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  عنوان کتاب:قلب یخی

  fArzane.Far نویسنده:

  

  براي دانلود کتاب هاي بیشتر به وبالگ پاتوق رمان مراجعه فرمایید.

www.patogheroman.rozblog.com 

  

  

  

  قلم در دست می گیرم،که از غم داد دلگیرم

  حیله در کارم نمی دانم چه بنویسمکند غم 

  

  به مویش سخت در بندم به عشقش سخت پابندم

  گرفتارم گرفتارم نمی دانم چه بنویسم

  

  غم دل با که می گویم؟که من از دوست می نالم

  غمی باالي غم دارم نمی دانم چه بنویسم

  

 ...يخاکستر يرد د،بایسف یطوالن و کیبار يراهروها درون

  هم کنار و فیرد يها اتاق کنار

 ...جان یب...سخت...سرد و دیسف يفلز تخت يرو
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 نفس یب... صدا یب... حرکت یب و خاموش

 ...ناآرام يوجود با...گرفته ینفس با...زده خی یقلب با

  ...افتاده نفس از...ضیمر ییا هیر با

 ژنیاکس ماسک ریز... ها لوله و دستگاها ریز

 ...يآزاد...شدن رها...رفتن يبو...بود گرفته جارا همه مرگ يبو

 ....خواستیم

 ...خواستیم را ییرها و رفتن نیا وجود تمام با 

 ...دادیم نشان را قلبش نامنظم ضربان سر يباال توریمان

 ...دنیتپ از خسته یقلب

 ...دیرسیم گوش به...دیچیپیم اتاق در بوقش بوق يصدا

 ...بودنش زنده يصدا

 ...کردیم کار هنوز اش ییشنوا حس

 ...دیشنیم شیها گوش

 ...را پررنگ و رنگ کم يها صدا

 ..مبهم و ارام يصداها

 .. باد ياهویه يصدا

 ...شهیش به باران درشت قطرات برخورد يصدا

 ...زمستان يصدا

 ...یزن خواندن دعا يصدا

 يمرد خراش گوش يها التماس
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 ... يمادر کردن نینفر

 ها داغ و ها حسرت..  ها یمانیپش..  ها هیگر..  ها زجه يصدا

 ...خواستیم را مادرش...زدیم صدا را مادرش تابانهیب که یکودک معصومانه يصدا

  را امیت يصدا

  

  فصل اول

 ...تابستان آخر...آخر به رو...رفتیم یخنک به رو ماه وریشهر يهوا

 ...مهر يبو...یزندگ و عشق يبو... آمد یم زییپا يبو

 ...کرد حس شد یم هنوز را باران نم يبو...رفتیم کنار کم کم ابرها

 ...شد یم حس شهر دل در يا کوچه تا بو نیا رد

 ...دیرس یم نظر به تازه و سرسبز هنوز شهر یآلودگ تمام با که یدنج ي کوچه

 ...کردیم سرمست رو نیساکن اش خورده باران خاك يبو که يا کوچه

 یینما خود تخت يرو رنگارنگش و مختلف يها لباس...بود برادرکوچکش مراسم يبرا شدن آماده يتکاپو در ساینک

 ..بود انداخته راه يمد سالن خود يبرا...کردیم

 ..ها شب یتمام مانند آرام یشب...یزندگ حس از پر بایز شب هیتابستان، يها شب نیآخر

 ..بود کرده يانداز راه خود یهمکالس و دوست با که یشرکت برلن، شرکت یکش نقشه راد،مهندس نیام يخواستگار شب

 یاهیس به ییا لهیت چشمان.. نیدلنش و بایز حد از شیب ییصدا...جذبه پر و يجد بایتقر ي افهیق با...طونیش و شر يپسر

 ...شب

 ...دادیم نوازش را ییشنوا هر گوشه دارش خش و رایگ...بم يصدا

 ....بود گردان مجلس احسان بقول و سخن خوش اریبس او
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 ...اخالق یب یکم البته و باور خود...خودساخته يپسر

 ...دیپسند یم...امد یم خوشش لقب نیا از خودش بود، شرکت در کردنش صدا يبرا نهیگز نیبهتر بداخالق لقب

 ...بد يادیز یخوب،گاه یلیخ ینداشت،گاه وسط حد نیام

 باشد، داشته تیشخص دو دیشا ای وجه دو که انگار

 ...بود خرداد متولد قطعا ،او جوزا همانند

 ...  بود ریدرگ هنوز ساینک

 يرادیا نیکوچکتر ظاهرش خواستینم داشت،دلش یخاص تیاهم شیبرا مراسم نیا...ردیبگ میتصم درست توانستینم 

 ...باشد داشته

 ...شد خارج اتاق از نظر مورد لباس نکردن انتخاب از کالفه

 ...بخواهد کمک او از تا...رفتیم او سراغ به دیشه،بایهم مثل

 برادرش، سراغ

 ...نیاش،ام قهیسل خوش و کوچک برادر بود،مخصوصا مهم لباسش انتخاب يبرا مرد کی نظر

 ...  رساند یچوب طرح سراسر اتاق به را خود...  آمد نییپا یچوب چیمارپ يها پله از عجله و شتاب با

 ...بود ستادهیا يقد نهیآ يرو روبه او به پشت نیام... کرد باز را در و دیکش نییپا را در رهیبزند،دستگ در انکه یب

 شلوار و کت در کوچکش بود،برادر دهیند گونه نیا را نیام حال به تا رفت، هوا به مانندش غیج و يشاد سراسر يصدا

 .. بود شده براندازه حد از شیب کیش و یرسم

 ....رفت ضعف او يبرا خواهر دل

 ....بود مردونه البته و بایز... اسپرت شهیهم پشید،تیپوش ینم یرسم لباس هم کار محل در یحت نیام

 و قد دنید با حاال اما بود نگران کامال هیقض نیا بابت...برسد خودش به همه نیا امشب يبرا نیام کردینم فکر ساینک

 ...بود شده زده مانندش،شگفت داماد يباال

 ...شد کینزد بود مانند صدقه قربان وهم طنتیش ذوق،هم هم که ییصدا با
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 خدا بنده ارهیب طاقت خوادیم يجور امشب،چه برسه خانم عروس داده به خدا-ساینک

 ... ایشد موندگار شب دیشا... اریب تو یراحت شلوار.. گمیم

 ...کرد اهشیس چشمان حواله یچشمک و

 کردیم محکم را کرواتش گره که یحال در...  شد رهیخ ساینک به ینیدلنش و محو يلبخند با نیام

 ...نشه تلف موقع هی مردم کنم،دختریم هماهنگ اورژانس با...شما نترس-

 "...یراض خود از ي فتهیخودش اووووووه"

 ...جون داداش نباش مطمئن خودت به انقدر-ساینک

  بودند، کرده يخواستگار نیا به رفتن به یراض را او یسخت به

 ...باشد خودش مرز و حد در که یکس....بود امدهین خوشش یکس از حال به تا.... است زود شیبرا فعال داشت دهیعق او 

 ...يایب خوشش او از حداقل که یکس

 ... بود نشده دهییزا اصال هم دیشا

 ...باشد سر نظر همه از و آورد در را عروس چشم احسنت نحو به خودش کردن مطرح با امشب خواستیم او

 .. منشش و اخالق از فقط ،البته بودند کرده فیدخترتعر از يادیز خواهرش و مادر

 ...  مهربانش و رینظ یب تیشخص از

.. شهیم يعاد وقت چند از بعد صورت.. باشه بایز دیبا رتیس ست،ین مهم چهره: بود گفته قبل شب ساینک که آمد ادشی

 ...مهمه بودن خوب

 ..کنندیم ییرو به رو آماده را او آنگونه که زشته چقدر: گفت یم خود با الشیخ در نیام

 نبود، ییا معرکه و بایز یلیخ پسره خودش

 ...جذاب و رایگ اما... یمعمول یلیخ اش چهره

 ...دیرس یم نظر به پسند دختر و افهیق خوش بایتقر... يریاساط يها ییبایز داشتن بدون
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 ...بود اهشیس يادیز چشمان خاطر به دیشا

 ..بودند همسرش و بزرگ برادر منتظر فقط...شدند اماده راد خانواده ياعضا تمام بالخره

 ..شدیم اش مردانه و برجسته يلبها مهمان یطانیش يلبخند یگاه از هر. .. آرام و خونسرد کامال نیام

 ...بود مشهود کامال حدش از شیب یالیخ یب

 ... دندیرس راه از هم مهسا و احسان

 "!!زشت؟؟ و يریکبیا دختره کی خاطره واسه دنیرس خود به و التیتشک همه نیا اووووه"

 .... گذشت ذهنش از که بود يفکر نیا

 .. دارد خفته يبایز نیا رد يبرا ییا بهانه چه دانستیم حاال نیهم از

 ...حدش از شیب ییبایز

 کید،یشنیم یکس دهان از را عروس و داماد لقب یوقت شدیم کالفه ،چقدر شدند یاحتمال عروس خانه یراه نیماش دو با

 ...دیاین فرود یکس فک در مشتش که داشت يادیز یسع.. نبود يخبر هنوز یوقت مسخره و لوس لقب

 ...ندهد آزار را یکس تلخش يها حرف با ای و

 ...گرفتیم دست در دیبا که بود یگل دسته همه از بدتر

 کرد کج خانه در طرف به را راهش و زد راه ان به را خود ،سپس سپرد احسان دست به را او کرواتش کردن درست بهانه به

.. 

 !!؟ ینش گم موقع هی: گفت حرص با احسان

 کجا؟ -

 ....چپ یعل ي کوچه تو -

  زد يلبخند نیام

 ه؟یک خواستگار بدن صیتشخ توننیم نمیرم،ببیبگ هوش تست خوامیم-نیام 
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 ....دنیخند جون یعل و نیریش مامان و ساینک...رفت غره چشم مهسا

 ...کردندیم صدا جون یعل را او که بود پدرشان یعل

 ..دینگفت من به هم بابا هی شدم،اونوقت بابا خوردم جگر خون و کندم جون همه نیا که زدیم غر و کردیم تیشکا شهیهم

 ..پشیت خوش و مهربان شوهر پدر يبرا کردیم لوس را خود.. کردیم صدا جون پدر را او یگاه که بود مهسا،عروسش فقط

 ...فشرد را زنگ ساینک

 ...شد یصارم خانواده ینقل و کوچک اطیح وارد و کرد باز را ن،دریام به یکج لبخند با همراه

 ...شد وارد همسرش همراه و سپرد ساینک دست به را ها گل احسان آخر ي لحظه در

 ....کنند ییراهنما سالن داخل به را انها ییگو امد خوش ضمن تا... بودند ستادهیا در چوب چهار در یصارم يآقا و خانم

 شد رو به رو مهمانان با خوشرو و آراسته اریبس یصارم خانم

 ...افتاد راه به یگرم یپرس احوال و سالم

 .. داشت ینیدلنش اریبس ي چهره... بود ییبایز زن.. بود شده رهیخ او به نیام

 ....بود برازنده و پوش خوش اریبس که یصارم يآقا نطوریهم

 یطانیش يلبخند با همراه کردند شیدایپ جوب در نکند...رفته یکس چه به ختیریب دخترك آن پس "کرد فکر خود با 

 "جلبک و لجن از پر یجوب گفت خود هیدرنظر

 ...مردانه و محکم..گرفت نیام طرف به را دستش یصارم يآقا

 ...کرد اودور از را دیپل افکار یصارم يآقا دستان فشار

 ..گرفتند يجا یراحت و نرم يها مبل يرو قهیدق چند از بعد

  بود، زیتم و ساده زیچ همه.. خورد چرخ ساده و کوچک خانه در نگاهش

 ... مند ارزش باف دست يها فرش نه...یمتیق گران و یآنچنان يها مبل نه

 ... زد يدیپل لبخند هم باز
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 ...شدیم قیتفر و جمع مغزش در ها بهانه دانه دانه

 یم بیترت ساینک و مادرش که یرنگارنگ يها يخواستگار و ازدواج از فرار يبرا اما نبود، يماد و نیب ظاهر پسره نیام

 ...زدیم غر و کردیم گرفت،لجیم رادیا یکوچک زیچ هر دادند،از

 ..زدندیم حرف يدر ازهر و بودند یمعمول يها حرف و صحبت حال در یهمگ

 کردینم نگاه ییجا به یقال يگلها جز و بود نشسته آرام و ریز به سر که انداخت داماد به ینگاه یصارم ياقا

 ... دامادش تیشخص و ایح و حجب ز،بهیام نیتحس ینگاه

 ....کندینم که فکرها چه خود طانیش مغز در او دانستینم

 رو ماهشون يرو ما ارنینم فیتشر خانم عروس پس: گفت يبلند نسبتا يصدا با نیریش که بود انداخته گل شانیحرفا

 م؟؟ینیبب

 ...خورد یتکان نیام

 ....انداختند ینگاه بهم...شدند ساکت یهمگ

 :دیچیپ مغزش در ساینک يحرفها دوباره

 . ایبادوم چشک زه،مثلیر چشماش کمی ه،فقطیمعمول هم اش چهره ه،یخوب یلیدخترخ -

  ادیم صورتش به خب اما...یقلقل کوفته مثل هیگوشت کمی درسته دماغشم خب

 نداره، يرادیا چیه گهید وگرنه.موس یکیم بزرگه،مثل دهنش کمی فقط

 ..داره خاطرخواه هم یکل تازه.. داره یمهربون قلب جاش به...ستنین رادیا که هم نایا تازه

  گفت خود با نیام

  بودن نبسته صف که درم پشت... حاال تا موندن کجا ها خواه خاطر نیا پس خوب"

 يبزرگه،وا کمی گهیم گشاده دهنش بگه شهینم روش ما خواهر نیا..کنند راحت خفته يبایز نیا شر از منو و انیب کاش

 "خودت دست سپردم رو خودم..بده قورتم درسته ترسمیم کن رحم من به ایخدا

 ... بودنشه دیسف خاطره به شیها ومک کک.. دهیسف پوستش بود گفته ساینک
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 ...بود شده مانیپش کلمه یواقع يمعنا به...شودیم رو و ریز دلش کردیم احساس نیام

 .....خداااااا يا کند تحمل را امشب يطور چه...بود امدهین کاش يا...افتاد کردن غلط به

 ...آورد خود به را او کردیم صدا را دخترش که یصارم خانوم يصدا

 ....اریب ییچا مادر جان عسل -

 :کرد دایپ انیجر مغزش در يافکار باز

 ....یوقت هی نزنه دلمو شینیری،شیعسل چه يوا.. عسسسل"

 عسل،نه دبه يپا باشه خرس خورهیم شتریب ساینک يها فیتوص با نظرم به...برسه دادم به اد،خدایم بهش یلیخ که اسمش

 ".!!عسل خود

 ..مادرش و خواهر دست از نکشد دردسر انقدر تا.. بود امدهین ایدن به وقت چیه کاش يا که کرد آرزو نیام

 یحس کی چیه یول داشت کار سرو انها با و دهید اش یزندگ در يادیز دختران نسبتا و بود دختران توجه مورد شهیهم

 بود اوردهین وجود به او در متفاوت

 ..بودند جور کی شیبرا یهمگ

 ...همکار...یهمکالس...دوست حد در 

 ...شتریب نه...کمتر نه

 ...بود گل اما..یگل چه دانستینم.. گل يبو مانند يعطر..کرد جلب را توجهش دیچ یپ فضا در که يعطر يبو

 از ریحر شال....  جنس همان از یکیش و بایز کوتاه کت با همراه ،یشمی سبز رنگ به یپرنسس و بلند ساتن دامن با يدختر

 ...  یینقرا يها صندل...  رنگ همان

 . شد وارد دست در نقره ینیس

 .....و فاتیتوص اون با يدختر دنید از بخورد بهم حالش دیترسیم نداشت، را او به کردن نگاه جرات نیام

 ...بود گرم و نیدلنش شیصدا... کرد سالم یمحکم و رسا يصدا با جمع به رو عسل

 ... دیچرخ او طرف به سرها
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 ... ماند وااااااا بایتقر دهنش و کرد نگاه طرفش به خداگاه نا نیام

 عسل، رنگ به ییا لهیت و درشت ید،چشمانید که يزیچ نیاول 

 ....  شده عمل بود دایپ که ینیب

 ...یصورت و کوچک ییها لب....  فرم خوش ییها گونه

 ...داشت لب بر يدیپل لبخند د،کهیچرخ ساینک طرف به نیام نگاه

 ...کردیم دشیتهد...دیکشیم نشان و خط شیبرا چشم با نیام

 ....کردیم تعارفش يچا داشت.. چرخاند او طرف به را سرش عسل يصدا با

 ... یآرام تشکر با همراه برداشت را یبلرزد،استکان دستش آنکه یوب استرس بدون

 ....داشت یذوق و شوق نه...دهیلرز دلش نه

 .خوردیم حرص و بود یشرور،عصبان خواهر توسط خوردنش گول... خودش حماقت دست از فقط

  ملووووس...اوردیب ملوس دختر نیا کردن رد يبرا ییا بهانه چه که کردیم فکر نیا به

 ...بپرند افکارش تا داد تکان را سرش

 ...نداشت حرف دکترش کار...ردیبگ بیع توانستینم هم ینیب عمل به یحت

 ...رفتهیپذ را قرار نیا اول از کرد،کهیم لعنت را خودش تنها

 ...رفتینم مراسم گونه نیا بار ریز وجه چیه به گرنه و بود شده يخواستگار به آمدن به یراض بودن زشت الیخ به

 ... نشست پدرش کنار و کرد تعارف را ها يچا عسل

 ...شهر یآلودگ و یشلوغ از... هوا و آب از شد، شروع گفتگوها باز

 ... ریخ امر به دیرس آخر و... ها بچه شدن بزرگ از

 ...مطلب اصل سره میبر بهتره: گفت که بود یعل

 ...ببرند را مطلب اصل نیا مردشوره يا: گفت خودش با نیام
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 ... کردیم فکر ی،کمیداشتن دوست و نیریش دختر نیا دنید با دیشا بود يگرید پسر هر

 ... شود آشنا او با شتریب شدیم وسوسه یحت ای

 ... بود شده خی او وجود اما

 ...ستمین ریبگ خوام،زنینم زن من کرد،کهیم یستادگیا خود حرف يرو شهیهم

 ...بود مادرزاد فلج ییداشت،گو پا کی فقط مرغش

 ...بودند رنشستهیز به سر دو هر

 ...کردینم عسل زدن دید يبرا یتالش چیه نیام

 ...کردیم براندازش نگاه با یچشم ریز یگاه که بود عسل فقط

 ..شوند آشنا هم با شتریب کنند،تا صحبت باهم یکم نیام و عسل خواست نیریش

 ...کن ییراهنما رو آقا نیمادر،ام پاشو جان عسل-یصارم خانوم

 ...افتاد راه او از جلوتر و برخاست عسل

 ... افتاد راه دنبالش و ستادیا بااجبار هم نیام

 بود، مسخره رفتار نیا و مراسم نیا نظرش به چقد

 ... ردیبگ را يریکبیا دختره نیا د،حالیکشیم نقشه داشت

 ....یملوس يریکبیا چه کرد فکر خود با

  "کردیم کار يادیز فکرش روز آن کال"

 ...انداخت يگرید يپا يرو را شیپا... نشست تخت يرو..شد اتاقش وارد عسل

  شد، عسل مرتب و کوچک اتاق وارد نیام

 ...نشست وتریکامپ مخصوص یصندل يرو و بست یارام به را در

 شد رهیخ عسل یعسل چشمان ،بهیسیرودربا و خجالت بدون...دیکش یقیعم نفس
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 ...نبود ییرو کم و یخجالت پسر کال

 ...بود دوخته عسل چشمان به را ساهش چشمان

 ..دیایب دستش کار حساب حاال نیهم از و ببرد رو از را او تا

 اد؟؟یم خوشت یرنگ چه از شما خانم عروس خب:گفت يمرموز لبخند با سپس

 .. کردیم برانداز را او رهیخ رهیخ هم عسل

 خورد تاسف شیبرا دل در نشد،فقط باز هم لبخند به شیلبها یحت

 ...شیزبان نیریش يبرا رفت یلیو یلیق دلش هم یکم

 ....نیرنگ... نیسنگ...کردیم کنترل را خود ضینق و ضد احساسات دیبا

 ...کند صحبت محکم البته و محترمانه کامال کردیم یسع

 من؟؟؟؟ يخاستگار دیاومد چرا دیبگ شهیم -عسل

 ..نیشیم ناراحت بگم آخه...دونمایم یعنی...دونمینم خودمم راستش واال -نیام

 ...خوردیم بر بهش حتما کرد فکر

 ...بزند را شیها حرف ادامه کرد یبود،سع دهینفهم را شیها حرف منظور که عسل

 ...بود کرده اماده قبل از که ییها حرف

 ...میبزن باهم اول نیهم رو حرفامون راد،بهتره جناب خب یلیخ -

 قبول برادر از خواهر فیتعر خب اما..کردند فیتعر ازتون یلیخ جون ساینک ندارم،البته شما از یشناخت اصال من

 ...دینیب یم منو باره نیاول که شماهم..ستین

 

 ...نیندار من از یشناخت مسلما
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 ...یمیقد و یسنت ازدواج هی یعنی نیا

 

 بعدش...کننیم آمد و رفت.. زننیم حرف باهم هفته چند تشینها روز نن،چندیبیم يخاستگار مراسم تو گرویهمد دوطرف

 ...خب و یمنتطق ریغ کمی من نظر به کردن انتخاب ينجوریا...کردن یزندگ عمر هی واسه...رنیبگ میتصم دیبا هم

 ...میکن دایپ ییآشنا باهم تا میباش ارتباط در هم با یمدت دیبا دیبگو خواستیم عسل

 ...مدرن...بود يامروز...کرد یشکن سنت دیبا

  م؟؟یبزن حرف باهم یسال 4 ای 3 دیخوایم ه؟؟یچ شما نظره خب -نیام

  رهیم باالتر شناختمون ينجوریموافقم،ا يشتریب مدت با من البته

 ...داد باال را شیابرو زمان هم

 د؟؟یکنیم مسخره: گفت حرص با کندیم اش مسخره کرد احساس عسل

 !؟؟يدیم راه خواستگار یچ يبرا يندار دوست یسنت ازدواج که شما خوب...کنمیم مسخره دارم قایدق بله -

 ...نیبنداز دردسر به رو خودتون انقدر ستین يازین

 کردم قبول جون ساینک اسرار خاطر به فقط...ندارم ازدواج قصد اصال من محترم نسبتا يآقا هیچ دیدونیم -

 ...اومدم ساینک اصرار خاطر به منم قایدق...نداشتم اولش از منم پس،چون خوب چه اء -

 ...میکنیم کم رو زحمت اجازتون م،بایدینرس تفاهم به ما محترم خانم شرمنده گهید خب

 ... برخاست نیام

 بود زده حرص سر از را حرف کرد،آنیم نگاه او به واج و هاج عسل

 ...بود گرفته یدودست هم اخمو پسره آن

 ! شازده؟؟ نیکرد فکر یچ خودتون شیم،پیدینرس تفاهم به که معلومه -عسل

 زارهیم یمنف ریتاث نفستون به اعتماد يرو... نگم بهتره اما کردم خودم شیپ فکرها یلیخ -نیام
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 ...  تر یحرص عسل... شد تر پهن لبخندش

 بود نکرده صحبت او با نطوریا کس چیه...بود نکرده رشیتحق نگونهیا یک چیه حال به تا

 ....داد نشان به را اتاق در اخم با

 ...شد خارج اتاق از یراحت نفس با همراه...کرد یکوتاه میتعظ نیام

 ...کردیم را فکرش که بود يزیچ آن از تر راحت

 ...چاندیبپ را همه بود شده عادتش

 ..بود آمده خوشش او از... دهید ساینک با مارستانیب کینزد را نیام عسل،قبال

 ...بود کرده جلب خود به را او نظر که بود نیام ظاهر و افهیق تنها...نداشت یشناخت تشیشخص و اتیاخالق از

 ...بود یعصبان خودش رفتار از و پکر یحساب

 ...غرورش شدن خورد يازا به نه یول...آورد دست به را پسر نیا دل خواستیم دلش

 ..ست يامروز و کالس با دیبگو بود،که زده فرهنگش سطح دادن نشان يبرا فقط را ها حرف آن

 ... شد سالن وارد نیام

 ... کردندیم نگاه او به رتیح با یهمگ...میشیم مرخص اجازتون م،بایشد مزاحمتون که نیا از دیببخش -نیام

 ...بودند کرده هنگ نیام رفتار از که یحال شدند،در بلند راد خانواده

 ...شدند خارج آنها خانه از زده شرم و کوتاه یخداحافظ و تشکر یط

 :برگشت طرفش به یناراحت با ساینک در شدن بسته محض به

 هان؟؟ ينکرد منو يآبرو فکر پسر؟؟؟ يندار ادب تو ،مگهيکرد بود يکار چه نیا -

 ....دیلرز یم شیصدا و بود کرده بغض ساینک

 ...شود عیضا دوستش نیبهتر يجلو خواتینم دلش اصال

 کرد نگاهش نیریش
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 ؟؟؟يکرد ينجوریا هوی ها زده مار مثل چرا پسرم؟؟ شد یچ-

 کرد یدست شیپ ساینک بزند،که یحرف خواست نیام

 يکرد قبول یچ واسه یهست ينجوریا که تو... زارهیم بیع آدم و عالم همه رو اصولشه، و ادا همش.. معلومه-ساینک

 ؟؟یهست یک خودت يکرد هستن؟؟؟فکر ما مسخره مردم مگه ؟؟؟يایب

  کردند،یم نگاه و بودن ستادهیا ییا گوشه مهسا و احسان

 .. بود شده کالفه آنها بحث از یعل

 ...کرد بحث شهیم هم خونه تو...میبر دیش سوار مردم، خونه جلو زشته-یعل

 ...شدند سوار یهمگ و گرفت را پدر حرف دنباله هم احسان

 بود، خوشحال آمده شیپ تیوضع از مهسا

 ... شدیم خودش از تر بایز یدوم عروس گرفتیم سر یوصلت اگر

 ....نبود یراض اصال انیجر نیا از حسادتش حس 

  داشت، یمعمول و نینمک چهره مهسا

 .... متوسط يقد و الغر یاندام... خوشفرم و نازك يلبها...  دیسف یپوست...  رهیت ییقهوها یچشمان

 ...بود يزیر و فیظر دختره کال

 ....کردیم صدا زهیر خاله را او و گذاشتیم سرش به سر نیام

 ....بود مشغول يفکر به هرکس... بودند ساکت یهمگ ریمس طول در

 .... کرد یخداحافظ همه از خانه،احسان کینزد

 ...شد بود ینییپا کوچه که خودشان خانه یراه همسرش همراه

  ...دررابست و رفت خودش اتاق طرف به... شد وارد همه از اول نیام

.... 
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 ....کردیم فکر شیپ ساعت چند به و دهیکش دراز تختش يرو

 ...  آنها خانواده به..... نبود ظاهرش در يرادیا و بیع چیه که يدختر به"

 ..... نداشت را شدن مشترك یزندگ ریدرگ و ازدواج الیخ ابدا و اصال خودش،که به

 ... بود دهیلرز دلش نه...  شده عاشق لحظه کیدر نه

 ... نبود گونه نیا که باشد ایدن دختر نیتر بایز او اگر یحت.. خواهدینم را او که دانستیم خوب

 ...دیپر خواب از یگوش يصدا با صبح

 ...رفت رونیشد،ب اماده عیسر داشت، یمهم يکار جلسه مهندسان از يچند با

 قاطعش و محکم يصدا ،با رفت زیم سمت بودند،به صبحانه خوردن حال در ساینک و نیریش

 من؟؟؟ زهیعز من؟؟ مادر من؟؟ خواهر.. گمیم بازم گفتم قبال-نیام

  ندارم، رو شیآمادگ اصال ندارم، کردن ازدواج الیخ من

 ... برسه زمانش که یوقت تا یعنی کنم،ینم کارو نیا وقتم چیه

 کنار باهاش بتونم...باشم داشته دوسش حداقل یچیه که عشق...ادیب خوشم یکس از بتونم وقت چیه کنم ینم فک چون

 ه؟؟؟یادیز زیچ نیا...بخوامش دلم ته از و امیب

 .. ندارم رو یکس کردن بدبخت قصد...  نمیهم من خب اما... میطور نیا که باشه من رادیا نیا دیشا

 .... 26....سالمه چند من مگه تازه

 مفهومه؟؟؟ بشنوم مورد نیا در یبحث گهید خوادینم دلم....ببرم لذت ازش دیبا مهیجوون اول تازه

  نبود، داشتن دوست و یعاشق و عشق يهوا و حال در اصال نیام

 ... نداشت عشق به ياعتقاد کال

 ....  بود معتقد نسبتا داشتن دوست به دانست،امایم کتابها در فقط را عشق

 ...نباشد خانه در او گرفتن زن و ازدواج از یحرف گرید خواست... کرد حجت اتمام شیحرفها زدن با
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 بود دلخور ساینک

 ...نکرد کوچولوش داداش به ینگاه مین یحت

 .... دیبوس یطوالن و آرام را خواهر نرم يها لپ...شد خم پشت از... رفت طرفش به نیام

 گوشش ریز يها زمزه با همراه

 ...میبنداز تیترش دیبا اونوقت..... ادااینم رتیگ شوهر یباش بداخالق-نیام

 ...ردیبگ را لبخندش يجلو نتوانست ساینک

 ... شد خارج خانه از و فرستاد نشیریش مامان يبرا ییهوا ییا بوسه نیام

 ...افتاد راه به بلند کیموز يصدا با...زشیتم ییا نقره 206 بر سوار

... 

 ....شد آسانسور وارد....پارك شرکت نگیپارک در را نشیماش

 ... کردیم برانداز نهیآ در را خودش

 ....کردیم فیک و انداخت یم باال ابرو خودش يبرا

 ...دیکش اش یمشک و پرپشت يموها يال به ال یدست....امد یم خودش،خوشش از يادیز يانگار نه

  شد، شرکت وارد و خارج در شدن باز و آسانسور ستادنیا با... بود 10 طبقه در شرکتش

 ...شد اتاق وارد و داد را جوابش نیام.. کرد سالم يناز لبخنده با...ستادیا یمنش ورودش با

 ....گذاشت نیام زیم يرو یبرس يبرا را شد،آنها اتاقش وارد بدست پوشه یمیکر خانم

 ومدن؟ین هنوز صابر مهندس -نیام

 ....گهید بشه داشونیپ دیبا اما ر،یخ نه -یمیکر خانم

 ...دیببر فیتشر دیتونیم... اوهوم -نیام

 مهندس؟؟؟ یراست-یمیکر خانم
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 ...گرفت باال را سرش نیام

 بله؟ -نیام

 کردن؟؟؟ رو ه؟؟؟فکراتونیچ جوابتون شد؟؟ یچ بودم، کرده صحبت باهاتون که دوستم اون مورد در-یمیکر خانم

 ...دیایب ادشی تا اورد فشار مغزش به یکم!!دوستش کدوم کرد فکر نیام

 هم او...  بو کرده فیتعر ازش یلیخ یمیکر خانم....گردیم مطمئن شرکت يتو کار دنبال... مهندسه خانم که همون آهان "

 "داشت اجیاحت روین به

 ...شرکت انیب ییآشنا و مصاحبه واسه کنمیم خبرتون...کنمیم صحبت مهندس باشه،با-نیام 

 .... رهینظ یب مرجان... دیشینم مونیپش دیباش مطمئن.. ممنونم واقعا-یمیکر خانم

 نیبرس کاراتون به دییبفرما شما.... دوارمیام-نیام

 ...اجااازه با چشم بله -یمیکر خانم

 ... بود دشیجد يها نقشه و مدارك یبررس مشغول نیام

 ....  بست یم یمهم داد قرار دیبا امروز....کردینم فکر کار جز زیچ چیه به

 ...بود ارزش با و مهم شیبرا کار نیا

 ...دادیم انجام تالش تینها و تمام دقت با را شیکارها تمام

 ...نشد در شدن باز متوجه یحت که بود شده کار در غرق انقدر

 ...امروز يشد پیخوشت چه...فعال مهندسه يآقا به به-لیسه

 .....لیسه یمونیم جن مثل تو، يایب آدم مثل یتونینم.....مرررض -نیام

 خنده ریز زد یپق ناگهان...کرد نگاهش لیسه

 ...کهیمرت بخند عمت مرررگ،به-نیام

 مهندسااا تا یشیم نجارا هیشب شتریب... گوشت پشت از بردار رو مداد نیا بابا -لیسه
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 ...انداخت باال را شیابروها و زد ینمک با لبخند نیام

 قشنگه لشمیاستا تازه...دارم دوست شتریب رو ينجار-نیام

 ... کار واسه کرده یمعرف رو نفر هی یمیکر خانم ،یراست -نیام

 ؟يکار چه - لیسه

 ...شرکت یآبدارچ واسه -نیام

 رفته؟ آقا جعفر مگه......... ااااااء- لیسه

 ؟يبود نگفته خودت مگه...گهید يحسابدار واسه... ارین در يباز خنگ انقدر....لیسه يکرد کالفم اووووف-نیام

 ه؟؟؟یشکل سالشه؟؟؟چه ؟؟؟چند هست یک حاال...چرا...اومد ادمی اهان - لیسه

 ش؟یریبگ يخوایم مگه -نیام

 ...تو جون رمیگیم بو دارم گهید.. گرفتمش دیشا يدید چه رو خدا – لیسه

 د،یخند اش یداشتن دوست و یمیقد قیرف به نیام

 ....ریناپذ یخستگ و شوخ... بود طور نیهم شهیهم

  دیجد يها نقشه یبرس مشغول و بودند شرکت در هنوز اما...بود شده تمام يکار ساعت

 شد نقشه اتاق وارد یمیکر خانم

 برم؟؟ تونمیم من راد جناب -

 برگشت طرفش به عیسر لیسه نیام از قبل

 ..دیبر دیتونیم.. دینباش خسته بله-لیسه

 اجازتون با... دینباش خسته شمام... ممنون بله - یمیکر خانم

 .. .سالمت به -لیسه

 ...زد شیصدا نی،ام بشه خارج در از نکهیا از قبل
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 خانم؟؟؟... انیب دوستتون اون دیبگ ،فردایمیکر خانم یراست -

  کتای مرجان... کتای خانم - یمیکر خانم

  ...سالمت به.. باشن نجایا صبح 10 ساعت دیبگ کتای خانم همون بله -نیام

 ... بود اش عالقه مورد فصل شهیهم زییپا

 ... داشت رنگارنگ و بایز فصل نیا به نسبت یخاص احساس

 ...بود زییپا عاشق بهار،اما از خودش....بود يزییپا يها ماه سالش يها ماه نیبهتر شهیهم

 .... شد خارج منزل از مهین نصفه صبحانه خوردن و دوش کی گرفتن از پس...شد داریب خواب از زود صبح

 ...شد خارج خانه از یهولک هول ساینک که نکرده باز رو نیماش در هنوز

 ؟؟؟؟یداداش یرسونیم منو... شد رمیجونم،د داداش -ساینک

 ...دیکش درهم را شیها اخم نیام

 اااایسادیوا کوچه تو..کن درست رو مقنعت وضعشه چه نیا -نیام

 ؟؟؟هاااان؟؟؟؟یرسونیم منو حاال.... برم ترسناکت افهیق نیا قربون چشم -ساینک

 !! ينبرد آبرومو تا شو سوار -نیام

 ... بست را شیمانتو يها دکمه اول شد، سوار یمعطل یب ساینک

 .. کرد درست را اش کوله و کج مقنعه سپس

 ..گذاشت رونیب به یکم را شیباال روبه و صاف يموها...  دیکش عقب را آن یکم

 ...بود سالش 27 ساینک

 ...بود افتهین را دیسف اسب بر سوار شاهزاده آن هنوز کرد،چونیم جواب را داشت که ییها خواستگار تمام

 انسان البته و مهسا يبرا مهربان يشوهر خواهر.. مادرش و پدر يبرا خوب يدختر...شیبرادرها يبرا دلسوز يخواهر

 ....بود جامعه يبرا یدرست
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 ... کردیم يسپر دانشگاه ای مارستانیب در را وقتش شتریب...يپرستار اش رشته

 ... دادیم انجام را شیکارها تمام جان و دل با و بود اش حرفه عاشق

 ...سرد و سخت یخی....شودیم خی مانند قلبش يروز کردینم را فکرش چکسیه که مهربان يدختر

 ....انصاف یب البته و 

 .....کرد کج بانک سمت به را راهش عیوسر رساند را ساینک نیام 

 ......بود ختهیر سرش يرو کتاب و حساب..یبانک کار یکل

 ....شود کمتر مشکالتش مطمئن يحسابدار آمدن با بود دواریام

... 

 ... شد شرکت وارد کالفه و خسته

 .... بود زاریب شلوغ يها صف در ماندن معطل و یبانک يکارها از

 بود گرم نسبتا هم هنوز هوا

 .... داشت تن به یکیش یمشک نیج شلوار با يخاکستر چسبان شرت یت روز آن

 .... موزون یاندام با بلند قد نسبتا

 ...شدیم یکی آدم دل و نید که کردیم یخال خودش يرو را تلخش ادکلن نیهمچ

 هم به رامحکم شد،در اتاقش وارد بدهد را یمیکر خانم سالم جواب نکهیا شد،بدون شرکت وارد که بود 10 یحوال ساعت

 ...دیکوب

 ....ردیبگ هم گازش بود ممکن دیپلکیم برش رو دو یکس اگر... گرفتیم پاچه که بود ییروزها ان از امروز

 ...يکار مصاحبه دیایب بود قرار يروز چه....  سوختیم مرجان حاله به دلش یمیکر خانم

 متنفربود گرما از...بست را چشمانش... گذاشت زیم يرو را سرش اتاق به ورودش محض به

 ....کردیم اش کالفه گرما نیا
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 ...دیچیپ اتاق در تلفن زنگ يصدا

 بله؟؟؟:داد را تلفن جواب اکراه با

 ... آوردن فیتشر کتای مهندس،خانم جناب -یمیکر خانم

 ..داخل نشونیبفرس گهید قهیدق 5 خوب یلیخ -نیام

 ...اتاقم ادیب بگو اومد اگه هم لیسه یراست

 چشم - یمیکر خ

 شود همکار باهم است قرار که کردیم ذوق دلش در.. کردیم ییراهنما را دوستش یمیکر خانم

 ...بردیم لذت مرجان با مصاحبت از شهیهم

 ...شد اتاق وارد يدییبفرما با... زد رنگ اهیس در به يا ضربه کتای

 ..بود شانیپر هنوز اما.... بهتر یکم حالش...بود نییپا سرش جوان مهندس

 سالم -مرجان

 ... کرد نگاه گستاخ و یوحش سبز چشم دو به میمستق.. گرفت باال را سرش نیام

 ... دییبفرما خانم سالم-نیام

 ... ندیبش اهیس چرم يها مبل يرو کرد تعارفش دست با

 ...کرد نگاهش قیعم مرجان

 "دیرسیم نظر به تر جذاب یهپل ي افهیق آن خته،بایر یشانیپ يبلندش،رو نسبتا و اهیس يموها"

 ...آمد یم خوشش جذاب البته صد و ختهیر هم به يها افهیق از

 ...کردیم شتریب را نانیاطم نیا شیباال نفس به اعتماد...بود مطمئن خودش به مرجان

 ...یتهران اصالتا...ساله 25...يحسابدار سانسیل...کتای مرجان"

 ...یخیم پاشنه يها کفش آن با داشت،مخصوصا يبلند نسبتا قد



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 24 

 يکمربند با همراه... سوخته ییا قهوه بلند و تنگ يمانتو با...بود پوشانده را بلوندش يموها وسط تا رنگش یخردل شال

 ... رهیت یل شلوار و شالش رنگ به نازك

  "..نبود بدك...هوم

 .  مرتب البته و بود کیش...دیسف و اهیس ونیگذراند،دکوراس نظر از را اتاق چشم با مرجان

 ...مردانه يعطر.. زنانه يبود،عطر دهیچیپ فضا در متفاوت عطر نوع دو يبو

 ...بو خوش دو هر...نیریش و تلخ

 

 

 ...یآدم قسمت ای است روزگار يباز

 ...است خودمان ریتقص ای بود نیا ریتقد

 ... بود چه یزندگ از من سهم... دمیرس نجایا به که شد چه ؟؟ شد چه

 میزندگ تمام اندازه به یتاوان..نیسنگ یتاوان...بدهم پس تاوان دیبا.. کردم اشتباه من

 ...یول

 ...ستین ریتقص یب ریتقد

 

 داشت، يلوند و جذاب چهره نبود،اما بایز مرجان

 ...را يمرد هر نه اما..دیکشیم خود دنبال را يمرد هر با،نگاهیز اما ظیغل شیآرا ان با

 ...دادیم حیتوض را يکار طیشرا نیام...شد زده کار درباره ها صحبت

 .... گفتیم يکار نیقوان و فیوظا از

 شود متوجه کامال هارا حرف تمام کردیم یسع..دادیم تکان را سرش هم مرجان
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 ... بود اهیس یچشمان یپ حواسش ي همه اما

 ....تار شب یاهیس به اااااااهیس

 ... بود شده نیام بینج و جذبه پر نگاه جذب بیعج... دیدینم شیچشمها جز يزیچ ییگو

 ...ناشناخته یحس...آور جنون و کننده وانهید یحس...خوردیم تکان تکان دلش در يزیچ

 ...شدینم قیدق ها خانم به ادیز کال... زدینم زل او به کردن صحبت هنگام نیام

 ...دندیرس توافق به باهم...دیرس بحث اواسط هم لیسه

 ...  بود جلف نظرش به يادیز... امدین خوشش اصال مرجان شیآرا و پوشش نحوه از لیسه

 حس نیا لیدل دانستینم اما... کردیم دادیب وجودش در ینگران و استرس ینوع.... نداشت دیجد حسابدار نیا به یخوب حس

 ...ستیک و یچ ها

 کتا؟؟ی خانم -لیسه

  ؟؟ جانم -مرجان

 ... بکنم خوامیم که ییها صحبت بابت شرمنده -لیسه

 کارمندا اکثر....  هیکار طیمح هی نجایا خب اما زنمیم رو حرفم رك که شرمنده...بشه گفته زیچ همه کار اول نیهم بهتره اما

 .... هستن مرد هم

 ... گمیم شرکتمون طیمح البته و خودتون آرامش و یراحت واسه 

 ...تر یرسم کمی... تر ساده کمی و دیبش حاضر کار سره مقنعه با بهتره

 ...اش عشوه پر يصدا با.... انداخت او به را سبزش نگاه مرجان

 ...مهندددس يآقا حتما بله-مرجان

 ...زد لبخند حرکاتشان به نیام...شد جندشش زدنش حرف نحوه از لیسه
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 ...بخند...بخند يآر

 ...رسدیم فرا هم ناله و اشک زمان

 ...بخند یتوانیم تا

 ...است کوتاه دنیخند يبرا فرصت

 

  کند، شروع را کارش صبح 8 فردا از شد نیا بر قرار

 ...ببرد ضیف دشیجد سیرئ با ینیهمنش از و بماند حاال نیهم از خواستیم دلش که یحال در

 کردیم فکر خودش با

 گوش در شیصدا چرا.. زدیم تند قلبش چرا... چیپ دلش چرا پس... نداشت امکان نیا نه نه... است شده عاشق یعنی "

 "دلنوازش و بایز يصدا!! شیصدا... دیچیپیم

 ...بود رفته دلش ساعت کی از کمتر هم آن نگاه کی با یعنی

 ...آمده خوشش او از که است نیا مهم نبود، بود،مهم که چه ا؟؟؟؟هری بود عشق

 ... شد منزل یراه و زد يلبخند افکار نیا با

 ... هارا نیتر سخت یحت آورد یم دست به بخواهد که را هرچه او

 ....نداشت یتیاهم شیبرا اما گرفته قرار يادیز پسران توجه مورد حال به تا

 ...خاص...بود شده نیاهم با یخاص طرز به زیچ همه امروز یول

 .... چشمهاااااا نیا... صدا نیا اما نداشت یحس نیچن يپسر چیه به نسبت حال به تا

 ...دادیم قلک قل را قلبش و ذهن جور بد

  ....بدجور

 دادیم نشان را خود شهیهم از باتریز زییپا...  بود شده خنک یحساب ماه،هوا مهر اواسط
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 ...تر قرمز..تر ینارنج..زردتر...بود شهیهم از تر پرنگ و یآتش شیها رنگ

 ....تر عاشق دیشا و

 ....بودند تالش و کار مشغول سخت برلن شرکت کارمندان

 ...باشد یراض او از نفر کی فقط خواستیم او بودند،اما یراض او از همه...بود رینظ یب واقعا کار در مرجان

 ...دارد دوستش کردیم حس شتریب...خواستیم را او شتریب...شدیم اش فتهیش شتریب گذشتیم شتریب هرچه

 ...کردیم پرداخت کیش يها لباس و شیآرا لوازم دیخر يبرا يشتریب پول...دیرسیم خود وضع و سر به شتریب روزها آن

 ... زدیم حرف نیام با یخاص يادا و ناز با شهیهم

 ... بود سنگ از تر سخت نیام اما... دادیم لشیتحو بایز يلبخندها

 یتیاهم شدیم شد،اگرمینم حرکات نیا متوجه اصال.. کردینم ذوبش دختر نیا حرارت داشت،که خی از یقلب نهیس در دیشا

 ....دادینم

 ..کردیم توجه جلب يبرا يادیز تالش مرجان

 ....کردینم يرو ادهیز هرگز دوستانه،اما یگاه و محترمانه کامال نیام رفتار

 ...رفتینم فراتر يهمکار رابطه از گاه چیه شیحرفها

 ..بود آمده کنار حسابدار همکار نیا با...شده بهتر لیسه رفتار

 ...دادینم رو ادیز یکس به شد،کالینم خور دم او با يادیز اما

 ... بود شده عوض کامال شرکت يفضا

 ...بود پخش جا همه میمر و اسی يها گل عطر

 ...کردیم عوض را ونیدکوراس یهفتگ... دادیم قرار شرکت يجا جا و دیخریم گل روز هر مرجان

 ... دیخریم شرکت يبرا دیجد يها زیچ

 .... بود گذاشته مثبت ریتاث هم رفتارش ياحساسش،رو ییگو
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 هم او نظر به..کارمندان و شرکت آرامش و قه،یسل خوش و خوب همکار نیا بابت کردیم شکر رو خدا و بود یراض او از نیام

 ...بود بهتر کارمندان هیروح يبرا تنوع

 ...شدیم يسپر آرام و خوب زیچ همه

 ... گو بذله و شوخ استراحت هنگام اما...  اخالق بد و ریگ سخت کار هنگام نیام... دوستانه کامال شرکت طیمح

 به...  گذاشتیم سرشان به سر.....  نداختیم کهیت ها متاهل به...آورد یم در کارمندان تن از را یخستگ یحساب که ينحو به

 ...رندیبگ عبرت درس متاهل يمردها از و نکنند ازدواج هرگز کردیم هیتوص ها مجرد

 ...کردیم اش یهمراه هم لیگفت،سهیم خاطراتش از و کردیم فیتعر فهیلط یگاه

 ...بود شده پوشش یحت و تیشخص...زدن حرف نحوه عاشق مرجان

 ...داشت یقشنگ ي مردانه پیت نظرش به

 ...بود تیاهم با و مهم شیبرا شدیم نیام به مربوط که ییزهایچ ي همه

 ...بود آنجا خانم کارمندان ریسا رفتار مراقب بایتقر و شده حساس یحساب شیرو

 ...نکند جلب خود به را او نظر یکس تا

  ...خود يبرا...دانستیم خود به متعلق فقط را نیام

 ... آمد شیپ یمشکل شیبرا برساند،که شرکت به را یمهم مدارك لیسه زود صبح بود قرار

 ... سپرد بدستش را مدارك...دهد انجام شیبرا را کار نیا خواست او از

 ...نخورد شانیکارها به ییا لطمه برساند،تا کشیشر دسته به سالم و حیصح که گرفت قول

 

  يآمد تو

  دورها ز يآمد تو

 نورها نیها،زسرزم ابر نیسرزم ز 
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 یمانیپش و حسرت رفتنش با یول...تیامن و دیام...بودن و ستنیز شوق..آورد عشق و یزندگ شوق امدنش با و او،آمد

 ..پوچ يدیام...محال ییآرزوها...

.. 

 ....دادینم جواب هم را لشیموبا...بود لیسه امدن منتظر...دیچرخیم شرکت در مستاصل و نگران مرجان

 "احمق پسره"-

 ...نبود شیدایپ لیسه اما شد،یم شروع اش جلسه گرید ساعت مین بود،تا تر نگران و تر یعصب هم او از نیام

 به دست مدام...کردیم نگاه ساعت به مدام...خوردیم وول اتاقش در قراریب...نبود تلفن يگو پاسخ یکس هم منزل در یحت

 ...دیکشیم اش غهیت سه صورت

 ...نباشد دسترس در ای کند یبدقول لیسه نداشت سابقه حال به تا

 لیسه یسالمت يبرا هم کارش يبرا هم...بود نگران نیام

 ...باشد افتاده یاتفاق شیبرا دیترسیم

... 

 ...شناختینم را یکس و نگذاشته شرکت نیا به پا حال به شد،تا قایافر ابانیخ وارد

 ..دیایب شرکت به بخواهد که بود امدهین شیپ گاه چیه...انداخت رنگ دیسف ساختمان به ینگاه

 10 طبقه.....برلن یمهندس شرکت

 انداخت خود به ینگاه نهیا در...شدیم پخش یمیمال کیموز...شد آسانسور وارد

 ...ساده شهیهم مثل

 ..دیکش مرتبش و دهیکش اتو مقنعه به یدست

 ...کرد حرکت رنگ اهیس در طرف به و خارج در شدن باز و کیموز شدن قطع با

 ...چدیبپ فضا در تند يعطر ای دیایب اش یکتان يها کفش يصدا آنکه یشد،ب وارد آرام
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 ...ساده...میمال

 سالم -

 :کند نگاهش نداد زحمت خود به یحت... بود نییپا سرش یمیکر خانم

 امرتون؟؟؟ ؟؟؟ دییبفرما - یمیکر خ

 "نکردم رو تتیشکا اگه کشته منو ادبت"

 ...بود گرم و ارام لحنش

 ...نمیبب رو راد مهندس خواستمیم-

 ...امد سراغش به مرموز حس ان هم د،بازیچرخ سمتش به رفتیم رژه سالن ته که مرجان حرف نیا با

 دوستانه ریغ یلحن با

 د؟؟؟یداشت یقبل وقت-مرجان

 ؟؟؟یعروس اومده مگه ه؟؟؟یک گهید نیا اووف..برگشت مرچان سمت به

 ...کارمند تا بود پاساژ يها فروشنده هیشب شتریب

 ... اما...  نداشتم ریخ نه -

 ... دیگرفتیم یقبل وقت دیبا دییبفرما خانم، نداره اما -مرجان

 داد نشان را در دستش با و دییبفرما.. کنند مالقات رو ادیم یکس هر بخوان که ستندین کاریب شونیا

 دیکشیم خط اعصاب يرو بدجور شیها کفش تق تق يصدا.... بود گرفته ضرب شرکت يها پارکت يرو شیپا با مرجان

 :گفت خودش با دختر

 "کنه مالقات منو تونهینم که کارسیچ مگه... رمیبگ یقبل وقت دیبا که دکتره مطب مگر"

 ...دارم یمهم کار باهاشون من اما: گفت یآروم يصدا با مجددا

 نداشت، را دهیرس راه از تازه دخترك نیا با کل کل اعصاب مرجان
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 ...دادیم تکان هوا در را دستش که یحال در...برد باال را شیصدا

 نقدریا اگه.... دیبگ خودم به رو کارتون اصال... روونیب دییبفرما... دیفهمینم شما انگار... ندارن وقت کردم عرض-مرجان

 ... کنمیم حلش براتون خودم...مهمه

 ... بود آمده خوشش مرجان خوردن حرص از دختر

 نکند، يباز تاب او داغون اعصاب با ادیز و نزند کند،لبخند کنترل را خودش کرد یسع

  دادن حرص از بود آمده خوشش...زد یطانیش يلبخند

 بگم شما به تونمینم...هیخصوص کامال من کار اما-

 کرد دراز در طرف به را دستش...دیکش ییباال بلند و قیعم نفس مرجان

 بود مانند ادیفر شیصدا

 روووونیب-مرجان

 یخروج در طرف به و دیکش درهم را شیها اخم...رفت سر دخترانه يها اصول ادا و ها يباز بچه نیا از اش حوصله کم کم

 ...کرد حرکت

  ...جهنم به اصال...دیلیما جور هر باشه-

 ...داشت تشیعصبان از نشان که یمحکم يصدا آمد،با رونیب بحث يصدا دنیشن از نیام

 شرکت،...بابا شرکته نجایا گردنس؟؟؟ سره خبره،مگه چه نجایا-نیام

 کتا؟؟ی خانم دیکشیم هوار چرا

 ...داشت بودنش مظلوم و کردن لوس در یسع که یلحن با..رفت سمتش به مرجان

  شه؟؟ینم سرشون یچیه که دیبپرس ادب یب خانم نیا از-مرجان

 ست؟؟؟انگاریک او و دهید کجا اورا بفهمد بلکه...  کرد نگاهش لحظه چند... بود آشنا نظرش به چقدر....کرد نگاه او به نیام

 ...باشد دهید ییجا در را او قبال
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 نیریش جان عمق فرهاد،بر نگاه آن کو

 نیرید شرار آن از عشقش ز نشان کی کو

 

  امرتون؟ شما؟ دیببخش -نیام

 ...ستین بلد کردن سالم کس چیه نجایا نکهیا مثل..سالم-

 ...کرد فوت را نفسش نیام

 ...دییسالم،بفرما-

 داشتم، کار راد يآقا با...ندارم يکار شما با من -

 ... گفتم خانم نیا به هم رو نیهم

 رونیب برم گفتن بهم و انداختن راه دادیب و داد ندارند اعصاب کنترل انگار که شونیا اما

 "بود شده قرمز ادیز حرص از و خوردیم را مرجان خونه خون"

 مطب نه باشه یمهندس شرکت نجایا کردمیم فکر من...رمیبگ مهم تیشخص نیا مالقات واسه یقبل وقت دیبا دونستمینم -

 ...دکتر

 ...محکم و آرام شیصدا یول بود هم در هنوز شیها اخم

 ...هستم راد بنده... دییبفرما:کرد تنگ را شیها چشم نیام

  جداااااا؟؟؟؟:زد يپوزخند و داد باال را شیابروها دختر

 

 دیلرز یم نهیس در من قلب

 ها آهو بچه قلب مثل

 آمد یم شیپ یاهیس در
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 بود ظلمت ذرات از چشمش

 شدیم تر کینزد من به چون

 بود لذت کیتار ورطه

 

 ...ندارم یاضاف وقت من دیبگ رو کارتون!! خانم دارم یشوخ شما با من مگه....جدا بله -نیام

 ...بکوبد سرش فرق بر یدست دو را همه بود بهتر نه.. برود و دارد بر را مدارك خواستیم دلش

 ...بود افتاده لیف دماغ از کردیم فکر که او به...برساند دستش به سالم بود داده قول که فیح اما

 گرفت سمتش به..دیکش رونیب را مات یکیپالست يها کرد،پوشه فشیک در را دستش

 ... شما خدمت نایا -

 ...کردیم نگاهش گنگ و مانده واج و هاج نیام

 "ه؟؟یک نیا کنه؟؟اصالیم کاریچ نیا دست مدارك نیا "

 ..مهندس يآااااقا خدمتتون ارمیب نارویا خواست اومد،ازم شیپ واسش يکار لیسه -

 .... زد روزمندانهیپ يلبخند سپس گفت يجور کی را مهندس

 ... ماند صورتش طرف دو يها چال يرو نیام مات نگاه

 ...دیدینم گرید هم دیشا...بود دهیند عمرش تمام در ییبایز نیا به لبخند حال به تا

 

  یدانستینم و يدیخند من به تو

 دمیدزد را بیس هیهمسا باغچه از دلهره چه به من

 

 :گفت ریتاخ یکم با... بود کرده کف نیام
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 .....که خانم نیگفتیم اول از خب شما؟؟؟؟شرمنده دیببخش-

 ن؟؟؟یدیم یکس به زدن حرف مهلت همکاراتون و شما مگه -

 بود دمق یحساب آنها ییارویرو و برخورد از...اوریب طاقت توانستینم گرید مرجان

 من به دیبد رو مدارك نیا دیتونستیم...دیاومد يکار چه واسه دیگفتیم اول همون دیبا شما-مرجان

 ...نیداشت یخصوص مالقات يتقاضا شما که ستنین یخصوص ها پوشه نیا دونمیم من که ییاونجا تا

 تلخ...بود زیت و تند لحنش...برگشت مرجان طرف به یواضح يها اخم با نیام

 ...سرکارتون دییبرفرما لطفا هم حاال..دیدادیم اطالع من به دیبا شما...کتای خانم هیکاف-

 ...گرانید يجلو...نیام توسط هم ان شدن رییتحق حس...کرد دایپ يبد حس مرجان

 ... میکن صحبت هم با اتاق داخل دیاریب فیتشر خوام،یم معذرت شما از من-نیام

 ...بود کرده فیک لبخندش از يادیز يانگار نه

  داد، تکان يسر لبخند با دختر

 ...شمینم بهاتون گران وقت مزاحم نیا از شتریب..نه-

 ...آورد باال را انگشتش سپس

 ...شد خارج شرکت از یحافظ خدا بدون.... گرفت ینمک با اجازه ها ییا مدرسه بچه مثل

 

 دمیخند تو به من

  دانستم یم که چون

 يدیدزد را بیس هیهمسا باغچه از دلهره چه به تو

 

 ..دادیم ناسزا و فحش او به دلش در...  بود کنده را لبش پوست تمام مرجان
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 "چاپلوس ي مزه یب...لوس ي دختره"

 ...یحت.... را زیچ همه... ختیر بهم را زیچ همه یول... مینس یآرام به رفت، آرام و آمد آرام

 .. 

 ... بودن مربوطه يکارها یبرس مشغول یهمگ اتفاق اون از بعد

 بهم نگونهیا یرستانیدب بچه دختر کی لبخند خاطره به که بود زاریب خودش از... بود پرت يادیز جوان مهندس حواس فقط

 .....است اشفته و ختهیر

 ...دهید را او قبال بود مطمئن...امد یم آشنا نظر به هم هنوز

 

 ؟؟؟يخریم دل گفتمش

 چند؟؟ دیپرس

  بخند تنها تو مال دل گفتمش 

 ربود دستانم ز دل و کرد خنده

 بود رفته او آمدم باز خود به تا 

 بود افتاده خاك يرو دستش ز دل

  بود مانده جا دل يرو شیپا يجا 

  

 ... بود شده رشید یرساند،کم مدرسه به را خودش عیسر

 کردیم داریب خواب از هم را مدرسه يبابا شهیهم مایش قول برسد،به رید بود امدهین شیپ چیه...داشت کالس اول ساعت

  داشت، را خروس حکم...

 .بود شده روشن یمهم يها تیشخص دنید به چشمش...شده مهم یتیمامور انجام به مجبور امروز اما

 ....بود ها بچه حضور از یخال و خلوت مدرسه اطیح
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  برد،یم لذت ها بچه يصدا دنیشن از...شیاهویه و اطیح نیا عاشق

 ...افتاد راه معلمان اتاق سمت به... شد رستانیدب ضیعر راهرو وارد

 ...بود زشیم پشت بزرگمهر خانم د،فقطیکش سرك دفتر داخل به... کرد کج در يال از را سرش

 ...شد وارد یکش بشر و یشگیهم لبخند با

  طوره؟؟؟ چه جونم يپر...ایدن ریمد نیبهتر به سالم -

 ه؟؟؟بدویعال جناب کالسه سرش رو گذاشته رو مدرسه و هواس رو که یکالس نیا بگو پس ؟؟یینجایا پاره،تو شیآت سالم -

 ...دهینترک تا

 .....اومد شیپ يکار گهید شرمنده... چشم بله -

  شد، خارج در از و گرفت ییا مزه با ي اجازه..کرد یکوتاه میبرداشت،تعظ را لشیوسا

 .....شدیم منفجر کالس حتما دیرسیم رترید قهیدق 5 اگر

.. 

 ...بود مهربان و یمیصم اریبس آموزان دانش با رفتارش

  دیایب خوشش معلمش از يآموز دانش دیآ یم شیپ کم یلیبودند،خ عاشقش کالس ي همه

 را امدنشین و کردن تصادف يآرزو ها بچه که بود یمعلمان معدود جزء...  او یداشتن دوست و مهربان تیشخص اما

  کردنند،ینم

 ...بودند شیزبان نیریش و سیتدر نحوه از لذت غرق کالس ساعت تمام

 ...بود جوش به و جوان اریبس او که مخصوصا

 .گرفتندیم ییراهنما ازش و کردندیم دل و درد باهاش...بود مشاور هی مثل دخترها يبرا هم ها وقت یلیخ

.. 

 ... شد نازل اش یداشتن دوست و یآسمان يبال که بود دفتر به یمنته راهرو يتو.. شد خارج کالس در از
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 ثنا؟؟؟؟ -

 یآدم يصدا تا بود بوقلمون يصدا هیشب شتریب نظرش به که ییصدا.... برگشت صدا سمت به

 ...کردیم اش خفه خواندیم را ذهنش گرفت،اگر اش خنده خودش هیتشب از

  شده؟؟؟ يزیچ جانم،....سالم-

 واجب کار مردم یگینم ؟؟؟؟ ياومد رید چرا... بودم منتظرت صبح یدختر؟؟؟کل ییکجا تو؟؟؟ یخوب سالم،... کوفت-

  آخه؟؟؟ يبود رفته کجا صبح موقع اون تو ؟؟؟اصاليایم رید ینگفت من به دارن؟؟؟چرا

 "دختر یبترک یاله"

 ...........جونت نوش - ثنا

 خوبه؟؟ حالت ؟؟يبود کجا صبح گمیم تو یگیم یچ ؟؟؟ یچ -مایش

 بندازه لنگ تو شیپ ادیب دیبا یشرل آن...  جونت نوشه يخورد صبح که یشکیگنج کله اون گمیم.. خوبم آره - ثنا

 ...ااایکنیم تیلیت مخ...سمیعس

 .. دارم کارت میبر ایال،بیخیب نارویا حاال..شمیم نگرانت منه ری،تقصیلوس یلیخ - مایش

 ....شد رید مایش جون بدو

 شد خانه نماز وارد و دیکش خود دنبال رو ثنا یمعطل یب

 ...کن ولم..مایش شکست دستم اه- ثنا

 ؟؟؟يندار کالس که ساعت نیا...تو یزنیم غر چقدر-مایش

 ...دارم کار بگو عی؟؟؟سر شده يزیچ ندارم نه- ثنا

 .... رهیم داره شهاب،...يبخوا و راستش -مایش

 بره؟؟؟؟ خب - ثنا

  کرد یاخم مایش
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 ن؟؟؟؟یهم - شما

 خوبه؟؟؟؟ کنمیم تمیموفق يآرزو براش خب... هوم....کن صبر نه،- ثنا

 ....کنه یزندگ بیغر شهر يتو خوادیم يجور چه....ثنا شهیم تنگ براش اووف،دلم-مایش

 ...شه مشغول همونجا و کنه تموم رو درسش دیگه،باید هینجوریا کارش.. بره دیبا گهیم خودش خب نگرانشه،اما مامانمم

 ...شهیم شیزیچ هی انگار پسر نیا...گهید يجا هی بره پاشه خوادیم که داشت یبیع چه خودمون شهر دونمینم من

 ...ندارم رو شیدور طاقت من...ناراحتم دستش از یلیخ

 بد بهش زارهینم شناسمیم من که یشهاب اون.. نباش داداشت خان نگرانه دونه،توهمیم بهتر رو خودش صالحه هرکس - ثنا

 بود؟؟؟ نیهم مهمت حرف.. بگذره

 ....يریبم...کنمیم دل درد باتو دارم سرم ریخ...ثنا یبدجنس یلیخ-مایش

 داد یفیخف فشار را دستش...  دیپاش مایش نیغمگ صورت به یمهربان لبخند ثنا

  ؟؟؟ یباش داداشت شرفتیپ مانع يندار دوست که بره،تو ینگران و یناراحت با دیبره،نزار بهتره- ثنا

 شده يمرد خودش واسه سین بچه که برسه،شهاب کاراش به تونهیم راحت الیخ با باشه مطمئن ها شما جانب از اگه

 ...گذاشت شینما به را صورتش يها چال هم باز

 گرفت خود به يمتفکر حالت مایش

 کنم،یم دق تو یب من...شهینم اما...میبر همراهش هم ما شدیم کاش-

 ... رهیم سر حوصلم... بخندم یک به ینباش تو اگه

 ...دلقکم من مگه.. يهو- ثنا

 ...آخه یستین اونم تو...بابا نه-مایش

 :گفت ذوق با باشه کرده یمهم کشف انگار که یحال در بعد

 چطوره؟؟؟ هان... میبر باهم همه نیایب....افتمی...دمیفهم آهاااان-
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 ...بود بدتر هم فحش از که ینگاه کرد،یم نگاهش فقط ثنا

.. 

 ...بودند دل هم و همراه...دوست هم با دبستان دوم از

 ...بود داده را پوك کله دو لقب آنها به لیسه...شدندینم جدا هم از هم لحظه کی یحت

 ...وارید به وارید ییها خانه با...هیهمسا و ییا محله هم

 ... کردند رشته انتخاب هم با یحت

 "معلم تیترب"

 ...فراوان يها يباز یپارت با البته... بودند سیتدر مشغول هم طیمح کی در

 ...داشتند کم دوقلو شوهر کی فقط مایش قول به

  ش،یا سورمه مقنعه و مانتو آن با.. دادیم نشان کمتر ساله،اما 24 ثنا

  ......ستیرستانیدب يدختر او کند فکر داشت حق نیام

 ...بود مشغول اتاقش در و آمده شرکت به لیسه شیپ یساعت

 کرد فکر...کردیم بیترغ رفتن به را او وجودش در يزینداشت،چ طاقت گرید...برود سراغش به بود نکرده فرصت هنوز نیام

 ...مرد خواهد یفضول از نرود اگر

 ...شتریب نه...سادس يکنجکاو کی فقط گفتیم خودش با

 رفت، آشپزخانه به شد،ابتدا بلند دیترد یکم با

 ... شود کم اش یدرون جوشش تا خورد خنک آب یوانیل

 ..نشه مشکوك..نکنه شک لیسه که يجور..بکشد شیپ را بحث يجور چه که کردیم فکر نیا به

 ...دهد نشان مشتاق را خود خواستینم دلش چیه

 ...است دانستن مشتاق همه نیا لیدل چه به و چرا دانستینم هم واقعا
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 ...بود ستمیس در یموضوع پیتا مشغول لیسه... شد وارد و زد در اهسته

 ...درآورد حرکت به پوردیک يرو را انگشتانش دوباره...انداخت نیام به يسرسر ینگاه

 ...سیرئ نیبش ایب-لیسه

 ...کند شروع کجا از را بحث دانستینم...دیکش یقیعم نشست،نفس شیرو روبه نیام

 ...ینباش خسته -نیام

 ...تو جون ندارم کشش گهید... خستم یلیخ اما.. ممنون -لیسه

 ..بکشم ینفس هی...شرکت امینم هفته هی شه تموم کار نیا اگه خدا بودم،به پا رو همش صبح از

 ...میکشیم ینفس هی ماهم...هیفکرخوب اوهوم-نیام

 "هم او د،یخند لیسه"

 چشه؟؟؟ ستین سرحال ادیز کتای خانم خوبه؟؟؟امروز خبر؟؟؟؟اوضاع چه-لیسه

 ؟؟؟يریبگ يهار موقع هی يدی؟؟؟نترسیگرفت گازش

 ... دیخند درون از نیام

 "نهیهم ولیا"

 ...کرد یم استفاده آمده شیپ فرصت از دیبا

 ...بزند حرف تمام یرکیز با شهیهم مثل تا کردیم را اش یسع

 ...بوده گرم کجا سرت سین معلوم..نبود داتونیپ که هم یعال جناب.. بود شرکت يکارا نگران صبح-نیام

 ...دیرس مدارك تا میشد زنده و میمرد... ياریب رو شرکت مدارك بود قرار کنم فکر 

 اومده سرش به چه ندارم خبر گهید...دیکش رو زحمتش گهید یکی...نگرفتم گازش من ضمن در

 ...رفتمیم دیبا اومد شیپ يکار شرمنده-لیسه

 خب؟؟؟-نیام
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 ...گهید نیهم جمالت به خب-لیسه

 ...نپرسد دیآ ینم هم دلش...بپرسد يزیچ میمستق خواستینم بود،دلش کالفه نیام

 ..برود اتاقش به تا شد بلند سپس.. کرد پا اون و پا نیا یکم

 ...کرد متوقفش لیسه يصدا که دهینرس در به هنوز

 ن؟؟؟یام یراست -

  برگشت ذوق و شوق از ختهیآم يلبخند بدهند،با تاب یت بهش که یکس مانند نیام

 جانم؟؟؟ بله؟؟؟-نیام

 یمرس... داداش من به بده قهوه هی آقا جعفر بگو راهت سره...بال یب جانت -

 ...شد کور ذوقش تمام...دیخواب بادش...شد پنچر درون از 

 ...شد خارج اتاق از و گفت یچشم حرص با

 ...بود شده دانستن کنجکاو وجودش تمام بار نیاول يبرا...نبود تاب یب نیچن نیا یکس مورد در دانستن يبرا گاه چیه

.. 

 ...ستیک او دانستینم هنوز... گذشتیم بود رفته شرکت به ثنا که يروز از هفته دو

 بود، دهیند را او حال به تا دارد،اما يخواهر لیسه دانستیم

  شناخت،یم هم را پدرش دور دورا.. دهید را مادرش فقط اما رفته منزلشان به يبار چند قبال

 ..باشد خواهرش که دادیم ادیز احتمال

  ....تر قیعم...بداند شتریب خواستیکرد،مینم شیراض نیا اما

 .. دادینم او به را ادیز کردن فکر فرصت... روزمره امور...يکار يها مشغله و زمان گذر

 ...را لبخند نیباتریز یحت.. شد رنگ کم شیبرا زیچ همه زود یلیخ

... 
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 ..ندیبب نهیآ در را خود بود نکرده فرصت یشد،حت خارج خانه از سرعت با

 دست از را منطقه يشهردار با مالقات فرصت مدتها تا دیرسینم مقصد به گرید ساعت مین تا بود،اگر شده رشید یحساب

 ..دادیم

 ....حاال و بودند کرده مالقات به مجاب را او یسخت به

 ..کند کوك را ساعت رفته ادشی چرا کرد،کهیم لعنت را خود مدام

 دلش... یعصب و کالفه بود، مانده خواب صبح اما.. دهیخواب زود هم قبل شب نکهیا با.. شدیم داریب زود صبح روزها اکثر

 ..ردیبگ گاز را نیزم خواستیم

 "داشت گرفت گاز به يادیز عالقه کال"

 ...فشرد گاز پدال يرو را شیپا 

 ...افتاد راه به سرعت به...شد کند جا از نیماش

 ..کند عبور ها کوچه پس کوچه از کردیم مجبورش... شلوغ يها ابانیخ

 ...رفتیم تند هم ها کوچه در یحت

 ...خوردیم بست بن به مدام...یبدشانس پشت یبدشانس...بود يروزگند شیبرا امروز

 ...ربط یب و آشنا نا يها ابانیخ به

 ...کردیم یخط خط را اعصابش نیا

 خورد صورتش به سرما و ،سوز داد نییپا را نیماش شهیش... خوردیم بر یمانع به طرف هر از

 بود، آتش درونش اما 

 ...بود پیت خوش يادیز روز ،آن شانیپر يموها و ختهیر هم به افهیق آن با

 ...نبود يشهردار مسئوالن با آنهم يکار جلسه کی مناسب اش افهیق

 ...فشرد را پدال شدت به ترمز گرفتن به مجبور...دیچیپ شیجلو از سرعت با ینیماش عصریول ابانیخ در
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 ...همانا پشت از ینیماش برخورد...همانا زدن ترمز

 ...کند خرد را ها نیماش تمام خواستیم دلش...زدیبر هم به را زمان و نیزم و بزند ادیفر خواستیم دلش

 دیکوب شدت به را در و شد ادهیپ کرده، گره يها مشت...غضبناك ییا چهره... هم در ییاخمها با

 ... کرد ترش یعصبان و گرفت درد دستش که محکم امد،انقد فرود یعقب نیماش کاپوت يرو محکمش مشت

 ....راننده بودن زن دنید با نبود،مخصوصا خودش دست اعصابش کنترل گرید... ادشیفر يصدا با زمان هم

 "ننیبش ییلباسشو نیماش پشت دیبا تو ،امثالینیبش نیماش پشت یکنیم غلط یستین بلد یوقت ،اخهيکور مگه اروی یه"

 دندان به را لبش...آمد خودش به خورد نیماش کاپوت به که یمشت برخورد با بود، برخورد و تصادف جیگ هنوز که راننده

 ...باشد امدهین نیماش سر ییبال کردیم خدا خدا...گرفت

 ...اش یقرض نیماش

 ...بود گرفته قرض را مایش نیماش دهد انجام تر عیسر را شیکارها نکهیا يبرا امروز

 ...شد ادهیپ ترس و دلشوره با

 شدینم را اش چهره...ببرد ادی از را اش چهره هفته چند از پس که نبود خنگ هم ها شناخت،انقدر را او شدن ادهیپ محض به

 ...کرد فراموش

 "بود؟؟؟؟ خنگ نیام یعنی"

 .. نداشت دهیفا هم رفتن گرید.. شدینم بند جا کی د،نگاهشیچیپیم خود به مار مثل نیام

 ...کرد خال همانجا را هارا ریتقص و تیعصبان ي همه..زدیم را مالقات دیق دیبا

 !! کردیم نگاه آسمان به یکم

 ... زشیعز نیماش به یکم!! بازش يها کفش بند و نیزم به یکم

 ستادیا شیرو به رو ثنا

 درست ضمن در.. دیهست هم یشاک تازه.. شده داغون شتریب من نیماش.. دیکرد ترمز دفعه هی شما.. آقا خبرتونه چه- ثنا

 ..ستادیا نهیس به دست د،سپسیکن صحبت
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 ... کرد نگاهش طلبکارانه و رهیخ رهیخ

 ..پرو بچه آخه یرانندگ به چه کوچولو،ترو یکن يباز مامان يبر دیبا هنوز تو ،یچوقون يتو با تو؟؟؟ با یک با:نیام

 ...اش رفته فرو نیماش ای...باشد مالقاتش نگران دانستینم...دادیم تکان را سرش و

  آورد، جوش شیحرفها از ثنا

 رفتیم باالتر لحظه هر شیصدا

 گرنه و...محترم يآقا بفهم دهنتو حرف- ثنا

 یکم فاصله با هم يرو به رو قایدق... بود قدم کی فقط شان فاصله...رفت تر کینزد نیام

 اونوقت؟؟؟ یبکن يخوایم یغلط مثال؟؟؟چه شهیم یچ نفهمم د؟؟؟اگه هان؟؟؟؟بگو ؟؟؟؟یچ وگرنه:نیام

 .. نشناخته را او که بود متوجه ثنا 

 ...بود غضب پر نگاهش...زد زل چشمانش به میبرداشت،مستق را بزرگش يدود نکیع

 من س،واسمین مهم واستون خودتتون نداشته تیشخص اگه..محترم نسبتا و کرده لیتحص يآقا دیستادیا ابونیخ يتو- ثنا

 .. مهمه

 ... رااااااد جناب دیباش زدنتون حرف مواظب پس

 ... شد خشک درخت چوب مانند نیام

 ... نشناخته را او چطور.. آمد ینم در شیصدا گرید

 ..دادینم یخوب يبو اصال کرد،نگاهشیم نگاهش هنوز د،ثنایکشیم نفس بلند بلند

 .. بزند یحرف نه.. کند فکر توانستیم نه...کرده هنگ ذهنش.. رفت عقب قدم چند

 ...آورد خود به را او ها راننده اعتراض و بوق يصدا.. بود شده بسته کامال ابانیخ

 ... شد یم بلند چاه ته از بایتقر شیصدا 

 ...ابونیخ کنار میببر ها نیماش بهتر-نیام
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 ...کرد پارك يکنار در را نیماش و شد سوار یمعطل بدون و عیسر سپس

 ... برود انجا از و کند فرار خواستیم دلش ییا لحظه يبرا

 ...ستیک دانستینم هنوز که او مورد در..بداند او مورد در خواستیم دلش چقدر شیپ وقت چند تا که اورد ادی به

 ...کرده تصادف او با بود ینحس روز شیبرا امروز،که حاال

 ...نداشت یتیاهم يشهردار با مالقات و يکار قرار گرید...نبود نحس امروز نظرش به گرید نه

 .. داد فشار شدت به و گذاشت فرمان يرو را شیدستها

 ...کردیم درد هنوز دستش..شدینم شیرو اصال..شود ادهیپ خواستینم دلش

 بیعج...کند يریگ حال یحساب خواستیم و بود امده خوشش جانانه يریغافلگ نیا از..نبود هم کن ول..شده ریش تازه که ثنا

 ...اوردیب جا را حالش و ستدیبا او يرو در رو خواستیم دلش

 ...زد شهیش به ییا تقه.. رفت نشیماش سمت به

 ..شود ادهیپ کرد اشاره دست با..برگشت سمتش به نیام نگاه

 چرا زد؟؟؟ینم داد سرش چرا بود دیبع او از یشرمندگ و خجالت همه آن.. کردینم هم نگاهش گرید یحت.. شد ادهیپ آرام نیام

 بود؟؟؟؟ شده ساکت

 ...شدیم سالح یب برابرش در نیچن نیا که داشت هیبق با شیبرا یفرق چه او

 بود؟؟؟ اش ساله چند قیرف خواهر احتماال نکهیا خاطر به فقط

 ...گرفته شرم رنگ نگاهش و شده بسته دهانش.. نبود خودش دست اما.. کند رفتار نگونهیا خواستینم دلش

 ...ادیب افسر زدم زنگ- ثنا

  ....دیپر وضوح به رنگش

 چرا؟؟؟-نیام

 "ماند متورمش و سرخ یشانیپ يرو نگاهش"
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 ....خودم من سین يازین اصال راستش...را-

 ..کرد کر را شیها گوش بایثنا،تقر ادیفر يصدا که نشده تمام حرفش هنوز

 دیبااااا.....ادیب دیبا....الزمه-

 گفت؟؟؟یم تیشخص از شیپ لحظه چند تا که نبود او...شد تا چهار نیام يچشمها

 ...کردیم ییخودنما هم صورتش يها چال شیادهایفر با همراه

 "شد اضافه هم ادشیفر.. بود کم لبخندش"

 ........هم رفتارم بابت.. بودم مقصر خودمم من.. سین الزم واقعا.. محترم خانوم دینیبب-نیام

 ...بود نخواسته معذرت یکس از حال به تا

 ... دیکن فراموشش سین مهم اصال.. برم عیسر دیبا دارم کار من حال هر به-

 ... کرد حرکت و فشرد گاز يرو را شیپا.. شد سوار عیسر

 ...ختیریم هم در را وجودش...کردیم تشیاذ بدجور ثنا حضور...نداشت ماندن توان واقعا

 ....دختر واکنش از... خودش العمل عکس از...بود جیگ...کردیم درد شدت به سرش

 بفهمد؟؟؟ لیسه اگر يوا....سرخش و متورم یشانیپ

 ..... منفجر یبمب مانند و شدیم یعصبان زود یلیخ.. بود اعصاب یب يادیز

 ...نداشت هم یدرمان...گرید بود نگونهیا ذاتش خب دانست،امایم هم خودش...نبود خوب اصال نیا

.. 

  شد، نیماش سوار یسخت به ثنا

 ... بود افتاده شماره به شیها نفس

 .. آمد ینم باال نفسش و شده تنگ اش یتنفس نداشت،راه یعیطب حالت
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 فشار و گرفت دهانش يجلو و آور در را ياسپر فشیک از یسخت به.. بود شدن له حال در یامان یب فشار از اش نهیس قفسه

 ....داد

 بار کی

 دوبار

 بار سه

 نفس...ثنا بکش نفس

  ...مهندس جوجه کنمیم آدمت:گفت لب ریز

 ..... کرد پارك نگیپارک يتو را نیماش

 ...شد آسانسور وارد و فرستاد رونیب شدت با را انداخت،نفسش ینگاه اش رفته فرو عقب صندوق به

 .. برود ضعف خودش يبرا دلش و کند نگاه نهیآ در را خود خواستینم دلش یحت امروز

 هنوز که شیها کفش بند از..اش رفته سوال ریز تیشخص از...بعدش نرمش از... رفتارش خورد،ازیم هم به خودش از حالش

 ...بود باز

 ...کردیم درد هم دستش

 سرد آب ریش ریز را سرش رفت آشپزخانه سمت به و گذاشت زیم يرو را لشیوسا... شد شرکت وارد ریز به سر و متفکر

  گرفت،

 .. بود الزم اش کوفته ذهن يبرا آب يسرد

  دیچیپیم گوشش در هنوز ثنا يصدا

 "دیبااااا... ادیب دیبا...الزمه"

 "بود افتاده راه يبازار جمعه سرش در..بود انفجار حال در مغزش يش،وااایها لپ يقرمزش،گود یشانیپ "

.. دارد دوستش ایدن تمام اندازه و است حساس يادیز خواهرش يرو لیسه دانستیم.. دیکشیم خجالت لیسه يرو از

 ..بود خواهرش جان به شهیهم قسمش
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 ...بود شب 7 یهموال ساعت

 ییالال حکم شیبرا که بود انداخته راه ییبایز يملود اتاقش شهیش به باران قطرات برخورد يد،صدایبار یم يتند به باران

 ...داشت

 ...بود خواب غرق....زیم يرو سرش

.. 

 ... مرجان تا آقا جعفر از... گرفته شرکت کارکنان ي همه به پرش امروز

  بود، شده ناراحت تندش رفتار از بزند،مرجان او به یحرف نیکوچکتر و شود کشینزد کردینم جرات یکس

 يهوا دلش گرید که داد نوازش را شیها گوش عربده با چنان نیده،امیپرس یسوال قبل سال یاتیمال يها سند مورد در فقط

 ...نکند را بایز يصدا آن

.. 

 ...رفته نیام کردیم فکر...شد اتاق وارد لیسه

 ...بزند شیصدا آرام کرد یسع

 ... يدیخواب تو نشده زمستون که هنوز یه... يدیخواب نجایا داداش،چرا پاشو.. نیام-

 کرد،مخصوصایم درد تنش تمام.. سوختیم شدت به چشمانش.. گرفت باال یسخت به بود شده البرز کوه اندازه که را سرش

 ...دستش

 ...شد ن،شوکهیام داغون.. ختهیر بهم افهیق دنید از لیسه

 ..اهللا بسم ای.. گروخته گور از مرده يانگار.. يشد یختیر نیا چرا.. شده یچ -لیسه

 ..بود نشسته خون به چشمانش...کردیم سرفه شدت به.. نداشت،بخندد حس یحت نیام

 ...کننیم فرار همه ایاین ينجوریا فردا خدا ترو.. گاین افرویق... بابا شبه 7 ساعت خونه ببرمت پاشو ن،یام پاشو-

 بار هی کنن يساز باز الرویگودز لمیف انیب دیبا.. بکشن ینفس هی کارمندا این فردا قربونت.. شرکت تو یکاشت گل که امروز

 ...کنهیم فروش شتریب يسر نیا خدا به واال بسازن گهید
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 ؟؟یالل-لیسه

 نه-نیام

 ...دمشید نگیپارک يشده؟؟؟تو یچ نتیماش یراست.!! یالل کردم فکر من یگفت خوب-لیسه

 ...دادیم ارور مغزش.. کرد کپ نیام

 قرار سر برم نتونسم...کردم تصادف-

 ...خارند را سرش يمتفکر یحالت با لیسه

 کنن؟؟؟یم تصادف همه امروز شده یچ....عجب-لیسه

 ...انداخت باال ییا شانه و داد قوت یسخت به را دهنش آب نیام

 ...زدندیم حرف کار مورد در فقط ریمس طول رفت،در و رساند منزل به را او لیسه

 ...بود شده متفکر و ساکت یبیعج طرز به...بود شنونده شتریب نیام البته

.. 

 ... نبود يرنجور و فیضع بود،مرد خورده یسخت يسرما

 چند و شود ضیمر یسخت به شد ،باعثیطوالن مدت به سرد آب ریز سرش گرفتن و هوا يسرد..مدت نیا يکار فشار اما

  ..دیکش طول هفته چند اندازه شیبرا که يروز چند...بماند خانه در روز

 .. بود شده سرد و يزییپا شدت به هوا ماه آبان اواخر

 ترش روشن باران که يخاکستر رنگ به شلوغ يشهر...بود کرده تر بایز را شهر چهره دیباریم قبل شب از که یباران

 ...تر راحت را دنیکش نفس...کردیم

 ...بود راه به خرون یحاج مراسم هفته گشتنند،آخر یم بر حج سفر از صابر يآقا و خانم فردا

 ...زده ینیماش به پشت از بود گفته جوابش در فقط...نزد یحرف لیسه با تصادفش از ثنا

 ...کرد یمال ماست را هیقض صدقه قربان و یزبان چرب با مایش يها غر جواب در و برد گاه ریتعم به را نیماش خودش



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 50 

 ...دوستش نیبهتر به یحت...کرده تصادف یکس چه با نگفت کس چیه به

 ثنا دنید با يطور چه که نیام به...برخوردشان به...کردیم فکر روز آن به یگاه ثنا.. نداشتند يبرخورد باهم بعد به روز آن از

 ...بود داده موضع رییتغ و دهیپر شیرو و رنگ

 ...کردیم فکر ادیز روزها نیا نکهیا به...خودش به

  ...بود زده جوانه وجودش در که يمرموز حس به...دنشید به...بود گذاشته شرکت در پا بار نیاول يبرا که يروز به

.. 

 .. دشیدیم الیخ و خواب در سوخت،مدامیم تب در که یباران شب هم،همان نیام

 قلبش دیشا و ،مغزش افکارش بر یکنترل اما..نبود یراض اصال مسائل نیا از..نداشت ییرها فکرش از هم لحظه کی

 و آشوب را دلش.. گرفتیم جان ذهنش در لحظه هر که يافکار از کردیم فرار..بود یول...باشد نگونهیا خواستینداشت،نم

 ...کردیم منقلب را حالش

 در هنوز ادشیفر ي،صدا کشتیم را بشیغر و بیعج احساسات دیگذاشت،بایم پا قلبش يرو.. ختیریم خاك ذهنش يرو

 ...دیکوبیم سرش

 ...باخت ینم رنگ..شدینم پاك لبخندش گرید

 ..کردیم عبور نظرش يجلو از هرلحظه.. ماند یم یباق تر قیعم.. تر پرنگ گذشت یم هرچه

 ...نشیدلنش و گرم يصدا...شیبایز و بیفر دل لبخند...سالش بچه و شاداب ي چهره

 

 بود لرزان بانگ آن او بانگ

 خواست یم بر دور یکزجهان

 دیچیپ یم که تا من در کیل

 خواست یم بر گور از يا مرده

 ختیر یم کرشیپ کز يا مرده
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 بوها شب زیانگ شور عطر

 

 ... بود دهید مجلل و بزرگ يتاالر در را شام تدارکات لیسه

 .زشیعز مادر و پدر آمدن از خوشحال....  فرستاد دعوت کارت آشنا و دوست یتمام يبرا

 ...بود صادرات و واردات شرکت ریمد پدرش و دار خانه مادرش

 ...شدندینم غافل شانیها بچه از هم لحظه کی که فداکار و کش زحمت يمادر و پدر

 یراحت و آرامش ایدن کی بودنشان ،که مادرها و پدر تمام يبو و جنس از يمادر و پدر...کردند ینم غیدر را مهرشان

 ...ناب و خوب يها حس از پر...بود نعمت...بود

 ...بانیپشت و گاه هیتک...یگرم دل و شیآسا هیما

.. 

  توانست،ینم یول خواستیم دیشا اینتش،یبب خواستینم.. گرفت تهوع د،حالتیرس نیام دست به دعوت کارت که یزمان

 ...دیترسیم...بسپارد یفراموش به بود کده یسع و...دهیجنگ...کرد خفه وجودش در که ییها حس از دیترسیم

 ...نه دلش از اما مطمئن عقلش از

 و مسخره یلیخ بود مسخره نظرش به ، لبخند کی با فقط هم آن.. شود عاشق خواستینم ، شود میتسل خواستینم او نه

 !!احمقانه

 ...شدیم رو به رو و رفتیم دیبا...نداشت ییا چاره یول

 ...کند غلبه او بر احساسش گذاشتینم هرگز که يپسر...راد نیام...بود نیام او...گرفته را مشیتصم

 ...شدینم ریدرگ گاه چیه او

.. 

 .. اس مکه شام ستین که یعروس بابا یکنیم معطل چقدر.. گهید باش زود داداش-ساینک

 ...رزنهیپ پره فقط اونجا خدا به
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 ینیبب خودتو از تر خوشگل يندار چشم..يبد ریگ من به ي،اومديکرد رو سرخابات کیمات خودت وروجک رونیب برو-نیام

 هان؟؟؟

 ...داسیپ جونت تمام کن عوض رو مانتوت برو...يکرد یختیر نیا رو خودت یچ واسه تو اصال

 ..بابا برسه زنت داد به خدا...مگه چشه یخوب نیا به...يدیم ریگ یالک چرا داداش اء-ساینک

 ... کرد باز را در نیریشد،ش بلند در زنگ يصدا موقع نیهم در

 .. شدند وارد هم، دست به دست.. خوشحال و شاد مهسا و احسان

 شادشان يایدن یبزرگ به...گشادشان و گل يخندها لب یبزرگ به بزرگ ینیریش جعبه کی با

 "کردند سالم همه به شاد و بلند يصدا با"

 ...میش خوشحال ماهم دیخونه،بگیم خروس مادر،کبکتون شده یچ-نیریش

 دیبزن حدس: گفت فروان یسرخوش با احسان

 آره؟؟؟ دیکرد دایپ شوهر من واسه شده یچ -ساینک

  زد سرش يتو محکم بود ستادهیا پشتش که نیام

 ...سرت بر خاك-نیام

 ....اخه رهیبگ ترو ادیم یک...بابا نه-مهسا

 ...گهید ماه 7.. میشیم دار بچه میدار احسان و من...ما یعنی... من.. راستش

 بشانیز،نصیعز نعمت نیا یاله موهبت نیا حاال و بودند بچه منتظر که بود وقت یلیخ.. شد منفجر بمب مثل خانه سالن

 ...را خداوند يبایز هیهد نیا اقتیل.. نداشت را شدن مادر و پدر اقتیل یبود،هرکس شده

 ....یقشنگ يواژها چه....مامان... بابا

 !!بودند خوشبخت ایدن تمام اندازه شد،بهیم کامل شان یخوشبخت وحاال بودند خوشبخت

 ...سپاسگذار شاکرو شان یخوشبخت تمام اندازه.. غمشان یب و شاد يها دل اندازه به
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 ..شودیم عمه گرید ماه 7 تا که شدینم باورش..کردیم ماچ را همه شوقش از ساینک

 ...ساینک عمه...داشت دوست را کلمه نیا چقد

 ...ختیریم اشک یخوشحال از نیریش 

 "بزرگش پسر نوه... اش نوه نیاول"

 ختیریم شاپاش عروسش سره يرو و دادیم يدیع همه باشد،به شده دیع که يانگار یعل

  رفت احسان يسو ها،به بچه دختر مخصوصا.. بود ها بچه عاشق.. زدیم لبخند دل ته از نیام

 ... گفت کیتبر و دیکش آغوش در محکم را برادرش

 ...زمیعز خودت قسمت شاالیا:گفت نیام به رو ذوق با نیریش

 ...یگون یگون!! شدیم آب قند دلش در نیام و

 .. شود بابا هم او يروز شدیم یعنی

 .. ختیریم اش بچه يپا را شیزندگ تمام.. شدیم یخوب و مهربان يبابا نایقی

 ...وجودش از...خونش و پوست از يا بچه...شود پدر که بود نیا عاشق

 ...دهد لیتشک یزندگ خواهدینم... خواهدینم زن که بود کرده فراموش گرید

  "بودند يشاد و خوشبخت خانواده چه"

 ..بود کرده جمع سالن داخل را مهمانان تمام باغ يزییپا سوز و سرد يهوا

 ...بود بارش آماده...سرخ سرخ آسمان

 و میمال کیموز ارکست.. دادیم نوازش را ها گوش چوب سوختن يصدا...کرد یم گرم را سالن درون روشن يها نهیشوم

 ....نواختیم یقشنگ

 ...بودند ییرایپذ مشغول مخصوص فرم با خانم يتعداد

 ...ها یدنینوش و ها یخوراک اقسام و انواع از بود پر سالن يها گوشه در شده دهیچ یچوب و گرد يزهایم
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 ... انداخت یم ها امامزاده و عاشورا مراسم ادی به را ثنا که ییبو..نیدلنش و بخش آرامش ییبو.. آمد یم اسپند يبو 

 که ییبو تنها...نکشد قیعم نفس و ردیبگ را خود يجلو توانستینم... یخواستن يبو نیا عاشق......یمقدس و یپاک همان به

 ...کرد ینم تنگ را نفسش

 ...رنگارنگ يها گل از پر شانیها دست.. دندیرسیم راه از يگرید از پس یکی ها مهمان

 ...قبول ارتیز از پر شانیها لب

 دانستینم خودش.. بود آشنا ییا چهره ورود منتظر ییگو.. کردیم نگاه سالن در به یگاه از هر... مایش با صحبت مشغول ثنا

 .. ستیک یپ در نگاهش

 ...دیلغزیم در يرو یگاه منتظرش نگاه فقط

.. 

 ... شدند یخاک کوچه وارد

 ... بود دایپ کوچه يانتها از تاالر ینوران يتابلو

 ... دیدرخشیم و بود روشن ییبایز بلند هیپا يها مشعل با باغ شدند،تمام وارد باغ بزرگ در از

 ....بودند روشن و نییتز يزیر يها چراغ با تمامشان... بود کرده یدنید اما ترسناك را باغ يفضا برگ یب و لخت درختان

 ...دیچیپ یم دهیکش فلک به سر و انیعر درختان يال البه باد يهو هو يصدا

 ... کردند حرکت سالن سمت به و پارك مخصوص نگیپارک در را ها نیماش

 ..کردیم ییخودنما نیریش دستان در ییبایز و بزرگ ونیلیل گل که یحال در

 ... گفتندیم ییگو آمد خوش مهمانان به و ستادهیا در کنار صابر يآقا و خانم

 ... بود دهید يبار چند قبال را ریرفت،ام سمتشان به یعل

 ... نداشتند یخاص یخانوادگ آمد و رفت اما... شناختندیم را گریهمد بازار و کار طیمح در شتریب

 یمعرف بهم را ها آن نیام.... گفت یقبول ارتیز زین او به و دیچرخ فروغ سمت به سپس...ریام حاج قبول ارتیز به به-یعل

 ...کردیم
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 ... بودند دهید يبار چند را احسان فقط فروغ و ریام

 ... شد داغ یپرس احوال و سالم و معارفه بازار...آمد سمتشان به بودشان دهید دور از که لیسه

 شناختند،یم را لیسه یهمگ راد خانواده

  داشت لب به یکمرنگ لبخند... انداخته نییپا را سرش ساینک مدت تمام

 ...داشتند نهیس در يراز دو هر ییگو.. کردیم امتناع او به میمستق کردن نگاه از هم لیسه

 در یحس هم به نسبت هردو و بودند زده حرف هم با يچندبار... داشتن دوست جنس از یداشتن دوست و نیریش يراز

 ...بود آمده بوجود دلشان

 ...عشق ینیریش به...نیریش یحس

.. شناختینم را کدام چیه واقع نداشت،در را آنها جمع به رفتن قصد...کرد گرم يپر خاله و مایش با صحبت به را سرش ثنا

  ...را بداخالق ياخمو از ریغ

 را سرش لحظه چند کردیم شیهمراه لبخند با.. سپرده شیحرفها به دل هم ثنا..دیخند یم و زدیم حرف مدام مایش

 ..برگرداند

 .. خورد گره براق و اهیس ییها چشم در نگاهش

 ...هیثان چند فقط...ماند ثابت نگاهشان لحظه چند

 :دادیم فرمان مغزش

 "برگرداند را سرش و کرد یفیظر اخم...دیکوب نیماش کاپوت به مشت...دیکش داد سرش که بود یکس همان او"

 ...زد یحیمل لبخند نیام

 ...دیچرخیم طرف هر به نگاهش و بود وهیم گرفتن پوست مشغول مایش

 ساده؟؟؟یوا لیسه کنار هیک ثنا،اون-مایش

 انداخت باال ییا شانه ثنا

 ... همکارشه-
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 گر؟؟؟یج همکار نیا حاال تا بوده کجا مامانه چه واسش بشلم... يوا...يوااا-مایش

 ...شد يجور کی دلش ثنا

 ...قهیسل کج...گرهیج کجاش...حتما اومده در یشانس مرغ تخم از دونمیم چه- ثنا

 ...کنهیم ذوب رو آدم نگاش...چشماش مخصوصا جذابه شییخدا...بخواد دلت هم یلیخ-مایش

 ...یکنیم نگاش یه یچ واسه تو اصال...ختهیریب و زشت هم یلیخ...مایش بسه- ثنا

 ...بابا تو چته...کردم نگاش یه یک من-مایش

 ...شده حساس مورد نیا يرو جهت یب و خود یب انقدر چرا دانستینم هم خودش

 "بود شده حسود يانگار"

 ...دشیسف راهنیپ و رهیت یطوس اسپرت کت آن کرد،با نگاهش یچشم ریز

  یرنگ خوش یل شلوار با آمد،همراه یم اش سبزه پوست به راهنیپ يدیسف

 ...دیخند آرام... آورد نییپا شیها کفش يرو تا را نگاهش

.. 

 ...بود ها ییا مدرسه دختر هیشب هم هنوز.. کند نگاهش داشت بود،دوست شده ییهوا دلش ثنا دنید از نیام

 ...باهم...مسشد یکی احساسش و عقل...کردینم کار گرید هم عقلش

 شال با بلندش پاشنه یعروسک يها کفش.. یمشک میضخ ساپورت با شییزانو يباال تا یمشک یطوس بافت کیتون "

 "بود دایپ پشت از اش یاسب دم يموها.... شیموها يرو ییبایز یطوس مهین نصفه

 .. 

 ... کند تازه ینفس تا رفت باغ سمت به.. سخت دنیکش نفس و شده نیسنگ سالن يهوا

 ....شود ضشیمر يها هیر وارد تازه يهوا تا

 .. شد رهیخ آرام نا و سرخ آسمان به.. ستادیا يبلند کاج درخت کنار.. شد دور یکم.. زدیم قدم آرام ها زهیر سنگ يرو



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 57 

 چرااااااا؟؟؟... بود آرام نا هم او دل

 ...ببارد برف خواستیم دلش چقدر

 ...دیکش یمحکم و قیعم يها نفس

 ...یخاص يآمد،بو یم یخوب يبو...قیعم..نفس

 ...کجاست از خوب يبو نیا که کند فکر شتریب نداد اجازه شیصدا

 خوبه حالتون-

 ...بود افتاده شماره به نفسش... برگشت صدا سمت به... خورد جا شدت به

 ؟؟؟ کردیم چه آنجا بود،او شده حبس نفسش

 س؟؟؟ین خوب حالتون شده يزیچ-

 داد تکان آرام را سرش... دیبگو يزیچ نمتوانست... بود کرده سکوت

 ..  بود خی..دیلرز یم دستانش... کرد قفل هم در را سردش يداد،دستها هیتک درخت به 

 ..دیینجایا شمام دمید.. کنم تازه ییهوا رونیب اومدم-نیام

 "ه؟یمخمل گوشام منم...یخودت...خودت جون آره"

 کرد اخم ثنا

 ...ادهیز خوردن هوا واسه جا نداره، اشکال-

 ....من دیکن باور روز اون بابت.. نیهست ناراحت من دست از هنوز شما-نیام

 کرد نگاهش گرانه پرسش و انداخت باال يا شانه ثنا

 روز؟؟؟ کدوم-

 شد رهیخ چشمانش در رکانهیز نیام

 ... دیکن فراموشش سین مهم-
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 ...شدن ریاس و ماندن.. ماندن يبود،برا تالش فقط..کردندینم رفتن در یسع کدام چیه... بودند ستادهیا سکوت در دو هر

 ه؟؟؟یچ اسمتون دونمینم ید؟؟؟حتیهست یک شما دونمینم هنوز من-نیام

 ...ستمین یمهم ادیز تیشخص... دیکن فراموشش سین مهم- ثنا

  زد ییا مزه با و طانیش لبخند نیام

 د؟؟؟یهست یمهم تیشخص گفتم من-

 انداخت نییپا را نداشت،نگاهش اورا رهیخ و قیعم يها نگاه تاب ثنا

 ...شد باز ییا اراده یب لبخنده به شیها لب شیها کفش دنید با

 ؟؟؟؟ آره روز؟؟؟ کدوم یدونینم یگفت که-نیام

 ...بود یطانیش لحنش...نشست یم دل به شیصدا انقد ش،چرایصدا

 ...بود بدجنس یکم البته و ركیز شهیهم مثل نیام

 ...دیکش جانش به آتش اش خنده با...وجودش اعماق از... دل ته د،ازیخند... دیخند ثنا

 ...داد فشار و دیگز دندان به را لبش.. قلبش سوزش از... سوخت قلبش

 قلب که معصومش و جذاب رنگ یشیم يها چشم داشت يراز چه.. بود ها خنده نیا در يراز چه.. شد یم رو و ریز دلش"

 ...تابیب را دلش....  کردیم ذوب را اش یخی

 يباز چارهیب نیام دل با نجوریا ستمین نتیریش يلبخندها قیال من.. ستمین یخوب همه نیا قیال من.. نکن من با را کار نیا

 "نکن

  زدیم برق یاهیس در و بود اهیس انقد چرا.. اش دهیکش و مردانه يها چشم یاهیس محو ثنا

 ... رفت ادشی چرا

 ...زد مشت کاپوتش به.... کرد نییتوه... زد داد سرش که بود او

 ...بو خوش و داغ يها نفس عطر و مردانه يلبخندها نیا...صدا نیا... ها چشم نیا فقط نبود مهم شیبرا گرید
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 ...شد طلسم شد گم نگاهش یاهیس در

 ه؟؟؟یچ اسمت یگینم حاال-نیام

 ... زدیم حرف ییا بچه با که انگار

 که دیبگو يزیچ آمد کرد تر زبان با را لبش ثنا

 ..مهندس سالم-

  ...زدیم شکیگنج مثل شب،قلبشان یاهیس در مرجان دنید با...  برگشتند عقب به يفور دو هر

 ... شدم مزاحم انگار دیببخش-مرجان

 ..نرود باال شیصدا داشت یسع ، کرد تنگ را شیها چشم نیام

 د؟؟یداشت ي؟؟؟کار دییبفرما ریخ نه-

 ... شدم مزاحم موقع بد نکهیا مثل ،واقعا نه-مرجان

 ...آمد زشت نیام نظر به که ییا خنده...کرد ییا مستانه و بلند خنده سپس

 بود کوبنده و بمش... دار خش شیصدا

 "!!سمته اون سالن ، دییبفرما.. کتای خانم دیاومد خوش یلیخ-نیام

 ...کرد نگاهش مند گله مرجان

 ...بکشد نفس تونستیم یسخت به..آمده بند نفسش ثنا

 ... کردند وحشت اش نهیس خسه خس يصدا از

 !!.... شد دور و دیکش نیزم يرو را شیها با ، دادیم فشار شیگلو يرو را دستش

 ...شدیم ریسراز چشمانش گوشه از آرام اشک که یحال در..  داشتیم بر قدم آرام

 ...زالل...شفاف و زدرشت..مانندش دیمروار يها اشک

 ..زدیریم اشک چرا دانستینم
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 ...داشت هیگر يهوا دلش بیعج لحظه آن.. کند هیگر خواستیم دلش اما

 .. خاص یلیدل داشتن بدون

 !!ختنشیر اشک ، بود ایدن کاره نیتر لیدل یب

 ...بلورش همانند درشت قطرات..  بود اراده یب

 .. شود ریدرگ دینبا...شود ریاس دینبا که دانستندیم ها آن فقط دیشا

 ..کنندیم نابودش..شودیم نابود

 "ماندن يبرا دندیجنگ یم"

 ...را شیگ شهیهم همراه ، آورد در بشیج از را یآب ياسپر.. نشست يسرد سنگ تکه يرو

 ...داد فشار و گرفت دهانش سمت به

 بار کی

 دوبار

 مانندش اه نفس...سردش نفس...نفسش...آمد باال نفسش

 ...ختیر یم نییپا قطره قطره هنوز شیها اشک

  کردیم نگاهش...نگران...متعجب...رتیح با...زده وحشت...  آمده دنبالش که نیام

 ...نشست لرزانش يپاها نییپا...  آمد سمتش به

 شدن گرم يبرا..آرامش يبرا...نیتسک يبرا...ردیبگ دست در را دستانش خواستیم دلش چقدر

 ...کردیم نگاهشان مرتعش و یعصبان مرجان

 ...شد خارج و رفت باغ در سمت به... داد تکان تاسف يرو از يسر

 لب ریز يها زمزمه و بلند يها گام با

 ...من مال...یمن مال فقط تو-
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 ...ختیریم صورتش بر که یداغ يها دیمروار به...دوخته چشم ثنا به نگران نیام

 ...بود ایدن يملود نیباتریز شیصدا...بود همراه و ارام شیصدا

 ؟؟؟یکنیم هیگر ؟؟چرایه-نیام

 آخه؟؟ يزیریم اشک ينجوریا یچ واسه...سین يزینشده؟؟چ یچیه ، خب باش آروم

 !!کن منونگاه...شتمیپ....هستم من...نجامیا من نترس

 

 کن نگاه

  ام دهید درون غم که 

 شودیم آب قطره قطره چگونه

 سرکشم اهیس هیسا چگونه

 شود یم آفتاب دست ریاس 

  کن نگاه

 شود یم خراب ام یهست تمام

  کن نگاه

 شود یم آفتاب و يرویم تو

 

 ...زدیم حرف مطمئن که یچشمان...شد قفل اهشیس چشمان در ثنا سیخ نگاه

 ..آرزو هزاران...دینو هزاران...دیام هزاران...داشت حرف هزاران نگاهش

 ...آرامش يبو...دادیم یمهربان و یخوب يبو نگاهش
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  ...داشت دوست را نگاهش

 يزیریم اشک ينجوریا یچ واسه...... سین يزینشده؟؟چ یچیه ، خب باش ؟؟؟آرومیکنیم هیگر ؟؟چرایه-نیام

 !!کن منونگاه....... شتمیپ...... هستم من....... نجامیا من آخه؟؟نترس

 ...شدیم آرام و گفتیم نیام.. ختیریم اشک او و گفتیم نیام

 ...شدیم زیلبر و گفتیم نیام

 ....آمد بند اش هیگر که کرد نگاهش و نشست همانجا انقدر

 ... کرد ترش وانهید...زد یجون مهین لبخند

 

 "نکن مجنونم تو مجنونم که من"

 

 گرید ییگو ، داشت یبرنم را نگاهش هم لحظه کی یحت..... شد بلند او با هم نیام... شد بلند کرد، پاك را شیاشکها

 ... را یعروسک و ناز صورت آن ندیبینم

 کرد کج را سرش ثنا

 ...شدم ينجوریا چرا دونمینم...نبود خودم دست دیببخش-

 ....دونمینم منم...نبود خودم دست منم...نداره اشکال-نیام

 دشیسف يها دانه و سرخ آسمان به...شد دهیکش آسمان به ثنا نگاه

 ....دنیبار به کرد شروع يزیر برف

 ...ستیک کنار در و کجاست کرد فراموش...کرد فراموش را مکان و زمان گرید

 ...کردیم اش زده جانیه برف شهیهم

 ...دیچک دستانش بر برف سرد يها دانه...گرفت آسمان سمت به را سردش يدستها

 ..دیچرخ لرزان.. دیخند کودکانه
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 ...شد انینما سرخش ییا قلوه يلبها انیم از ، دستش کی و یصدف يها دندان

 ..دیچرخیم سرخ آسمان ریز

 ..اش یاشک يها چشم با..ترش سرخ قلب همراه

 ...دیچرخیم يدار تب اهیس يها چشم يجلو.... گرمش لبخند با

 ، بود شده ثابت نگاهش یاخم اش یشانیپ بر نه يلبخند لبش بر نه.. بود شده شیرو به رو گردان عروسک مات نیام

 ...کند يریجلوگ یامان یب تبش از تا کرد قفل نهیس جلو را شیدستها

 ...نبود یول... بود آنجا... بود يگرید يجا فکرش که يانگار

 از پر شیموها ، ها آسمان در بود،دلش افتاده شیها شانه يرو شالش.. دیچرخیم ها برف انیم در ییبایز الهه مانند ثنا

 ..برف دیسف يها شکوفه

 ... دلش...آرزو و دیام از پر دلش.

 ..بود شده مسخ که او به.کند نگاه او به شدینم شیرو گرید.. بود شده سرخ خجالت و جانیه از آمد خودش به یوقت

  آمد کشینزد نیام... ستادیرایز به سر 

 ...بود مات هنوز... انداخت سرش يرو آرام را شالش

 ...نداشت ماندن توان گرید..رفتیم آنجا از دیبا

 لرزان و ترسان....کرد نگاهش...ستادیا...رفت جلو یقدم.. شد رد کنارش از آرام

 ثناس اسمم- ثنا

 ....رفت

.. 

 کند رشانیدرگ عمر کی تا بود یکاف قهیدق 30 نیهم اما.. نشد هم قهیدق 30 ها اتفاق نیا یتمام

 ...بودند زدن حرف مشغول ساینک و لیسه...نهیشوم سوزان يها چوب کنار... گرم و بزرگ سالن يتو...باغ يسو آن
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 ...امشب بود شده یشب عجب...گرما در نهایا...سرما در آنها

 

 سرشار ساکت اتاق زان

 ادیبن یب يسعادتها از

 

 من يها دست یاهیس در

 دستانش حس از شکفت یم

 

 بود من یسرگردان شکل

 چشمانش دادیم غم يبو

 

 ها یاهیس در هامان شهیر

 نور يها وهیم هامان قلب

 

 میکرد یم ریراس گریکدی

 دور يباغها بهار با

 

 بستر در خسته نشستم یم

  اهایرو چشمان در رهیخ

 و دوست....شان دانشگاه يها ییا دوره هم بود،از اعتمادشان مورد و شرکت کشته کار و خوب کارمندان از فخار مهندس

  یمیقد قیرف
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 ...بود شده حاظر تاالر در ، یرسم شلوار و کت با...برازنده و یمعمول چهره با

 مرجان نظرش به ، کردیم نشیتحص شهیهم... شدیم قائل یخاص احترام شیبرا...بود یخاص جوره مرجان به نگاهش شهیهم

 ...  بود یعال دهیا زن

 ...جذاب البته و لکردهیتحص و موفق یزن

 ...کردیم نگاهش دور از...داشت خود به مرجان توجه کردن جلب در یسع شهیهم

 ...داشت یخاص احساس مخالف جنس به نسبت که بود يبار نیاول نیا

 ...است ازدواج يبرا یمناسب دختر مرجان که دیرسیم جهینت نیا به داشت بایتقر

 ...کردیم دییتا هم قلبش

 ...داشت يتر محکم تپش... بود شده تر قرمز قلبش ها روز آن

 ...امدین مرجان اما ، شد خشک سالن در به فخار مهندس يچشمها

 ...است رفته امدهین هنوز او که دانستینم

 ...کرد یمعرف مادرش به را سایل،نکیسه

 ...داشت دوست...شناختیم بود وقت یلیخ که ییساینک

 نجابتش و تیشخص از...محسناتش از...کردیم فیتعر اش خانواده و او از مدام لیسه

 ...داشت که یشناخت از البته صد و

 ...کردیم نگاهش ذوق و شوق با فروغ

 و سر...فرزندانشان یخوشبخت.... مادرها پدر همه يآرزو تینها... بزند باال نیآست شیبرا خواستیم و بود شده بزرگ لشیسه

 ...بود خانواده لیتشک و گرفتن سامان

 .... صورتش با متناسب ینیب یگوشت يها لب... رنگ همان به ییموها... رهیت ییا قهوه یچشمان با ، بلند قد يدختر ساینک

 ...بودند سن هم لیسه با بایتقر
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 ...بودند گریکدی خور در و مناسب لحاظ هر از..امدند یم بهم کامال دو هر

 ...ها ییاروپا هیشب روشن، ییا قهوه يموها با... بود مادرش هیشب شتریب لیسه

 ...مهربان و قلب خوش يپسر....روشن یچشمان...  دیسف یپوست با

 .. 

 .... برگشتند سالن به نیام و ثنا

 شانیپر و متفکر...ستادندیا ییا گوشه هرکدام....بود نشده بتشانیغ متوجه کس چیه

 ...برگشتند پر و رفتند یخال

 ...نداشتند باهم يبرخورد چیه یمهمان انیپا تا گرید

 ...زدندیم هم به ها چشم که حرف هزار و..... زدیم لبخند که ییها لب... دیلغزیم هم يرو که بود شانیها نگاه فقط

.. 

 کی هم او مرغ... شدینم شیحال حرف امان یب دل.. بود دهیفا یب مقاومت و دنیجنگ.. گذشتیم هم یپ از ها هفته و ها روز

 ....داشت پا

 ...زدیم را خود حرف مدام...کردیم يپافشار اش خواسته بر و ستادیا یم عقل مقابل مدام

 ...بود شده عاشق چارهیب دل

.. 

 بخوابد بازهم خواستیم دلش...داد بدن به یقوس و کش...بود شده داریب خواب از تازه نیام

 ...دیچسبیم یحساب ناهار بعد خواب 

 ...دیایب چشمانش به دوباره خواب که گذاشتیم ساینک يصدا و سر اگر البته

 .... رفت رونیب و شد بلند شیجا از اکراه با

 ...کردیم شلوغ و زدیم حرف هم سر پشت نطوریهم ساینک
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 !!باشد کرده گم را شیپا سنگ ییگو

 ...کرد نگاهش حرص با و داد هیتک وراید به نیام

 ...رفتیم ور آن به ور نیا از... دیچیپیم خود دوره زده ذوق و قرار یب

 ...کردیم نگاهش لبخند با هم نیریش

 ... تو خبرته چه...بابا هیچ..اه-نیام

 من شم راحت دستت از يبر شهیم یک ، یکنیم شلوغ انقد چرا... بخوابم کمی نیگذاشت اگه

 ...خونه نیا تو میندار آرامش لحظه هی ما خدا يا

 ...دیکش يدار کش ازهیخم و کرد پرت مبل يرو را خود

 ...نشست کنارش و آورد يچا پسرش يبرا نیریش

 ...برهیم خواب رو شما ببره آب رو ایدن...نیخبر یب شما اما... ادهیز که خبرا-

 ؟؟؟ حاال شده یچ...بخوابم من نیزاریم شما که چقدرم-نیام

 ...شدیم وارنگ و رنگ صورتش.. نشست شانیرو به رو هم ساینک

 ...گرفت دندان به را لبش و کرد قفل هم در را دستانش

 ...زد زنگ صابر خانم يعصر يبخوا رو راستش-نیریش

 ...گذاشت زیم يرو را شیپا و برداشت را منترل الیخ یب...نبود يزیچ متوجه نیام

 خب؟؟؟ اوهوم-

 ...همکارت...لیسه مامان گمیم رو خانم فروغ-نیریش

  نشست شیجا سر خیس...شد دراز نیام يها گوش

 ...حرف نیا با...بود خواب منگ و جیگ هم هنوز

 ...دوخت چشم دهانش به منتظره و برگشت نیریش طرف به کامل
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 !!!!يخاستگار...ریخ امر واسه... خونمون انیب شب هی رنیبگ اجازه خواستن-نیریش

 .... بود منگ نیام

 ؟؟؟یچ ير؟؟؟برایخ ؟؟؟امر يخواستگار چه؟؟؟ یعنی

 ...دیایب شیخواستگار به خواستیم ثنا یعنی

 بود؟؟؟ خبر چه 

  داد هیتک مبل به و خاراند را سرش یکم..بود شده مستاسل و متفکر

 ...کرد پرت را حواسش دوباره نیریش يصدا

 ...دنیپسند دنید رو ساینک که تاالر يتو ایگو...انیب خوان یم ساینک واسه-نیریش

 ...افتاد کار به تازه مغزش

 ...جنس نا لیسه يا.... لیسه.... لیسه....ساینک

 ... کرد رها را اش شده حبس نفس

 ...دیفهم ینم يزیچ حاالتش از... بود دوخته چشم برادرش به نگران ساینک

 ...بود نشسته ریز به سر و متفکر

 ... آورد ادی به را روزها تمام نیام

 ...دادیم انجام را شیکارها و شدیم مهربان لیسه نظرش به که ییروزها تمام

 ...بردیم.... گرفتیم نیام يبرا يزیچ ساینک از.....رفتیم شان خانه به

 ....رفتیم برو گفتیم...آمد یم ایب گفتیم هروقت

 ...بوده ریگ شیگلو که نگو...بود یخوب یپستچ

 ...کندیم را کارها نیا ي همه او يبرا... دارد دوستش لیسه کردیم فکر چقد

 ...بوده لنگ کارش...داشته شهیش خورده نگو... است مرام با کردیم فکر
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 ...کرد نگاه ساینک يلبو مثل صورت به و کرد بلند را سرش

 ...بود دهانش در ساینک قلب

 شد باز يلبخند به نیام يلبها

  مبارکه-

 .... دیپر شیرو یخوش سر غیج با ساینک

 ، کرد بوسه غرق را برادر صورت

 یحس گرفتار هم او کرد،امایم سرزنشش جلفش و شده هول رفتاره خاطره به ننیقی کردینم درك را حسش نیام اگر

 دعوت بدون سرزده و ناخوانده یمهمان همانند مانند... ناخواسته یبود،حس

 ...را حسشان..را حالشان کردیم درك

 ... ردیبگ خرده دو آن بر توانستینم... بود یکس گرو در قلبش هم خودش

 ...داشت یخوشبخت يآرزو شیبرا...بود شده خوشحال خواهر يشاد از

 ...بود نشده موارد نیا متوجه گاه چیه

 ...نشده آنان ملتهب يها نگاه متوجه حال به تا چرا دانستینم

 ...همکارش...دوستش...برادرش... اش ساله چند و نیچند قیرف لیسه

 ... شدیم خوشبخت هم ساینک ، داشت اعتماد او به شتریب خودش از

 .. داشت یمهربان و بزرگ قلب لیسه

 داده دل خودش و شدیم خواهرش شوهر مهربان خرس حاال.. زدیم صدا مهربان خرس را او یشوخ هنگام شهیهم نیام

 ....مهربان خرس خواهر

 ...بود ریش تو ریش يادیز نظرش ،به خوردیم وول یالیخ و فکر جور همه مغزش در

 .. 
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 ...نیغمگ یکم البته و بود شوکه نیام مثل هم ثنا

 به واقعا... زدیم قهقهه لبخندش از و شاد شیشاد از یول.. بردندیم داشتند را داداشش... بود او مال فقط حال به تا لشیسه

 ...امدند یم هم

 ...باشند خوشبخت... لیسه...ساینک

.. 

 ...موضوع نیا به العملش عکس از..دیترسیم نیام برخورد نیاول از لیسه

 ...رندیگیم یکی دهند یم یکی ، کرده زیت دندون خواهرش يبرا هم آن نداشت خبر

 ...بود حرفا نیا از تر استیس با نیام

 ...بچزاند و کند تیاذ را او یکم خواستیم دلش..دید را او که بار نیاول

 کرد حس را ادرارش رد لیسه که يجور ، کرد یناک وحشت اخم ظاهر به

 ...دور قدم به قدم لیسه..شدیم کینزد قدم قدم... بود شده رهیخ بهش یزخم ببر مثل

 ...تر پررنگ ادرارش رد..پشتش وارید احساس با که نیا تا

 ...انداخت نییپا را سرش.. داد قورت را دهانش آب ، بست را شیچشمها و دیکش یقیعم نفس

  ردیبگ باال را سرش کردینم جرات لیسه ، ستادیا شیرو روبه نیام

 ...کند حس خود دهان و فک در را یمشتش که بود االن

 ...بود اماده یواکنش هر يبرا

 ...قیرف یشیم داماد يدار من از تر زود-نیام

  کرد نگاهش لیسه

 ... یطانیش نه.... یجنس بد از ،نه دیخندیم نیام

 دوستانه...دیخندیم مهربان
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 "کند کش زجر را آدم داشت مرض فقط انگار"

 ... گرفت آرام لیسه قلب

 ..گرفت آغوشش در مردانه

  زد پشتش محم نیام

 ...گرنه و باش خواهرم مواظب-نیام

 ...آورم یم در خواهرت سر را اش یتالف وگرنه دیبگو نتوانست

 ...برقصم امیب تیعروس تو شاالیا...داداش باش مطمئن-لیسه

 ...دیخند آرام نیام

 ...یشیم دعوت دوطرفه آخه... حتما-نیام

 ...نباشد يزیچ متوجه که بود خوشحال آنقدر.. نکرد درك را نیام منظوره لیسه

.. 

 ...لدای شب....زمستان شب نیاول با ودی مصادف لیسه يخواستگار شب

 ...بود دهیآفر خدا که یشب نیتر بایز...سال شب نیتر یطوالن

 يقلبها در بایز شب آن خاطره ان،یسال گذشت از بعد یحت نکردند فراموش را شب نیا خانواده دو از کدام چیه ، وقت چیه

 ...بود مانده مارشانیب

 ...بود یم مهربان و خوب شهیهم ها قلب کاش..شدینم تمام وقت چیه کاش

 ...باخت ینم رنگ...شدینم فراموش وقت چیه کاش

 ... سمسیکر مثال یشب...یبرف و سرد یشب

 ....شدیم مرد داشت.... شدیم یزندگ و زن يدارا... شدیم متاهل... شدیم داماد داشت ، شناختینم پا از سر لیسه

 .... دیسف راهنیپ با يمداد نوك دوخت خوش شلوار و کت
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 ...بود شده تر روشن یخوش از شیچشمها...زدیم برق يزیتم از روشنش يموها

 ...شدینم دور لبانش از ییا لحظه لبخند

 ...بود زده ذوق یبیعج طرز به شب آن ثنا

 بپوشد یرسم لباس و دامن آمد یم شیپ کم...داد خرج به لباسش انتخاب يبرا يادیز وسواس

 ...باشد خانوم خواستیم دلش شب آن اما

  یزرشک رنگ به تماما....ساتن پهن کمربند....تور و ساتن يها تکه با بلند یدامن

 ... کیش... تنگ...دیسف ربع سه نیآست بلوز با

 ...داشت يزیر ساتن يها رد که اش یزرشک ، دیسف ریحر شال با همراه

 بود یکالغ پر یمشک شیموها ختیر رونیب شال از ور کی را شیموها يجلو.. بست باال یاسب دم شهیهم مثل را شیموها

 ... ارشی چشمان یاهیس به

 ...شد باز یبخش تیرضا لبخند به لبانش...کرد برانداز را خود اتاق يقد نهیآ درون

 ..آمد نییپا ها پله از آرام و گرفت دست در را شیمانتو و فیک

 ...بودند نشسته سالن در اماده و حاضر یهمگ

 .. بود گرفته دست در را دیسف رز یسفارش گل دسته لیسه

 .. تر آرام چشمانش بود آرام قلبش

  ...شدیم داماد داشت

 يها وهیم اقسام و انواع...رنگ یصورت شده قاچ هندوانه...قرمز دانه دانه انار...تنقالت و لیاج از بود پر ییرایپذ بزرگ زیم

 ... فصل مناسب و یزمستان

 ...کردیم دیتول گرما و سوختیم نهیشوم

 ...یکمرنگ شیآرا با همراه ختیر دورش صاف را شیبود،موها دهیپوش ییبایز رنگ خوش سبز دامن و کت ساینک
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 ... کندیم ازدواج دارد شدینم باورش

 شودیم زن... شودیم خانه خانم...شدیم دار شوهر... شدیم عروس

 ...کردیم صدا ونایف را او نیام

 "بود شرك هم چارهیب لیسه حتما"

 ... شانیاسمها با بزند،نه صدا بالقب را همه که بود عادتش

 ...خودش يبرا بود یبزرگ کاشف

 لیذل زن کلمه یواقع يمعنا به دیچرخیم دورش پروانه مثل احسان داشت، شهیش بار...  بود رفت،باردارینم راه ادیز مهسا

 ....بود

 ....خودش شوهر يبرا کردیم ذوق... تره خوشگل تازه داماد از خودم شوهر گفتیم دلش در مهسا

 ... دیرسینم لیسه یپیت خوش به اما.. داشت يتر بایز و مردانه چهره احسان

 ...شدندیم يمساو کی... کی ساینک با

 ...ختیر فرو نهیس در شانیها قلب فونیآ زنگ آمدن در صدا به با بودند،که مهمانان امدن منتظر و آماده یهمگ

 ...بودند نشسته سالن نرم و خوشرنگ يها مبل در و دهیرس راه از یهمگ که شدیم ییا قهیدق چند

 ...کردیم ییرایپذ مدام نیریش

 ...کردیم صحبت مهمانان با یمهربان با یعل

 ...بود جمعشان در بار نیاول يبرا ثنا

 ...بودنشان خوب و تیمیصم از بود آمده خوشش

 ...بود آمده خوششان ثنا از هم آنها

 ...کردیم جلب خود به را همه توجه آرامش و نیدلنش ي چهره

 ...بردیم لبخندش از يدیمف استفاده و خنددیم بایز دانستیم خودش....معروفش يلبخندها و نگاه آن با
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 ...بود يماهر یچ شکار...انداخت یم دام به را همه وقتش به

 ...کردیم نگاهش دقت با و کامل یزرگ با یگاه از هر نیام

 ...کندیم نگاه منظور و حس با يدختر به نگونهیا که اوست شدینم باورش...شدینم ریس گردان عروسک به کردن نگاه از

 ...نبود مهم و تیاهم با انقدر شیبرا چکسیه حال به تا

 ...نبود يدختر یپ نجوریا نگاهش وقت چیه

.. 

 .... نبود یدلواپس و ینگران يبرا ییجا که ، رفتیم شیپ خوب زیچ همه انقدر

 ....شد گذاشته یعروس و عقد قرار...زده ها صحبت

 ...گفتندیم روشنشان ندهیآ از... کردندیم صحبت سالن آنطرف در یساعت کی داماد و عروس

 ....بستند یم هم یخال هم يبرا یگاه...کردندیم یباف ایرو

 ...استیس.... اقتصاد... فوتبال از زدندیم حرف يدر هر از ونیآقا و بودند گفتگو گرم باهم ها خانم

 اوهم...دادیم لشیتحو لبخند یگاه از هر و بود ثنا به مدام هواسش نیام

 .... بندازد اش خنده داشت دوست ، امد یم ابرو و چشم شیبرا مواقع یبعض 

 ...گرفت دست در را مجلس خودش و رفت سر بزرگترها يها بحث از اش حوصله کم کم

 ... بودنش مارموز از گفتیم لیسه یبدجنس از...کردیم یپران مزه

 ...دارش منظور و گونه مهربان يرفتارها از

 ...دیخندیم زیر لیسه...رفتیم غره چشم ساینک

 ...کردیم نگاهش قیعم ثنا

 ... کردند شروع را لدای شب مراسم ، يخاستگار مراسم از بعد

 ...خواندند و شعر گرفتند فال هم يبرا
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 ...انداختند راه به مشاعره مسابقه مهسا شنهادیپ به هم سر آخر

 ...شود حذف ، دیبگو اشتباه را اول شعر هرکس شد قرار

 ... تماشا ها بزرگتر و کردنیم يباز ها جوان

 ...بردندیم لذت و شکستند یم تخمه

 ...دندید یم کینزد از را یحساس و یجانیه مسابقه ییگو

 ..بود يبعد سه هیبعد سه.... باال تیفیک با....  شفاف یلیخ هم آن

 همسرش چشم در چشم...  مهسا نوبت هم همه از اول

 آشکارا شد خواهد پنهان راز که دردا... خدارا دالن صاحب دستم ز رودیم دل-

 بده... آ

 همسرش به یچشمک با احسان

 کجاست؟ اریع کش عاشق مه آن منزل...کجاست اری آرامگه سحر مینس يا-

 ...داشت دعوت هم نشیجن بود، شده پا به یعروس دلش در مهسا

 بده...ت

 سپرم یهم چون که نیب جان و کن یتبسم....سحرم خلوت شمع من و یصبح همچو تو:ساینک

 ...کند مشیتقد و دیبگو او يبرا يشعر لیسه ، بود منتظر ساینک

 بده... م

 است خوش نیریش جان و دارد جان که...است کش دانه که يمور ازاریم:لیسه

 ...زد شیبرا که يبلند کف با همراه...زد خنده ریز یپق نیام

 ...شد منفجر خنده از جمع

 بودند کی به دو بود، یخوب يگو شعر شوهرش ، افتاد جلو گرید قدم کی مهسا
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 بده...ت

 ...گرفت ییبایز ژست و خورد یتکان شیجا در نیام

 تو يدلگشا ي خنده درد یم غنچه ي پرده...تو يسا مشک ي طره دهد یم بنفشه تاب:نیام

 ...شیبایز يوصدا خواندن نحوه از ، کردیم عشق ثنا...کردیم نگاه ثنا به رهیخ و خواندیم

 بده..و

 ...خواند را رسد ذهنش به که يشعر نیاول ثنا

 به آن که ده آن مرا خداوندا....به جاودان زعمر او وصال:ثنا

 به نهان دشمن از دوست راز که....نگفتم کس با و زد رمیشمش به

 ...شد چلجراغ...زد یبرق نیام چشمان

 ...خواندیم مختلف يها گونه به را شعر همان شد،یم لیسه نوبت هرگاه

 ....است کش دانه که يمور ازاریتوم

 ....است کش دانه که يمور ازاریم د

 .....است کش دانه که يمور ازاریم خب

 ...شد پرت رونیب به يباز از هم سر آخر....است کش دانه که يمور ازاریم شما

 ...بود اتیادب ریدب او اخر...شد يباز ي برنده ثنا

  بخواند، و بزند ولنیو شانیبرا خواست نیام از لیسه آخر در

 ، بود محشر که شیصدا...زدیو هم ولنیو او مگر.. زد رونیب وزغ مانند شیچشمها ثنا

 ... برگشت اش سوخته ییا قهوه ولنیو با و شد بلند دید را ثنا شوق پر و ملتمس نگاه یوقت اما ، کردیم امتناع نیام

  ...گرفت دست در را ولنشیو و ستادیا جمع يرو به رو

 ....بنوازد خواستیم ،فقط بخواند نداشت قصد
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 ....آمد در حرکت به دستانش... بودند شده گوش سراپا همه

 ...آورد یم همه چشم به اشک که یآهنگ...نواخت یسوزناک و نیغمگ آهنگ خداگاه نا

 ...خودش از ریغ همه

 کرد،ینم هیگر مرد او دهیعق به...اش یکودک و یبچگ زمان ریغ باشد، کرده هیگر که نداشت ادی حال به تا

 ... شیسرگرم نیبهتر... بود بخش آرامش شیبرا ولنیو ينداشت،صدا ختنیر اشک يبرا یلیدل او واقع در

 ...داشت ولنشیو به يادیز عالقه

 .. شدینم ریس دنشیشن از که نواختیم بایز بود،انقد شده غرق سازش يصدا در ثنا

 ...زدیم احساس با و بایز

 کردیم جادیا ینیدلنش يصدا و کردیم حرکت بایز دستانش...بود آرام اش مردانه و جذاب چهره

 ...شود تمام صدا نیا خواستینم لش ثنا

 ...داشت دوست اندازه از شیب را شیور روبه ریتصو

 ...شد بلند هورا و دست يصدا...ولنیو گرفتن نییپا و نواختن شدن تمام با

 ...زد سوت شیبرا لیسه

 ...انداخت نییپا محترمانه را سرش ریام...رفت اش صدقه قربان ساینک

 ...رفت ضعف دلش ثنا

.. 

 ....بردند کار به زیم دنیچ در را خود قهیسل تینها ها خانم و شدند کباب کردن آماده مشغول وانیا در مردها

 ...شد صرف یدوست و صفا در کامال شامشان

 .... رفت کش لیسه یگوش از را ثنا شماره شب همان نیام

 ..گرفتندیم قلوه و دادندیم شد،دل شروع شانیباز اس ام اس موقع همان از
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 ...کرد باز یگرکیج مغازه کی هر یگوش با شدیم

 ...کرد آب را ثنا خی خودش خاص مهارت و يباز زبان و يباز پرو با که بود نیام

 ...شد باز هم يرو به شانیرو نگونهیا

 ...محصل نه است ریدب ظاهرش خالف بر و است ساله 24 ثنا که دانستیم حاال

 ...بردیم لذت نیام با یصحبت هم از...یراض امده شیپ تیوضع از ثنا

 ...گذاشت یباق ادشانی و قلب...ذهن در یخوش خاطره و دیرس اتمام به زین بلندشان شب

 ...شدینم فراموش گاه چیه که ییا خاطره

.. 

 ... بود کرده رییتغ نیام رفتار فقط بود قبل مانند زیچ همه

 ...ریناپذ یخستگ و مضاعف يانرژ با....تر تر،خوشحال مهربان

 ...بود امده بوجود اش شهیر و رگ درون ییروین

 ....تر تحمل قابل هم شرکت در

 ...کند یزندگ او بدون تواندینم و خواهدیم را او دانستیبود،م آمده کنار خودش با گرید

 ...بود کرده عادت بایز حس نیا به بدجور

 ...بود شیثنا...عشقش....شیزندگ تمام ثنا گرید

 بود، شده تر رنگ خوش صورتش روزها بود،آن رفته دلش خواست،یم اورا هم ثنا

 ....بود نشیام.... دشیام و آرزو تمام..عمرش.. بود دلخواهش مرد نیام

 ....شیصدا یب يها خنده....  بردنش هجوم یگوش سمت به هوی...مشکوکش يها رفتار از...نیام يها برخورد از مرجان

 ... شدیم يکفر شیها پچ پچ و رفتن ور یگوش با مدام

 ...دیرسیم جنوون به نیام دهان از ثنا نام دنیشن از
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 .شوندیم هم لیفام دارند و است لیسه خواهر دختر آن که دانستیم داد،حاالیم بد یگواه دلش

 از را نیام راحت یلیخ و افتاده شیزندگ جان به که دانستیم يالشخور همچون را او.. بود متنفر دهیرس راه از دختر نیا از

 ...آورده در چنگش

 ....کرده تصاحبش الشخور آن حاال که بوده او به متعلق نیام کردیم احساس

 ...کردیم يکنجکاو موردشان در ادیز

 ...دادیم گوش شیحرفها به یواشکی...گرفتیم نظر ریز را نیام حرکات و رفتار مدام

 ...  دیپرسیم فخار از عشوه و ناز با را ازشین مورد اطالعات

 ...دادیم حیتوض کامال شیبرا خواستیم را هرچه.. خبریب جا همه عاشق،از مهندس آن

 که بود نیا مهم فقط کنندیم صحبت چه مورد در نبود مهم شیبرا...مرجان با یصحبت هم از شدیم هم خوشحال تازه

 ...کنند صحبت

  بود، شده یمیصم و مهربان فخار با مرجان

 ...دانستیم عشقش یخصوص اطالعات افتیدر يبرا یخوب لهیوس را فخار

 ...بود شده فتنه روزها آن

 ...کردیم شیهمراه لیم کمال با هم فخار

 انقدر... بود ینانیاطم قابل و خوب پسر...تر یمعمول چهره با....یمعمول کامال خانواده از...يمعمار سانسیل فخار،فوق دیفرش

 ...آورد بدست را مرجان دل جوره همه بود حاضر... بود خوشبخت و داشت آرامش کنارش در بتوان که خوب

  ..بکند يکار هر شیبرا بود حاضر

 را شانیعروس مقدمات هم گذشتیم خوش هم... رفتندیم رونیب باهم مواقع شتریب بود، کوتاه ساینک و لیسه ينامزد دوران

 انجام را لیسه به مربوط يکارها شتریب نیام....ادیز افتاده عقب يکارها و بود مراسم گرید ماه کی از کردند،کمتریم آماده

 ...برسند شانیها يباز نامزد و کارها به آنها تا دادیم

 مادرش و پدر ازاعتماد خواستینم دلش داشت، یخاص دیعقا ثنا....دندیدیم را هم یخانوادگ يها مراسم در فقط ثنا و نیام 

 ....بود جیومس تلفن حد در شانی رابطه خودش، وقت به بود گذاشته را زیچ همه.... کند استفاده سوء
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 استفاده او با زدن حرف يبرا یفرصت نیکوچکتر از شدیم داریب او زنگ با ها صبح و دیخوابیم او يصدا با ها شب نیام

 کردیم

 دشیجد افهیق و ختیر آن با اما باشد، سر همه از خواستیم دلش... زدیم غر مدام بود، شده تر نیسنگ و تر تپل مهسا

 ....بود حامله حال هر به نبود بدك رفته هم يرو تر، درشت شیلبها و بود شده بزرگتر دماغش شد،ینم

 قد صدقه قربان مرتبه هزار يروز ،احسان بود شده یقل قل توپ مانند آمده، بر شکم و جور و جمع و زیر يباال و قد آن با 

 بادش... دیمالیم را کمرش... دادیم ماساژش کرد،یم آماده لحظه همان کردیم اریو را هرچه رفت،یم زنش مهین نصفه يباال و

 ... کندیم پوست وهیم شیبرا.... زدیم

 بگذارد دهانش در و بچود را غذا بود مانده کم

 "ششییا "

 دسته آن از امد یم بدش ه،یبق يجلو و جمع يتو رفتن صدقه قربان و یلیزل زن از شد،یم چندشش نیام که يجور

 یم یمحل یب هم یگاه و یمعمول و نیسنگ اریبس جمع در اما کرد،یم همسرش يفدا را جانش خلوت در که بود ییمردها

 "نکنه شک هم یکس تا" کرد

 قرار...... مخصوصش شگاهیآرا به جداگانه هم مهسا بود رفته شگاهیآرا به ساینک همراه بود،ثنا سرد شدت به ماه بهمن يهوا

 ...دیایب دنبالشان به لیسه 5 ساعت بود

 و گرفتیم عکس مدام نشیدورب با ثنا....کردیم نگاه نهیآ يتو پوش دیسپ عروس به بود ستادهیا يقد نهیآ يرو روبه ساینک

 حال به تا: گفتیم ساینک يها زدن غر جواب در و کردیم طنتیش و دیکشیم را لپش...رفتیم عروسشان صدقه قربان

 ام دهیند یکینزد نیا به عروس

 دوست را گریهمد... کردیم رفتار ثنا با یخاص محبت و مهر با ساینک داشت، داداشش زن با یمیصم و خوب رابطه ثنا

 يباز فوتبال خواب در ها شب نکهیا از... گفتیم لیسه بد يها رفتار از... کردیم ی،شوخ گذاشتیم سرش به سر ثنا داشتند،

 ...گرفتیم دلشوره هم ساینک زند،یم هم گل.. کندیم

 کرده پر را شیموها يال به ال اسی دیسف زیر يها گل... داشت یخاص يجال اش شده ونینیش يموها يرو دیسف تور

  بود شده عروس......بود شده یخواستن یحساب... بود شده يگلدوز یدرخشان زیر يها مهره با اش دکلته لباس... بود

 ثنا...دیایب ثنا دنبال به بود خواسته پدرش از باشد تنها عروسش با خواستیم دلش د،یرس راه از بردار لمیف همراه به لیسه

 ...شانیشاد از نه.... داماد و عروس بودن تنها از نه... گرفت دلش
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 گرفت دلش لیدل یب

.... کردیم کر را گوش ارکست يصدا... دندیلولیم هم در دختر و پسر رنگارنگ، يها مهمان از بود پر ینوران و بزرگ تاالر

  شدینم یخال هم لحظه کی رقص ستیپ

 بود کرده باتریز را فضا بنفش و قرمز يپرداز نور

 گاهیجا در و شدند وارد دیسف و قرمز يها گلبرگ....  یرنگ يها نقل انیم در... انیاطراف هله هل انیم در داماد و عروس

 بود شده دهیچ شانیرو به رو قهیسل تینها با ییا روزهیف يبایز عقد ،سفره دونفره دیسف یسلطنت مبل يرو نشستند، خود

 دهیچ ییبایز بزرگ قلب شکل به را ینیریش و وهیم سالن از يا ،گوشه داشتند دعوت خانواده دو کینزد و دور يها لیفام

 کنارش بلند هیپا يها جام در را ها شربت و بودند

 شدیم سرو يکنار سالن در هم شام

 همه....بود کرده رید...دادینم یکس محل بود شده حوصله یب....نفر کی منتظره فقط شیها چشم... بود منتظر و تابیب نیام

 داد را کشانیتبر جواب و کرد برخورد مرجان یحت و همکاران با یرسم و خشک یلیخ.... بودند آمده

 شد خشک تاالر وسط نگاهش که بود دیفرش با زدن حرف مشغول

 يها چشم... شد سالن وارد کیش و خانومانه درآورد را شالش و مانتو و رفت رختکن اتاق به بود دهیرس شیپ ییا لحظه ثنا

 بود منتظرش یاهیس

 کردیم برانداز را شیسرتاپا نداشت، هم شدن کنده الیخ و بود شده دوخته یپوش قرمز عروسک به نیام نگاه

 و نور از پر...... ریحر و تور از پر... دار نیچ و کلووش ییایاسپان دامن با... نیآتش سرخ شده يدوز سنگ تماما راهنیپ"

 داشت را نیام دادن سکته قصد ییگو.....وسوسه از پر......اشعه

 شیآرا با حال به تا بود ختهیر اش شانه يرو ور کی از مهین را دارش تاب و بلند يموها کردیم رهیخ را ییا نندهیب هر چشم

 "زدینم هم رژ یحت بود ساده شهیهم بودش دهیند

 و بلند يمژها... خون يقرمز به ییها لب.....گرفته رنگ يها گونه....کمرنگ ییا نقره و بنفش هیسا چشمانش پشت

 چشمانش یقول به....بود کرده تر درشت را چشمانش چشمانش يتو یمشک مداد...  دیرسیم نظر به تر بلند ملیر با شیبایز

 دستان نیام آورد جلو را دستش شد کینزد نیام به آرام.... آمد یم اش یگندم پوست به لباس يقرمز....بود شده دار سگ

 ....فشرد اش مردانه دستان انیم در را گرمش و کوچک
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 کردینم درك را منظورش بود آمده سمتش به دلبرانه جور آن که بود ثنا حرکت مات هنوز

 شما یعروس شاالیا عروس، داداشه باشه مبارك- ثنا

 کرد کج را راهش و زد نیام صورت به یچشمک شانیرو به رو شیلبها قیعم لبخند با

 داد رونیب را حبسش نفس نیثنا،ام رفتن با

 بود رفته دیفرش 

 "بود یخوب زیر کرم ثنا"

 .....نبود وقتش حاال اما کند برخورد ها زیر کرم با يجور چه بود بلد هم نیام

....  خوردیم حسرت او و کردیم يباز عشق معشوقش با ،عشقش چشمانش جلو بود دو آن رفتار یپ حواسش تمام مرجان

  شدیم تر فتنه....  شدیم داغون

 عقد خطبه خواندن به کرد شروع ، آمد عاقد

 ....نگاه ذوق و شوق با ها وجوان کردندیم ریخ يدعا بزرگترها... نبود دلش يتو دل لیسه خواند،یم قران ساینک

 يباال دینبا دختر اند گفته میقد از:  بود نکرده توجه هم نیام یاس ام اس يها زدن غر به د،یسابیم قند سرشان يباال ثنا

 شهیم بسته بختش بسابه قند عروس سر

 شود بسته که بهتر همان شهیم بسته ينجوریا که یبخت: بود گفته جوابش در ثنا و

 خودش مثل داشت ختنیر کرم و یپران مزه مرض فقط نبود يقجر عهد و یخرافات نیام

 عمر آخر تا مانیپ و عهد کلمات... کردیم محرمشان که یکلمات....یعرب به...خواندیم خطبه عاقد

 عاقد يصدا و بود سکوت ،فقط داشت ییبایز پژواك گوششان در عاقد يصدا

  نهیبچ گل رفته عروس "بود گفته بلند يصدا با که ثنا و: لمیوک خانم عروس

 رهیبگ گالب رفته عروس:بود نداده یکس به مجال ثنا باز: لمیوک دوم بار يبرا خانم عروس

 نرسه بهت دستم مگر گفتیم خود با و بود رفته ضعف هم با جگرش و دل که نیام و
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 :لمیوک سوم بار يبرا خانم عروس

 خوادیم یلفظ ریز عروس:گفت دوباره ثنا که کرد باز دهن ساینک

 عروس ای داماد ،طرفه طرفه کدوم نبود معلوم

 وقتش به مارمولک رسمیم را حسابت گفتیم که لیسه و

 بدهد عروسش به تا داد لیسه دست به را ییبایز جواهر جعبه فروغ

 .دیکش ییا آسوده نفس لیسه....  داد يبلند بله سای،نک رابست دهانش ثنا گرید نباریا و

 گفتندیم کیتبر و دادندیم را شانی ها کادو یکی یکی اقوام

  گذراندندیم خوش و زدندیم سوت و غیج... کردندیم پلوغ شلوغ ها جوان

 شدیم دهیکوب سرشان بر که بود نقل و سکه

 ...دشانیسف بخت مانند... پوش دیسف دو هر دادند،یم قر هم همراه سالن وسط ساینک و لیسه

 گرفت قرمزش عروسک از را بله نیام که یشب.... وصال و بود آرزو شب شب

 افتاد یم ساینک يها يباز عروسک ادهی دلش در

 

 "دهیپوش قرمز من قشنگ عروسک"

  بود شعر نیا عاشق وجودش تمام با ،حاال ها بچه دختر يها شعر و يباز از گرفتیم لجش چقدر ها موقع آن

 را ذهنش و فکر يزیچ یوقت بود، عجول شهیهم... بود عجول نداشت طاقت گرید بود، دهیپوش قرمز هم او قشنگ عروسک

 دادیم انجامش دیبا عیسر کردیم ریدرگ

 .....بروند رونیب به تا خواست ثنا از یجیمس با

 د،یخورش یداغ به داغ... بود داغ نیام اما... هوا ان در دیترکیم سنگ... بود سرد... آمد یم يبد سوز

 و کشدیم انتظار و بود ستادهیا درخت به هیتک که شدیم ییا لحظه چند... خیس تنش يموها.... بود شده قرمز اش ینیب نوك

 کردیم مرور ذهن در را شیحرفها
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  وونهید سالم- ثنا

 میتصم نیبزرگتر گرفت،یم میتصم دیبا دیکش یقیعم نفس بود سرش پشت ثنا..... برنگشت بود، ستادهیا همانجور نیام

 عروسک از بگذرد، ثنا از توانستینم داشت فرق حاال اما.... کردینم فکر اصال ازدواج به یزمان اش، یزندگ

 برگشت سمتش به...عاشق....مصمم....قرمزش

  نبودم نجایا االن که نبودم ووونهید اگه گه،ید آره-نیام

 نزدم خی تا دییبفرما امر خدمتم در بنده ؟؟؟خبییا ونهید یدونیم خودت خوبه- ثنا

 انداخت باال را شیابرو و دیآ خوشش ندیبب وانهید چو وانهید گفتن میقد از:گفت يآشکار لبخند با نیام

 درآورد يباز وانهید... شد لوس... کرد يور کی را لبش ثنا

 کرد نگاه را شیسرتاپا ثنا.... رفت عقب یقدم.... زد ییا مردانه لبخند نیام

 "یمشک براق يها کفش.... کیش یزرشک و یمشک کروات....یزرشک راهنیپ...یمشک يبایز شلوار و کت"

 خواستیم را او..... غضبناکش و ترسناك چشمان.... محکمش مشت.... شانشیپر يموها.... افتاد بازش يها کفش بنده ادی

 شتریب ایدن همه از

 کرد بلند را سرش..... مطمئن.... عاشق... مصمم 

 حاال تا يدیند پیت خوش هیچ-نیام

  افتادم زرو اسب ادی لحظه هی.. بابا نه- ثنا

 شد تر طاقت یب دیخند يبلند يصدا با نیام

... راد نیام بود، شده شوکه ثنا... زد را چشمانش انگشتر الماس برق کرد، باز قرمزرا و کوچک جعبه... زد زانو شیپاها يجلو

 ...دلواپسش و آرام نا ینگاه با..... متشیق گران شلوار و کت با... شیپا يجلو... نیزم يرو...غرورش و جست آن با

 جرات تمام با زد، زانو شیرو روبه....کشیتار يچشمها یآرام نا يبرا رفت ضعف دلش سوخت، نگاهش ترس يبرا دلش

 بود آورده جوش... بود کرده داغ... بود داغ سوخت،یم داشت گذاشت، نیام سرخ صورت طرف دو را شیها دست وتوانش

 "بود شده مواجه مشکل با اتشیراد "
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  دارم دوستت: لرزان و آرام پوشاند را صورتش سردش و کوچک دستان با

 شیثنا....نشاند فشیظر انگشتان در را انگشتر سپس... دیبوس نرم گرفت، دست در را دستانش احساس، پر.... لبخند پر نیام

 ...کرد نشانش... کرد خودش مال را

 برگشتند سالن به کردیم نگاهشان که یچشمان از غافل 

 نیام....اطرافشان پسرها دخترو و عاشق يها زوج و ستیپ وسط در داماد و عروس...بود داماد و عروس يتانگو رقص نوبت

  بود کرده پچ پچ ها نوازنده گوش در

 شد قرمز ثنا...شد بلند آهنگ يصدا

 

 The lady in redپوش سرخ يبانو

 دند،یرقصیم نور درون لیسه و ساینک....کرد روشن را ستیپ وار رهیدا یرنگ کم یآب و سرخ نور....شد خاموش ها چراغ 

 ...یکیتار در ها زوج....بود کیتار اطراف

 گوشش در نیام....زد ییا خفه غیج د،یترس... شد حلقه کمرش دور پشت از یدست کرد،یم نگاه و بود ستادهیا ییا گوشه ثنا

 نترس.. عشقم منم: کرد زمزمه

 فشار پر... تنگ... کمرش دور نیام دستان شد، حلقه گردنش دوره ثنا دستان 

 یاهیس در ثنا لبان یسرخ زد،یم برق یکیتار در شانیچشمها فقط.... رفتیم جلو و عقب.... کردیم زمزمه آهنگ همراه نیام 

 سرخ عروسک با....خوردندیم تکان هم با.... شهیهم از تر عاشق....رهیخ....کردندیم نگاه فقط... بود کننده وسوسه هم

 مال.... رفتیم یلیو یلیق دلشان... کردندیم عشق.... خدا نیزم يرو...عشق سقف ریز...دندیچرخیم یکیتار درون...پوشش

 بودند هم

 

I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight  

 ام ندیده داشتنی دوست چنین این امشب مثل را تو هیچگاه
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I’ve never seen you shine so bright , 

 ام ندیده شاداب چنین این را تو هیچگاه

 

I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance , 

 باشند کرده رقص تقاضاي تو از همه این ام ندیده هیچگاه

 

 

They’re looking for a little romance , given half a chance  , 

 عشقند اندکی پی در امید کمترین با

 

And I’ve never seen that dress you’re wearing  , 

 ام ندیده داري تن به که را لباسی هیچگاه و

 

Or the highlights in your hair that catch your eyes , 

 موهایت در را ها رنگ نواز چشم رقص یا

 

I have been blind . 

 ام بوده کور حال به تا

 

The lady in red is dancing with me , cheek to cheek  , 
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 میرقصد من با چهره به چهره پوش سرخ بانوي

 

There’s nobody here ; it’s just you and me , 

 توایم و من تنها ، نیست اینجا کسی

 

It’s where I wanna be , 

 باشم خواهم می که است جایی همان این

 

But I hardly know this beauty by my side  , 

 کنم می باور سختی به کنارم در را زیبایی این

 

I’ll never forget the way you look tonight . 

 نگري می امشب که گونه آن برد نخواهم یاد از هرگز

 

I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight , 

 اي نبوده محشر امشب مثل هیچگاه

 

I’ve never seen you shine so bright , you were amazing , 

 اي العاده فوق ، ام ندیده شاداب چنین این را تو هیچگاه
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I’ve never seen so many people want to be there by your side , 

 باشند تو کنار در بخواهند همه این که بودم ندیده هیچگاه

 

And when you turned to me and smiled , it took my breath away  , 

 شد حبس ام سینه در نفس ، زدي لبخند و برگشتی سویم به که انگاه و

 

And I have never had such a feeling  , 

 ام نداشته احساسی چنین هرگز

 

Such a feeling of complete and utter love , as I do tonight . 

 امشب چون ، کاملی و ناب عشق احساس چنین

 

The lady in red is dancing with me , cheek to cheek  , 

 میرقصد من با چهره به چهره پوش سرخ بانوي

 

There’s nobody here ; it’s just you and me , 

 توایم و من تنها ، نیست اینجا کسی

 

It’s where I wanna be , 

 باشم خواهم می که است جایی همان این
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But I hardly know this beauty by my side , 

 کنم می باور سختی به کنارم در را زیبایی این

 

I’ll never forget the way you look tonight . 

 نگري می امشب که گونه آن برد نخواهم یاد از هرگز

 

I never will forget the way you look tonight … 

 … نگري می امشب که گونه آن برد نخواهم یاد از هرگز

 

The lady in red , my lady in red  , 

 من پوش سرخ بانوي ، پوش سرخ بانوي

 

  اجبار با...اکراه با...شدند جدا هم از... ییا کننده کر غیوج سوت انیم در... ها چراغ شدن روشن از قبل آهنگ، شدن تمام با

 زود دیبا.... بخاراند را سرش کردینم وقت بود، شده برابر دو نیام يکارها بودند، عسل ماه ساینک و لیسه که ییا هفته کی

 بودند،قصد خبر یب شان عالقه از ها خانواده هنوز... بود دهیکش ها نقشه اش ندهیا يبرا داد،یم شیکارها به یسامان و سر تر

 ...شود یکی دیع التیتعط با مراسمش داشت

 با مرجان.کشدیم طول مسافرتشان هم گرید هفته کی بود داده خبر لیسه... بود ریگ وقت و ادیز سال آخر يها یحسابرس

 نیام اما...است ناراحت دستش از بفهماند او به و کند جلب را توجهش یمحل کم با خواستیم... بود شده نیسنگ و سر نیام

 .... نبود هم مهم شیبرا یعنی، بود خبر یب مرجان عالقه از... باشد يزیچ متوجه که خواستینم نبود يزیچ متوجه

 داد جواب صفحه به کردن نگاه بدون خورد زنگ لشیموبا که بود شیها پروژه و کارها آمار یبرس مشغول

 خودم مهندس يآقا سالم- ثنا
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 شد راست کمرش... رفت در شیگ خسته ثنا يصدا دنیشن از نیام

 خانومم؟؟ یخوب زدلمیعز سالم-نیام

 ینباش خسته ؟؟؟یخوب خودت خوبم، اوهوم- ثنا

 عروسک دیپر میخستگ دمیشن رو تو يصدا-نیام

 خواستیم نداشت دوست را ها يباز پنهان نیا یول نتشیبب خواستیم بود، شده ذره کی دلش شد، آب دلش يتو قند ثنا

 هم يبرا.... هستند هم مال دو ان بدانند همه

 جوجو دهیتنگ برات دلم:بود کرده لوس را شیصدا ثنا

 شمایم وونهید نزن حرف ينجوریا-نیام

 ن؟؟؟یام...واال میدیند یچیه ؟؟ماکهيبود عاقل حاال تا یعنی- ثنا

 زم؟؟؟یعز جانم-نیام

 هان؟؟؟ ؟؟؟یگیم نایا مامان به یک- ثنا

 صبر گهید کمی ثنا، تره تنگ من دل... نمتیبب تونمینم که نیا... خدا به ترم طاقت یب ،خودم گمیم برگرده لیسه بزار-نیام

 خانوووم؟؟ باشه شهیم درست کن

  کنند پر زدن حرف با را شانیدلتنگ که بود هروزشان کرد،کاره یخداحافظ يباز قلوه و دل یکم از بعد و گفت یچشم ثنا

 خانه داشتند، دعوت نیریش مامان خانه ناهار يبرا بعد روز.... بودند دهیرس راه از گذشته شب يها مهین ساینک و لیسه

 و رفت شرکت به زود صبح لیبود،سه کرده یطراح خودش که ییها مجتمع از یکی در.... بود شرکتشان کینزد لیسه

 يپدر خانه یراه کمک يبرا ساینک

 را دستش یگاه از هر بود داده لم مبل يرو مهسا وست،یپ جمع به و گرفت یکامل دوش ، بود برگشته لیسه از زودتر نیام 

 گانه بچه زبان با احسان و گرفتیم هم را احسان دست یگاه کردیم لمس را نیجن يها جفتک و گذاشتیم شکمش يرو

 ...کردیم صحبت اش بچه با

 نشست شانیرو به رو نیام

 شم؟؟؟یم عمو یک من اد؟؟؟یم ایدن به یک وروجک نیا زهیر خاله خب:گفت مهسا به خطاب
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  زدن خیتار برام مرداد يتو ،یسالمت به-مهسا

 دختر اما... باشه باشه خوادیم یهرچ باشه سالم گفت بعد یکم...باشه دختر کاش يا گفتیم دل در....زد لبخند مهربان نیام

  بهتره باشه

 دشیجد خانه از کردیم فیتعر یچ همه از... بود رفته پوستش ریز آب... بود شده تر تپل یکم آمد، جمعشان به هم ساینک

 .خوبشان يها هیهمسا از...  بود رینظ یب که لیسه از... اش العاده فوق مسافرت از....

 روبه واحد تو ،یدونینم داداش يوا:گفت يادیز جانیه با و دیچرخ نیام سمت به کامال شد، زده ذهنش در ییا جرقه هوی 

 گل دسته انگار دارن دختر هی... کماالتشون و تیشخص از کنهیم حض آدم... جواهر... ماه هست، خانواده هی مون ییرو

 تو که یهمون رو دختر ینیبب يایب خوادیم دلم نگو، که کردن محبت ما به انقد کم مدت نیتوا... هنرمند.... خانوم... ،خوشگل

 خودم جون به يخوایم

 حاال به برسد ،چه بود زاریب حرفها نیا از کند ازدواج خواستینم اصال که قبال شد،یم درهم شتریب شیها اخم لحظه هر نیام

 .... داشت ییا کرده نشان خودش که

 .باشد گذاشته مدار قرار سرخود هم باز ساینک دیترسیم شد، بلند شیآت يرو اسپند مثل

 شیپ حرفها نیا خواهدینم بود داده هشدار بهش قبال د،یکش عقب را خود دیترس رفتارش از ساینک ستاد،یا ساینک يرو روبه

 . ردیبگ را خود زبان يجلو بود نتوانسته اما د،یایب

 مو زبونم بابا آخه بگم، دفعه چند بگم، دیبا بار چند:شد بلند ادشیفر يصدا و گرفت شیجلو دیتهد نشانه به را دستش نیام

 مسخره يها مراسم اون از يخوایم دوباره... یکن يباز اعصابم با ادیم ،خوشت یکن دایپ زن من واسه نکرده الزم.... درآورد

 ندارمااااا معصاب اعصاب من آخه يزاریم من دم رو پا چرا يبنداز راه

 "بود واضح پر نبود گفتن به يازین"

 داشته ياموز بد شیبرا نیام ادیفر يصدا که بود اش بچه نگران مهسا کردند،یم نگاه نگران همه بود، شده مچاله ساینک

 ....بگذارد ریتاث نشیجن هیروح در و باشد

 باشد آرام خواست پسرش از و امد جلو یعل

 حرف نفهم زبون نیا با دیبا یزبون چه با من حرفاشو؟؟ دیدینشن مگه... زارنیم نایا مگه من، پدر باشم آروم يجور چه-نیام

 ن؟؟؟یداریبرنم سرم از دست چرا بره، فرو پوکش کله تو که بزنم
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  دیکش و کرد فرو شیموها داخل محکم را دستش بود شده کبود تیعصبان و ادیفر از صورتش

 پسرم نیبش ا،یکنیم سکته االن... برم قربونت يریگیم جبهه ينجوریا چرا نزد، يبد یحرف که سای،نک جان مامان-نیریش

  زدلمیعز میهست خودت فکر به ما میگیم خودت واسه ما زم،اخهیعز نیبش

 احمقم خودم مگه... باشم خودم فکر به بلدم خودم... چالقم خودم مگه... باشه فکرم به یکس خوامینم من-نیام

  باشم داشته دوسش که یکس... خودم فقط خودم، خوامیم خودم که کنمیم ازدواج یاون با من فهمم؟؟ی؟؟نم

 رو یکس خودت که نجاسیا مشکل آخه:گفت لرزانش يصدا با نداشت، يبرخورد نیهمچ انتظار بود کرده بغض ساینک

 شما یدونینم خودت حده در و یچکیه یعنی....يخواینم

 شد میقا یعل پشت و دیکش غیج ترس از ساینک که يجور برگشت سمتش به نیام

 ندارم دل ستم؟؟ین آدم من مگه.... خوامیم خوبشم... خوامیم ،یوجب مین اخه یدونیم کجا از تو-نیام

 "يدار دل اما... کنم عرض چه که آدم"

 مزدین دم و بود یکس بسته دل نیام یعنی ماند وا همه دهان

 "..............ن؟؟دروغی؟؟ام یک"

 يجا گهید که يدار دوست رو یکس خودت ؟؟اگهيخوایم یلفظ ریز برادرمن یگینم چرا پس هست؟؟ یک خب– احسان

 ... کننیم کاریچ واست همه نیبب کن تر لب فقط تو کنه، مجبورت خوادینم که یکس س،ین بحث

 يآرزو نزنه گهید ممکنه من صاحاب یب قلب نی،ا پسرم میندار یمخالفت که نظرته،ما مد یکس اگه بگو مادر آره-نیریش

 ... نمیبب تویداماد خدامه از من...بمونه دلم به هاتون بچه دنید

 باشه... ایکن هیگر نمی،نب اشکات يفدا:دیبوس را اش گونه کرد، پاك را صورتش يها اشک رفت، مادرش سمت به نیام

 يخواستگار تیسوگول واسه يبر واشی واشی دیبا بگم خواستمیم بگم، خواستمیم خودم که من ،یبگ شما یهرچ

 تا برداشت شکمش يرو از را دستش مهسا... کرد فراموش را برادر رفتار ساینک د،یدرخشیم یخوشحال از نیریش چشمان

 .فرزندش همسرو کنار هم احسان نشست مبل يرو یعل.... ستیک ندهیآ عروس ندیبب هم فرزندش

 جمع به رو خود خاص جست با بود کرده شلوارش بیج در را شیدستها که يحا در یسیرودربا و خجالت بدون نیام

 ثنا:گفت
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  بود افتاده دیسف يها کیسرام يرو شانیها فک بودند شکه یگ همه

 ثنا؟؟؟ کدوم ثنا؟؟؟-

 بود دهیپرس را سوال که بود ساینک متعجب يصدا

 ریام يآقا دختر.... صابر ثنا.... لیسه خواهر ؟؟؟یشناسیم ثنا تا چند تو مگه:داد را جوابش طلبکارانه و خونسرد همانگونه نیام

 ا؟؟؟یآ بود کامل.... صابر

 "هستم من کنار برو بود گفته سگ به یعنی"

... بود يناز و یداشتن دوست دختر ثنا کردند،ینم هم را فکرش خب اما... بود شانیخدا از یهمگ شد،ینم باورش چکسیه

 االن بود گرفته را فرزندش يها گوش کاش.... بود خوشگل ثنا رفت، هم در شیها اخم مهسا ،فقط شد روشن شانیدلها

  .....شدیم خراب اش هیروح

 خودش يبرا نبود یکس کم هم نیام ها، یلیخ يآرزو دیشا و بود یدعالیا دختر ثنا شدند، خوشحال خبر نیا دنیشن از همه

 حساس اش دردانه خواهر يرو یکم لیسه دانستیبود،م نگران لیسه العمل عکس از یکم سای،نک خودش يبرا فقط البته

 است،

 یلیخ را نیام هم لیسه... بکند را روزش آن ترساندن یتالف توانستیم بود،و شده عوض هم با نیام و لیسه يجا حاال

 يرو داشت، قبولش یحساب گرفت،یم کمک نیام از یخواه نظر و مشورت يبرا شهیهم... ادیز اریبس ، داشت دوست

 ... بردیم حساب البته و کردیم حساب شیحرفها

 به....بودنش خوب به... بود مطمئن خودش به ن،یام از ریغ همه.. بود گرفته را همه پنهان استرس ینوع ل،یسه آمدن با

 نیام که گرفتیم پوست اریخ شیبرا داشت کرد،یم ییرایپذ شوهرش از ساینک... داشت لیسه نزد که یاحترام و ارزش

 ...زد شیصدا

 شما بود گفته شیها چشم با نیام و بعد يبرا بزار گفتیم ابرو و چشم با ساینک دارم، کارت لحظه هی ای؟؟ب لیسه-نیام

 زمیعز نکن دخالت

 هم لیسه انداخت اش کاره مهین ي نقشه به ینگاه... رفت اتاقش گوشه نقشه زیم سمت به نیام شدند، اتاق وارد هم با

 .... کرد نگاه و ستادیا کنارش

 زدیم حرف يجد و خونسرد نیام
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 ه؟؟؟یچ نظرت-نیام

 نداشته حرف که نحاشیا تا خوبه-لیسه

 سین یمشکل نظرت به-نیام

 زیعز زن برادر باشه یمشکل تو کار تو شهیم مگه... نه-لیسه

 ؟؟؟یموافق پس-نیام

 صد در صد آره-لیسه

 م؟؟؟یایب یک خب-نیام

 داد جواب باشد نیام منظور و حرفها یپ حواسش نکهیا یب همانطور لیسه

 کنهینم یفرق یخواست موقع هر-لیسه

.... باشن آماده بده خبر خانواده به میایم شنبه پنج نیهم باشه، گفت زدو لیسه شانه به را دستش...ستادیا شیرو به رو نیام

 شد خارج اتاق از و زد ییا روزمندانهیپ لبخند سپس

 نیام همراه بشود، است قرار یچ و شد یچ بود دهینفهم بود، زده رونیب چشمانش است، شده اوسگل کردیم حس لیسه

 ... بود منگ... شد خارج

 یخوشگل.. یخوب نیا به ،پسر بهتر من از یک باشه خداشم از شد، تموم:گفت يبلند يصدا با و ستادیا جمع روبه نیام

 ل؟؟؟یسه نه مگه گفت، کیتبر بهم و شد خوشحال یکل دیشن یوقت لیسه تازه هستم مهندسم تازه.. یپیت خوش..

 کردند شروع جمع. دهد تکان را سرش توانست فقط بود، وا دهنش و بود ستادهیا منگال مثل که کردند نگاه لیسه به همه

 قول به... خانواده عضو نیکوچکتر نیام بود، شانیآرزو تینها نیام یعروس... دندیکشیم کل ساینک و نیریش زدن، دست به

 . بود شانیسوگول خودش

 يها تخم و اخم نداد فرصت بهش یحت نیام بود، گرفته قرار شده انجام عمل يتو جور بد بود، مانده واج و هاج لیسه

 بودن خنگ احساس یکم روش نیا با اما نداشت، یمشکل نیام يخاستگار و هیقض نیا با کند، یتالف را روزش آن يظاهر

 ..بشر نیا بردینم آدم به هم شیخواستگار.. بزند رکتکشیس دل کی ردیبگ خواستیم دلش..  نیام یزرنگ مقابل در کردیم
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 فقط... قشیرف نیبهتر نیام و بود زدلشیعز ثنا شد، خوشحال واقعا کرد، فیتعر را زیچ همه ساینک و آمد در یجیگ از یوقت

 ...کند ازدواج خواهدیم که شده بزرگ انقد شیکوچولو ثنا شدینم باورش

 "بود کجا بچه... گهید سالشه 24 بابا"

 خوشحال نیام... بروند يخواستگار به هفته آخر و کنند یرسم را زیچ همه تا ردیبگ تماس فروغ با نیریش که شد نیبرا قرار

 در يحضور هم آن... بدهد ثنا به خودش اول را خبر نیا خواستیم دلش... اسیدن مرد نیتر خوشبخت کردیم احساس بود،

  رانهیگ غافل حرکت کی

 خواندیم شعر زیر کی و بود داده دست بهش ییصدا خوش احساس..دیکش طول شهیهم از شتریب روزش آن کردن حمام

 بردیم لذت شتریب...  شدیم اکو شی،صدا

 ادکن با....زد شویآفتر....کردیم خشک را حالتش خوش و پرپشت يموها و بود ستادهیا نهیآ يرو به رو اش رهیت یآب حوله با

 ...اسپرت يها کفش با... یمشک یل شلوار با همراه دیپوش ییبایز یزرشک بافت بلوز...گرفت دوش شیبو خوش

 کرد، دود اسپند پسرکوچکش يبرا... دیکش یسوت دنشید با نیریش شد، خارج اتاق از دست به چیسوئ شهیهم از تر سرحال

 محکم ماچ را نیریش صورت کرد،ینم یمخالفت و زدیم لبخند مهربانش مادر حرکات به نیام... شود رد رشیز از تا آورد قرآن

 ...شد خارج و کرد يصدادار و

 همراهش به خدا....کردیم فوت و خواندیم یالکرس تیآ سرش پشت نیریش

 قابل ریغ داشت یخوب احساس... دیلرزیم شیها شهیش که ي،جور بود رفته باال ممکن حد نیآخر تا نیماش کیموز يصدا

 ....شدن مزدوج حس خوبش، حس بود فیتوص

  نبود دنشیند و يکار پنهان يبرا یلیدل گرید شودیم لیتعط 12:30 ساعت ثنا دانستیم

 ... بود ستادهیا ثنا منتظر نیماش به هیتک ابانیخ طرف آن نیام ، شد لیتعط مدرسه

 آخر یال و مستمر نمرات از.. فردا امتحان از... درس از زدندیم حرف مدام و بودند ختهیر ثنا دوره دخترها از یگروه

 رفتار یتمام آمد، یم پشتش فاصله با نیام افتاد، راه به یاصل ابانیخ سمت به رو ادهیپ در...  شد رها اموزان دانش بند از ثنا

 يسر با وقار با و نیسنگ که دیدیم را ی،خانوم نبود يخبر طونیش و شر بچه دختر آن از گرید.. بود گذاشته نیذرب ریز را ثنا

 نشیتحس دل در نیام..داشتیبرم قدم ابانیخ در یخاص نجابت با ثنا... ندارد یتوجه اطراف به...  رودیم راه تند تند نییپا

 ..شدیم تر مطمئن دلش و خود انتخاب به و کردیم
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 ...خودش يصدا هیثان چند از بعد...  دیچیپ گوشش در ثنا یگوش زنگ يصدا زد، زنگ بهش... برداشت را یگوش نیام

 هان؟؟؟:داد جواب لبخند با نیام اسم دنید با ثنا

 کردنته سالم يجا ادب یب کووفت-نیام

 ندارم وقت ادیز من ش؟؟؟ی؟؟؟فرمايخوایم سالمم تازه يشد مزاحم يزد زنگ شما:گفت خنده با ثنا

 شه؟؟یم یچ... برسه؟؟ بهت دستم اگه یدونیم ؟؟یزنیم حرف من با ينجوریا یترسینم-نیام

 دیخند زیر و...خان نیام ینیبب خواب تو ،مگه دانه پنبه ندیب خواب در شتر:داد جواب مطمئن ثنا

 پشت به نگاه هی اول بهتره اما ،یخواست خودت باشه:گفت دیکشیم زبانه وجودش در دادن آزار و کردن تیاذ کرم که نیام

 ...من واسه یکن يدراز زبون بعد... کوچولو خانوم يبنداز سرت

 برنگشت نبود،ثنا دیبع زیچ چیه ووانهید نیام از...  برگردد کردینم جرات... نداشت امکان نیا.. نییپا ختیر يهر دلش ثنا

 ؟؟؟یگیم دروغ يدار که بگو... نه نیام يوا:گفت یگوش تو ملتمسانه...  داد ادامه راهش به ند،یبب را پشتش

 نبودم راستگو انقد حاال تا زمیعز شرمنده-نیام

 خب؟؟... دیببخش خدا ترو نیام... میابونیخ تو وونهید: گفت دیام نا و ناالن ثنا

 کرد قطع ثانهیخب را تلفن و امیب تا باش آره؟؟؟ یکنیم يدراز زبون من واسه-نیام

 هم بود خوشحال هم...بود شلوغ ابانیخ د،یآ یم سمتش به محکم و تند يها قدم با خندان که دید را نیام و برگشت ثنا

 و خط شیبرا چشم با نیام شد،ینم اما کند فرار خواستیم دلش... بخش لذت و نیریش ییا دلشوره... بود گرفته دلشوره

 ...دیکشیم نشان

 شتر؟؟؟ یگفت یک به:کردیم نگاهش رهیخ یبدجنس لبخند وبا ستادیا شییرو روبه نیام

 کرد سالم آرام... بود شده کش ثنا یحساب پشیت کرد،یم نگاهش یقیعم لبخند با ثنا

 يفرار راه و دهیرس یتالف وقت دانستیم بود گرفته اش خنده ثنا افتاد، راه و گرفت را دستش محکم نداد را جوابش نیام

 ... ستین هم

 شترم خودم ،اصالیمونیم غول مثل شکست دستم يآ... کردم سالمت که من گه،ید کن ولم زشته وونهید ن؟؟یام- ثنا

 باشه؟؟؟
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 مغز در یچ دانستینم بود رفته باال ثنا قلب ضربان د،یکشیم خود دنبال را ثنا رفت،ویم نیماش سمت به مسکوت نیام

 ...بست را در و داخل داد هول را ثنا و کرد باز را جلو در نیام گذرد،یم پوکش

 خود ظاهر کردیم یسع ، رفت باالتر قلبش ضربان بود، شده پارك یدنج و خلوت کوچه در نیماش کرد نگاه اطرافش به ثنا

 ... کند حفظ را

 را دهنش آب ثنا کرد، نگاهش یقیعم لبخند با و برگشت ثنا سمت به ،کامال کرد قفل هم را درها و شد نیماش سوار نیام

 داد قورت صدا با و واضح کامال

  بود افتاده يجر و تام ادی... دیخند صدا با نیام

 بخندد شتریب نیام شد باعث.... دیکش غیج ترسش از ثنا آمد سمتش به یکم

 کنم؟؟ کوتاه زبونتو حاال عروسک، یکنیم يدراز زبون چرا یترسیم انقد که تو:گذاشت شیصندل پشت را دستش

 منو سالم جواب هنوز تو قهرم تو با اصال ؟؟من دنبالم ياومد یچ واسه:بود گرفته اش خنده خودش گانه بچه رفتار از ثنا

 ...کرد پنجره به را شیرو و... ينداد

 شیدستها زدن حرف موقع بود عادتش کال "داد، تکان هوا در را دستش و..... تازه یگرفت شمیپ دست... ثنا برم تو رو-نیام

 "بدهد تکان را

  ببند دهنتو یزنیم حرف من با یوقت:گفت محکم و برگشت سمتش به ثنا

 ببند دهنتو یزنیم حرف من با یوقت: گفت محکم و برگشت سمتش به ثنا

 ... رفت هوا به اش خنده کیشل بعد و شد گشاد شیچشمها نیام

 دیچرخینم دهانش در کلمات که بود کرده هول انقد د،یکش خجالت خود اشتباه حرف از ثنا

  بنداز دستتو یزنیم جرف که من با دیبگو خواستیم واقع در

 کرد احساس...کردیم يباز انگشتانش با و بود انداخته ریز را ثناسرش بود، شده جمع چشمانش در اشک خنده از نیام

 .کندیم اش مسخره

 ...گرفت باال را سرش و برد اش چانه ریز را دستش نیام

 کلفت؟؟؟ زبون یکنیم يدراز گردن من کن،واسه نگام زنمیم حرف باهات یوقت -نیام
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 ردیبگ را دارش صدا ي خنده يجلو نتوانست ثنا

 بود بخش لذت...آمد خوشش...نشد کمان نیرنگ....نشد سرخ...دینکش خجالت ،ثنا دیکش چالش و گونه يرو را انگشتش نیام

 نرمش يها گونه يرو انگشتان رقص

 يبشنو خودم زبون از خواستمیم ، بدم بهت يخبر هی تا اومدم -نیام

 و؟؟؟یچ- ثنا

 با میبرس خدمت تا هفته، آخر واسه... بزنه زنگ خونتون به مامان امروز قراره... هیبق با نطوریهم زدم، حرف لیسه با-نیام

 ...ینیریش و گل

 بود شیزندگ نیام بود، دهیشن شیزندگ زبان از را شیزندگ خبر نیبهتر د،یخند ثنا

 شد؟؟؟ تموم زیچ همه یعنی- ثنا

 يرو هم بعد...  دیبوس یطوالن و گرم را شیشانیپ...  داشت نگه دستانش با را ثنا سر سپس شد ،تموم زمیعز آره-نیام

 خانم عروس باشه مبارك: را دماغش

 دست در را اش مردانه دستانه کشد نییپا صورتش از...  گرفت را نیام دستان....شد یحال به یحال...شد یحال هی دلش ثنا

 ... داشت نگه

 ثنا؟؟؟-نیام

 جوونم؟؟؟- ثنا

 ...ثنا بده قول من، مال فقط.... یباش خودم مال شهیهم... ينذار تنهام وقت چیه بده قول-نیام

 دستان پشت به یآرام و کوتاه بوسه سپس عمرم آخر تا آخرش تا... مردونه ،قول دمیم قول:داد یفیخف فشار را دستانش ثنا

  زد نیام

 ... افتاد بغلش در ثنا....  دیکش را دستانش نیام

  ياریبخت کباب چلو آن بود، عمرشان ناهار نیتر خوشمزه.... را مشترکشان ناهار نیاول خوردند باهم را ناهار روز آن

  شدندیم مراسم اماده دیبا...کردند یخداحافظ روز چند مدت به هم از...رساند خانه به را ثنا
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 به کرد،یم ریس الیخ و فکر در صبح تا... بود دهینخواب اصال هم قبل شب... بود گرفته استرس نداشت، قرار و آرام ثنا

 لیسه يحرفها به... نیام به... خودش

 باهم يادیز ي،سالها بود کرده دییتا جوره همه را نیام بودند، زده حرف باهم ها ساعت و بود آمده دنبالش صبح لیسه

 برادرش با یکل ثنا... آمد یم ثنا به که بود دراز زبانش هم یکم نداشت،البته يگرید خالف طنتیش از ریغ... بودند دوست

 دار تیمسئول از... ازدواج از.... ترسش از.... کرده النه دلش در که یعشق از... بود گفته شیقلب احساس از بود، کرده دردل

 شدن بزرگ از... شدن

 ...بود کرده يبرادر... بود کرده حتشینص برادرانه لیسه

 يبرا..... غمخوارهم... همدم دو... دوست دو... فراتر يخواهر و برادر رابطه از شان رابطه و بود زیعز یلیخ لیسه يبرا ثنا

 ....مردندیم هم

 خت،یر یشانیپ يرو ور کی را بلندش نسبتا يهای،چتر دیکش سشوار را سشیخ يموها ، گرفت يدیمف و مختصر دوش

 ..بود شده خوب کرد یرنگ کم و میمال شیآرا

 شال با همراه... روشن یآب ییا شهیش يها صندل با ، کرد تنش را ییا صورمه زیر يها طرح با یآب اسپرت دامن و کت

 هم به اش روده و دل.... بود ناتوان و سست شیپاها... دیلرزیم شیها دست... بود دهیبر را امانش استرس رنگ، دیسف

 هیعیطب بود گفته فروغ... دیچیپیم

 خواست خدا از و گفت "اهللا بسم "دلش در یقیعم نفس با همراه... دیکش سوت سرش در يبد شکل به فونیآ زنگ يصدا

 .....شد ریسراز وجودش به آرامش کند، کمکش

 یلیفام رابطه... گفت کیتبر و دیبوس بارها و دیکش آغوش در خواهرانه را ثنا ساینک بودند، امده هیبق از زودتر ساینک و لیسه

 ...هم يها خواهر بعد به نیا از و شدندیم هم شوهر خواهر دو هر داشتند، یجالب

 را شیموها و کرد بغلش محکم... لرزدیم ثنا کرد احساس لیسه کرد، پرت بغلش تو را خود اریاخت یب لیسه دنید با ثنا

 ... کرد ییا برادرانه ينجوا گوشش ریز دیبوس

 داشتن به.... داشت را شیهوا که لیسه چون یگاه هیتک داشتن به... محبتش با خانواده وجود به.... بود شده گرم دلش ثنا

 ... شود شوهرش بود قرار و بود عاشقش که نیام

 حاال و برادر... مادر... پدر داشت، را همه.. نبود تنها که او... نداشت دنیترس يبرا یلیدل... شد کنده وجودش از ترس

 ...را خدا....داشت را خدا او.... داشت خوب خانواده کی او.....خواهر
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 ... بکشد سوت سرش در آنکه یب... آمد در صدا به گرید بار زنگ

 ...رفت استقبال يبرا مادرش و پدر همراه...  شوند وارد ها مهمان تا زد را فونیآ لیسه

 نیتر کوچک ریام فرزندانشان، یخوشبخت از بودند خوشحال... ثنا انتخاب هم لیسه ازدواج از هم بودند، یراض فروغ و ریام

 ....خودشان عهده به را يریگ میتصم...  بود گفته را فروغ و خودش نظر فقط... بود نکرده انتخابشان در یدخالت

 پاك عشق دنیشن با اما... بماند ششانیپ شتریب شیکوچولو دختر خواستیم نداشت، را ثنا دادن شوهر قصد ها يزود نیا به

 ... کرد قبول داشت راد خانواده از خود که یشناخت و ثنا

 دنیرس و فرزندان یعروس دنید بابت کردیم شکر خدارا ی،ول بود شده دار غصه روندیم هم با فرزندش دو هر نکهیا از فروغ

 يها پاره دادن لیتشک خانواده...شیها بچه گرفتن سامان و سرو دنید از باالتر ییآرزو چه... شانیآرزوها به

  ....شادشان يلبخندها...تنش

 ،دو بود تشانیرضا سر از که يلبخند با همراه شدند، وارد يگرید از پس یکی ، یمجلس و کیش يها لباس با راد خانواده

 ...گرید يها زیچ یلیخ و یمال توان... یفرهنگ... بودند مچ هم با لحاظ هر از... آمدند یم هم به خانواده

 زن مادر مقابل یکوتاه میتعظ و داد دست ریام با بود، دستانش در قرمز رز بزرگ سبد که یحال در شد وارد همه از آخر نیام

 .....را نشیریش خود و چاپلوس داماد بود دهیپسند د،یبوس را سرش فروغ کرد، اش ندهیآ

 درسته باش، من يتغار ته مواظب: گفت گوشش ریز و کرد ماچش مهربان... کرد بغلش نیریش بود، ستادهیا لیسه کنار ثنا

 دلش تو نکن افادش و سیف به نگاه... زهیریم پات به رو ایدن يبردار سمتش به قدم هی اگه... مهربونه یلیخ اما بالس یلیخ

 آرام شیپلکها...زد یبخش نانیاطم لبخند ثنا... دارم دختر تا دو حاال از...دخترم دارم هواتو جوره همه خودم.. سین يزیچ

 ... خورد تکان

 ...آمد یم بهش يادیز ییا سرمه شلوار و ،کت انداخت پوشش خوش شوهر به ینگاه ثنا

 زد یچشمک و عشق با میتقد: کرد زمزمه بشنوند خودشان فقط که يجور... آرام ، گرفت ثنا سمت به را گل سبد نیام

 نیام از تر جلو و کرد یکوتاه تشکر گرفت را سبد زدند،یم چشمک بهش رز يها ،غنچه بود کرده مست را ثنا ها گل يبو

 ...شد ییرایپذ وارد

 ..یسادگ و یخونگرم همان ،به بود یخودمان يها یمهمان هیشب شتریب شانیخواستگار مجلس

 را ها زیچ هیبق و هیمهر مقدار ی،حت گذاشتند نیام و ثنا خود عهده به را زیچ همه ها بزرگتر
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 .. شدند خودشان يگفتگوها وگرم

  بود کرده صحبت هم مادرش و پدر با... بود کرده را الزم يها يزیر برنامه قبال نیام

 و یتازگ يبو... دیرسیم مشام به بهار يبو... زدیم را خود آخر زور زمستان شدند، ساختمان پشت خلوت اطیح وارد ثنا و نیام

 کنارش هم نیام و نشست يفلز تاب يرو ثنا... طراوت

 امشب؟؟؟ يشد خوشمل چه-نیام

 بودم: گفت عشوه با و کرد نازك یچشم پشت ثنا

 ؟؟؟یخوشحال من اندازه هم تو لعنت، منکرش بر بله-نیام

 نه: گفت خنده با ثنا

  شهیم دایپ من مثل شوهر مگه یباش دمی؟؟؟با یخوشحال من از شتریب پس آهان:گفت و نرفت رو از نیام

 پروو: زد شیبازو به یمشت ثنا

 ه؟؟؟یچ هیمهر با نظرت میکن نییتع خودمون رو زیچ همه شد قرار خب-نیام

  گهید يالدیم سال به.... نداره دنیپرس که نیا:گفت يجد و داد باال را شیابرو ثنا

  گهید يالدیم سال به... نداره دنیپرس که نیا:داد باال را شیابرو ثنا

 بعد بگذره پل از خرت بزار خانم، ثنا زوده هنوز آره؟؟حاال ؟؟یکن خرم یخواستیم... يزدینم حرفا نیا از قبال.. اوه اوه-نیام

 ...........رفتمااا پاشدم يدید هوی.... کن جلوش و عقب

 ...مگه؟؟؟ یبزن جا يدار جرات... یگذاشت مردم دختر رو اسم... گذشته پل از که خرم- ثنا

 سال یگفتیم حداقل انصاف یب...من برم مردم دختر گریج:خودش طرف دشیکش یکم و گذاشت ثنا پشت را دستش نیام

 تولدت

 ؟؟ خدا به ؟؟واال گرفته یک داده یک رو هیمهر بعدشم.. زمیعز افتاده مد از گهید اون- ثنا

 نیا دست از بده نجاتم.. رفته سرم يگشاد کاله چه خدا يوا:گفت التماس با و کرد بلند آسمان به را دستانش نیام

 ..کرد اشاره ثنا به و کرد اغفالم نیا کردم غلط... تهیعفر
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  ياومد خوش برو پاشو.. هیمنف من جواب اصال بخواد دلتم- ثنا

 کرد اشاره قلبش به و زارهینم نیا یعنی برم تونمینم گهید:داد فشارش محکم نیام

 افتیدر ییا هیمهر خواستینم که او نبود، مهم شیبرا یعنی... نداشت هیمهر مورد در ينظر ثنا زدند، حرف هم با یدوساعت

 ...اش یهست تمام با... کند یزندگ خواستیم... کند

 داد شنهادیپ سکه 800 نیام خود

 "واال... بهتر شتریب یهرچ حاال شدیم اجرا دیبا و بود یرسومات و رسم حال هر به" 

 ..بودند موافق خانواده دو هم بود لیتعط هم گذاشتند،چون نیفرورد سوم يبرا را مراسم و جشن قرار

 بعد...زدندیم هم کله و سر يتو و شدیم شانیدعوا اسم سر بچه، اسم انتخاب به کردند شروع شد، تمام که ازدواجشان بحث 

 .... ثنا پسر، اگر و بگذارد اسم نیام باشد، دختر اگر شد نیبرا قرار بحث یکل از

 چشمان... زدندیم دست هیبق و دیکشیم سوت لیسه... شد بلند ها خانم دنیکش کل يصدا شدند سالن وارد هم همراه

 ریسراز ثنا وجود به یبیعج آرامش اسپند يبو... کرد دود اسپند شانیبرا فروغ...دیدرخشیم يشاد و یخوشحال از یهمگ

 ...کردیم

 ...بماند نیریش شانیزندگ شهیهم تا...کردند نیریش را دهانشان

 .... شدینم هم کنده بود دهیچسب ها مبل به آدامس مثل... برود امد ینم دلش نیام داشت، ادامه شب از یپاس تا شانیمهمان

  "بود همراهش شلوارش ریز کاش "

 کینزد بهار و بود ماه اسفند آخر يها هفته

 در عصر تا صبح از بود، جشنش به مربوط يکارها یطرف از و ، شرکت يکارها کردن جور و جمع حال در طرف کی از

 لیتشک ادیز و بود لق و تق ها کالس شتریب بود رستانیدب در ظهر تا هم ثنا...کردن دیخر و ثنا دنبال به ها عصر و کار محل

 ...دیرسیم شیکارها به بهتر هم ثنا..امدند یم مدرسه به توك و تک ها بچه..شدینم

 بود نمانده دیع به يزیچ.. بخرند را ازشانین مورد لیوسا تا رفتیم دنبالش به نیام عصرها

 .....همراه و دل هم...هم يپا به پا... هم دست در دست....رفتندیم راه ها آسمان در زدند،یم قدم ها ابر رو که يانگار
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 را خود يهوا و حال يباز نامزد شد،یم میج مدام و دادینم کار به دل شانینامزد زمان که د،یفهمیم را لیسه حال تازه نیام

 ....داشت

 يمانند قهیعت و یمیقد یطرح که بزرگ شمعدان و نهیآ با همراه دند،یخر را دشانیسف و زرد يبایز ست يها حلقه اول روز

 ...خودش مخصوص زیم با همراه داشت،

 کوچک يها مشعل با همراه یسنگ و کیتار تونل شیورود که بایز ی،باغ کردندیم برگزار باغ در را جشن و بود خوب هوا

 جاده، يانتها در... مشد رد وسطش از یآب کوچک نهر که یچیمارپ و یپهن جاده ،يشویم بهشت وارد که انگار انتها در...بود

 .... دیسف يها یمرغاب با بزرگ اچهیدر

 از بود پر باغ يجا همه... ختیریم اچهیدر درون آب دماغشان از که.. بود شده گذاشته کار یسنگ يها نیدلف اچهیدر اطراف

 ...يآبشار و مجنون دیب يها درخت

 بود بایز و بزرگ جشن يبرگذار محوطه

 درخت ریز داماد و عروس گاهیجا...مدل همان از ییزهایم...روشن یصورت يها پاپون و دیسف ساتن روکش با ییها یصندل

 شدیم روشن ها يپرداز نور انواع با رقص ستیپ...يمحشر رنگ ینبات عقد سفره با...بود یبزرگ ریز به سر دیب

 ... بودند دهیپسند را ییایرو بهشت آن هردو....داد نشانشان را جاها یتمام باغ مسئول

 .شد یاوک زیچ همه و زدند سر هم آنجا... داشت داماد و عروس عکس يگالر نیام دوستان از یکی

 و شال... شلوار... بلوز... کردینم غیدر زیچ چیه دیخر از نیام کردند، يداریخر را ازین مورد يها لباس بعد يروزها در

 و دادیم نظر....  دیدیم را او خودش کند امتحان و بپوشد را زیچ همه کردیم مجبور را ثنا... فیک و کفش.... مانتو... يروسر

 .....بود العاده فوق نیام... بود شده زیلبر محبت و مهر همه نیا از ثنا... دیخریم

 ..دیخریم نیام...  دادیم نظر ثنا نباریا.. نطوریهم هم خودش يبرا

 .... قرمز لب رژ مدل نیچند با همراه یبهداشت و شیآرا لوازم کامل ست

 نگاه نیرنگ يها لباس و نیتریو به داشت دست در را ثنا دستان که یحال در ستاد،یا یفروش خواب لباس مغازه يرو به رو

 ...کرد ثنا به يدار معنا نگاه سپس...کردیم

 ...گهید شدم خسته من... هیکاف امروز ،واسه میبر ایب.. نیام نشو لوس- ثنا

 خانوم تنبل نمیبب االی... آخرشه نجایا-نیام
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 شد داخل و دیکش را ثنا دست

 شانیبرا یخستگ... ازشین مورد لوازم و هیزیجه دیخر يبرا مایش و مادرش با روز کی رفت،یم دیخر به نیام با روز کی ثنا

  ....شدیم قیتزر بدنشان به قلب از که يانرژ داشتند، مظاعف يانرژ نداشت ییمعنا

 سرما ثنا بود، کرده ضیمر را دو هر وقت چند نیا یخستگ بود، جشن بعد روز سه...  شدیم لیتحو سال شب يها مهین

  بود، گرفته وا هم نیام...  بود خورده

 "تفاهم آخر گنیم نیا به"

 استفاده عطر از کمتر بود، نگرانش نیام آمد، یم سراغش به تر دیشد آسم یخوردگ سرما ،مواقع شدیم تنگ مدام نفسش ثنا

 از نیام دل....  بود گرفته شیصدا ثنا... کردیم يآور ادی و زدیم زنگ خودش شیداروها وقت... بودش برده دکتر به کرد،یم

 ...شدیم شیر اش گرفته يصدا دنیشن

 ...میمال یلیخ هم آن...کردیم استفاده ادکن و عطر از کم یلیخ... داشت آسم يماریب یکودک از

 ...کردیم استفاده مخصوصش ياسپر از دیبا و گرفتیم نفسش شد،یم زده جانیه يادیز ای... یعصب... ناراحت که یمواقع

... بود شده شیدعوا اش یهمکالس با... بود دبستان اول کالس داد، نشان يخود يجد بصورت اش يماریب که يبار نیاول 

...  بکشد نفس توانستینم... شدیم خفه داشت... بود شده کبود ثنا.. بود داده هلش و دهیکوب اش نهیس قفسه به محکم دختر

 کودکانه يها يباز پزشک دستور به موقع همان از...شدیم خفه نایقی بود، دهینرس ژنیاکس دستگاه و مارستانیب به عیسر اگر

 ژنیاکس بود کم دچار زدیم داد ای کردیم هیگر ادیز اگر...بپرد نییپا و باال و بدود ها بچه تمام مثل توانستینم شد، کم اش

 ...شدیم

 با نیام و اورد، یم کم نفس ات یانتخاب عروس که بود گفته...بود گفته نیام به.. ضشیمر يها نفس.. اش يماریب مورد در

 .. یباش هوام تو که یشرط به... شمیم نفست خودم بود گفته محبت

... بود ازدواجشان از پس دیع نیاول... خودشان خانه در هم ساینک و لیسه بود، خودش خانه کس هر لیتحو سال يبرا

 ..باشند داشته ییا دونفر جشن و باشند تنها دادندیم حیترج

 شمع مادرش...شد قرآن خواندن مشغول و نشست زونیتلو يجلو روشن مهین سالن ،در گرفت وضو لیتحو سال از قبل ثنا

 ...زدیم چرت کاناپه يرو ریام...  کردیم روشن را ها
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 سال لحظات نیآخر... دیبگو کیتبر ثنا به و شود لیتحو سال بود منتظر بود، دهیکش دراز کاناپه يرو دست در لیموبا نیام

 دعا خودش زبان ،به دل در... شدیم تمام سال شدن تمام با هم اش يمجرد يروزها نیآخر... بست را چشمانش... بود

 :کرد زمزمه او با همراه و کرد باز را چشمانش ینیدلنش يصدا دنیشن با... گفتیم شیآرزوها از و کردیم

 :کرد زمزمه صدا با همراه بود، کرده سیخ را چشمانش یاشک نم که یحال در بست، چشمانش با همراه را قرآن ثنا

 

 البصار و القلوب مقلب ای

 

 النهار و لیال مدبر ای

 

 االحوال و الحول محول ای

 

 الحال احسن یال حالنا حول

 

 سال يبلند يصدا با.... بود کرده رییتغ حالشان...  روحشان... قلبشان... شدندیم ما داشتند... کردندیم رییتغ داشتند هم دو آن

 ...شد نو هم سال....کرد رییتغ هم سالشان... شد لیتحو

 

 شهیم لیتحو سالها کنارت... عمر آخر تا کنم باور خوامیم

 

 شهیم لیتعط ما عشق یب جهان... شهیم باز ما عشق با جهان

 

 از یامیپ ، لشیموبا يرو زد رجهیش آالرم يصدا دنیشن با گفت، کیتبر بهشان را سال و کرد یروبوس مادرش و پدر با ثنا

 :داشت نیام طرف
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 "يبود تنها که بود یلیتحو سال نیآخر"

  "نبودم تنها که بود یلیتحو سال نیاول"نوشت جوابش در ثنا

  

  

 ....نیفرورد سوم

 نگذاشته برهم چشم کدام چیه و بود زده حرف نیام با صبح تا قبل شب که یدرحال رفت، شگاهیآرا به ریام با صبح 6 ثنا

 ...بوده خواب هی همش ننیبب و بخوابن نکهیا از...ترس از....جانیه از... شوق از...بودند

 همراهش احسان خواست به بود خوش نا یکم مهسا..بود شده همراه مهسا با ساید،نکیایب دنبالش بود خواسته مایش از ثنا

 ...باشد خانومش مواظب تا بود رفته

 ..... شگاهیآرا به هم برد،خودش یفروش گل به هم بعد و کارواش به اول را دوستش یقرض بنز نیام

 از... بود شیزندگ لحظات نیتر قشنگ...بروند هیآتل به تا د،یایب دنبالش به نیام بود منتظر ، بود شده آماده مایش از زودتر ثنا

 نیبهتر خواستیم دلش... بود نبرده همراهش را نیام لباس دیخر موقع... شدینم ریس يقد تمام نهیآ در خودش دنید

 ....کنه زده جانیه رو نیام....باشه

 کرد، حرکت در سمت به و کرد جمع را بلندش لباس دنباله وسواس با و آرام داد،یم ارشی آمدن از خبر فونیآ زنگ يصدا

 را يرو زنانه کفش يصدا دنیشن با... کردیم يشمار لحظه عروسش دنید يبرا...بود ستادهیا راهرو يتو نیام

 ...شد دهیکش باال تا نییپا از برگرداند،نگاهش

 بود خورده یدرشت و بایز يها نیچ کمر قسمت از لباسش....  برف يدیسف به دیسف یلباس... براق ییا نقره يها صندل "

 گرفته نازك بند دو با اش تنه باال... زانیآو دار پف يها تور تماما شیانتها....بود ساتن جنس از ییها گل شانیانتها که

... زدیم لبخند اش یصورت يلبها.. دیدرخشیم یخوش از شیچشمها... بود تر بایز شهیهم از ثنا شاد و درخشان صورت... شده

 بود العاده فوق...دیرسیم باسنش پشت تا شیموها ریز از که يبلند تور و ییا نقره تاج می،ن بود شده جمع باال به رو شیموها

 "... عروسش عروسک... پوشش دیسف عروسک

 .. کردیم نگاهش فاصله همان از...  زد یبخش تیرضا لبخند... کرد کج را سرش نیام
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 به... اش یمشک شلوار و کت به... شیباال به رو و آراسته يموها... اش غیت سه صورت بود،به زده زل نیام به هم ثنا

 ...خودش يبرا بود شده يداماد... براقش يکفشها و کیش یمشک کروات به... راهنشیپ يدیسف

 ثنا... دیپسند نیام... خورد چرخ ثنا د،یخند نیام.... خورد چرخ ثنا گرفت، باال را چپش ،دست شد کینزد ثنا به قدم چند نیام

 ...شد طاقت یب نیام خورد، چرخ

 عروسک یکن وونمید يخوایم:گفت آرامتر...  دیبوس آرام برد گردنش سمت به را سرش کرد، حلقه کمرش دور را دستش

  انداخت باال را شیابرو ثنا

 ينشد حاال تا یعنی- ثنا

  يشد ناز یلیخ یدونستیم...شدم کنمیم اعتراف چرا-نیام

 ..زد لبخند ثنا

 ...دیسف يرزها غنچه عطر از شد باز نفسش... دیکش نفس قیعم ثنا گرفت، سمتش به را گل دست نیام

  عکس گرفتن يبرا بود يمانند باغ و بایز اطیح هیاتل ،پشت رفتند هیاتل به ابتدا

 .. مختلف يها طیمح در مختلف يها ژست با ییها عکس

 .انداختند ییبایز يعکسها رفتند، یتک يعکسها سراغ.. شد تمام که دونفره يکرد،عکسهایم عوض را حالتشان مدام عکاس

 به....شدن یکی... شدن مرد... شدن زن... شدن محرم سمت به کردند، حرکت باغ سمت به شد، تمام هیاتل در که کارشان

 سرنوشت يسو

 ...کردیم ثبت را شانییایرو و بایز يها لحظه ،تمام گرفتیم لمیف و بود دنبالشان لمبرداریف باغ به دنیرس تا ریمس طول در

 ادهیپ کرد کمکش و..  باز ثنا يبرا را کرد،در پارك را رنگ اهیس نیماش نیام بود، پر یمختلف يها نیماش از باغ يورود

 ... بود دیسف نیماش يکار گل.. بود شده فیرد یکیش و قشنگ قلب شکل به دیسف يها ،گل. نیماش عقب شهیش... شود

 بود دهیچسب نیام به..آمد یم بدش خون يبو از... شد چندشش ثنا شدند، رد دهیبر سر گوسفند خون يرو از داماد و عروس

 خوشش لحظات تمام در...آمد یم یعروس يبو...بهار يبو... گل يبو... آمد یم اسپند يبو..بود گرفته محکم را شیوبازو

 ...بود یخواستن يبو نیا عاشق قبل از شتریب حاال....دیچیپ یم مشامش در اسپند يبو
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 پول سرشان يرو یعل.. شدند باغ وارد بزرگترها ریخ يدعا و ها جوان زدن دست و سوت ها، خانم دنیکش کل انیم در

 ببرند لذت و بدانند قدر که باشد...کردیم نثارشان یخوشبخت و نور آسمان از خدا و... را شده پر پر يها گل سای،نک ختیریم

 ...باشند گذار شکر که باشد... شان یخوشبخت از

 مختلف يها مهمان از بود پر باغ.. شدند بهشت وارد و گذشتند پهن جاده از بود، کرده حلقه نیام يبازو دور را دستش ثنا

 ، همکار و لیفام آشنا، و دوست... متفاوت يها پیت و افهیق ،با

 ... زد رو باد مبارك يبایز آهنگ ارکست محوطه به ورودشان با

 .....کردندیم نگاهشان نیتحس با همه بودند، یخواستن و برازنده اریبس هم کنار در امدند یم هم به یلیخ

 يشاد از پر همه... نرقصه و نشه بلند که نبود یکس... ومدنیم وجد به ارکست بلند يصدا و باغ يبایز ينورپرداز از ها جوان

 يشاد خودش اعتقاد با هرکس.... باز و راحت یگروه دهیپوش یبود،گروه مختلط مراسم... يانرژ از پر.... بودن نشاط و

 خودش مدل هرکس...کردیم

  ....شهیهم از تر یآب...آرام و یآب آسمون بود، روشن هنوز هوا

 ..کن دعا شهابم يبرا کن دعا برام:گفت ثنا گوش در مایش... عقد مراسم يبرگذار يبرا بود، آمده عاقد

 که يروز همون..نشه خراب داشت بهش ثنا که ییا برادرانه حس رفت،تا قلبش متفون درد با که یشهاب.. رفت که یشهاب"

 چون رفت خواستیم رو شیخوشحال و یراحت..داشت دوستش قلبش ته از چون....بره گرفت میتصم کرد صداش یداداش ثنا

 حال و دهیپر رنگ... کند دعا اش بچه یسالمت يبرا بود، خواسته او از مهسا"عاشقانه شهاب و داشت دوستش برادرانه ثنا

 ...باشد نداشته تحرك ادیز بود کرده دیتاک احسان... برسد مانشیزا وقت تا بود داده شیبرا مطلق استراحت دکتر..  بود ندار

 يها لحظه.. شدن ما از.. شدن یکی از.. مشترك یزندگ از پدرانه، يها حتینص و الزمه جمالت گفتن به کرد شروع عاقد

 کی را سرش نیام.. خواندیم نور سوره ثنا.. شکستیم پرندگان یشلوغ و عاقد يصدا رو باغ سکوت... بود یمقدس و یروحان

 هم یدگیپر رنگ وجود با بود شده برآمده شکمش.. دیسابیم قند مهسا.. کردیم نگاه رنگ ییطال کلمات به و بود کرده يور

 يبرا فروغ.. دادینم آمدن نییپا اجازه اما بود، شده جمع چشمانش در اشک کرد،یم نگاه پسرش به نیریش... بود بایز صورتش

 .. بود خودش يهوا و حال در یهرکس... بود زده زل خواهرش مانند فرشته صورت به لیسه.. کردیم دعا دخترش گانهی

 ..انداخت ثنا صورت يرو را تور ساینک.. کرد خطبه خواندن به شروع عاقد

 او... نداشت خبر مرجان دل راز از کس چیه د،یباریم يبهار ابر مثل که یچشمان بود، مراسم گر نظاره یچشمان انتها در

 ...بود نباخته دل او به نکهیا جز نداشت یگناه چیه نیام بود، نیهم گناهش بود، دلباخته
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  جوشم ینم ییشاد با که خاموشم خاموش آن من

 پوشمینم چشم تو از که جز یگناه چیه ندارم

 

  يپرواز اوج شکوه يآواز شکل در غم نو

 يبازینم دل من بر که جز یگناه چیه يندار

 

 کرد،یم ازدواج داشت نیام.. بود امدهیبرن دستش از يکار مرجان

 کرده رها یکیتار در را رشیت نیآخر بود، زده نیام به شرکت در که ییحرفا افتاد، ششیپ روز چند يحرفا ادی به

 ...شود تمام زیچ همه يزود نیا به شدینم باورش...بود

 بلکه تا...بود کرده حتشینص خودش الیخ به و بود کشانده ازدواجش به را بحث بود، رفته نیام اتاق به يکار انجام يبرا

 ردیبگ را ازدواجشان يجلو

 دمیشن ها بچه از رو تونیعروس ،خبر راد جناب باشه مبارك-مرجان

 یعروس شاالیا... کنه پخش لیسه دادم هارو کارت.. دیاریب فیتشر حتما... حنا تو گذاشتن و دستم گهید آره ممنون،-نیام

 ..کتای خانم شما

 درد ییا خفه بغض از شیگلو بود، شده وانهید... شیلبها لبخند از...اهشیس چشمان تیرضا از... شیخوشحال از مرجان"

 يگرید داشتن دوست از تاب و آب با داشت او و داشت دوست را نیام... شیبرا بود مرگ از تر سخت بود، سخت.. کردیم

 "کند درك را قلبش درد ند،یبب را مرجان نیغمگ نگاه آنکه یب... شیعروس مراسم از... گفتیم

 بهتون حال هر به..باشم مراقبش دیبا.. ضهیمر مادرم..برسم خدمت نتونم ممکنه اما ام،یب خوادیم دلم یلیخ راستش-مرجان

 گمیم کیتبر

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس
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 زمونه و دوره ،يهمکار عالم يتو و بهتون گمیم دوستانه خدمتتون، کنم عرض يزیچ هی خواستمیم راد، جناب راستش-

 اره،یب بوجود یمونیپش بعد نکرده ییخدا که دینکن يکار عجله با بهتره کنه، اعتماد چشماش به تونهینم آدم شده، يبد

 شرط اطیاحت.. دیریبگ میتصم تر باز يچشمها با کمی بهتره اما.. دشیشناسیم و دیدار قبول یلیخ رو صابر مهندس دونمیم

 همه دیدار عیسر یلیخ هیزندگ عمر هی صحبت.. دیبشناس شتریب گرویهمد تا دیکردیم آمد و رفت شتریب کمی بود بهتره...عقله

 ...دیکنیم تموم رو زیچ

 "کردیم دلواپسش نیام قاطع نگاه د،یبگو دیبا چه دانستینم اصال زد،یم حرف یسخت به مرجان"

 از من راحت التونیخ اما تونینگران بابت ممنون.. دارم دوسش و شناسمیم شتریب خودم از رو ثنا من ،اما متوجهم بله-نیام

 ..اس فرشته ثنا... بوده یاک زیچ همه و کردن قیتحق هم ،پدرم شناسمشیم عمره هی.. مطمئنم خانوادش و لیسه

  شد اهیس که... سوخت انقدر سوخت، قلبش... دیکش مرجان جان به آتش

 بود يکار تنها کردن هیگر.. بود شده یکی روزش و شب کرد،یم درد چشمانش برگشت، حال زمان به عاقد يصدا با مرجان

 .. بده انجام تونستیم که

  داشت مرگ حال مرجان.. دیچیپیم باغ در عاقد يصدا

 دیمج اهللا کالم جلد کی هیمهر به راد نیام يآقا یشگیهم و دائم عقد به را شما لمیوک بنده صابر، ثنا خانم،خانم عروس-

..... 

 شیصدا دل ته از گاه چیه که ییخدا..گشتیم خدا دنبال.. بود شده رهیخ یآب آسمان به.. دیچیپیم مرجان سر در صداها

 ...خودش يبرا فقط..خواستیم را نیام هنوز... بود دواریام هنوز...گشتیم معجزه دنبال..کردیم معجزه که ییخدا..بود نکرده

 ...خودش...باشد خوشبخت خودش خواستیم فقط... باشد خوشبخت کجا و بخواهد را یکس چه نیام نبود مهم شیبرا

 ..کردیم آرومش زدیم لبخند بهش نهیآ درون از نیام.. بلرزه کمتر دستش تا بود گرفته رو نیام دست ثنا

  بود باال مرجان قلب ضربان.. نهیبچ گل رفته عروس گفتیم ك بود مهسا يصدا

 ..رهیبگ گالب فرستادن را عروس نباریا و شد خوانده هم دوم بار يبرا

 زاریب.. بود زاریب عاقد يصدا از بود، گرفته را شیها گوش مرجان

 در قلبش..دیشنیم وجود تمام با را شیصدا زد،یم محکم مرجان قلب... بودند کرده سکوت همه شد، خوانده هم سوم بار

 ...بود دهانش
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 ..بود گرفته درد سر شیصدا از که زدیم محکم انقدر

 کودکانه ياهایرو به... شیآرزوها قصر به... برود بخت خانه به کردنش قبول با تا بودن عروس يصدا دنیشن منتظر یهمگ

 ...اش

 سوزنده و خاص يها نگاه و شهاب با...لیسه با...مایش با یکودک خاطرات...کردیم عبور چشمانش يجلو از شیزندگ تمام ثنا

 شده کامل شیزندگ...بود دهیلرز...رفت دلش که یزمان و...شیها اخم...دید را نیام که يروز به...مهربانش مادر و پدر با...اش

  همشه از تر مطمئن... بود مطمئن...کردیم حس کنارش در را عشق حاال و...داشت زیچ همه...بود

 داد یفیخف فشار را ثنا دست نیام

 بست را چشمانش ثنا..کردیم حس را اهشیس چشمان برق دیسف تور ریز از کرد، نگاه نیام ملتهب و منتظر چشمان به ثنا

 بله:کرد صدا را خدا اسم لب ریز

 .. کیموز يصدا.. اهویه يصدا.. شد بلند ها صدا

 ...دیند را مانندش خون يها اشک یکس.. دینشن را غشیج يصدا یکس.. دیکش غیج.. بود شیگوشها رو دستش مرجان

 چه مرجان که دیفهم او فقط.. کردیم نگاهش و بود زده زل بهش نیغمگ و متعجب مدت، نیا تمام که بود دیفرش فقط

 ... شد يگرید مال عشقش.. شد خراب شیآروزها و دیام.. شد خارج باغ از انیگر چطور و دیکش

  ..شد خارج باغ از دنبالش به بود نگرانش دیفرش

 وانهید مانند مرجان...باشه داشته لیدل هی توانستیم فقط مرجان رفتار.. نبود خوب اصال حالش د،یدویم مرجان دنبال دیفرش

 ...دیدویم ها

... جشن و یشلوغ يصدا... را ثنا گفتن بله يصدا..دیشنیم را عاقد يصدا فقط دیشنینم او اما..کردیم شیصدا مدام دیفرش

 ... دیشنیم بازهم اما دادیم فشار شیگوشها به را دستش بود دنیترک حال در مغزش

 کتا؟؟مرجان؟؟ی د؟؟؟خانمیکن صبر کتای خانم- دیفرش

 را مرجان حال به تا.. سوخت شیبرا دلش.. نشیغمگ يچشمها.. مرجان سیخ صورت...دیکش پشت از را دستش دیفرش

 .. بود دهیند حال بد و آشفته نگونهیا

 ...نداشت مقاوت يبرا یلیدل بود کرد،شکستهینم پنهان را شیها اشک د،یلرزیم بغض از مرجان چانه
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  بگذاره شیتنها توانستینم خراب روز و حال نیا با.. برد خودش نیماش سمت به را مرجان دیفرش

 ...راندن به کرد شروع ابانیخ در هدف یب و شد سوار هم خودش..کرد نیماش سوار را مرجان

 دهیجنگ محالش، يآرزوها يبرا..شیها نداشته يبرا شهیهم... بود دهیرس اتمام به شیایدن کرد،یم هیگر زیر کی مرجان

 ... بود

 يزیچ هر...کردیم تالش شیها خواسته به دنیرس يبرا... آورد دست به دندان و چنگ با را زیچ همه بود گرفته ادی

 ..یمتیق هر به آورد یم دست به را خواستیم

 کرده شانیرها گذرانش خوش و معتاد پدر که وقت همان.. بود دهیچش را شیها یخواستن به دنینرس تلخ طعم یکودک از

 ..بود شده تلف يماریب از کوچکش برادر که وقت همان... بود

 ..شود اش کمرشکسته گاه هیتک.. شود بزرگ بخواند، درس مرجان تا کرد،یم یکلفت مادرش که یوقت همان

 ..کردیم عبور چشمانش جلو از اش یزندگ چرخه فقط.. کردینم حس را دیفرش حضور رخت،یم اشک مدام مرجان

 و بزرگ انقد.. شد پرستارش.. ساخت سرپناه مادرش يبرا.. کرد کار.. کرد شرفتیپ.. خواند درس ، بود محکم شهیهم مرجان

 ..بخورد حسرت و بماند دلش بر يزیچ يآرزو نگذارد که شد ساخته خود

 ..است بدبخت و دهیکش یسخت چقدر نفهمد یکس که دیرسیم خود وضع سرو به انقد

 مرد کی هیسا در خودش تواندیم حاال.. بودن گاه هیتک شد سخت،تمام يروزها شد تمام گرید کردیم فکر نیام دنید با

 ..بود عاشقش که یگاه هیتک به.. داشت اجیاحت بانیسا به هم او.. نباشد هیسا خودش گرید.. کند یزندگ

.. گرفت مرجان سمت به را وانیل برگشت، یبزرگ وهیم آب وانیل با بعد لحظه چند داشت، نگه ییا مغازه يرو روبه دیفرش

 دست و بایز..خواستیم محکم و مغرور را مرجان.. ندینب انیگر و رنجور را او نجوریا و ردیبم بود حاضر.. دیلرزیم شیدستها

 ..یافتنین

 ادیم جا بخور،حالت کمی دیفرش جان..يریم حال از يدار ، بخور کنمیم خواهش- دیفرش

 .. داد قورت همراهش هم را بغضش..دیکش سر نفس کی و گرفت را وانیل مرجان

 یکسان از بود متنفر... وجودش يجا يجا در.. فکرش در.. بود دلش در نهیک و نفرت فقط حاال بود، شده تمام شیها اشک

 ...بودند گرفته او از را یخوشبخت که
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 خونه؟؟؟ یبرسون منو شهیم-مرجان

  بگو رو آدرس حتما آره- دیفرش

 یمرجان بود، مرجان او... خواستیم که نبود يزیچ آن نیا... شود میتسل خواستینم.. بود ریدرگ ذهنش داد، را آدرس مرجان

 ..آورد یم دست به...دادیم شکست.. دیجنگیم که

 ..شدینم بند جا کی فکرش کرد،یم یرانندگ مسکوت و آرام دیفرش

 قلبش.. سوزناکش و کوتاه غیج.. افتاد شیها هیگر ادی.. باشه داشته عالقه نیام به مرجان نکهیا باور بود سخت شیبرا

  شدیم فشرده

 .... که ؟؟نگو یکنیم نابود خودتو يدار ؟؟چرا يشد ينجوریا چرا بپرسم شهیم- دیفرش

 مهندس؟؟ يآقا یباش خنگ ادینم نظر ؟؟به يدینفهم خودت یعنی-مرجان

 شهیهم تراز تلخ بود تلخ مرجان

 مرجان شهینم باورم.. کنم باور خوامینم- دیفرش

 نکن باور.. سین مهم برام-مرجان

  باشه ساکت توانستینم گرید.. کرد پارك ابانیخ گوشه را نیماش دیفرش

 ستم؟؟ین مهم واست منم کن نگاه من ؟؟بهیچ من پس- دیفرش

 نه؟؟ نیام چرا... او چرا..خواستینم نه نه.. خواستینم که دیدیم را يزیچ دیفرش چشمان در کرد،یم نگاهش گنگ مرجان

  گفتینم دروغ.. ملتمسش لحن.. نگاهش.. دیفرش چشمان

 انداخت نییپا را سرش مرجان

 سین خوب حالم.. منزل دیبرسون ،منو فخار جناب کنمیم خواهش-مرجان

 کنمیم خواهش مرجان، دارم دوستت من.. سین خوب حالم منم- دیفرش

 تیعصبان با ادیفر با دیپر حرفش وسط مرجان
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 کام به دیبا فقط ایدن اد،یم بدم همتون از... خوامینم یفهمیم خوام،ینم... دروغه همش.. یگیم دروغ...گهید بسه-مرجان

  دروغه حرفات... دروغه داشتنت دوست... باشه شماها

 ...دیخوایم خودتون يبرا رو زیچ همه فقط شما

 رو تو من بخورم قسم یک به.. سین یکنیم فکر تو که نجوریا..امهیدن تمام که زمیعز جون س،بهین نطوریا کن باور- دیفرش

 تو فقط.. يبخوا تو که یهرچ ،یباش ،خوشبختیباش خوشحال خوامیم خوام،یم خودت واسه

 گرید یکس زبان از را جمالت نیا خواستیم دلش دیکشیم ادیفر و کردیم هیگر.. کردند باز راه مرجان يها اشک دوباره

 بشنود

  کنمینم باور... کنمینم باور-مرجان

 دوستش کند ثابت خواستیم رفتیم دنبالش به هم دیفرش.. کرد حرکت ابانیخ آنطرف پارك سمت شد،به ادهیپ نیماش از

 است قتیحق شیحرفا و دارد

 ثابت بهت.. بده بهم فرصت هی ه؟؟یچ من گناه ؟؟يدید من از يبد ؟؟چه یکنینم باور چرا کنم،یم خواهش مرجان- دیفرش

 ؟؟يهرکار.. کنمیم یبگ تو يهرکار.. دارم دوستت کنمیم

 دلش یحت.. باشد وانیح داد حیترج.. نداشت یمعن شیبرا تیبود،انسان یزخم و گرفته شیصدا برگشت سمتش به مرجان

 اش یدل سنگ تینها با..  زد زل دیفرش به خمارش و یوحش سبز يچشمها با.. نسوخت هم دیفرش قلب يبرا

 ؟؟يهرکار-مرجان

 :گفت لرزانش يصدا و شوق با.. شده نرم مرجان کرد احساس.. شد روشن د،یدرخش دیفرش چشمان

  کنه خوشحال رو تو که يهرکار.. يکار هر.. زمیعز آره-

 ..شناختیم که بود یمرجان آن نیگرفته،ا تازه جان کردیم احساس افت،یباز را اش رفته دست از دیام مرجان

 ...باشم خوشحال تا کن کمک بهم...کن کمکم-مرجان

 ؟؟یکن باورم تا برات کنم کاریچ- دیفرش

 رمیبگ پسش کن کمکم... خوامیم رو نیام من... ریبگ پس رو میزندگ-مرجان

 .. شد خرد... شکست قلبش... دیلرز شیپاها.. دیپر دیفرش رنگ
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 یزندگ نیام...بود شده غرق گرشید قیرف خواهر عشق در که ینیام... همکارش... دوستش.. قشیرف نیبهتر...نیام"

 "گرفتیم پسش دیبا او و بود عشقش

 زد يپوزخند مرجان

.. سین مهم واست میخوشحال.. يخواینم خودم واسه منو... یرفت وا برنج ریش مثل دنشمیشن از..یگیم دروغ گفتم يدید-

 متاسفم برات.. يندار.. دیفرش يندار دوستم

 دور یقدم چند هنوز.. کرد حرکت او به پشت ، داد تکان بود شده خشک مجسمه مانند که دیفرش يبرا تاسف يرو از يسر

 نشاند لبانش بر لبخند دیفرش غم پر يصدا که بود نشده

 کنم کاریچ دیبا... یبگ تو یهرچ... قبول باشه- دیفرش

 

 

 یخواهیم گانهیب خود ز ،یخواهیم وانهید مرا

 یخواهیم افسانه من ز مجنون، چون باخته دل مرا

 

 یمست از تر خودیب خود ز ،یهست با گانهیب شدم

 یخواستیم آنچه هر شدم کن، نگاهم کن نگاهم

 

 کن راحت غصه از مرا کن، شهامت را دل بکش

 کن عبرت درس تو مرا خلق، ينما انگشت شدم

 

 تر عاشق من از یابین باور، مرا حرف بکن

  گرید سرم از آب گذشت اقرار، از من ترسمینم 
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 محاسره رقص ستیپ وسط نیام...زدیم نفس کی ارکست شد، شروع یعروس جشن هوا شدن کیتار و عقد مراسم از بعد

 سوت.. دندیکشیم غیج.. کردندیم یگرم بازار دامادشان يبرا.. بودند زده حلقه دورش لشانیفام پسران و دختر.. بود شده

 ... دیرقصیم مردانه و بایز طرفدارانش حلقه انیم در نیام.. دندیرقصیم او با همراه.. زدندیم

 .. زدیم یچشمک و کردیم نگاهش یگاه از هر نیام.. بود یخوب رقاص شوهرش کرد،یم نگاهش ثنا

 آنها ، لیفام دو نیب بود مسابقه يانگار.. کردند يشاد به شروع و بردند خودشان يبرا را عروس هم عروس يها لیفام

 "باسیز چه ما عروس اسی گل سبد سبد"..داندیم را آنها جواب هم عروس خانواده و "تره قشنگ ما داماد" گفتندیم

 ادشیفر به ثنا خود سر آخر.. دندیرقص او با دور کی دخترها همه دادندینم او به نشستن اجازه اما بود، شده خسته نیام

 ..دیرس

 دور کی چیه يلبا از ،خنده دیرقصیم يانرژ با.. کرد فراموش را یخستگ نیام برقصند، باهم تا گرفت را شوهرش دست

 .. شدینم

  شانیایرو و آرزو بود نیا... خواستندیم که یزندگ بود نیا

 ثنا که موقع همان از.. بود محرمش.. بود زنش گرید.. خوردیم تکان همراهش ، بود کرده حلقه ثنا کمر دور را دستش نیام

 ثنا که موقع همان...را چالش يرو.. دیبوس را عروسش صورت و زد باال را دشیسف تور نیام که موقع همان.. داد را بله

 ...بود شده یاالتیخ نظرش به ، یکوتاه غیج يصدا دنیشن از دیلرز قلبش

 شده دهیچ یلیطو یلیمستط يزهایم يبرو مختلف و نیرنگ يغذاها.. رفتندیم باغ طرف آن به شام صرف يبرا مهمانان

 ..بود

 ..باتریز و متفاوت ینییتز با بود، گرد و جدا داماد و عروس زیم 

 شده تمام زیچ همه گرید.. استرس یب و آرامش با ها مدت از بعد ، خوردند غذا ریس دل کی ، شهیهم از تر گرسنه ثنا و نیام

 ..بود

 در زدن قدم به کردند شروع بردار لمیف چشم از دور و خوردند را شانیغذا یشوخ و خنده با.. شدیم برگذار یخوب به مراسم

 سرد یکم و خنک یحساب هوا... شد حلقه نیام کمر دور هم ثنا دستان...بود انداخته همسرش شانه دور را دستش نیام.. باغ

 ... بود
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  شد نامم به سندت...شد نامت به سندم..شد تموم.. یعروس از نمیا خانم عروس خب-نیام

 مییهوا شد داتیپ کجا از دونمینم دفعه هی تو.. کردمینم فکر بهش اصال آخه... کردم ازدواج که نیام شهینم باورم- ثنا

 ..يکرد

 یکن باور کنمیم يکار هی نترس،-نیام

 ..کرد دشیتهد انگشت با و کرد کیبار را چشمانش.. زد زل ثشیخب و طانیش چشمان به ثنا

 زد قهقه و برد عقب به را سرش نیام

 .... خواستمیم من دختر، منحرفه خودت ذهن ؟؟یکنیم نگام ينجوریا ؟؟چرا بابا هیچ-نیام

 کمرش پشت را دستش.. شد رهیخ شیبایز رنگ یشیم چشمان در ، دیکش خود سمت به را ثنا یقیعم نفس با همراه سپس

 دیبوس.. یطوالن.. گرم.. عاشقانه کرد، کینزد ثنا لبان به را لبانش.. گذاشت

 

 عشق طعم خوب حس یعنی بوسه

 یسادگ رنگ به ینیریش طعم

 

 شدن ما يبرا يآغازُ  یعنی بوسه 

 شدن تنها يدلبر با يا لحظه

 

 گناه از یخال عشق یعنی بوسه

 من آن از تو قلب یعنی بوسه

 

  من مال شهیهم تو یعنی بوسه
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 عروس خودش حاال.. کنند بوق بوق و وفتندیب راه هم دنبال ها نیماش که نیا عاشق بود، کشان عروس عاشق شهیهم ثنا

 .. کردندیم يکار شلوغ... بود رونیب نیماش از شانیسرها... کردندیم بوق بوق دنبالشان ها نیماش و بود

 حرف باهاش.. بود گرفته را ثنا دست داد،ینم محلش ادیز نیام زدیم جلو د،یچیپیم شیجلو بود، گذاشته کورس نیام با لیسه

 ..بزنند حرف گذاشتیم لیسه اگر البته.. زدیم

  شیبایز يها ایرو از.. گفتیم بسازد شیبرا بود قرار که یزندگ از

 .....شانیزندگ و یخوشبخت کردن خراب يبرا گرانید که یحال در.. دندیکشیم نقشه شانیزندگ و یخوشبخت يبرا دو آن

 از پر یاطیح با مجزا و دوبلکس ییا خانه.. کرد حرکت خودش خانه سمت به دنیچرخ ها ابانیخ در ساعت کی از بعد نیام

 و کوچک يها اپارتمان نه... بود دار اطیح يها خانه عاشق امد، ینم خوشش آپارتمان از ثنا.. ازگل پر.. درخت دارو

 ..دیپسندیم شتریب را باز دل يها خانه گرفت،یم آپارتمان در کوچکش دل...خفه

 دستشان به دست بودند،تا شانیها خانواده فقط بودند، رفته ها نیماش شتریب شدند، متوقف رنگ اهیس يفلز در يرو روبه

 بودند ستادهیا ها پله يرو ثنا و نیام شدند خونه يبایز اطیح وارد یهمگ..کنند

 خوندیم واسشون دست به هیدار یقشنگ لحجه با نیام بزرگ عمه

 

 کنهیم غوغا سرش رو نبات، و نقل سکه پر

 کنهیم دایپ ،بختشو دیسف تور خانم عروس

 

 کنهیم ایدن نیا به ناز گله، برگ چون صورتش

 باد مبارك باد مبارك اری دوماد، و عروس رو دیزیبر گل

 

  عروس تازه بافته يسویگ کمند چه

 عروس تازه تافته رهنیپ قشنگه چه
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 بارهیم يشاد چشاش از شادوماده شاده که اون

 داره دست تو دست غنچه هی با خنچه يپا

 

 بایز شعر نیا خوندن از بود شده جمع ثنا يچشما يتو اشک

 نیام.. باشد مواظبش ابد تا که خواست و گذاشت نیام دست در را دخترش دست ریام.. کرد ردشان قرآن ریز از فروغ

 ..سپردشان خدا به و دیبوس را هردو صورت ریام... نگذاشت که ببوسد را ریام دست خواست

 يآرزو شانیبرا فروغ د،ییبو.. دیبوس مادرانه و محکم کرد، بغل را نیام فقط بزند یحرف توانستینم و بود کرده بغض نیریش

 ... دینگو او به گل از کمتر داد قول نی،ام سپرد نیام به را دخترش کرد یخوشبخت

 ....شانیها زحمت از کرد تشکر داد، دست برادرش و پدر با نیام

 کیتبر دوباره و کرد بغل را برادرش خوشحال و شاد ساینک.. کند خوشحال را همه شیها یشوخ با کردیم یسع لیسه

 .. دیخندیم زیر ثنا کرد،یم پچ پچ ثنا گوش در مهسا.. گفت

 ..دیرس یم مشامش به زنانه يها مکر يبو...کردیم نگاهشان مشکوك نیام

.. بود اطیح از در خانه... بود شده پر ثنا جهاز با قبل هفته که يا خانه.. شدند بختشان خانه وارد هم دست به دست ثنا و نیام

 یدنید و بایز یمهتاب بود، مهتاب... دادیم باغچه و درختان به یخاص ییبایز ، اطیح روشن و یرنگ يها چراغ

 در از.. برود باال ها پله از کرد کمکش و گرفت را ثنا لباس دنباله نیام.. بود شده جدا اطیح از پله چهار با سالن يورود در

 ..بود عروس تازه خانه حال هر به زدیم برق يزیتم از خانه يجا همه.. شدند ینوران و روشن سالن وارد ییا شهیش

 سالن يها يوارید کاغذ بود، شده دهیپوش رنگ یشکالت يمتر 12 باف دست فرش 3با سوخته ییا قهوه يها پارکت

 بود یشکالت و ازکرم یمخلوط

 رنگ کرم روکش با سوخته ییا قهوه یسلطنت يها مبل.. زاتیتجه یتمام با بزرگ اپن آشپزخانه منینش سالن يرو به رو

 ...ییرایپذ در

 ... ییا قهوه چرم یراحت مبل دست کی و کامل یصوت زاتیتجه و بزرگ يد یس ال با سالن یشرق ضلع
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 پله قیطر از سالن یشمال ضلع... شدیم ختم کار اتاق و یبهداشت سیسرو و حمام به که یپهن نسبتا يراهرو چپ، سمت

  ....بود باال طبقه کوچک یسالن با همراه مجزا سیسرو با خواب اتاق دو.. داشت راه باال طبقه به یچیمارپ و یچوب يها

 پاشنه کفش دنیپوش به عادت.. بود گرفته درد یحساب شیپاها.. دراورد را شیها صندل نشست، اپن کنار یصندل يرو ثنا

 .. نداشت یطوالن مدت به بلند

 خودش يجلو را يگرید و داد ثنا دست به را ها جام از یکی برگشت، انبه شربت جام دو با و رفت آشپزخانه به نیام

 هنوز صورتش اما.. بود شده سرخ یخستگ از چشمانش کردیم نگاه همسرش یداشتن دوست و خسته چهره به نیام..گذاشت

 ...زدیم لبخند مهربان و بود بشاش

 ..کرد تر زبان با را لبش.. نگفتن ای گفتن نیب بود گذاشت،مردد نیام دست يرو را دستش آرام ثنا

 ...کنم خواهش شهیم.. نیام- ثنا

 گذاشت ثنا لبان يرو را انگشتش نیام که بود نشده تمام حرفش هنوز

 ...زد ثنا رنگ یب صورت به یمطمئن و یآرام لبخند سپس.. مییا خسته هردومون.. میبخواب میبر بهتره... سیه-نیام

 ...خواندیم چشمانش از را حرفش یوقت کردیم ذوق ثنا چقدر

 بود شده دهیپوش یکوچک چهیقال با شانیرو روبه کوچک سالن.. رفتند باال چیمارپ يها پله از گرفت، را دستش تمندیرضا ثنا

  دیسف مانند ال کاناپه کی با همراه

 یدنج و تر کوچک اتاق سالن يانتها و داشت قرار خواب راست،اتاق سمت

 .. بود شده دهیچ ییبایز طرز به که شدند اتاق وارد باهم

 ره،یت بنفش دار پف چروك ریحر یتخت رو با.. رنگ دیسف چوب دونفره خواب سیسرو.. بود بنفش و دیسف اتاق ونیدکوراس

 رنگ یاسی دار پرز فرش با اتاق کف....داشت یخاص يجال بنفش، و دیسف دار االنی يها پرده با اتاق بزرگ ي پنجره

 ... بود شده دهیپوش

.. کرد باز را تورش ابتدا کند، باز را سرش يها ریگ کرد کمکش نیام.. نشست خود رنگ دیسف توالت زیم يرو روبه ثنا

 يرو اهشیس يموها..زدیم لبخند نیام به نهیآ از ثنا.. دیکش رونیب شیموها يال به ال از را ها سنجاق یکی یکی سپس

 ي،موها سرها سنجاق یتمام شدن باز با..است شده تر جذاب شهیهم از شوهرش کرد فکر ثنا بود شده ختهیر اش یشانیپ

 .. شد رها شیها شانه يرو بلندش
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 دوستش شتریب ينجوریا ختیر بهمشان شتریب و دیکش شانشیپر يموها يال البه را دستش ستادیا نیام يرو به رو ثنا

 گفت گوشش کنار و کرد ماچ را صورتش داشت،سپس

  دارم دوستت یلیخ- ثنا

 شتریب ما:زد یچشمک نیام

 شد مورش مور ثنا... دیبوس را گردنش پشت کرد، باز پشت از را دشیسپ لباس پیز نیام

 ...خوردیم گوشش به داغش يها نفس يصدا

 یخستگ از شمیم هوشیب م،دارمیبخواب تا کن عوض لباساتو رمیبگ کوچولو دوش هی رمیم من تا-نیام

 ...شد اتاق يمجزا حمام وارد شلوار و راهنیپ با همانجور و درآورد را کرواتش و کت نیام کرد، شیهمراه لبخند با ثنا

 یبیآس نیکوچکتر بود مراقبش داشت، دوست یلیخ را انداخت،لباسش یصندل يرو و درآورد را عروسش لباس آرام ثنا

 ... دیپوش و کرد انتخاب بود دهیخر نیام قهیسل به که یرنگ دیسف ریحر خواب لباس...شیزندگ شب نیبهتر ادگاری...ندینب

 شانه را اش زده تافت يموها یسخت به کرد، پاك را رنگش ییا نقره حیمل شیآرا رپاکنیش با سوخت،یم شیآرا از چشمانش

 .. دیکش دراز تخت يرو و خاموش را اتاق چراغ.. زد

 با را شیموها.. دیپوش لباس ییصدا جادیا بدون.. رفته،آرام خواب به ثنا کرد فکر شد، خارج حمام از بلندش حوله با نیام

 ..دیکش دراز تخت در و کرد خشک یکم حوله

 يخوریم سرما ،ينکرد خشک موهاتو چرا:گفت آلودش خواب يصدا با ثنا

 ..يدیخواب کردم عروسک؟؟فک يداریب:دیچرخ سمتش به نیام

 تو؟؟ بدون:انداخت شوهرش يخوشبو و گرم آغوش در را خودش ثنا

  ...شدند هوشیب دو هر که دینکش هیثان چند به گرفت، آغوشش در محکم نیام

 تشیموقع و مکان از یدرست درك هنوز...ماند تخت در همانطور ییا قهیدق چند کرد، باز را چشمانش ییصدا دنیشن با صبح

 ... بود گرسنه و رفتیم ضعف شدت به دلش نداشت،
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 تخت يرو از.. رفته خواب به یک شبید دانستینم اصال.. نبود نیام ، دیچرخ پهلو به افتاد، شیعروس جشن و شبید ادی

 حمام وارد راست کی دیخاریم شدت به سرش.. دیخند اش خورده گره و شانیپر يموها و آلود خواب افهیق به آمد، نییپا

 .... شد

 شیموها يرو تافت و ژل همه نیا با توانسته چگونه دانستینم هم ،خودش شود زیتم کامال تا زد شامپو يچندبار را سرش

 ... بخوابد

 شیرها دار تاب و دار نم شود،همانطور گرفته آبش تا داد تکان دست با را شیموها.. دیپوش را شیزانو يباال تا دیسف حوله

 ..شد خارج اتاق از و دیپوش را ستش شلوارك با همراه یعروسک یصورت شرت یت... کرد

 شد آشپزخانه وارد ثنا بود، مشغول او به پشت و آشپزخانه در نیام.. رفت نییپا ها پله از بود، نییپا طبقه از صدا

 من دارم يزیخ سحر داماد چه...سالم- ثنا

 کرده؟؟؟ چه شوهرت نیبب: گفت و کرد باز هم از را شیدستها د،یچرخ سمتش به نیام

 "بدهد سالم جواب نداشت عادت يانگار کال"

 خودش يبرا بود شده کدبانو یحساب.. بود دهیچ یمفصل صبحانه نیام کرد، نگاه يخور صبحانه زیم به ثنا

 ؟؟یگرفت زن چرا موندم ،من يکردیم شوهر دیبا تو دونستم،ینم من و یداشت هنرام نیا از- ثنا

 .. ینیبب هنرامو تا مونده هنوز ؟؟يدید شو کجا تازه:زد یچشمک نیام

 ...کرد شیهمراه عشق با هم نید،امیبوس نرم و کوتاه را لبانش و شد بلند پا پنجه يرو رفت سمتش به ثنا

 اش یمشک کوتاه دامن و بلوز.. یپاتخت مراسم يبرا.. برود شان خانه به تا شد آماده ثنا ،ییا خوشمزه صبحانه صرف از پس

 ..رنگ ییا نقره پهن کمربند با همراه...  زانو يباال تا دارش نیچ دامن...  بود تنگ و ربع سه نیآست بلوزش.. دیپوش را

 د،یکش یسوت ثنا دنید با شد اتاق وارد نیام بود، حیمل شهیهم مثل ششیآرا کرد، جمع سرش يباال را دارش حالت يموها

 ؟؟يکرد خوشگل انقد یک اجازه با:دیکش هم در را شیها اخم افتاد، ثنا لخت يپاها يرو نگاهش

 زمیعز زنونس مراسم.. گلم شوهر اجازه با:داد لشیتحو ییا عشوه پر لبخند نهیآ درون از ثنا

 "باز شیها اخم و شد خر نیام نگونهیا و"

 ..گرید یشخص يکارها و دادیم پس را دوستش نیماش دیبا رفت، شیکارها دنبال به خود و رساند پدرش خانه به را ثنا نیام
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 يحسود و زدیم غر یشوخ به ساینک.. دیچرخیم ثنا دور پروانه مثل نیریش شد، انجام ممکن شکل نیبهتر به یپاتخت مراسم

 ..بود سعادتمند ،چقدر شوهرش خانواده يها محبت از شدیم يشاد از زیلبر ثنا.. کردیم

 .. دیایب سراغشان به بعدا تا گذاشت اتاقش در را یعروس يکادوها

 که گفت و زد زنگ ثنا به داشت،اول اجیاحت خواب به و بود خسته هم هنوز بخوابد، تا رفت خانه به شیکارها از بعد نیام

 ..بود شده دلتنگش نیام اما گذشت،ینم شیدور از یساعت چند هنوز.. رودیم دنبالش به شب

 ..داشت دوستش چقدر..نداشت ییمعنا شیبرا او بدون یزندگ گرید

 ..رفتیم ضعف شیایپا بود شده خسته یحساب.. دیایب دنبالش به نیام خواست و گرفت تماس ثنا مراسم اتمام از بعد

 اش يروسر و مانتو همانجا.. برود خواب اتاق به نداشت حس بود خسته و حال یب ثنا رفتند، خودشان خانه به نیام آمدن با

 .. شد رها مبل يرو و درآورد را

 بود گرفته اش خنده ثنا یتنبل از نیام

 ؟؟؟يشد ولو نجایا چرا ، بخواب ریبگ جات سر برو پاشو..من گرفتم ییا شلخته زن چه به به-نیام

 یخستگ از رمیمیم دارم تونم،ینم خدا به يوا- ثنا

 بخوابونمت؟؟؟ ببرم کنم بغلت دیبا من ؟؟؟حتمايکند کوه يکرد کار یچ -نیام

 اوهوم:گفت يناز لحن با و کرد لوس را خودش ثنا

 .. کرد بلندش مبل يرو از حرکت کی در ، رفت ثنا سمت به.. داد تکان را سرش خنده با نیام

 فرشته صورت نیام.. شیبرا بود ایدن يجا نیآرومتر و نیتر امن بست، را چشمانش و چسباند نیام نهیس به را سرش ثنا

 هم خودش تخت، يرو خواباندش آرام و کرد باز شیپا با را اتاق ،در بردش خواب اتاق طرف به و دیبوس را همسرش مانند

 نشست کنارش

  بگم هم ییالال واست يخوایم-نیام

  اوهوم:دیخند صدا یب و آرام ثنا

 انداخت راباال شیابرو و بکنم من دیبا کارم اون ،نکنه کن عوض لباساتو پاشو-نیام
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 ..بخواد دلت هم یلیخ یسبک نیا به من تازه...بزار من سر منت یه حاال ، نیام يبد یلیخ- ثنا

 ..شست را صورتش و دست و رفت یبهداشت سیسرو سمت به اول شد، بلند قهر حالت با سپس

 ..خواندیم نماز اول دیبا..شد خارج و گرفت وضو..نخوانده نماز هنوز آمد ادشی

 گذاشته یشانیپ يرو را دستش..بود تنش یمشک گرمکن کی فقط و لخت اش تنه باال بود، دهیکش دراز تخت يرو نیام

 ..بود

 .بود خواب احتماال...شدیم نییپا و باال آرام اش نهیس قفسه

 ..شد خواندن نماز مشغول و انداخت سرش را گلدارش دیچادرسف.. کرد پهن را دشیسف نماز جا ثنا

 ..دردسرش یب و آرام یزندگ يبرا..شیها نداشته و ها داشته تمام يبرا کردیم شکر خدارا

  ساز سبب صالحه هرچه خودت...تو يرضا به ام یراض ایخدا: گفتیم شهیهم

 برده خوابش نیام نکهیا الیخ به.. کرد انتخاب را کمرنگ یآب کوتاه و بهاره راهنیپ کیرفت، شیها لباس کمد سمت به ثنا

 معنا لبخند با و بود گذاشته سرش ریز را دستش نیام د،یچرخ تخت سمت به و کرد عوض یحوصلگ یب با را شیها لباس

 شیرو را لحاف و دیکش دراز تخت سمت آن ، نگذاشت محلش بود، دهیکش خجالت یکم که نیا با ثنا کرد،یم نگاهش يدار

 ..بود شده تنگ امنش و گرم آغوش يبرا دلش.. را آرامش يها نفس يصدا.. دیشنیم را نیام زیر يها خنده يصدا د،یکش

 ها فرشته مثل دیسف چادر اون با مخصوصا..یشیم تر خوشگل یکنیم قهر:کرد بغلش و کرد حلقه دورش را شیدستها نیام

 ....يبود

 شمایم لوس یگیم ينجوریا- ثنا

 قربون شدنتو لوس يا-نیام

 شد عطرتنش از پر مشامش.. دیکش یقیعم نفس.. چسباند نیام نهیس به را سرش ثنا

 برد ثنا یشمیابر يموها داخل را دستش نیام

 ؟؟؟یخونیم نماز یک از-نیام
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 خوندن نماز از بعد کردمیم احساس شهیهم.. خوندیم رو نمازش و اتاقم تو ومدیم شهیهم بزرگم ،مادر میسالگ 14 از- ثنا

 عالقه رو من رفتارش با بلکه کرد،ینم مجبورم وقت چیه اون بخونم همراهش منم خواستم ازش.. شهیم تر روشن صورتش

 دادیم آرامش بهم نماز.. کرد مند

 کجاس؟؟ االن-نیام

 ..نیزم خورد تو ادیب خواستیم یوقت خوند، اطیح يتو رو نمازش شهیهم مثل.. صبح روز هی- ثنا

 ختیریم نیام نهیس يرو درشتش ياشکها و دیلرزیم بغض از شیصدا ثنا

 داد حرکت تنش پوست يرو را انگشتانش.  کرد حلقه کمرش پشت را دستش کرد بغلش محکم نیام

 بعد واسه باشه یبگ خوادینم زدلم،یعز هیکاف-نیام

 حرف براش انقدر.. کردیم آرومش نوازشاش با حرفاش با نیام.. بود شده نیغمگ بزرگش، مادر یناگهان فوت يآور ادی از ثنا

  هاش نفس يصدا دنیشن با... دیخواب شیصدا با که زد

 روز نیام.. عمرشان لحظات نیبهتر.. بود نوروزشان نیبهتر گذشت، دیع يها دیبازد و دید و سالم زن مادر به بعد يها روز

 ... غرق عشقش در ثنا و شدیم ثنا عاشق شتریب روز به

 احترام خلوت در چه جمع در چه همسرش به شهیهم ها یپران مزه و ها یشوخ وجود با بود، قائل یخاص احترام شیبرا نیام

 بده انجام رو يثنا،کار تیرضا بدون نبود حاظر..گذاشتیم

 نفس يصدا اگر..بردینم خوابش نبود شب کی اگر که ي،جور کردیم عادت آغوشش به.. بودنش به.. وجودش به کم کم ثنا

 ...دیخوابینم دیشنینم هاشو

 ..بود پدرش خانه صبح از ثنا ازدواجشان، از روز4 و گذشتیم دیع از هفته کی

  دهد انجام را الزمه يکارها تا رفت شرکت به نیام

 .. عقد از قبل فقط هم ،آن بودش دهید یعروس جشن در بار نیآخر نینبود،ام کار جمع بود،هواسش کرده فرق دیفرش رفتار

 ، قانشیرف با شدن صحبت هم از دیکش یم خجالت يشد،گوینم خور دم لیسه و نیام با ادیز

 .. است آشفته و ختهیر هم به نجوریا که دارد یمشکل حتما کرد فکر.. دیچیپینم شیپا و پر به ادیز هم نیام
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 کار يشتریب دقت با..کردیم حفظ یخوب به را ظاهرش.. بود یخوب گریباز...  آرام و خونسرد...کردیم رفتار شهیهم مثل مرجان

 ...کند جلب خود به را نیام اعتماد شیکارها و رفتار با کردیم یسع... کردیم

 نظم شیفکرها..کردیم نگاه ها نقشه به ظاهر به و بود ستادهیا کنارش دیبود،فرش ماهان بزرگ پروژه یبرس مشغول نیام

 شد باز اریاخت یب زبانش...نداشت یخاص

 ؟؟یهست یراض تیزندگ از- دیفرش

 بوده نیام مخاطبش نایقی پس بودند اتاق در دوتا خودشان فقط بود، نقشه به نگاهش دیفرش برگشت، سمتش به نیام

 تازه..شهیم زنده... رهیگیم روح تیزندگ کن ازدواج برو.. رمیگیم پس يمجرد مورد در رو حرفم... هستم که آره،معلومه-نیام

 ...باشه عشق با تیزندگ اگه ،تازهیچ یعنی یزندگ یفهمیم

 يخورد اعصاب فقط.. شمیم کنترل.. شمیم محدود.. شهیم بسته پام و دست ازدواج با کردمیم فکر نیا از قبل تا

 ... شهیم ادیز مشکالتم..دارم

 زن نطوریهم و نکنه تیشکا و نزنه غر که نبود يمرد.. بود ينجوریا دمیدیم که رو برم و دور يها زوج یزندگ یعنی

 ..هاشون

 نیا تا ومدین شیپ واسم یحس نیهمچ وقت چیه خب اما.. خواستمیم نویهم منم همسرشه، عاشق چون احسان، از ریبغ البته

 ..دمید رو ثنا که

 "زد ینیریش لبخند روز آن يآور ادی با سپس"

 .. دیکشیم زجر شتریب د،یشنیم شتریب یهرچ داد،یم گوش نیام يحرفها به دقت با دیفرش

 بودش دهیند خوشحال انقدر حال به تا کرد نگاه نیام صورت به

 يبرا.. کنمیم کار شتریب لذت با..زهیانگ از پر.. یشیم هدف از پر یزندگ.. يدار دوست رو یکی یوقت د،یفرش یدونیم-نیام

 نفس اون يهوا تو خوادیم دلم..خونه برم شه تموم کارم کنمیم يشمار لحظه نجامیا یوقت شهینم باورت... اون یراحت

 يحاضر و تهیزندگ تمام که يدار رو یکی...داره دوست یکی...منتظرته یکی یبدون یوقت هیخوب حس چه یدونینم...بکشم

 يزیبر پاش به تویزندگ

  گمیم یچ یبفهم تا یباش عاشق دیبا فقط نه، ای یفهمیم رو حرفام دونمینم



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 127 

 نظرش يجلو مرجان آلود اشک يچشمها.. کند نگاه نیام يچشمها به کردینم جرات.... گرفت غم يبو دیفرش نگاه

 خوب یلیخ... رو نیام يحرفها کردیم درك یخوب به او...نیام خوشحال يچشمها حاال..بود

 کاش يا بردارد، شانیزندگ سر از دست که کردیم متقاعد را مرجان بود که هرجور دیبا.. نداشت را کار نیا دادن انجام توان

 .. کردیم باور را عشقش مرجان

 .. شدندیم سعادتمند نیام و ثنا مثل هم دو آن دیشا..فهماندیم بهش را یراحت و یواقع یخوشبخت يمعنا دیفرش که بود انوقت

 ..شد خارج اتاق از نداشت، را نیام کنار ستادنیا توان گرید

 که مرجان چشمان به.. روزگار از.. مرجان از.. خودش دست از بود گرفته و پکر دیکرد،فرش نگاهش قیدق و مشکوك مرجان

 ...رفتیم ادشی نیام شاد چشمان...شدیم ریاس...شدیم چشمانش مسخ.. نداشت را یمخالفت گونه چیه توان کردیم نگاه

 ..رفتیپذ لیم کمال با هم مرجان بروند، رونیب باهم عصر تا خواست ازش و داد امیپ مرجان به

 ..کند يباز قشیرف یزندگ با توانستینم او کرد،یم منصرفش دیبا

 لحظه..دوستش نیتر یمیصم یطرف از مرجان، یطرف از بود دل دو.. گرفتیم را شیشاد چگونه بود، سرحال و شاد نیام

 ..شدیم وانهید داشت..مرجان کردن منصرف به ییا لحظه کرد،یم فکر کار نیا انجام به ییا

 شیکارها بود گفته نیام.. رفت منزل به آژانس با و کرد جمع را لشیوسا شد،ثنایم کیتار کم کم هوا..  بود غروب يکاینزد

 ..بود رگاهیتعم هم خودش نید،ماشیآ یم رید و کشدیم طول

 فشیک ثنا.. شدیم دهیشن خواب اتاق از یمیمال کیموز يصدا.. بود روشن سالن نور کم يها چراغ شد، وارد و انداخت دیکل

 ..رفت ها پله سمت به و کرد رها مبل يرو را

.. بود شده حبس اش نهیس در نفس باشد دزد نکهیا ترس از..دیرسیم گوشش به تر واضح هم صدا شد،یم تر کینزد چه هر

 ..زدینم آهنگ که دزد اما

 و گرفت را در رهیدستگ ثنا بود، بسته خواب اتاق در.. بود دهیشن قبال.. شناختیم را صدا نی،ا بود آشنا شیبرا کیموز يصدا

 ... کرد باز را در

 شده دهیچ ییبو خوش قرمز بلند هیپا يها شمع اتاق دور تا دور بود، کرده رینظ یب را اتاق يفضا رنگ قرمز خواب چراغ

 چند از بعد و دیچیپ مشامش در عطرش يبو... کرد نگاهش زده شگفت ثنا زد،یم ولنیو و بود ستادهیا اتاق وسط نیام بود،

 ...گوشش در نیام يبایز يصدا لحظه،
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  یش ونهیآش سرور تو که خوامیم یزندگ هی

 یش بهونه و پروازم آسمون تو بزنم پر

 

 دلم جان بگم منم گلم گلم یکن صدام

 سرم از يادیز بگم برات دارم کم یچ یبگ

 

 و نشست نیزم يرو همانجا بود کرده رشیگ غافل یحساب.. نداشت را يکار انجام قدرت بود، شده رهیخ نیام چشمان به ثنا

 شیبرا.. اش اندازه یب عشق با..قلبش ته از.. وجودش تمام با داشتینم بر ثنا از چشم نیام.. داد گوش آرامش يصدا به

 زدیم ولنیو و خواندیم

 

 میبش داریب هم عشق به و میبخواب هم چشم تو

 میش عاشقانه سوار عشق بلند ي قله تا

 

 تورو تورو خوامیم فقط نو عشق نه تلخ هروز

 تورو نمیبیم هرجا که یمن چشم کنمیم فکر

 

  یش ونهیآش سرور تو که خوامیم یزندگ هی 

 یش بهونه و پروازم آسمون تو بزنم پر
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 در را شیدستها.. نشست شیرو روبه رفت، بود شده مسخ که ثنا سمت به گذاشت نیزم يرو را ولنیو آهنگ شدن تمام با

 رمیمیم تو یب نره ادتی:گفت چشمانش در رهیخ...  دیبوس و گرفت دست

 او..کرد نوازش را شیموها.. دیبوس را سرش. دیکش آغوش در را نیام و کرد حلقه گردنش دوره را دستانش اورد،ین طاقت ثنا

 ..مردیم نشیام بدون هم

 يایدن از ثنا که یشب.. نداشت یانیپا انگار که ییا عاشقانه شب.... بود ساخته یماندن ادی به و ییایرو یشب شیبرا نیام

 عشق با... محبت با...رقبت... لیم با... شد جدا اش دخترانه

  .. دارش خش يصدا معتاد... بود شده سازش يصدا معتاد ثنا زد،یم ولنیو شیبرا ثنا درخواست به شبها شتریب بعد به ان از

 اسرار با...شدند لواسان در نیام يعمو باغ یراه یهمگ زود صبح از گذشت،یم خوش شتریب شهیهم از سال آن بدر زدهیس

 خوش شتریب یجمع دسته آمدند، لیسه نیماش با ثنا و نیام...شدند همراه ها ان با هم ریام و فروغ سا،ینک و ثنا يها

 آهنگ تمیر با همراه لیسه...بود آورده وجد به را همه يبهار زیتم و خوب ي هوا..بود کیتراف پر و شلوغ جاده...گذشتیم

 ....کردیم همراهش قیتشو و حرف با نیام و دادیم تکان را خود

 ....هوا و آب خوش و قشنگ اریبس اما.. نبود بزرگ ادیز شیفضا بود، یدرخت پر و سرسبز منطقه در باغ

 و لیسه.. شدند يباز آب مشغول و انداخت آب در را لیسه ن،یام باغ به دنیرس محض بود،به باغ وسط یبزرگ نسبتا استخر

 از و بردندیم آب داخل را گریکدی سر مدام..بود تخس يها پسربچه هیشب رفتارشان.. انداختند آب درون هم را احسان ن،یام

 رفتندیم باال هم کول سرو

 ییبایز تلولوء استخر آب يرو دیخورش ییطال يها اشعه دند،یپر آب درون هم لیفام يپسرها هیبق شانیصدا سرو دنیشن با

 داشت

 یکوچک حوله با و آورد خشک و زیتم لباس نیام يبرا ثنا... بودند بالیوال تور بستن مشغول نیام يها عمه و عمو دختر

 ...دندیخندیم و گذاشتندیم نیام سر به سر دخترها..شد شوهرش يموها کردن خشک مشغول

 و احسان... شدند بالیوال يباز مشغول و میتقس گروه دو به دست به شالن،توپیها لباس کردن عوض و يباز آب از بعد

 ..نبود بدك هم اش يباز بود نیام مقابل میت در کردند،ثنایم يباز ییا حرفه نیام

 د،یایب خودشان میت به خواستیم نیام...رسمیم حسابت به بعدا که کردیم دشیتهد نیام شد،یم زده ثنا توسط یگل وقت هر

 .... دادیم حیترج را مقابل میت در يباز ثنا اما
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 توانستینم کند،که يباز هم خودش خواستیم دلش انداخت، یم راه داد و غیج و کردیم قیتشو را ورزشکارش شوهر مهسا

 ...کردیم يباز يتور تور دیبا احسان قول به و

 يها دختر با.. بود رادها خانواده جمع در ثنا که بود بار نیاول...  پلوغ شلوغ و يباز ها جوان و کردندیم درست ناهار ها بزرگتر

 گفتیم ثنا به بلند يصدا با شد،یم رد کنارشان از هربار نیام بودند یخوب و گرم خون يبود،دخترها گرفته گرم یحساب لیفام

 کامال بود، برادر و خواهر مانند رفتارشان.. بزنند کتکش تا دندیدو یم دنبالش به دخترها...  دارند يآموز بد نگردد مجردها با

 حرکاتشان دنید از بردیم لذت ثنا و دوستانه

 ها بچه مانند که زدیم غر یشوخ به ثنا نداشت یلباس گرید بار نیا..کردند یخال شیرو رانهیگ غافل را یآب سطل هم سر آخر

 در انقدر بود مجبور.......دیبوس را ثنا چاپلوسانه و جون مامان دیببشخ گفتیم هم نیام و آوردم یم لباس یکل برات دیبا

 شود خشک شیلباسها تا ندیبش آفتاب

 با نیام...دندیرقص آتش دور.. کردند کباب ینیزم بیس.. کردند برپا یبزرگ آتش پسرها بود، شده سرد هوا عصر يها طرف

  خدا يروزها یتمام مانند بود، یخوب روز...دندیرقصیم هیبق و بود گرفته تمیر قابلمه در

  ستین تو هیشب یحس چیه برام

 آرامشم ریدرگ تو کنار

 

 هیکاف جهان تمام از نیهم

 کشمیم نفس کنارت که نیهم

 

 لیتعط هم ها شنبه کی و شنبه پنج...  صبح شهیهم فتشیش.. شد کار به مشغول هم ثنا ،ينوروز التیتعط شدن تمام با

 ..رفت یم مدرسه به راحت الیخ با و کرد یم آماده قبل شب را شیغذا...بود

 ..رفتیم خودش نیماش با اوقات شتریب یول رساند،یم را او نیام یگاه

 یحرف نخواهد خودش تا دانستیم کرد،یم درك را حاالتش یخوب به ثنا و دیرس یم نظر به گرفته مایش که بود يروز چنر

 ..بود سرحال و خوشحال يپر خاله او برعکس.. است دهیفا یب مایش از دنیکش حرف و زندینم
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 حرکت شیآرزوها کاخ سمت به آن از بعد و پرداختیم آموزانش دانش به آموختن درس به محبت و عشق با يکار ساعات

 ...کردیم

 و داشت یخوب پخت دست.. بود کرده فیتعر ازش یحساب نیام کرد، درست غذا خودش که بار نیاول بود، یخوب يکدبانو ثنا

 ....کردینم کم خوبش يدار خانه از هیقض نیا اما بود شاغل و کردیم کار خانه از خارج که نیا با.. قهیسل خوش اریبس

 و روزانه يها یخستگ از بعد مخصوصا کرد،ینم عوض ایدن با را اش خانه آرامش نیام..بود آرام و زیتم شهیهم خانه يفضا

 .. بود ازمندین همسرش وجود و آرام خانه به واقعا کار، طیمح

 آمد ینم او تا ثنا..بماند شب تا شدیم مجبور هم یگاه و عصر یخوردند،گاهیم ناهار باهم و امد یم خانه ها ظهر یگاه نیام

 ...بخورند هم کنار و باهم را صبحانه و شام بودند کرده عادت..بخورد شام بود محال

 

 

 خوشه کنارت لحظم لحظه نیبب هنوز بودن تو با عادت نیا از

 کشهیم منو باشم تو یب اگه روز هی توبودن با عادت نیهم

 

 آدم دسته آن از بود، خواب هنوز نیام داشتند، دعوت نیریش مامان خانه ناهار يبرا...  لیتعط روز و بود ماه بهشتیارد اواسط

 ساك در را شان یراحت يها لباس و کرد حمام ثنا.. کردنشان داریب يبرا يبگذار وقت یکل دیبا که بود نیسنگ خواب يها

 با هم نیام زدیم صدا را نیام و آمد یم اتاق به بار کی وقت چند هر شد، خانه يکارها انجام مشغول یکم.. گذاشت یدست

  کردیم هوم هوم فقط بسته چشمان

 زمیعز پاشو.. شنیم ناراحت مامان میبرس رید یخوابیم چقد.. گهید پاشو نیام يوا- ثنا

  انگار نه انگار هم نیام

 ؟؟يداریجونم؟؟ب نیام:کردیم نوازش را شیموها آرام دیکش دراز تخت يرو کنارش ثنا

 اوهوم-نیام

 پسرم پاشو... زمیعز زشته میبر رید... گهید پاشو پس خب:کردیم نگاهش لبخند با ثنا
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 يجور چه..ییا وونهید یلیخ:کرد باز را نشیسنگ چشمان گرفت، اش خنده زندیم حرف ییا بچه با انگار که ثنا لحن از نیام

 منو؟؟ يدیزا

  کردم صدات بس از شدم خسته.. من جون پاشو.. تو از شتریب نه- ثنا

 شم داریب ادینم دلم.. یکنیم صدام قشنگ آخه-نیام

 با و بخوابد او يصدا با بود کرده عادت انگار.. شدینم داریب گرنه و کردیم دارشیب ثنا دیبا حتما ها صبح بود، نطوریهم شهیهم

 ..شیها نفس يصدا با ثنا.. دیخوابیم ثنا يصدا با نیام..شود داریب هم او يصدا

 دستش به و کرد آماده شیبرا یپرتقال آب وانیل ثنا.. بود شیموها کردن خشک مشغول..بود آمده رونیب حمام از تازه نیام

 ..داد

 خوامیم صبحانه گشنمه ن؟؟منیهم-نیام

 ...شد رید میبر تا بپوش.. نهاره وقت گهید االن ،يبخور یپاش زود صبح یخواستیم.. ظهره لنگه.. خود یب- ثنا

 اصال استخون،تو و پوست شدم يداد یگشنگ بهم بس از.. یکنیم من حق در ییظلما چه گمیم مامانم به...گو زور يا-نیام

 یرسینم من به

 بود شده هم تر چاق ازدواجشان زمان از...کرد نیام يباال و قد به ینگاه ثنا

 هم یاستخون و پوست چه که واقعا- ثنا

 کرد اشاره کلشیه به و

 ااایشد الغر تو اما..وروجک امیبرنم تو پس از که نباشم ينجوریا اگر:کرد بغلش و آمد ثنا سمت به نیام

 خونه نیا تو یکشیم کار من از تو بس از- ثنا

 فرار به پا و نیهم واسه گرفتم زن:ستادیا در کی،نزد گرفت فاصله ثنا از یکم د،یبوس را گردنش ریز...  دیکش را لپش نیام

 گذاشت

  دیچرخیم ها مبل دور و دیخندیم بلند نیکرد،امیم دشیتهد و دیدویم دنبالش ثنا

 کرد شروع و کرد بلندش نیزم از و رفت ثنا طرف به ریمس خالف ، اوردیب کم نفس است بدود،ممکن ادیز دینبا ثنا دانستیم

 دیکشیم غیج هم د،یخندیم هم ثنا دنیچرخ به
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  نیییییییییییییییام... رهیم جیگ داره سرم ن،یزم بزارم وونهید- ثنا

 احسان.. دیچیم را ناهار زیم نیریش کمک سایبودند،نک آمده زودتر ها بچه هیبق.. دندیرس نیریش مامان خانه به ظهر يکاینزد

 ..کردیم درست ساالد مهسا.. کردندیم يباز تخته هم لیسه و

 .. بود اخبار دنید حال در شهیهم مثل هم یعل

 گرید وقت چند تا که بود، کم شانیها بچه يباز يصدا فقط بودند، یکامل خانواده...شد کامل جمعشان نیام و ثنا آمدن با

 ...شدیم دایپ یاول کله سرو

 دیبوس را برادرش صورت.. امد سمتشان به ساینک شدند، یپرس احوال و سالم مشغول ثنا و نیام

 بود شده تنگ یلیخ واست ن؟؟دلمیکرد رید انقد چرا داداش يوا-ساینک

 دیبوس را خود خواهر صورت هم نیام

 میکردیم يباز فلک و چرخ میداشت گه،ید دیببخش-نیام

 برگشت سمتش به زدیم موج خنده از که ییصدا با نیام حرف با که بود، نیریش با صحبت مشغول ثنا

 ن؟؟؟؟یییام- ثنا

 کردم یم تابش تاب.. بود رفته سر حوصلش کمی ثنا راستش ، زمیعز گمیم دروغ مگه-نیام

 نیام یاله... بده عقلتون خدا یاله:گرفت آسمون به رو دستانش لیسه

 امیم خودمون خونه حاال بود شرکت فقط قبال.. کنم تحمل تورو هم نجایا دیبا من اه:گرفت يا افهیق لیسه دنید با نیام

 يداریبرنم من کچل سر از دست چرا...آخه تو دست از کنم کار یچ من.. هست رمیم خانومم مادر خونه..هست

  خودمه خانوم مادر ،خونهینیبب منو بخواد دلت هم یلیخ-لیسه

 زینر زبون انقد..داداشمو يدار کاریچ- ثنا

 ...را نیام طرف هم ساینک و گرفتیم را برادرش طرف ثنا

 ...بود قلبش قوت لیسه..بود خوشحال دشیدیم و بود کنارش برادرش جا همه و شهیهم که نیا از واقعا ثنا

 ... دیپرس را فرزندش احوال و دیکش مهسا برآمده شکم يرو را دستش...دشیبوس نشسته ، رفت مهسا سمت به ثنا
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  بود شده ثنا عاشق مهسا.. آمدند یم کنار باهم خوب يجار دو ، بود یعال ثنا و مهسا رابطه

 بابت کرد،یم شکر خدارا و شده برآورده شیآرزو کردیم احساس ثنا وجود با حاال و باشد داشته يخواهر داشت دوست شهیهم

 ...یداشتن دوست و مهربان يجار نیا

 ...زدیم غر خودش يبرا یکم و گذاشتیم انیم در اش بچه با و دلش در فقط کردیم اگرم.. کردینم حسادت احساس گرید

 ... بود ها بچه عاشق کردیم اش زده جانیه شدن عمو زن..دیپرسیم را حالش و زدیم زنگ مهسا به هروز ثنا

 در زنده يموجود کردن حس و شدن دار بچه يبرا... کردیم تصور نگونهیا را نیام و احسان،خودش و مهسا رفتار دنید با

 ....بود ایدن يبابا نیبهتر نیام نظرش کرد،بهیم يشمار لحظه وجودش

 .. خانواده فرزند تک.. بود سالش 26 مهسا

 از هر برود، ششانیپ بود نتوانسته اش يباردار تیوضع خاطر به که بود وقت یلیخ.. کردندیم یزندگ شمال مادرش و پدر

 احسان از..بود یراض اش ییزناشو یزندگ از.. ماندیم خود مهربان داماد خانه يروز چند و امد یم تهران به مادرش یگاه

 ...هم

 کامال کار طیمح در... همسرش عاشق و دلسوز مهربان، يمرد... بود تر کوتاه قدش و الغرتر نیام از...ساله 30 احسان

 .. داشت اش حرفه به یخاص عالقه... موفق و يجد

 .... انصاف با و تیشخص با یلیوک بود، لیوک احسان

 واسم یدادگاه ای ییقضا مشکل اگه گفتیم احسان به شهیهم.. کردیم افتخار یموفق برادر نیهمچ داشتن به شهیهم نیام

 .. گرمه لمیوک داداشه به پشتم ادیب شیپ

 ...بود خواهد اش یزندگ پرونده ردیگیم دردست احسان که شیدادگاه ي پرونده نیاول دانستینم و

 يبرا یهمگ شان،کهیها بچه دنید از بودند، یراض یعل و نیریش.. بود نشسته خود همسر کنار هرکس ناهار صرف موقع

 و یراض یهمگ..نداشتند ها بچه ندهیآ بابت ینگران..بود شده راحت فرزندانشان از الشانیخ گریاند،د داده خانواده لیتشک خود

 ..بودند خوشبخت

 ..دیکشیم ساینک يبرا غذا مدام.. نداشت احسان از یکم دست یلیزل زن در لیسه

 ..گذاشتیم مهسا دهان مرغ احسان طرف آن از
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 به رو... بود گرفته اش خنده انداخت، احسان و لیسه به ینگاه کرد بلند را سرش.. خوردیم را خودش يغذا الیخیب نیام

 زمیعز کن ییرایپذ خودت از:گفت ثنا

 افتاد سرفه به احسان...  رفت غره چشم لیسه د،یخند ثنا

  داداش خان شهیم خودتم نوبت-ساینک

 ...عمرا گفت دلش در نیام و

 بخوابند رفتند لیسه و ساینک ناهار از بعد

 بحثشان..گفتیم نیام از ثنا و احسان از مهسا شدند، زنانه يگفتگوها گرم باهم و رفتند احسان اتاق به هم ثنا و مهسا

 دندیخندیم و گفتندیم بود، شده داغ یحساب

 در ای بودند نیریش و یعل خانه ای لیتعط يروزها شتریب..بزنند آنجا به هم يسر و بروند فروغ و ریام خانه به عصر بود قرار

 فروغ و ریام کنار

 يرو شانیبرا فروغ..رفت ثنا اتاق به خواب يبرا نیام..بخوابند همانجا کرد مجبور و داشت نگه شب يبرا را ها بچه فروغ

 ...بود کرده پهن تشک نیزم

 گرم چشمانش یکم تازه...بخوابد ثنا گذاشت خوردنش تکان با نه دیخواب خودش نه صبح تا و بخوابد درست توانستینم نیام

 را او بود گفته ریام برود، مدرسه به تا شد آماده نیام رفتن از بعد ثنا...رفتیم شرکت به دیبا.. زد شیصدا ثنا که بود، شده

 ..رساندیم

 ریام...بود یراض زیچ همه از ثنا..دیپرسیم اش ییزناشو یزندگ از ، کردیم صحبت ثنا با محبت با و پدرانه ریام ریمس طول در

  ...باشد راحت لحاظ هر از دخترش یزندگ بابت الشیخ تا کردیم بازگو را اش یزندگ اتیتجرب

 ...بود شده اخالق یب یحساب.. ستین سرحال ادیز که بود مشخص اما بود، شده تر یعیطب و بهتر یکم دیفرش رفتار

 ..بود کرده سستش مرجان يچشمها هم باز کند، متقاعد را مرجان بود نتوانسه روز آن

 ..بود متقاعدشده يحدود تا مرجان يحرفها با

 در تواندینم است، مخالف بود گفته دیفرش..کنند صحبت راحت تا بودند، رفته یخلوت و دنج شاپ یکاف به دیفرش خواست به

 ..دهد انجام یستیناشا و جوانمردانه نا کار نیهمچ لیسه و نیام حق
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 یلیخ که.. هوسه هی فقط.. سین یواقع ثنا به نیام عشق اما.. شنینم جدا هم از وقت چیباشند،ه هم عاشق واقعا اگر-مرجان

 اونه نوبت حاال کرده، تیاذ منو اون... بشه تیاذ کمی خوامیم فقط کنم جداشون هم از خوامینم که من..کنهیم فروکش زود

 ..بود آمده کوتاه دیفرش.. بود کرده يهمکار به یراض را دیفرش ثیحد و حرف جور کی و هزار با

 ...شدیم تر راحت کارش ينجوریا..است لیسه و نیام اعتماد مورد دیفرش دانستیم مرجان

 يهرکار مرجان دستان در يباز شب مهیخ عروسک مانند دیفرش.. کنند شروع را کارشان زودتر هرچه داشت عجله مرجان

 ..دادیم انجام خواستیم

 .. کنهیم ازدواج دیفرش با گرفت ازشون را انتقامش نکهیا از بعد و بمونه نیام با نداره قصد بود گفته او به مرجان

 ..بود کرده کورش عشق.. بود عشق داغ.. کردینم درك را بد و خوب گرید دیفرش

 ...نبود نگونهیا بود اگر که نبود، عشق که یعشق

 

 قفس ای بود عشق نیا آخه بس، و اهیس شبم

 نفس هی دل ساز تو يزد هوس، و عشق ونیم

 

 .. کننینم خراب رو شونیزندگ یالک يحرفا مشت هی با بخوان همو اگه مرجانه، با حق: گفتیم خودش با

 که يحد در.. باشه نداشته شونیزندگ به يکار و.. دعوا کمی.. کنه درست نشانیب بحث و جر یکم فقط بود داده قول مرجان

 ..کنه یخال رو شیدل و دق

 ..بود شده خامش هم احمق دیفرش...  کرده رهاش بعد و کرده عالقه ابراز بهش نیام ثنا، اومدن قبل تا بود گفته دیفرش به

 

 سرد و ساکت يها شب تو زرد، يبرگا فصل تو

 نکرد دوا رو يدرد چی،ه تو بودن قصه
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 باهم یآرام و عاشقانه سراسر یزندگ مدت نیا تمام در گذشت،یم ازدواجشان از یماه دو بای،تقر بود ماه خرداد لیاوا

 ... داشتند

  ها زوج یتمام مانند..دیرسینم ساعت به شانیقهرها و قهیدق چند حد در بحثشان جرو

 داشت را خود یعیطب روال و یمعمول شانیزندگ

 ..بود نیام تولد خرداد سوم

 ردیبگ شیبرا يجور و جمع و کوچک تولد خواستیم ثنا

 ......کنه ریگ غافل رو نیام خواستیم بود، دهیکش زحمت هفته کی

 چیه تولد کاره،کال فراموش کمی و مونهینم ادشی تولدش وقت چیه نیام بود گفته ساینک...بود کرده هماهنگ ها خانواده با

 ...مونهینم ادشی کس

 تا بود سپرده هم لیسه به شرکت بود رفته زود صبح از نیام ل،یتعط و بود شنبه پنج.. شد خونه کردن زیتم مشغول صبح از

 .. باشد هواسش

 .. بود شده باد ابرو و یرنگ يها بادبادك از پر خانه تمام کنند، نییتز را آنجا باهم تا آمد کمکش به مایظهر،ش از قبل

 ..بود شده دورتر هم از شانیها خانه فقط.. دندیدیم را گریهمد هروز بود، نکرده یفرق چیه مایش با اش رابطه ازدواج، زمان از

 شدینم دوست دو ییجدا مانع زیچ چیه که داشتند، یوابستگ هم به انقدر

 مهربان حد از شیب و.... مزه با و تپل يدختر بود، ثنا سال و سن هم مایش

 و اش دهیکش رنج مادر افتخار باعث باشد يدختر خواستیم...کردیم فکر برادرش و مادر کنار در یزندگ و کار به فقط مایش

 ...کند جبران را مادر زحمات تشیموفق با

 يرو از داشتن دوست.. خواستینم عشق با را یتاهل یزندگ وقت چیه.. یاحساس تا کردیم عمل یمنطق موارد یتمام در

 ..دادیم حیترج را منطق و عقل

 شوهرش مرگ با بود، عشقش و آرزو د،یام تمام که داشت را بچه دو نیهم فقط بود، هم شان مدرسه ریمد که يپر خاله

 ...بود اموخته تیانسان رسم و بود کرده بزرگ را مایش و شهاب تنه کی خودش..

 ..اش یکودک دوران دوست... بود ثنا اش یدلخوش تمام مایش.. شدندیم دلتنگ یلیخ دختر و مادر شهاب، رفتن با
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 از داشت یخوب ،حس بود دهیخر قبل روز را ازشین مورد لیوسا.. کردیم درست شام ثنا شد، ها بادبادك بستن مشغول مایش

 ...شدیم زده جانیه العملش عکس دنید از.. نیام کردن ریگ غافل

  ...گذراندندیم خوش و کردندیم یشوخ و دندیخندیم کار با همراه آمد، کمکشان به هم ساینک بعد یساعت

 زنگ ثنا به بود نکرده وقت..بود شیها مالقات و شرکت دیجد شعبه يانداز راه ریدرگ بود، شلوغ سرش یحساب صبح از نیام

 ... گرفت را خانه شماره و داد کمرش به یقوس و کش.. بود عصر 6 ساعت. بزند

 خودشان خانه گفت،بهیم نیام به گرنه و برود ییجا نبود قرار.. نداد جواب اما زد زنگ هم ثنا یگوش ،به نبود گو پاسخ یکس

 .. نداره ازش يخبر گفت کند رشیگ غافل خواهدیم ثنا دانستیم که نیریش.. زد زنگ

 ...بره ییجا اطالعش بدون ثنا نداشت سابقه...شدیم نگرانش داشت کم کم نیام... دیشن را جواب نیهم هم فروغ از

 رو صحبتاشون ادامه تا بود منتظرش لیسه اتاق در و بود نرفته مهمانش هنوز.. خونه بره و کنه رها رو شرکت تونستینم

 ..بدند انجام

 افهیق دنید با مرجان....بره کارمنداش و مهمان رفتن از بعد بماند بود مجبور.. دادینم جواب هم را تلفنش نبود، هم لیسه

 بود شده کنجکاو اش زده شتاب رفتار و درهم

 ...شدیم تر شانیپر هربار و گرفتیم را خانه شماره بار کی قهیدق 5 نیام

 مهندس؟؟؟ شده يزیچ-مرجان

 سین يزیچ رینخ-نیام

 اد؟؟یبرم من دست از يکار د،یبگ شده يزیچ اگه کنمیم ،خواهش گهینم نویا چهرتون اما-مرجان

 نگرانشم کمی دهینم رو تلفن جواب ثنا.. سین يزیچ کتای خانم نه-نیام

 گفت اش یحرص لحن با و زد پوزخند نیام مسخره احساسات به دل در مرجان

 داشته یواجب کاره ییجا دیشا-مرجان

 گهیم من به بره ییجا بخواد شهیهم نه-نیام

  بره خوادیم کجا... دیدونستیم دینبا شما دیشا.. خب-مرجان
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 هیچ منظورتون:برگشت طرفش به ناگهان نیام

 ....رفته ییجا شما به گفتن بدون که نیا اما نداشتم، يمنظور:دیکش ییا کالفه نفس مرجان

 کنه کامل رو حرفش نداد اجازه نیام نیخشمگ نگاه

 یبزرگ کمک دیفرش وجود...داشت ازین یاساس و یحساب و درست نقشه هی...  داره شیپ در یسخت کار دونستیم مرجان

 ...بود شیبرا

 شده هم بدتر حاال و بود خنهیر هم به را اعصابش ادیز يکارها نداشت، قرار و آرام د،یچوشیم سرکه و ریس مثل نیام دل

 ... دهد انجام را خواستیم که يکار نتوانست و نشد برگذار خوب اش يکار جلسه.. نبود کار جمع هواسش..بود

 ..بود لنتیسا قبل شب از هم اش یگوش.. بود رفته حمام به ثنا

 ...دیخندیم نیام کردن زیسوپرا از دل در..  بود نداده جواب را تلفن.. نیام شماره دنید با ساینک

 و بود آمده ثنا خانه به.. شرکت رونیب يکارها دادن انجام بعد هم لیسه.. بودند آمده مهمانان همه بود شده کیتار هوا

 ..شدند نیام آمدن منتظر

  مایش البته و ساینک و لیسه.. احسان و مهسا..بودند شده جمع ها جوان فقط.. بود یخودمان و کوچک یمهمون

  بود شده ها عروسک هیشب واقعا خت،یر دورش و کرد فر کامال بار نیاول يبرا را شیموها ثنا

 است، حساس یکم نیام دانستیم.. بود بایز و کیش اما دهیپوش کامال...  شیزمرد سبز لباس

 .. بود محرم نا شوهرش برادر هم جمع آن در

 از ییرایپذ مشغول و رفت نییپا طبقه به و زد خودش به نیریش و میمال عطر یبود،کم شده محشر یکمرنگ سبز شیآرا با

 ..بود فر درون آماده و حاظر هم شام..شد مهمانانش

 ..بود گذاشته تمام سنگ...ینیریش..  وهیم..  تنقالت از بود پر يخور ناهار زیم

 سال کی شوهرش..گذاشت خچالی در و دیچ یشکالت کیک يرو ییا فشفشه شمع عدد 27..بود شده قشنگ یحساب خانه

 تر عاشق سال کی اندازه به ثنا و شدیم بزرگتر

 ..نبود پاسخگو یکس یول زد زنگ خانه به بارها.. آمد خانه سمت به سرعت به کارش شدن تمام محض به نیام
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 بود نکرده وصل هم را زیپر و زده زنگ نیام دیبگو ثنا به بود رفته ادشی ساینک

 بود شده کیتار کیتار هوا.. بود ثنا نگران..  زدیم شور دلش.. راندیم يادیز سرعت با نیام

 ..دیرس خانه به 9 ساعت يحدودا

  کرد خاموش هارا چراغ تمام نیماش يصدا دنیشن با لیسه

 مرجان آنچه به ییا لحظه یحت نبود، مهم شیبرا اصال مرجان يشد،حرفها بدتر حالش خاموش يها چراغ دنید با نیام

 ..باشد افتاده یاتفاق مبادا که بود ثنا حال نگران فقط کرد،ینم فکر بود گفته

 ... شد ساختمان وارد و کرد باز را در لرزان دستان با

 ...خوندن مبارك تولدت و زدن دست به کردن شروع یهمگ ، شد روشن سالن يها چراغ ورودش با

 ..متورم گردنش رگ و بود شده قرمز یناراحت و تیعصبان از صورتش..بود نشده کم تشیعصبان از درصدم کی نیام

 نفس نفس تیعصبان از. بود شده رهیخ ثنا به یزخم ببر مثل نیام.. کردیم نگاهش لبخند با و بود ستادهیا جمع يجلو ثنا

 ..دادیم فشار بهم و بود کرده مشت دستاشو زد،یم

 .. شد کینزد ثنا به نیام.. رفت ثنا لبان از لبخند..شدند ساکت همه بود، شده مار زهر برج مثل که نیام ي افهیق دنید با

  ..شده ناراحت کار نیا از نیام و کرده اشتباه کردیم احساس..دونستینم رو نیام رفتار لیدل زد،یم گنجشک مثل قلبش ثنا

  زد ادیفر... خشم با... تیعصبان با ستادیا ثنا يرو روبه نیام

 ؟؟ شمیم نگران یگینم ؟؟يدینم رو تلفن جواب چرا ؟؟یهست يگور کدوم معلومه-نیام

 ؟؟يبود يگور کدوم ؟؟يبود کجا گمیم بهت.... هیچ ها يباز مسخره نیا ره؟؟یم راه هزار دلم یگینم

  دیبگو چه دانستینم ثنا

 خواستمیم...من...من- ثنا

  ؟؟يکرد غلط تو-نیام

  شد ریگ غافل خودش جاش به کنه ریگ غافل را نیام خواستیم د،یلرزیم بغض از اش چانه ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 141 

 را لبش مدام و کردیم سکته داشت ترس از مایش.. نیام حرکت از بودند کرده قفل داد،ینم نشان یالعمل عکس کس چیه

 ...بود دراکوال هیشب نیام نظرش به..دیجویم

 یلعنت بده منو جواب یالل مگه.. ستمین تو با مگه-نیام

  دادیم تکانش محکم و بود گرفته را ثنا بازوان

  شد ریسراز چشمانش از ثنا ياشکها

 نشه، یعصبان شتریب تا کنه صحبت باهاش آرام کرد یسع گذاشت، اش شونه يرو رو دستش رفت، نیام سمت به لیسه

 ..دونستیم رو نیام گند اخالق

  میکن خوشحالت میخواستیم فقط ما.. کن ولش یکنیم هیچ کارا نیا نیام-لیسه

 ..بود نداده را شیها تلفن جواب هم او.. بود يکفر هم او دست از.. برگشت لیسه سمت به و کرد ول رو ثنا نیام

 ...بنداز تیلعنت یگوش به نگاه هی..یدونیم آره.. زدم زنگ بهت بار چند یدونیم نزن، حرف گهید تو-نیام

 ..دیکش شدت به و برد اهشیس يموها داخل را دستش بود شده کالفه.. رفتیم باالتر لحظه هر شیصدا

 ..نداشت جمع در هم آن نیام از را يرفتار نیهمچ توقع نداشت، ستادنیا توان ثنا

 ... کرد قفل داخل از را در.... شد اتاق وارد.... سوختیم بغض از شیگلو....دیدو باال طبقه سمت به

 با نگونهیا بار نیاول يبرا افتاد یتنگ نفس به که کرد هیگر انقدر.. زدیم زار و ختیریم اشک صورت يپهنا به.. دیترک بغضش

 ..همه يجلو.. دوستش.. برادرش يجلو هم آن بود، کرده برخورد او

 .. بزند هم کتکش بود مانده ،کم بود زده داد سرش

 را رفتار نگونهیا تحمل...حاال اما...کردندیم یآشت که دیرسینم ساعت کی به هم آن.. بود زیناچ و کوچک شانیدعواها شهیهم

 ...مهربانش و خوب نیام نداشت،از نیام از

.. بود شده حس یب بدنش...شدیم نییپا و باال شدت به اش نهیس قفسه.. انداخت تخت يرو را د،خودیکشیم نفس سخت ثنا

 ...نداشت زدن غیج توان یحت... بود گذاشته آشپزخانه تو بار نیاخر... نبود اتاق در اش ياسپر

 ..بود گرفته آرام هم او و کردیم صحبت باهاش داشت احسان بود، شده آرامتر یکم نیام
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 درهم و یعصبان صورتش هم هنوز.. نشست کنارش.. رفت نیام سمت به نداشته، یگناه ثنا و است مقصر دانستیم ساینک

 ..بود

 ینکن شک تا دمیکش زیپر از رو تلفن ،من بود حمام ثنا يزد زنگ یوقت راستش....بود من ریتقص دی؟؟ببخشیداداش-ساینک

 ..بگم ثنا به رفت ادمی بعدشم.. میینجایا ما چرا

 ... تو مگه آخه:کردیم نگاهش نیخشمگ نیام.. بود انداخته ریز را سرش ساینک

 ..بود مانیپش هم ثنا مقابل در حرکتش از د،یبگو يزیچ همسرش به لیسه يجلو خواستینم دلش گرفت، را زبانش يجلو

 ..بود داده خواهرش دست کار زنش يکار خراب کرد، فوت را نفسش و کرد نگاه ساینک به ناراحت لیسه

 ...خدا بنده نبود خوب حالش کجاست، ثنا نهیبب باال بره یکی-مهسا

  .. رفت باال طبقه به و شد بلند افتاد، ثنا ادی تازه نیام

 ثنا از بلند يصدا با و دیکوبیم در به محکم.. بود اعصاب یب یکم و آشفته هم هنوز.. نکرد باز را در ثنا زد در چه هر

 کند باز را در خواستیم

  آمدند باال طبقه به هم هیبق شیصدا با

 زد يا ضربه اتاق در به لیسه

 ..کن باز لیسه جان.. يخواهر کن باز زم؟؟دروی؟؟عز جان ثنا:لیسه

 زدیم ادیفر و دیکوبیم مشت در به نیام

 کن باز..کن باز سرتق دختره کنم کارتیچ دونمیم تو امیب اگه.. اراین باال رو من سگ يرو اون ثنا.. و یلعنت نیا کن باز:نیام

 ثنا؟؟؟...ندارم تیکار

 زدیم ادیفر و دیکوب در به پا با

 ..اومده سرش ییبال هی نکنه:بود نگرانش مهسا

 بود بد یلیخ نیام رفتار بود سوخته ثنا يبرا کرد،دلش شیصدا بغض با سپس

  من خاطر به کن باز ؟؟درويشنویم ؟؟صدامو جونم ثنا-مهسا
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 چیپ و آچار مدل چند با و رفت نییپا طبقه به..کردینم باز را در که بود افتاده یاتفاق حتما..نبود لجباز ثنا بود، شده نگران نیام

 ..شدینم شکسته و بود محکم اتاق برگشت،در یگوشت

 ..کنم کارتیچ دونمیم نرسه، بهت دستم مگه:گفتیم لب ریز و رفتیم ور در قفل به آچار با

 يرو که ثنا دنید از نیام بردند هجوم اتاق به یهمگ... شد باز یبدبخت هزار به در قفل، با رفتن کلنجار قهیدق چند از بعد

 شیپا و دست لیسه.. بود سرد بدنش..بود شده دیسف گچ مانند ثنا رفت،صورت سمتش ،به کرد کپ بود افتاده جان یب تخت

  آمد یبرنم ازش يکار و ختیریم اشک مانیپش و نادم ساینک و کردیم هیگر مهسا.. بود کرده گم را

 "نمونه پرستار هی گنیم نیا به"

 کجاس؟؟ شیاسپر ؟؟ياسپر:کند دارشیب کردیم یسع و بود نشسته ثنا سر يباال مایش

 ..گهید نداره دهیفا ياسپر مارستانیب مشیببر دیبا-ساینک

 زدیم شیصدا گرفت درآغوش را ثنا نیام

 زم؟؟یثنا؟؟عز-نیام

  برگشت ساینک طرف به و کنه روشن رو نیماش خواست لیسه از ادیفر با و

  بپوشونمش رو مانتوش کن کمک ایب.. بزن زر جا اون نسایوا-نیام

 کند آرامش خواستیم...  بود کرده حلقه دیلرزیم که مهسا يها شانه دور را دستش احسان

 .. افتاده فشارش کمی باش آروم زدلم،یعز سین شیزیچ- احسان

 که یتدارکات انداخت،به ینگاه ها بادبادك و یرنگ وارید درو به کردیم عبور که سالن رفت،از نییپا و گرفت بغل را ثنا نیام

 ...چسباند سردش صورت به را صورتش..شد رهیخ ثنا صورت به ناراحت.. بود دهید شیبرا ثنا

 

 يآواز الدیم شب فیتعر تو من، قشنگ

 يباز دل تو يبند دل ،تو یآهنگ خوش یخوشرنگ تو
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 صورت به.. گذاشت شیپا يرو را سرش.. نشست کنارش هم خودش.. خواباند را ثنا نیام کرد، باز را نیماش عقب در لیسه

 اما.. زدیم شیصدا آرام..کردیم نوازش را صورتش..بود ختهیر رونیب شال از که فرش و بلند يموها کرد،بهیم نگاه رنگش یب

 بود هوشیب ثنا.. دیشنینم یجواب

 لیسه بده گاز.. رفت دست از زنم برو، تر تند کمی-نیام

  گفتیم راهیب و ،بد دادیم فحش خودش به نداشت، او از یکم دست هم لیسه

 مواظب چرا.. کند را اش يطرفدار بود نتوانسته چرا.. بکشد داد خواهرش سر آنجور نیام تا بود ستادهیا نجوریهم چرا"

 "نبود خواهرش

 شدیم آشوب ترس از دلش..کردیم دعا ملتمسانه.. دیاین ثنا سر ییبال خواستیم خدا از نیام

 بود افتاده جان یب شیپاها يرو.. خوبش همسر.. عشقش.. عمرش.. شیزندگ

 ..خواباند تخت يرو کیشیک پرستار ییراهنما با و برد اورژانس به را ثنا عیسر نیام مارستان،یب به دنیرس با

 ..شد نهیمعا مشغول و آمد سرش يباال پزشک

  ..بستند را در و کردند رونیب اتاق از را لیسه و نیام..دارد آسم يماریب خواهرش که داد حیتوض لیسه

  دادیم فشار شیدستها انیم را سرش و بود گذاشته زانو يرو را شیدستها.. بود نشسته مارستانیب یصندل يرو نیام

 ..دادیم چه را مادرش و پدر جواب..زدیم قدم مدام لیسه

 گرفت سمتش به يمانند دیتهد رفت،انگشت نیام سمت به دفعه کی

 سرش.. من يجلو.. زنش و برادرت...  خواهر جلو ياونجور ینداشت حق تو...يزد حرف ينجوریا باهاش یچ واسه-لیسه

 ..سمه براش یناراحت یدونیم که تو.. یبزن داد

 بود مانیپش سگ مثل خودش... کردیم نگاهش ناراحت نیام

 نداشت خبر ازش یچکیه.. افتاده یاتفاق براش کردم نبود،فکر خودم دسته-نیام

 ... یداشت باهاش يرفتار نیهمچ باشه آخرت بار:گفت يزیآم دیتهد و يجد لحن با لیسه

 ...گرفت فاصله یکم و آورد نییپا را دستش لیسه..انداخت لیسه به یغضبناک شد،نگاه بلند نیام
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 رفتند سمتش به شد،هردو خارج اتاق از معالج پزشک موقع همان

 بهتره.. شهیم مرخص فردا.. سرم ریز و باشه يبستر دیبا صبح تا.. بود نییپا شدت به فشارش... گذشت ریخ به شکر رو خدا-

 ..هیجد خطرش گرنه و ادیب فشار بهش دیس،نباین سالم همسرتون يها هید،ریباش مواظبش شتریب

  شد راحت الشیخ هم لیکرد،سه شکر را خدا دل در و دیکش یقیعم نفس نیام

 ...ماند ثنا شیپ خودش و برود خواست لیسه از نیام

 بود دهیخواب تخت مارستان،دریب کمرنگ یآب لباس با ثنا شد، اتاقش وارد

 ...ژنیاکس ماسک دهنش يرو و بود وصل سرم دستانش از یکی پشت ستاد،یا سرش يباال نیام

  زد شیصدا آرام و گرفت دست در را گرشید دست

 ثنا؟-نیام

 نداد نشان یالعمل عکس ثنا

 به..کند رفتار نطوریا عروسکش با بود توانسته چطور.. کردیم لعنت را خود کرد،مدام نوازش و دیبوس را دستش پشت نیام

 کردیم نگاه صورتش

 را ها کار نیا تمام...افتاد بادبادکشان پراز و یرنگ خانه ادی به..اش خورده چیپ يموها به...بود کرده که یقشنگ شیآرا به

 ...بود کرده او يبرا

 

  ینارنج باغ ي،بهار یبارون تو يرگبار تو

 یدنج ي گوشه یمی،حریدنج ي گوشه یمی،حریالماس برق یاسی تو

 

 ثنا؟؟... ها رهیگیم دلم... يند جوابمو ادیم صدامو؟؟دلت يشنویخانوم؟؟م ثنا-نیام

 فشار را دستش.. شد خوشحال بازش چشمان دنید از نیام.. بود حال یب و سرخ چشمانش.. کرد باز را شیپلکها آرام ثنا

 زدیم حرف وار زمزمه گوشش در و برد ثنا گردن سمت به را سرش داد یفیخف
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 ییبال اگه اخه.. مردمیم ینگران از داشتم..زمیعز نبود خودم دست کن باور..دیببخش..بشم خوشگلت يچشما يفدا یاله-نیام

 ندارم شتریب ثنا هی که من،من گل آخه...ندارم رو یکس تو از ریغ که من..خانومم کردمیم کاریچ من بود اومده سرت

  بود گذشته آنچه يادآوری با...شیحرفها...ناراحتش يصدا دنیشن از ثنا

 بود دلخور نگاهش..دیچک مارشیب چشمان از اشک ییا قطره

 کرد پاك را اشکش نیام

 نهینب رو اشکات و رهیبم نتیام یاله-نیام

 نگرانش و داغ يها نفس...خوردیم صورتش به نیام نامنظم يها نفس

  داد نیام گرفته صورت لیتحو یجان یب لبخند و..نکنه خدا:گفت ناالنش و گرفته يصدا با ثنا

 منو يدیبخش-نیام

 مبارك تولدت:زد پلک ثنا

 

 دییبو تو عطر عاشقانه شب که باد، مبارك الدیم شب

  دیخورش خود تا دمیکش پر که یشب مخمل، شب اول شب

  

 یدارد،وقت هم گرید يرو کی و سین خوب و مهربان شهیهم نیام دیفهم شان،ثنایدعوا نیاول با شد مصادف نیام تولد

 ...بگذارد دمش يرو پا و بپلکد برش و دور ادیز ها موقع آن دینبا و کنترله قابل ریغ شود،رفتارشیم یعصبان

 .. دیکش ناز و کرد یکش منت..ماند داریب ثنا سر يباال صبح تا شب آن نیام

 شیصدا فقط..بود شده بهتر ثنا..گرفت تولد خودش يبرا خودش، یعنیگرفتند، تولد نیام يبرا همه حضور در بعد روز دو

 گذاشته دنبالش که دیدیم عسل و جوش آب کابوس شبها که دادیم خوردش به عسل و جوش آب انقد نیام..بود گرفته یکم

 ...اند

 ..دیرس ثنا به فقط و داد یمرخص خودش به يروز بود،چند یخوب پرستار نیام
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 دیاین شیپ یناراحت و يدلخور تا.. نکردند یصحبت مادرها و پدر با بود افتاده که یاتفاق از

 ...خوبش خواهر یسالمت از بود خوشحال مهسا....کرد یخواه معذرت بود، افتاده که یاتفاق بابت ثنا از ساینک

 ریزنج وقت چیه موقع همان از.. بست گردنش به را ریزنج خودش ثنا.. بود دهیخر یمیزخ نسبتا نیپالت ریزنج نیام يبرا ثنا

 ...نشد باز وقت چیه شد بسته ثنا دستان با که يریزنج...نبود ییثنا گرید که یوقت ینشد،حت باز نیام گردن از

 

 یدنیرس نشونه نیآخر

 یشیم نشون یب شهیهم واسه که

 

 ... ارزشمندش و گرانبها يکادو بابت کرد تشکر...دییبو..دیکرد،بوس بغل را ثنا همه يجلو نیام شب آن

 در ثنا خواستیم جا همه و شهیهم...نداشت ییابا رفتنش صدقه قربان مدام و گرانید يجلو کردن عشق ابراز از گرید

 .. باشد ارشی...باشد کنارش

 ...بود خنک ها فن بودن روشن خاطر به خانه يفضا اما..رفتیم یگرم به رو هوا بود، یخوب شب

 ... بود رفته باال ممکن حد نیآخر تا کیموز يصدا

 با همراه..بود دهیپوش را شیزمرد سبز راهنیپ همان نیام خواست در به..برقصند باهم کرد بلندش و گرفت را ثنا دستان نیام

 هم با ازدواج قبل را شانیها لباس..بود تنش یمشک نیج با همراه جذب سبز شرتیت هم نیام..بازش و شده فر يموها

 ...بودند دهیخر

 دادیم تکان هوا در هم را ثنا دستان... دیرقصیم تولد آهنگ با همراه نیام

 کردیم وادرش... بود گرفته باال را دستش نیام..گرفتیم موج هوا در ترکش هشت و بلند دامن خورد،یم که یتکان هر با ثنا

 ..رفتیم اوج به.. گرفتیم موج هوا در..  خوردیم تکان هم نیام قلب.. دامنش يها ترك خوردن تکان با..بخورد چرخ

 ...کردندیم نگاهشان شوق با یهمگ..گرفتیم لمیف احسان

 ...رفتند وسط و اوردندین طاقت هم ساینک و لیسه
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 بود، کرده حلقه دورش را دستانش و نشانده کنارش را ثنا که یحال در نیام.. اوردند کیک ،ییا خوشمزه شام صرف از بعد

 او وجود از..باشد داشته او جنس از يفرزند و اش یزندگ يشاد... باشد شهیهم شیثنا کرد آرزو...کرد فوت هارا شمع

 ..کردند خشک و شستند باهم را ها ظرف.. کردیم کمکش هم نیام شد، خانه کردن زیتم مشغول ثنا مهمانها، رفتن از بعد

 که ساالرش مرد و مغرور پسر رفتار از کردیم تعجب بود، نیریش اگر نایقی.. دیکشیم جارو نیام ، کردیم جمع هارا آشغال ثنا

 .. انداخت برق و دیکش جارو را سالن تمام تیرضا و محبت با چگونه

 ... داشت ازین سرد آب دوش به و بود کرده عرق یحساب..رفت حمام به میمستق خونه يکار زیتم از بعد نیام

 خواب لباس..کرد عوض را خودش يگذاشت،لباسها زیتم لباس نیام يرفت،برا اتاقشان به و خاموش را حال يها چراغ ثنا

 ...ردیبگ تازه پرتقال آب شیبرا تا رفت نییپا سپس...دیپوش را بازش رنگ قرمز

 خط یمشک شلوار با همراه قرمز و یمشک اسپرت یرکاب د،یپوش را بود گذاشته تخت يرو شیبرا ثنا که ییها لباس نیام

 ..زد بود دهیخر ها یگ تازه که یتیحساس ضد میمال عطر..کرد خشک کوچکش حوله با را شیموها... دار

 بست را اتاق در و شد وارد پرتقال آب وانیل با ثنا

 زد یچشمک و کرد ینگاه شیپا سرتا به نیام

 نشست تخت لب و داد نیام دست به را وانیل کرد،یم نازك یچشم پشت که یحال در ثنا

 زمیعز ایب- ثنا

 کرد پرت تخت يرو را خودش و دیکش سر را وانیل نیام....گلم یمرس -نیام

 ...گفت کیتبر را تولدش خلوت در گرید بار...دیپر آغوشش در و رفت سمتش به لبخند با کرد،ثنا باز هم از را شیدستها

 شیدستها برخورد از گرفتیم شیآت تنش..نیام سوزنده يلبها از شدیم داغ صورتش

 ..خواستن از بود پر...بود یخستگ و خواب از یخال شانیچشمها

 

 يداریب داره یحال ،چه تو کنار یدونینم

 يدار مرا حال هم امشب،تو کنم باور بزار
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 عسل ینیریش ،به بود نیریش شانیزندگ...نشانیریش عسل ماه به..بروند مسافرت به هفته کی مدت به صبح فردا بود قرار

 يبرا که لیسه بود، راحت کارها بابت از الشیخ ، شدیم سپرده دیفرش و لیسه به زیچ همه نیام نبود در و بود باز شرکت

 ....بود بلد خوب را کارش هم دیفرش..  بود یسیرئ خودش

 کرده برگذار قبال را اش یخصوص و اضافه يها هماهنگ،کالس را زیچ همه بود،ثنا شده شروع ها بچه ماه خرداد امتحانات

  ...شدینم حاضر امتحانات سرجلسه و بود

 ..دادیم تکان هارا پرده یگاه صبح مینس و باز اتاق يها پنجره..شد داریتنش،ب شدن مورمور و سرما احساس با ثنا

... بود شده حلقه دورش دستانش و شکمش يرو نیام سر کرد، نگاه اطرافش به..  کرد باز را بود،چشمانش نیسنگ بدنش

 .دادیم نشان را صبح 6 وارید يرو ساعت

 ..شد نیام سر يموها الیخیب ثنا بود، حرفها نیا از تر نیسنگ خواب او کند،اما داریب را نیام کرد یسع

 اخر من:گفتیم بود یداشتن دوست و بخش آرامش شیبرا و بردیم لذت شدت به نکهیا با داد،یم نوازش را شیموها ثنا هربار

 ... بردار من چارهیب يموها سر از دست شم،یم کچل تو دست از

 زد يلبخند شیحرفها ياور ادی با

 صورت به..  گرفت دست در را نیام مردانه دستان ییا لحظه..  کرد باز کمرش از را دستانش و داد هل کنارش به را او آرام

..  دیکش باال شیرو نهیس تا را پتو ثنا بود، دهیخواب آرام مظلوم، يها بچه پسر همانند که کرد،یم نگاه شوهرش خواب در غرق

 .. امد نییپا تخت از و دیبوس را صورتش

 رفت حمام به و کرد جمع را نیزم يرو شده پرت يها لباس

 نیماش با بود گفته نیام.. بود کرده اماده قبال را سفر لیسا و.. شد صبحانه کردن اماده مشغول بود،ثنا خواب هنوز نیام

 ..روندیم خودشان

 را دماغش.. کردیم نوازش را گوشش..  کند داریب را نیام کرد یسع و رفت اتاق به..بود داده انجام را شیکارها تمام بایتقر ثنا

 و بزند خواب به را خود دادیم حیترج نیام اما...زدیم لختش يبازوها به مشت با...گرفت یم نشگون را شیها لپ.. دیکش

 .. نشود داریب

 ..داد هلش حمام سمت به و کرد بلندش تخت از زور به ثنا..  کرد باز را ش،چشمانشیرو اب ختنیر دیتهد با سرهم آخر
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 بار را خانه کل نیام قول به بود، برداشته را زیچ همه ثنا..دادند جا نیماش در را ازین مورد لیوسا یصبحانه،تمام خوردن بعد

 ...نبود خودشان نشستن يجا گرید..  بود زده

 شروع شانیبایز و نیریش سفر نیماش حرکت و زدن استارت با..  شدند رد رشیز از هردو و آورد را کوچکش قرآن ثنا

  مشترك سفر نیاول..شد

 سمت به میمستق نیام داشت سفرش يبرا يادیز ذوق و شوق بود،حاال نرفته ینیچن نیا مسافرت به بود وقت یلیخ ثنا

 ... راندیم چالوس جاده

 اهشیس يموها يال البه در باد وزش.. بود داده نییپا رو نیماش يها شهیش نیام.. بود شهیهم از تر ریدلپذ يبهار يهوا

 داشت یخاص یهمانگ کیموز يصدا با و بود انداخته راه به ییبایز رقص

 

 من گاه هیتک تو يا ببر، خودت با منو

 شدن همسفر تو ،با تو تن مثل خوبه

 

 کردیم مغز لیآج..گرفتیم پوست وهیم...ختیریم يچا شیبرا بود، نشسته نیام سمت به کامال و بود داده هیتک پنجره به ثنا

 .. آورد یدرم را ثنا غیج و گرفتیم دندان هم یگاه... وهیم تا خوردیم را ثنا انگشتان شتریب نیام..گذاشتیم دهانش در و

 ..دیرس یم بنظر تر قشنگ و تر سرسبز شهیهم از ییگو..  بود آرام و خلوت چالوس جاده

.. داشت یخاص آرامش پرندگان ياهویه يصدا با رستوران طیمح..کردند توقف یدنج و کوچک رستوران يجلو ناهار يبرا

 ..بود شده اشغال راه مسافران توسط زیم چند فقط و بود یخال ها تخت شتریب

 ..مخلفات با دادند سفارش کباب چلو هردو کردند، انتخاب را بود یآب يجو کنار که تخت نیدورتر

 ...کردینم غیدر یمحبت چیه از نیام و بودند تنها حاال

 دوغ... خوردند دوغ وانیل کی با یحت.. گذاشتیم ثنا دهن غذا خودش، قاشق با حاال اما بود، یوسواس شهیهم که نیا با

 ...بود شده یکی اری يها نفس عطر با...داشت گرید يها دوغ با متفاوت یطعم

 تیتقو دیبا و شده فیضع بدنش بود کرده دیتاک دکتر.. داشت را شیهوا شتریب بود، شده مارستانیب یراه ثنا که يروز از

 ..کردیم تشیتقو یخوب به هم نیام...بشه
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 و خانه در اضاف ياسپر عدد چند شهیهم.. نشود ياسپر یب ثنا وقت چیه امد،تا یم خانه به ياسپر عدد کی با هفته هر

 ..کردیم میتقد ثنا به را ياسپر یشوخ و خنده با..  داشت فشیک

 گفتیم و دادیم تکان هوا در را ياسپر ییمقوا جعبه

 گرفتم یل یل قاقا واست... بدو ثنا-نیام

 ..دیکشیم ازهیخم مدام و بود گرفته خوابش هم نیام د،یچسبیم نیدلنش يهوا آن در ظهر بعد خواب ناهار، صرف از بعد

 ... کنند استراحت و بخوابد یکم شیپا يرو خواست او از ثنا

 تا دادیم ماساژ را کمرش ارام ثنا.. گذاشت همسرش مهربان يپاها يرو را سرش و دیکش دراز خداخواسته از هم نیام

  ...شود رفع اش یخستگ

 با ادیز...بود دهید حال به تا ثنا که بود یآدم نیتر مسافرت خوش نیام کردند، حرکت النیگ سمت به بعد ساعت کی حدودا

 یب و بایز عتیطب از ببرند لذت و ندیبب را ریمس یتمام که يجور..کردیم یرانندگ آرامش با و حانهیتفر کامال راند،ینم سرعت

 ...را ماه میا یعسل يها جاده سپرد،یم ذهن در و کردیم نگاه را جار همه دقت با ثنا...خدا رینظ

 يروزها خاطره... بود خاطره تماما که ییها عکس.. گرفتیم عکس عتیطب و ثنا از...  داشتیم نگه راه کهیت به کهیت نیام

 و کج شترشیب...باشند عکس در کامل نفرشان دو که نبود یعکس اما رند،یبگ عکس خودشان از کردند یسع...خوش و خوب

 ..بود شده موج

  دندیرس النیگ به يغرو يها کینزد

 یجنگل يها پارك از یکی در خواب يبرا و بچرخند شهر در شب تا داد شنهایپ ثنا..بگردد هتل دنبال به خواست نیام

 ..بزنند چادر مخصوص

 ... دادیم حیترج را پارك در دنیخواب و ایر یب و ساده گذراندن خوش شهیهم ثنا

 ابانیخ گوشه يبرا بود زده لک رفت،دلشیپذ و کرد استقبال یخوشحال با سپس....  کرد تعجب ثنا شنهادیپ از ابتدا نیام

 ...زدن چادر و دنیخواب

 نیام از و کردیم هوس دیدیم که ییا خوشمزه زیهرچ ،ثنا دندیترکیم داشتند که خوردند زیم زیچ و رفتند راه شهر در انقدر

 ...افتاد یم راه دهنش آب که ترش يها زیچ مخصوصا.. بخرد شیبرا خواستیم
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 بچه حرکات يبرا رفتیم ضعف دلش.. بود برده را دلش لبخندش با اول روز که د،یدیم را یرستانیدب دختر همان حاال نیام

 ...دیکوبیم نیزم پا شمال يها لواشک يبرا که یداشتن دوست يدختر يبرا..همسرش ناز و گانه

 تا بشه یجنگل آلو شکل بچم کنم فکر..اراتیو با شمیم ورشکست من که یبش حامله تو برسه، چارهیب من داد به خدا-نیام

 زادیادم

 کردیم لواشک و ترشک درخواست باز و گرفتیم شگونشین ثنا

  خوامیم هام قرمز نیا از نیام يوا... گهید خوادیم دلم خب اء- ثنا

 .. یشینم ریس گهید هم غذا پرس چند با شه،یم گرسنت تازه يریگیم ضعفه دل يخوریم نارویا-نیام

 بود نخورده ترشک و حوله حله انقدر حال به تا نیام..گذاشتیم هم نیام دهن کوچک قاشق همان با و خوردیم خودش ثنا

 ...شدیم طرفدارانش جز داشت کم کم

  شدند یجنگل پارك یراه و گرفتند تزایپ شام يبرا

 قدم يافراد توك و تک.. بود خلوت پارك..نور کم يها چراغ وجود با یحت بود زیانگ رعب بلند، درختان و کیتار يهوا

 ...زدندیم

 و انداختند چادر کف را پتوها از یکی بود سرد یکم هوا کرد، اش اماده و آورد را دونفره چادر نیماش عقب صندوق از نیام

 ...شانیرو هم را یکی

 يرو را سرش ثنا...دندیخواب و دندیچیپ دورشان را دونفره يپتو بخوردند، تکان ادیز توانستندینم و بود تنگ شانیجا بایتقر

 شکمش يرو را دستش و بود برده ثنا يموها داخل را سرش نیام کرد،یم نگاه چادر يباال به و بود گذاشته نیام يبازو

 ..بود گذاشته

 باشه یچ بچمون يدار دوس- ثنا

 باشم گفته خستما من...یشب نصفه يافتاد بچه ادی شده یچ حاال-نیام

 افتاد ادمی شهیم یجنگل آلو شکل یگفت چون... نیام یادب یب یلیخ- ثنا

 داد فشار خود به شتریب را ثنا د،یخند آرام نیام
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.. باشه سالم دیبا فقط...باباشه زدلیعز باشه یهرچ باشه، یچ سین مهم.. باشه خودم وجود از.. باشه خودم بچه یوقت-نیام

 دارم دوس شتریب دختر خب اما

  شون یگوش دو يموها اون با دارم، دوس یلیخ رو ها بچه دختر منم- ثنا

 باشم گفته ایکن کوتاه وقت چیه موهاشو ندارم دوست-نیام

 ؟؟یچ اسمش...آقا چشم اوه اوه- ثنا

 بزارم امیت رو اسمش شدم دار دختر اگه خواستهیم دلم شهیهم-نیام

 زامینم اصال وگرنه ایباش داشته دوسش من از شتریب دینبا باشم گفته االن نیهم از اما...قشنگ چه یآخ- ثنا

 دیخند بلند يصدا با نیام

 یباباش عشق که تو باباشه، دل زیعز گفتم-نیام

 ...رفتند خواب به هم آغوش در ها، شب یتمام مانند و شد گرم چشمانشان کم کم

 نهیس به را سرش ثنا... کرد حلقه دورش را شیپاها.. کرد بغلش محکم الود خواب نیام بود، شده سردش ثنا شب يها مهین

  ...شد هوشیب آغوشش يگرما در و چسباند نیام

 ... ماسوله یخیتار يروستا سمت به هم بعد و فومن به آنجا کردند،از حرکت رشت سمت به صبح فردا

 کی و درخت از دهیپوش يکوهها طرفش هی که یکوهستان جاده کی از دیبهش،با دنیرس يبرا که یکوهستان ییروستا

 ...یکن عبور بود درخت از پر درونش که ق،یعم نسبتا يها دره هم طرف

 ... داشت یقشنگ مه جاده يتو و بود یبارون و يابر هوا

 ...شدیم یکوهستان يفضا وارد کم کم و برنج مزارع از بود ،پر بایز جاده نیا اول

 فضا در برنج يها زاریشال يبو.. بود آمده ماسوله به که بود بار نیاول بود، دهیند را ییبایز همه نیا حال به تا ثنا

 بود رینظ یب بارون نم با همراه برنج، عطر يبو..دیچیپیم

  يخاکستر يخاکستر... بود بارش آماده آسمون و آلود مه و يابر يهوا.. بود یدنید اطراف مناظر

 ..کردیم مستشان شتریب و بود عاشقانه و دونفره کامال هوا
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 ..شدند روستا وارد ادهیپ و کردند پارك شیورود اول رو نیماش روستا، به دنیرس با

 رفت؟؟ نیماش با شهینم مگه ادهیپ چرا- ثنا

 خودت حاال هستند، وصل هم به تماما ها خونه..  نداره رو نیماش جاده اصال روستا تو..  میبر ادهیپ دیبا من، عشق نه-نیام

 ..ینیبیم

 .. بود کرده دنیبار به شروع نم نم باران

 در خواستیم ثنا از نیام باران، موقع شهیهم..فشردند یم دست در را هم دستان که یحال در باران، نم نم در زدند یم قدم

 .. بزنند قدم باران

 ...زدندیم قدم هم کنار در نبود بهشت به شباهت یب که منطقه نیا در حاال و...بود ارشی با باران در زدن قدم عاشق نیام

 

 کشدیم باران ،نقاش ها شهیش بر را تو نقش

 کشدیم ارانی شهر تا مرا، يپا ها جاده در

 ببار باران ببار، باران

 

 ..دادیم حیتوض براش هم نیام کرد،یم نگاه را جا همه دقت با ثنا

 هزار از.. شدیم محسوب گرید خانه اطی،ح خانه هر بام پشت.. داشتند يمانند پله حالت و بودند وصل هم به کامال ها خونه

 ..آنجا ساده يها خانه بود تر بایز متیق گران و کیش يالیو جور

 بود یپوشال هم جاها یبعض و یحلب سقفشون و بود شده ساخته چوب و خشت از ها خونه

 .. داشت مانند موزه و یخیتار حالت کامال روستا

 یب و زیتم يهوا... انجا نخورده دست و بکر عتیطب از شدیم لذت غرق ثنا و دادیم ثنا نشان را روستا يجاها یتمام نیام

 خدا دستان به شده ساخته عتیطب بود محشر... ییروستا رینظ یب یچوب يها خانه.. دودش

 .. دادیم شینما رو یدرم یتاکس واناتیح و بود شده کشف روستا درون که یخیتار لیوسا شهر، درون يها موزه
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 و بودند زده چادر رو روستا وسط از یقسمت...فروختند یم رو ماسوله و شمال يها یسوغات درونش که کوچک يها مغازه

 ..رندیبگ عکس و بپوشند تا دادند،یم هیکرا یمحل يها لباس

 ردیبگ عکس ثنا از تا کرد آماده را نشیدورب نیام..  رفت چادر سمت به زده ذوق ثنا

 دار نم را صورتش باران يها قطره.. گرفت آسمان سمت به را سرش کرد،یم نگاه اطراف مه در غرق و سرسبز يکوها به

  آرامشش بابت.. شیزندگ بابت کردیم شکر خدارو.. کردیم

 سه يروسر.. بود شده لیشما و شکل آن با ثنا يتماشا محو نیام.. شد ظاهر شیجلو ییا روزهیف یآب یمحل لباس با يدختر

 يدوز سنگ تماما يا قهیجل اش تنه باال.. بود پوشانده را شیموها بود، شده نییتز نیرنگ يها پولک با که ریحر گوش

  هیال هیال دار پف دامن با.. شده

  نداشت قرار و آرام..دیچرخیم خودش دور.. دیپریم نییپا و باال و کردیم ذوق ها بچه مانند ثنا

 ده.. رمیگیم عکس ازت دارم ، جون بچه سایوا قهیدق هی-نیام

 از ثنا چشمان..گرفتیم عکس و رفتیم اش صدقه قربان مدام دشیبوس لذت با و رفت ثنا طرف به ، اوردین طاقت نیام

 ..بود زیلبر يشاد

  درآورد را لباس امد ینم دلش ثنا.. گرفت مختلف يها ژست با ثنا از عکس ها ده از شیب نیام

 ...بخرد یمحل لباس شیبرا داد قول نیام هم آخرش

 گل و سنگ از شتریب و نشده اسفالت هنوز که یکیبار يها کوچه با ها خونه همه ، نداشت وجود ابانیخ اصال روستا درون

 ..بودند خم و چیپ پر و دار بیش همه ها کوچه روستا بودن یکوهستان به توجه با که.. شدیم وصل بهم بود

 نفس شهیهم از تر راحت و بود شده باز نفسش ثنا بمانند، دغدغه یب و روشن و سالم منطقه آن در را يروز چند خواستندیم

 با هم آن بود قشنگ،آمده و هوا و آب خوش مکان نیا به که بود بار نیاول.. بود طراوت و یتازگ حس از پر.. دیکشیم

  شوهرش

 ..بودند شده سیخ سیخ دو هر ، دیباریم زیر و شدت به باران

 شگفت ثنا بود، کوه يرو قایدق خانه رفتند، داشت ییا اجاره يها اتاق که ییا خانه سمت به ییا بچه پسر يها ییراهنما با

 دادیم فشار جانیه از رو نیام دستان مدام و بود شده زده

 شدیم شاد بخشش تیرضا يلبخندها دنید از ، کردیم فیک شیخوشحال از نیام
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 با.. داشت ساله 10 بچه پسر کی و ساله 17 دختر کی که.. بود یشمال لحجه با آلود گوشت و تپل زن خانه صاحب

 ..گذاشت ارشانیاخت در را اتاقش نیبزرگتر و کرد استقبال داماد و عروس تازه از یمهربان و ییخوشرو

 12 اتاق داشت دوست چقدر را خورده باران یگل کاه بهشت داشت دوست چقدر شد،ینم دور لبانش از خنده ییا لحظه ثنا

 داشت دوست را زیچ همه او با... بود او کنار در که ییها زیچ همه داشت دوست چقدر.. را شانیمتر

 چیپرپ يها کوچه درون ابد تا خواستند یم.. بکنند ،دل دادیم یزندگ و یشاداب يبو که ییایرو منطقه آن از آمد ینم دلشان

 کنند عشق و بمانند یگل تاب و

 

 نداشت نیآخر تیب سفر، شعر شدیم یچ

 نداشت نیواپس ،دم تو و من کوچ عمر

 منه عمر آخر سفر، شعر آخر

  دنهیرس لحظه من، مردن لحظه

  

 به را برلن و گرفت عهده به را دیجد شرکت تیمسئول شخصه به نیشد،ام افتتاح نیام یانتخاب اسم برلن،با شرکت دوم شعبه

 ...بود دیجد شرکت در شتریب و بود شده تر ادیز شیکار مشغله...سپرد لیسه دست

 سهامداران جزء هم گرید مهندس چند و دیل،فرشیسه و نیام از ریبغ.. کردیم تیفعال سهامداران و شرکا نظر ریز دفتر دو هر

 ...بودند

 بشخصه خود نیام که کردندیم مراجعه يکار مصاحبه يبرا يادیز شرکت،افراد يانداز راه يبرا استخدام یآگاه دادن با

 ..کردیم انتخاب

 که بودند یجوان مهندسان ها کننده مراجع شتریب داشت، ازین يشتریب افراد به و بود تر مجهز و بزرگتر باید،تقریجد طیمح

 الزم يها یبرس بعد و کردیم نشیگز رو ها نیبهتر نیام.. نداشتند يادیز يکار تجربه و شده لیالتحص فارق تازه

 ..کردیم استخدامشان

 داشت یمنش به ازین همه از اول
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 الغر... نبود یخواستن و بایز اصال صورتش بود، ییا زهیم زهیر و ركیز باهوش دختر شده، استخدام تازه یمنش حکمت خانم

 يکار و فرز حد از شیب اما اندام

 ...دیجد و سابق کارمندان یتمام حضور با انداختند، راه به شرکت خود در یکوچک جشن هیافتتاح روز

 بود امیت به دیفرش رفتن به دشیام و یدلخوش تمام نبود، یراض نیام بودن دور و رفتن از مرجان

 .. اش عالقه مورد اسم.. بود شرکتش يبرا نیام یانتخاب اسم امیت

 ..دادیم انجامش دیبا.. بود کرده کار نیا به یراض را خود بود، مصمم بود، گرفته را خود میتصم دیفرش

 و نیچند قیرف به قبل از شتریب نیام.. شد انجام یخوب به د،یفرش رینظ یب يها برنامه و ها تالش با شانیکار پروژه نیاول

 ...گرفتیم مشاوره ازش موارد یتمام در و کردیم استفاده دیفرش وجود از يکار هر در..کردیم افتخار و دیبالیم اش ساله چند

 تا بود آمدنش به ازین مواقع یبعض و شدیم مربوط هم به شرکت دو يها کتاب حساب آمد، یم امیت به یگاه از هر مرجان

 .. شدیم انجام یخوب به مرجان ینیب زیر و دقت با ها کتاب و حساب یتمام.. کند چک امیت حسابدار با را ها حساب

 نیام قول به.. شدیم انجام مرجان نظر ریز اش یحسابرس تمام نیام..  بود شده متوجه رو حساس و زیر نکته چند يبار چند

 .. بود شرکت دار امانت شرکت حسابدار

 در و کند نیتضم یخوب به را همسرش ندهیآ خواستیم دلش کرد،یم کار وقفه یب و بود شرکت در شب تا صبح از نیام

 .. نباشد يکسر و کم شانیزندگ

 ونیقل هم همراه.. بود دربند ای درکه و فرحزاد شتریب پاتوقشان...خوردندیم شام و زندیم قدم و رفتندیم رونیب ثنا با شبها شتریب

 ...خوردندیم باهم و دیخریم دیبگو يزیچ ثنا آنکه یب درکه يها ترش آلو دنید با نیام.. خوردندیم کباب و دندیکشیم

 یخستگ یگاه اما نبرد، خانه طیمح به را کار مشکالت و نشود یقاط اش یشخص یزندگ با کارش که بود نیا شیسع تمام

  شدیم شیها یبداخالق و یبدخلق باعث ش،یها يخورد اعصاب و

 یحساب کارمندان از یکی يکار خراب اما بود، افتاده روال يرو کامال شرکت يکارها شد،یم تر گرم و گرم ماه مرداد يهوا

 .. بود کرده اش يکفر

 مهین نصفه را شیکارها بود انفجار حال در درد از سرش بود، گرفته شیصدا بود،که انداخته راه دادیب و داد شرکت در انقد

  ..شد خانه یراه و داد انجام
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 ییبایز و مپل تپل يپسر صاحب و کرده مانیزا مهسا شیپ بود،هفته نیام شده شسته تازه يها لباس کردن اتو حال در ثنا

 مهسا به دنیرس و يباز بچه حال در مدام و رفتینم رونیب خانه از ییا لحظه..بود یدنید احسان رفتار بود، شده خدا جانب از

 ..شناختندینم پا از سر و بودند شده يپسر نوه نیاول صاحب یعل و نیریش..بود

 استفاده نیریش و کوچک موجود آن کنار در بودن يبرا یفرصت هر از هم ثنا و نیخودشان،ام خانه تا بود آنجا شتریب ساینک

 دادینم یکس به رفتن و کندن دل اجازه دهیرس راه از نوزاد.. کردندیم

 ... ماهان را نامش مهسا و احسان..بود گذاشته یفسقل را اسمش نیام

 دل نمک با یفسقل..بود خودشان فرزند کاش يا که کرد آرزو ییا گذاشت،لحظه نیام آغوش در را نوزاد ثنا بار نیاول یوقت

 احسان و خودش هیشب یلیخ نظرش به..کردیم نگاه کوچکش يپا و دست به و کردیم بغلش مدام شیعمو.. بود برده را همه

 ...کردیم خوشحالش موضوع نیا...بود

 پسر يبرا دلش.. رفتیپذ لیم کمال با ثنا بود، کرده دعوتشان فردا شام يبرا و بود گرفته تماس مهسا شیپ یساعت

 ... است مشتاق و یراض هم نیام دانستیم...بود زده لک شده متولد تازه يکوچولو

 بخورد آب تا رفت آشپزخانه به و انداخت مبل يرو را فشیک نیام رفت، سالن به در يصدا دنیشن با

 ینباش خسته زمیعز سالم- ثنا

 گفت یآرام سالم درهم و کالفه نیام

 .کردیم اش یهمراه بوسه با که امدنش و رفتن يها وقت تمام مانند.. ببوسد را صورتش خواست رفت، سمتش به ثنا

 انداخت تخت يرو را خودش شیها لباس ضیتعو از بعد..  رفت خواب اتاق به راست کی زد، پس را ثنا دست با نیام

 نداشت را اش یبداخالق طاقت اما حوصله، یب و است خسته دانستیم هرچند...بود شده ناراحت نیام رفتار از ثنا

  بود دهیخواب تخت يرو پهلو به نیام.. کرد باز را در رفت،آرام اتاق سمت به

 نشست تخت يرو ثنا

 ؟؟يبخور ارمیب واست يزیچ هی- ثنا

 بخوابم خوامیم.. نه-نیام

 ..بخواب ریبگ راحت بعد بخور يزیچ هی برم قربونت پاشو.. يریگیم درد معده ،یرفت و ينخورد صبحانه که صبحم- ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 159 

 دیغر کند صحبت آرام کردیم یسع که یحال در اش گرفته يصدا با و شد زیخ مین شیجا از نیام

 ..خستم...ببند درم رونیب برو پاشو نه ای یفهمیم.. بخوابم خوامیخوام،مینم گمیم-نیام

 کند آرامش کرد یسع.. دیکشیم را يرفتار نیچن انتظار که ثنا

  بخورم شام تنها من یعنی- ثنا

 باشم تنها خوامیم.. ندارم حوصله.. ثنا بردار سرم از دست-نیام

 دیخواب دوباره و کرد ثنا به را پشتش

 ..شد خارج اتاق از و گفت یمحکم درك به ثنا

 ...رفت سالن به و گذاشت خچالی داخل را ،غذا نداشت شام به لیم ییتنها

 مورد یینمایس لیف دنید حال در ثنا و بود شب 11 کینزد ساعت.. شد ونیزیتلو يتماشا مشغول و دیکش دراز مبل يرو

  اش عالقه

 گشنمه من-نیام

 اش خنده اش، طلبکارانه لحن و بود داده هیتک آشپزخانه کنار ستون به نهیس به دست که نیام دنید با چرخاند، را سرش ثنا

 .. شد لمیف ادامه دنید مشغول و نگذاشت گرفت،محلش

  بود لمیف به نگاهش که یحال در.. نشست سرش يباال مبل دسته يرو آمد، سمتش به نیام

 خانوم؟؟؟ ثنا گفتم یچ يدینشن-نیام

 میندار شام- ثنا

 میبخور میبتون که شهیم دایپ یکوفت هی-نیام

 بخور کن اماده رو کوفت برو خودتت- ثنا

 ؟؟يخورد شام تو-نیام

 باشم تنها خوامیم االنم...خوردم خودم رو همش یخال جاتون بله:برگشت سمتش به زیخ مین ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 160 

 مشغول خودش زد، یآرام لبخند نخورده دست يغذا دنید و خچالی در شدن باز با رفت، آشپزخانه سمت به و شد بلند نیام

  شد غذا کردن گرم

.. یترش.. ماست.. خوردن يسبز.. ساالد گذاشت، زیم يرو کردیم دایپ خچالی در يزیهرچ د،یچ خودش قهیسل با را زیم

 نوشابه

 زد صدا يبلند يصدا با را ثنا دیکشیم سید در را غذا که یحال در

 شام...  ثنا-نیام

 زیم رفت،پشت ضعف شتریب دلش آماده زیم دنید با.. آمد آشپزخانه بود،به دهیبر را امانش یگرسنگ و ضعفه دل که ثنا

 شد مشغول و نشست

 ثنا يغذاها به کامال..بگذرد توانستینم ثنا پخت دست گذشت،ازیم هرچه از نیام..خوردند را شانیغذا کامل سکوت در

 گرفتیم رادیا نیریش دستپخت از که يجور بود، کرده عادت

 شد سالن یراه بزند يزیچ به دست آنکه یب شد، بلند زیم پشت از ثنا

 یختیر بهم جارو همه ،یکن مرتب دیبا هم رو آشپزخانه...بوسهیم رو دستت ظرفا- ثنا

 باشه يامر.. چشششم-نیام

 کن دم هم ییچا هی:دیخواب مبل يرو دوباره ثنا

 يدار کش و بلند ازهیخم و رفت سالن به شد تمام که کارش..شد شام زیم کردن جمع و آشپزخانه کردن زیتم مشغول نیام

 دیکش

 ادیم خوابم م،یبخواب میبر پاشو-نیام

 باشم تنها خوامیم... ادینم خوابم من- ثنا

 هالکم ثنا جون پاشو...بره ینم خوابم تو بدون... ثنا نکن تیاذ-نیام

  کردیم دادیب یخستگ از نیام ،چشمان کند تشیاذ آمد ینم دلش ثنا

 ینباش يبد پسر گهید يبد قول دیبا- ثنا
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  یمامان چشم:کردیم نگاهش خنده با نیام

 کرد باز نیام سمت به را دستانش نشسته ثنا

  کمرش دور شیپاها و شد حلقه گردنش دور ثنا ،دستان کرد بغلش و رفت سمتش به نیام

 ..کرد حرکت ها پله سمت به و يریبگ یماه الود گل آب از يبلد خوب ،یبدجنس یلیخ-نیام

  زمیعز حقته- ثنا

 گهید ماه کی از کمتر تا ندارم بچه دوتا نیا از ریغ رو یکس که س،منین يدور نیا به یراض دلم اصال راستش-يپر خاله

 .. رمیبگ موردش در يجد میتصم هی دیبا..شمیم بازنشسته هم

 جان مادر دهیم گوش تو حرف به کن صحبت باهاش تو..شهینم یراض و کنهیم مخالفت کن،همش صحبت مایش با

 د؟؟یکن کاریچ دیخوایم مگه خاله، فهممینم رو منظورتون- ثنا

 با اونم...میکنارهم هممون ينجوریا تنهاس گرفته،بچم خونه اونجا شهاب..شهاب شیپ میبر خوامیم راستش-يپر خاله

  رسهیم کارش و درس به يراحتر الیخ

 ...باشم کنارش خوادیم دلم مشکله یلیخ کارش

 خواهر از فروغم.. نیمن يها بچه مثل لیسه و تو.. شهیم تنگ واستون دلم منم.. توء خاطر به شتریب مایش مخالفت دونمیم

 هیهمسا نه یواقع خانواده هی مثل میگذروند شماها کنار رو عمرمون يروزها نیبهتر..تره کینزد من به

 زندیم برق اشک از چشمانش و لرزدیم بغض از يپر خاله يصدا کرد احساس ثنا

 کنم رهاش تونمینم.. تنمه بچمه،پاره شهابم اما-يپر خاله

 دنشیند..نبودنش..مایش رفتن..نداشت را ییحرفها نیچن انتظار بود،اصال يپر خاله يحرفها فکر در ثنا

 چگونه..نبود ییجدا نیا به یراض بود،خودش شده درد از پر قلبش...کردیم درك را مایش چشمان غم و یناراحت لیدل حاال

 ..کند یراض را مایش توانستیم

  کردیم شیصدا اموزان دانش از یکیخورد، دفتر در به ییا تقه

 دینباش خسته خانم سالم-



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 162 

 یخواستیم يزیچ زم،جانمیعز ممنون- ثنا

  شما به بدم تا من به دادن رو پاکت نیا یخانوم هی راستش..خانم نه من-

 حرف مشغول يپر خاله نشست اتاق یمشک چرم یصندل يرو..گرفت دختر از را پاکت..کرد نگاه رنگ دیسف پاکت به ثنا

 بود تلفن با زدن

 از يمحو يصدا و رفت یاهیس چشمانش..ختیفرور قلبش کاغذ شدن باز با..بود شده تا کاغذ کهیت هی فقط..کرد باز را پاکت

 ..دیچیپ گوشش در غیج دنیشن

 "رمیگیم پس ازت رو میباش،زندگ منتظر"

 دانش از یکی توسط نامه آن امروز و گذشتیم مدارس ییبازگشا از ییا هفته...بود امده خانه به که بود یساعت چند ثنا

 ..بود دهیرس دستش به آموزان

 گوشش در غیج يصدا کاغذ کهیت آن دنید با چرا بود بیعج شیدانست،براینم را شده نوشته جمالت و نامه آن یمعن هنوز

 ...کردیم بدتر را اوضاع هم مایش رفتن..بود توهم هیشب شتریب که ییصدا..بود دهیشن عقدش روز که يمحو يصدا.. چدیپیم

 ...گرید يجا فکرش اما بود، ییچا کردن دم مشغول

 ثنا؟؟-نیام

  دیکش يبلند غیج و دیترس آشپزخانه در نیام شدن ظاهر دفعه کی از ثنا

 يدید جن مگه دختر، چته..اهللا بسم ای-نیام

 قلبم يوا..دمیترس..تو يایم دزدا مثل چرا نیام يوا- ثنا

 ..کرد حلقه کمرش دور را دستانش..رفت ثنا طرف به نیام

 بشم قلبت يفدا...نبود هواست ومدم،شماین دزدا مثل من-نیام

 رفت،سالم ادمی يوا يا - ثنا

  گرفتم شیبخورم،آت من يدیم خنک زیچ هی ماهت، يرو به سالم-نیام

 آمادس يریبگ دوش هی تا زمیعز آره- ثنا
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 زدیم غر ییا خسته حالت با نیام

 ثنا جون جنازم... نه دوش خدا، ترو نه يوا-نیام

 بست را چشمانش و داد هیتک یپشت به را سرش و انداخت مبل يرو را خودش

  نشست کنارش مبل يکرد،رو آماده شیبرا یخنک شربت ثنا

 کردیم نوازش را شیموها آرام

 عشقم؟؟- ثنا

 دوخت ثنا به را اش خسته نگاه و کرد باز را چشمانش نیام

 جونم-نیام

  داد دستش به را شربت وانیل ثنا

  زمیعز یمرس-نیام

 نشاند شیپا يرو و دیکش را ثنا دست گذاشت، زیم يرو را یخال وانیل و خورد را شربت نیام

 دیبوس را شوهرش صورت و کرد حلقه گردنش دور را دستانش ثنا

 برم قربونت یکنیم خسته خودتو انقد چرا- ثنا

  دیخند همسرش مهربان صورت به نیام

 نایا مامان خونه يبر دیبا يروز چند هی راستش..بدم جونمم حاظرم تو شیآسا و یراحت واسه-نیام

 ؟؟؟یچ واسه- ثنا

 سفر برم دیبا بشه انجام قراره مازندران تو که ییسازها و ساخت و ها نیزم یبرس يبرا-نیام

 کرد او کرد هرچه که سفر، به نینفر

 ....رفت ادشی ییکذا نامه آن و مایش رفتن.. شد پکر و گرفته نیام رفتن تیمامور و مسافرت خبر دنیشن از ثنا
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 اما.. ثنا از سخت دیشا بود سخت هم نیام يبرا.. بود سخت براش نیام از ییجدا و نبودن دور هم از هم روز کی تاحاال

 .. رفتیم دیبا

 از گرید یکی با همراه کردیم حرکت مازندران سمت به صبح فردا نیام و بود گرفته عهده به دیفرش را کارها یتمام تیمسئول

 همکارانش

 رفت باال طبقه به و شد بلند نیام يپاها يرو از ثنا

 ؟؟ يریم کجا-نیام

 بزارم برات و کنم جمع رو لتیوسا رمیم..يبر صبح دیبا یگینم مگه:برگشت طرفش به نیغمگ و گرفته ثنا

 نداشت ییا چاره اما نبود یراض ثنا يدور از هم خودش..رفت دنبالش به هم نیام

 بلکه تا.. کرد نوازشش و ناز..رفت اش صدقه قربان..کرد صحبت ثنا با صبح تا نیام..کردند جمع را ازین مورد لیوسا هم با

 شود آرام

 

  شهینم رضا دلم اما کوتاهه، سفر نیا که هرچند

  

 یصبح همان بود،از فرسا طاقت و یطوالن روزش هر که يروز گذشت،سهیم اش يکار تیمامور به نیام رفتن از روز سه

 نبودن و يدور کردینم فکر نباشد،ثنا تنها تا بود آمده شیپدر خانه به هم ثنا..شد سفر یراه ثنا يها اشک انیم در نیام که

 ...باشد تحملش از خارج و سخت نگونهیا نیام روزه چند

 هم ثنا...شود کم شیدلتنگ از یکم و بشنود را شیصدا گرفت،تایم تماس ثنا با ساعت هر و هروز نیام مدت نیا تمام در

 ..برگرد و دهد انجام را کارش زودتر هرچه که خواستیم مدام

 

 ییایب سفر از تو که نه،یهم آرزوم فقط

 ییجدا غم از دلم ره،یبم وقت هی نکنه
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 بودن يبرا...بود شده تنگ شوهرش دنید يبرا شدت به نبود،دلش آموزانش دانش و سیتدر جمع هواسش هم مدرسه در

 ...اش یبداخالق و ادهایفر يبرا یحت..محبتش پر و گرم آغوش يبرا...کنارش در

 ... شدند خانه یراه سپس و بزنند تهران شلوغ يها ابانیخ در یگشت تا آمدند ثنا دنبال به ساینک همراه لیسه چهارم شب

 و کردند نگاه را شانیکودک يها عکس.. خوردند شام هم همراه.. بماند آنجا يروز چند برد،تا خودشان شیپ را ثنا لیسه

 .. گفتند خاطره

 و کردندیم تشیاذ شهیهم ن،کهیام و احسان يها طنتیش و ها یبچگ از ساینک..  گفتیم ثنا و خودش خاطرات از لیسه

 ..  شدندیم خوردنش کتک باعث

 ..حرف کم و آرام يمرد بود شده يفرزند صاحب خود که حاال و بوده تخس و طانیش اریبس یکودک در احسان

 ..شدیم تنگ دل شتریب شیها تیاذ و آزار و نیام یکودک يها طنتیش دنیشن با ثنا

 را شب که رفت،ثنایم مارستانیب به دیبا صبح ساینک یلیتعط وجود با و بود جمعه فردا...ماندند داریب شب يها مهین تا سه هر

 ..شد خانه کردن مرتب مشغول هم لیسه و ناهار کردن درست بود،مشغول دهینخواب اصال

 دل و درد خواهرش يبرا و زدیم غر و کردیم تیشکا موضوع نیا از لیسه و بود فتیش مارستانیب شبها شتریب ساینک

 مشکل و بود یراض ساینک با شیزندگ از لیسه...شدیم گوشتزد را یعاشق عواقب و دیخندیم لیسه يحرفها به ثنا...کردیم

  نداشتند باهم یخاص

 ..کردیم اش یراض یزبان چرب با ساینک کرد،کهیم تیشکا ساینک وقت یب و وقت يها فتیش از یگاه فقط

 کردیم درك را نیا لیسه و بود ارزش با و مهم حد از شیب شیبرا کارش

 ..بود شده دهیچ لیسه البته و نکسا قهیسل با که داشتند ییبایز و کوچک خانه

 .. دندیخند و زدند خوردند،حرف غذا کنارهم در و تنها برادر و خواهر ها مدت از بعد

 .. بودند دهینخواب آرام و راحت کدام چیه که هفته کیگذشت،یم ثنا ییتنها و نیام نبودن از هفته کی

 تکان نیام گوش يها پرده که دیکش یغیج چنان تلفن خبر،پشت نیا دنیشن از ثنا..دیایب تهران به فردا نیام بود قرار

 ...خورد

  دهد انجام را شیانتقال يکارها تا بود رفته پرورش و آموزش به مایش همراه صبح از
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 از کندن دل..نداشت کردن قبول جز ییا چاره مایش بودند،اما یناراض و ناراحت هیقض نیا از دو هر

 و مادر با..یباش ات خانواده همراه دیبا که بود کرده متقاعدش بود،ثنا سخت همکارانش و دوستان..شهرش..زادگاهش

 ..برادرت

 ارشی بود،فردا خوشحال نیام آمدن از ثنا..دندیخندیم بلند یگاه و زدندیم حرف و زندیم قدم مایش همراه یعتیشر ابانیخ در

  آمد یم

 در ییا رهیت و کوچک يها رود،جرقهیم راه یجوان دختر همراه ابانیخ طرف آن که بود دهید را ثنا یاتفاق طور به دیفرش

 .. شدیم زده ذهنش

 ذهن در را زیچ همه و کردیم نگاه بود دهیپوش که ییلباسها و ثنا به ینیب زیر و دقت آمد،با خواهد فردا نیام دانستیم

 ... کرد شروع که بود دیفرش نیا و کردیم شروع ییجا از دیبا مرجان قول ،به داشتیبرم را قدم نیاول دیبا..سپردیم

 صبح تا نداشت طاقت گرید که بود شده تنگ زنش يبرا دلش يحد د،بهیرس تهران به دلتنگ و خسته شب يها مهین نیام

 ...دیرس منزلشان به که بود شب مهین 2 ساعت.. برود ثنا دنبال به راند،تایم لیسه خانه سمت به راست کیکند، صبر

 از رفت،قبل در سمت به و داشت بر را لشیوسا اش یگوش خوردن زنگ با..  بود نیام آمدن منتظر خوشحال و داریب ثنا

 کرده د،امتناعیبمان جا نیهم را شب گفتیم که ساینک يها اصرار مقابل در و بود کرده یخداحافظ لیسه و ساینک از خواب

 .. میبرو خودمان خانه به دیبا گفته نیام که بود

 .. کرد بلند را سرش نیماش در شدن باز بود،با گذاشته فرمان يرو را سرش نیام

 ..نتشیبب نیام نداد اجازه و نکرد هم سالم یانداخت،حت نیام آغوش در را خودش درنگ ییا لحظه بدون ثنا

 ..اش اندازه یب داشتن دوست از..  شیها شب یخواب یب از..  گفت شیدلتنگ د،ازیبوس بارها و بارها را صورتش

 دهیند را شیثنا یسال چند یید،گویکشیم مشام به را عطرش قیعم يها نفس با و دادیم فشارش خود به محکم نیام

  کردیم شیصدا مختلف يها لقب با و دیخندیم آرام ثنا يحرفها انیم در...بود

 کرد شیجدا خود از زور به و خنده با نیام..نداشت هم آمدن رونیب بود،قصد آغوشش در هنوز ثنا

  نمیبب رو خوشگلت صورت کمی بزار خوب دختر-نیام

 نیبهتر به...اش یداشتن دوست و امن پناهگاه به برد، پناه آغوشش به دوباره و کرد نگاه شوهرش درخشان چشمان به ثنا

 ... ایدن يجا
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 دندیخواب آسوده و راحت ها مدت از بعد هردو شب آن

**** 

 باال کولش سرو از ثنا که یحال در و کرد باز را کوچکش چمدان.. بدهد را ثنا يها یسوغات بود نشده فرصت شبید

 ... را رنگ یآب يبایز برق و زرق پر یمحل راهنیپ زیهرچ از اول..داد یم یکی یکی را شیها یرفت،سوغاتیم

 شرکت به ییرو چه با دانستینم نیام...بود شده کبود گردنش از یقسمت که بود داده فشارش و بود دهیبوس را نیام انقدر ثنا

 ..برود

 بپوشد را اش یاسک قهی راهنیپ بود مجبور نبود،اما سرد آنقدر هنوز ماه مهر يهوا

 ... دایجد شنیم کبود و اهیس واال،مردا شده برعکس زمونه دوره..سرکار برم يجور چه کنه،من کارتیچ بگم خدا يا-نیام

 بمون شمیپ.. نرو خب- ثنا

 دارم عجله االن که فیح.. ارمیم در سرت رو يکبود نیا یتالف برم،اما قربونت دارم کار هزارتا-نیام

  بود شده بچه..بود شده لوس که ثنا و

 دیکش نیام دستان از را لباس و.....گهید نلوووووو- ثنا

 دیخندیم صدا یب و آرام نیام

 برم دیبا...نه االن...ثنا نکن-نیام

 اش دهیورز و لخت تنه مین يرو ثنا دستان حرکت و

 ...دیرس شرکت به شهیهم از تر رید نیام

 .. رفت اتاقش به یپرس احوال و سالم از بودند،بعد روزانه يها تیفعال و کار مشغول یهمگ

 لشیتحو رو شده انجام يکارها با همراه مدت، نیا گزارش تا رفت اتاقش به دیفرش گذشت،کهیم آمدنش از یساعت مین

 ...دهد

 قیرف گذشت خوش.. مهندس ریبخ دنیرس.. به به- دیفرش

  فشرد دوستانه و محکم را دیفرش دستان نیام
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 یخال شما يجا نبود بدك...داداش قربونت-نیام

 شد خود کار سرگرم دادند،هرکسیم انجام دیبا که ییکارها و شرکت مورد در صحبت یکم از بعد

 .کردیم اداشتی يزیچ خودکار با یگاه از هر...مدت نیا گزارش خواندن و یبرس مشغول نیام

 .. بود افتاده جانش به استرس و یدل دو و شک..بود مردد نگفتن و گفتن نیب دیفرش

 ؟؟ آره يداد استراحت خودت به... سیرئ يآقا شرکت يمدین روزید چرا پس- دیفرش

 داد هیتک مبل به و کرد ییا دوستانه ظاهر به ي خنده حرفش همراه

 ..کل آخه،عقل شرکت ومدمیم روزید يجور چه..خوب پسر دمیرس شب نصفه من-نیام

 شد رهیخ دستش يتو يها برگه به و دیکش یقیعم داد،نفسیم نشان مردد یکم و پاچه دست را خود ظاهر که دیفرش

  داداش الیخیب....تو یعنی....روزید کردم فکر من راستش... خب- دیفرش

 ..کرد حرفش یچاشن یجان کم لبخند و

 چشمان به میمستق و نشست دیفرش يرو روبه مبل يشد،رو الیخیب را زیم يرو يها کرد،برگهیم نگاهش مشکوك نیام

 کرد نگاه اش ییا قهوه

 دمیرس شبم يها مهیافتادم،ن راه شبید تازه اومدم،من روزید يکرد فکر ه؟؟چرایچ منظورت-نیام

  دمید اشتباه من حتما... سین یمهم زیچ... اخه- دیفرش

 دیلرزیم شیصدا یکم و داشت استرس هم واقعا

 ستدیبا حرکت از قلبش ییا لحظه شد باعث نیام قاطع و محکم يصدا

 ادیم بدم زدن حرف مهین نصفه از یدونیم بگو، کامل یزنیم اگه ای... نگو رو حرف هی ای...بزن حرف واضح...دیفرش-نیام

 ..ییآقا هی همراه که یعتیشر ابانیخ يدم،توید رو خانم ثنا من راستش...صبح روزید..من... خب- دیفرش

  بود تر کوتاه قدش اما..بود من به پشتش و بود زده يدود نکیع آخه..ییتو کردم فکر یعنی

  بزند پلک آنکه یب..بود شده ثابت شیرو نیام نگاه
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 و رفتیم جیگ یکم سرش..رفت زشیم سمت به و شد بلند شیجا از دیترد و شک کرد،بایم نگاهش تعجب با و رهیخ رهیخ

 ..بود آشوب دلش

 ..هیبق حال به يوا گهید ینیبیم چندسالتم و دنیچند قیرف من،که شکل رو یهرکس یوقت...يدید اشتباه حتما-نیام

 گفت مطمئنش يصدا با و ستادیا سرش پشت دیفرش

 ...سبز شال با همراه.. رهیت یل شلوار با..یلجن سبز يمانتو هی- دیفرش

 کیسرام خت،کفیر دلش بود دهیپوش ثنا شتید که ییها لباس يآور ادی بود،با داده دیفرش که یمشخصات دنیشن با نیام

 برگشت دیفرش سمت به..لرزدیم شیزانو کردیم احساس شد لرزان و ملتهب د،چشمانشیکش سوت مغزش...اتاقش دیسف يها

  ستادیا شیرو به رو و

 رو مزخرفات نیا خوامینم گهید.. دونمیم چه ای بوده لیسه دیشا..یکنیم اشتباه يدار.. بشنوم يزیچ خوامیه،نمیکاف-نیام

 ..بشنوم

  کند دفاع خودش از دیبا کردیم احساس دیفرش

 داد ادامه داشت یناراحت و يدلخور يبو شیصدا که یحالت با

 شک ،امایخودت که بودم نامطمئن مرد اون مورد در دیشا...قیرف نکنه درد دستت...گمیم دروغ دارم من یگیم یعنی- دیفرش

 برگردوند رو صورتش یول.. دید منو لحظه هی یحت..بود خودش مطمئنم من...بود خانوم ثنا زن اون که ندارم

  دیکوب محکم را در و شد خارج اتاق از یمعطل یب و

 دلش و ذهن يرو دیفرش يحرفها...بکشد نفس توانستینم و بود خفه اتاق يهوا...کشدیم ریت قلبش کرد احساس نیام

 ممکن ریغ... بود ممکن ریغ کرد،یم ینیسنگ

  کند باور خواستینم.. شد ینم باورش ش،نهیزندگ تمام و عشق.. همبسترش و همسر.. شیثنا

 ...زدیم یدهن تو افکارش به و دادیم جوالن وجودش در جمله کی فقط.. گرفت رونیب را سرش... کرد باز را اتاق پنچره

 

 اشتباس هی فقط نیمحاله،ا نیا

  هاس فرشته پاکه،مثل من عشق



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 170 

  

 از مغزش...کردیم نگاهش مهین نصفه يها لبخند با یگاه و مسکوت نیبود،ام مدت نیا عیوقا کردن فیتعر حال در ثنا

 بهیغر مرد آن و ثنا از بود پر...شدینم یخال دیفرش يحرفها

 .. بود محال بود، سخت باورش

 به مزخرف و خودیب يها فکر از سرش. نداشت هم ییبود،رها شده ریدرگ ذهنش شده،اما یاشتباه حتما گفتیم خودش با

 .. دیکشیم ریت هنوز قلبش..کردیم درد شدت

 نشاندش خود کنار و گرفت را دستش مچ نیام که برود آشپزخانه به دوباره گذاشت،خواست زیم يرو را وهیم ظرف ثنا

 رفت؟؟؟ شیپ خوب کارت هفته هی نیا تو - ثنا

 ؟؟؟یعتیشر ابانیخ... يبود رفته تو...روزید تو ثنا...اوهوم-نیام

 را اش عالقه مورد وهیم...گرفتیم پوست بیس شیبرا ثنا

 عشقم یمرس..داشتم دوست یلیخ لباسمو.. نیام یراست...مگه چطور آره- ثنا

 ؟؟؟يبود رفته یک با کار؟؟؟یچ يبود رفته اونجا-نیام

 کرد نگاه نیام آشفته و درهم افهیق به ثنا

 داشت کار...بودم رفته مایش با- ثنا

 شدیم کنده پوستش که یبیس کرد،بهیم نگاه ثنا دستان به نیام

  کردیم نگاهش ن،فقطیام رفتار از جیگ ثنا...زدیم قدم سالن در... شد بلند شیجا از

 بود شهیهم از دارتر خش شیگرفت،صدا ثنا سمت به را اش اشاره انگشت

 هان؟؟؟ همرات بوده یک آشغال کهیمرت اون پس... هه ما؟؟ههیش با...آره مایش با-نیام

 .. بود نبض یب.. نزد قلبش..نکرد حرکت شیپا و دست.. نداد فرمان مغزش.. نشد باز دهانش.. کرد نگاه فقط

 نبود مهم یول کردیم احساس خود دست در یسوزش..بود مانده ثابت يدیپرترد و اهیس چشمان در شیچشمها فقط



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 171 

 ...کرد خم عقب به را سرش و گذاشت گردنش يرو را دستانش نیام

 ...پرفکرش و پردرد سر خورد،دریم وول مغزش در شمرده و واضح دیفرش يها حرف

  گرفت دست در را سردش دستان..زد بود،زانو نشسته مبل يرو صامت که ثنا يپاها يجلو

 ...ينبود اونجا بگو...من عشق بگو...یلعنت رمیمیم دارم...بگو يزیچ هی...ثنا بگو...یگینم يزیچ چرا...بزن حرف-نیام

 

 شده اشتباه که بگو من عشق

 

  گهید یکی با یستین تو اون بگو

 

 ... نیام یگیم يدار یچ...مایش با من... من- ثنا

 د؟؟یلرزیم شیصدا چرا داشت؟؟ بغض چرا..گرفت خودش سمت به را انگشتش

 من؟؟؟ ؟؟؟بايبود من با - ثنا

 دیکشیم جانش و دل به آتش ثنا مرتعش يشد،صدا بلند شیجا از نیام

 هی با..یعوض هی با...مرد هی با... دنتید گنیم یوقت...يبود اونجا یگیم یوقت..کنم باور يجور بدونم؟؟؟چه کجا از-نیام

 بهیغر

 ... غضب پر...محکم...دیکوب نیام نهیس در و زد چنگ را تلفن یشد،گوش بلند مبل يرو از یعصبان و نیخشمگ ثنا

 ها دیبا همان مانند.. تصادف روز همان مانند.. شد بلند ازدواج از بار،بعد نیاول يبرا ادشیفر

 یک يکرد فکر..یبزن حرف من ،باينجوریا یکنیم جرات يچطور تو..بودم یک با بپرس..بپرس مایش از بزن زنگ.. ریبگ- ثنا

 .. یبگ بهم بخواد دلت یهرچ ،کهیهست

  هیک شاهدت گنیم روباه به-نیام

  کرد قطع را حرفش ادامه بلندش شو خفه با همراه ثنا محکم یلیس
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 ...دیخواب همبسترش صورت بر زمخت و رحم یب که بود، ثنا نرم و مهربان يها دست

 زد؟؟ یلیس شوهرش یداشتن دوست بصورت که بود کرد،او نگاه دستانش به ریمتح ثنا

 بود؟؟ شده چه افتاد؟؟ یم داشت یاتفاق چه

 کردیم درد دستش..دیچیپ خانه در سوزش جان و تلخ هق هق يصدا

 مانده شیرو یفیظر انگشتان يجا..سوختیم یلیس يجا از صورتش..آمد خودش به اتاق در شدن دهیکوب يصدا با

  نه؟؟ ای بود خورده خورده،اصال یلیس یک بار نیآخر آمد ینم ادشی..بود

 ماند ثابت کنارش یخون کارد و مهین نصفه بیس يرو نگاهش

 

 دمیخند تو به من

 بدهم خالصانه را تو عشق خنده،پاسخ با که تا

 و من دستان به انداخت لرزه کیل تو چشمان بغض

 خاك به افتاد تو دست از زده دندان بیس

 برو گفت من دل

  .....را تو تلخ هیگر بسپارد خاطر به خواستینم چون

  

 ...ماه مهر 29

  بود گذشته هفته کی

 ... شیها یکش منت گذاشتن پاسخ یب نزدنش،از حرف قهرش،از از

 بود گفته مرجان...شده چه و بوده چه شیحرفها ریتاث دانستیکرد،نمیم نگاه نیام به دیترد و شک با دیفرش که هفته کی

 شدم دواریام بهت..یوفتیم راه ياست،دار خوب

 اش یجنگل چشمان بودن یراض ش،ازیها فیتعر از بود کرده ذوق دیفرش
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 ..نخورده یلیس..نزده یحرف..دهینشن یحرف چیه که بود،انگار خونسر نیام

 .. دهد نشان دیفرش يجلو یخاص العمل عکس خواستینم

 ..بود شانیپر خانه در و آرام شرکت در

 ...نداشت را دنیخواب یتماس چیه بدون فاصله، با اما تخت يرو کنارش تحمل..نداشت را ثنا يها یمحل کم و قهر تحمل

 ذهنش بخواهد،از نکهیا بدون اریاخت یب که ییبود،حرفها نشانده زنش کوچک دل در خنجر مانند که ییحرفها از بود مانیپش

 ..ماند یباق رنگ یب و پنهان قلبش و ذهن در يا گوشه..شد رنگ کم فقط شد،ینم پاك

 تولدش روز..امروز نیهم کرد،یم تمامش دیبا

 کردیم یبرس را یامتحان يها برگه و بود داده لم مبل يرو ثنا

 ..صدا با..کرد پرت اپن يرو را چییسو

 سالم-نیام

  هفته کی نیا یتمام د،مانندینشن یجواب هم باز

 ...رفت اتاق به و برداشت را شیها برگه ثنا

 ادیبود،ز دلخور...ادیبود،ز تنگ دل

 شد اتاق وارد نیام...نشست کنسولش یصندل يرو

 نکرد نگاهش ثنا... زد زل سقف به و دیکش دراز تخت يرو

 نگام لحظه هی نکهیا واسه... خوشگلت يها خنده واسه...وجودت واسه...صدات واسه...انصاف یب شده تنگ برات دلم-نیام

 رمااایمیم...ندارم تحمل گهید من...نباش رحم یب انقدر..ثنا کن تمومش گهید بسه...یکن

 ..کرد نگاهش ثنا

 "بود شده دوخته اتاق سقف به براقش و اهیس چشمان... بود سرش ریز دستانش"

 کند شکوه...کند هیگال خواستیم نداشت،دلش را ییجدا و يدور نیا تحمل گرید هم خودش



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 174 

 ... خواستیم را شوهرش يها نوازش و ناز دلش

 ...گذاشت نیام نهیس يرو را نشست،سرش تخت يرو کنارش

 ؟؟یتونس چطور- ثنا

 شد چنگ اش یشمیابر يموها داخل نیام دستان

 دیببخش-نیام

 ؟؟يکرد شک بهم چرا- ثنا

 دیببخش-نیام

 اش یلیس بود توانسه چطور دیکش اش غهیت سه و نرم صورت يرو را دستانش ند،یبش تا دیکش را نیام دستان شد بلند ثنا

 .. دیبوسیم و کردیم هق هق.. دیبوس یم مدام را اش خورده یلیس ه،صورتیگر با همراه کرد لمس را بزند،صورتش

 قلبش به..اش نهیس به..بود دهیکوب محکم را د،تلفنیکش اش نهیس به دست

  نیام يها التماس انیم در..زاللش يها اشک با همراه..شیها بوسه با همراه

 بودم؟؟ کرده کاریچ من ؟؟مگهيکرد شک چرا...چرا- ثنا

 شد تموم..زمیعز کنمیم نگو،خواهش یچیه-نیام

 زدمت؟؟؟ چرا...چرا- ثنا

 بود حقم....من عشق نداره اشکال-نیام

 شد؟؟ ينجوریا چرا- ثنا

 عمرم باش آروم افتاده،ین یاتفاق-نیام

 زدم رو شوهرم من..  زنت به..  من به..  يکرد شک تو..زدمت من...من- ثنا

 گرفت دست در را دستانش و کرد بغلش محکم نیام

 وقت چیم،هیبزن حرف موردش در خوامینم گهید...نکن داغونم...نگو یچیه...ثنا نگو..سیه-نیام
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 میریتقد چهیباز تو و م،منیریتقص یب نه میگناهکار نه

 میریدرگ خود احساس و دل عشق،با رحمیب راههیب در دو هر

 

 میبزن دور هی رونیب میبر شو آماد بشور، صورتتو پاشو-نیام

 کجا؟؟- ثنا

 میبگرد ددر میبر..سین تولدت مگه:پوشاند را ثنا صورت دستانش با

 مونهینم ادتی وقت چیه گفتیم ساینک:دیخند شیها هیگر انیم در ثنا

 رو یکس هر از نه:دیبوس و چسباند ثنا يلبها به محکم را شیلبها

 

 بده يدواریام عاشق منه بده،به ياری مرا يهمدرد که تو

  بده يوفادار قول من به نداشت،تو ياری سر ما با عشق اگر

  

 طرح نیمهمتر و نیبزرگتر پروژه نیشد،ا بسته قراردادش و شروع ممکن شکل نیبهتر به شمال يها نیزم ساخت پروژه

 ..شدیم محسوب برلن و امیت شرکت کارشده

 شرکت و خود شرکت کارمندان یتمام حضور قرارداد،با نیا عقد مناسبت به یکوچک جشن يبرگذار حال در نیام و لیسه

 ..دهد انجام احسنت نحو به را زیچ همه خواستیم...خوشنود و یراض آمده بدست تیموفق از نیام..بودند مقابل

 .. کردندیم فصل و حل هم درکنار و باهم را یزندگ بود،مشکالت شده قبل مانند ثنا با اش رابطه

 رشیدلگ موضوع نیا چقدر و گرفته قرار همسرش دیترد و شک مورد چطور که را شب آن بود،اتفاقات کرده فراموش ثنا

 ...را اش سوزنده يحرفها...را عشقش اشتباهات بود دهیسپرد،بخش یفراموش به را زیچ همه شب همان..بود کرده

 .. داده نیام به را آمارش یکس چه دانستینم هم هنوز
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 را زیچ همه و نشد سمج گرید هم ثنا..نشود باره نیا در یصحبت دادیم حیترج و کردیم سکوت شیها پرسش مقابل در نیام

 ...سپرد یفراموش به

 ..کنند حاظر و آماده را زیچ همه تا دیایب ثنا کمک به تا خواست ساینک از و يداریخر را جشن ازین مورد لیوسا نیام

 ..باشد یمهمان مناسب دادند،تا رییتغ یکم را خانه ونیدکوراس

 ...رفته مایش آمد ادشی که بود، شماره گرفتن درحال.. دیایب منزلشان به تا بزند زنگ مایش به خواستیرفت،م تلفن سراغ ثنا

 ... شد حوصله یب و پکر بود گذرانده که یسخت يروزها و مایش رفتن يادآوری با

 .بودند کرده مکان نقل يگرید شهر به تهران از مادرش همراه به گذشته هفته مایش

 ..باشد ششیپ اش یدبستان اری رفتن از قبل بود،تا مانده يپدر خانه در را يروز چند ثنا

 ..بخوابد نیزم يرو راحت که بود کرده عادت حاال و رفتیم آنجا به شرکت از بعد ها شب هم نیام

 ..شوند گرید يشهر یراه تا کردند جمع را لشانیوسا یتمام ن،یام و لیسه یگاه البته و ثنا کمک به مایش و يپر خاله

 و ها يباز يادآوری بود،با کرده بود،رشد شده متولد آن در شده،که فروخته خانه شدن یخال و لیوسا کردن جمع با مایش

 کرد،یم نگاه خانه وارید درو به آلودش اشک چشمان با و ختیریم پدرش،اشک مرگ تلخ خاطره یحت و یبچگ يها طنتیش

 ..بود ثنا از بودن دور و شدن جدا آن از تر بود،سخت سخت يخاکستر و شلوغ شهر آن از و محله و کوچه آن از کندن دل

 راه يگداز و پرسوز یحداحافظ ریام خانه در قبل یشدند،ساعت فرودگاه یراه لیسه همراه به ثنا و نیمسافران،ام بدرقه يبرا

 نیغمگ رفتن دم را مسافران و کند حفظ را خود ظاهر کردیم یسع بود،اما ناراحت يپر خاله رفتن از هم فروغ...بودند انداخته

 ..نسازد

 ...شدیم اعالم پرواز ساعت فرودگاه يبلندگوها از

 يبرا هرسال بود داده قول مایش به نیام..نداشت یتمام که دوست دو يها اشک و یخداحافظ ي لحظه بود سخت چه

 ..بمانند ششانیپ يچندروز و بروند نزدشان به مسافرت

 ..باشد مواظبشان خواست نیام از و سپرد خدا به و دیبوس مادرانه را ثنا و لی،سهيپر خاله

  زدیم زجه و گردیم هیگر ثنا آغوش در مایش
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 کرده هیگر..بودند دهیخند هم با..نشانیریش و دخترانه يها دل و درد و ها حرف.. شانیدعواها..بودن باهم خاطرات ادی با

 بودند هم غمخوار و هم،همدم کنار جا همه و وقت همه بودند،

 کنم کاریچ تو یب خوبم؟؟من ثنا؟؟دوست بگم دالمو دردو یک به گهید-مایش

  ردینگ شدت اش هیگر کردیم یسع و دادیم فشارش خود به ثنا

 دیکش را مایش دستان يپر خاله

 شهیم رید دخترم میبر دیبا-

 و یشوخ با کردیم یسع و بود کرده بغلش مهربان نیام شد، بلند شیصدا یب هق دستانش،هق از مایش دستان شدن خارج با

 ...کند آرامش خنده

  ماندیم ادشی در ابد تا که یکرد،نگاهیم نگاهش آخر لحظه تا مایش

 گرفتمتیم عمرا بودمت دهید ينجوریا اول روز اگه...نگاه افشویق خدا يوا-نیام

 داد فشار اش سبابه و شصت انگشت دو با و گرفت ثنا ینیب يجلو را يکاغذ دستمال سپس

 ندارما دوست اونوقت یشیم زشت یکنیم هیگر ثنا...زمیعز کن نیف-نیام

 ..بود شده دلتنگ حاال نیهم از و ختیریم اشک هنوز که ثنا و

 ..دمیم تیمصنوع تنفس سمیمیوا فکرنکن.. رمیم کنمیم ولت جا نیهم خدا به یگرفت یتنگ نفس اگه ثنا-نیام

 بسه شمایم حسود.. ينکرد هیگر ينجوریا تاحاال من بده،واسه شنانس خدا-

 یگاه فقط گذشت،یم اش یمیقد قیرف شهاب دنیند از سال کی..بود نشسته لیسه چشمان در که بود یاشک برق تر جالب

 کردیم درك را ثنا حال یخوب به و کردندیم صحبت باهم یتلفن

 ..بود کرده يمادر حقشان در يپر خاله

 و باشند امان در مادر و پدر يدعواها از تا گرفتندیم پناه انجا و رفتندیم يپر خاله خانه به دادند،یم انجام يخرابکار هروقت

 ینوع حکم هیبق به نسبت اش يبزرگتر حس..گرفتیم گردن را زیچ همه که بود شهاب شهیهم..بکند را ضمانتشان خاله

  ..داشت شیبرا تیمسئول
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 ..کردندیم سرو خودشان و داده سفارش رونیب از را بودند،شام خانه آراستن و ییرایپذ لیوسا کردن اماده حال در ساینک و ثنا

 و بود کرده بخار ها شهیش یتمام..بود کرده گرم را فضا ساختن داخل نهیداشت،شوم يبد سوز و بود سرد ماه يد يهوا

 .. داشت رونیب يسرد از نشان

 با یمشک پهن کمربند..دیپوش را شییزانو يباال تا دکلته رنگ یخاک بافت کیشود،تون آماده جشن يبرا تا رفت اتاقش به ثنا

 ..دادیم نشانش تر بایز و داشت توازن کشیبار کمر

 ..رنگ یخاک چرم يها چکمه با میضخ یمشک ساپورت با.. ساده یمشک بلند نیآست بلوز با همراه

 .. نشاند گوشش کنار يمانند گل کوچک سر گل و کرد رها اش شانه يرو ور کی را اش دهیکش اتو و لخت بلند يموها

 پشت شد،از اتاق وارد شدن حاظر يبرا نیام بود،که رنگش یمس لب رژ کردن پرنگ حال اش،در یشگیهم شیآرا با همراه

 دیبوس را گردنش ریز و کرد بغل را ثنا

 دخمر یکاشت گل یزم،مرسیعز ینباش خسته-نیام

 ...کنمیم حساب باهات بعدا حاال..ندارم شتریب که نیام دونه هی نداشت رو شما کنم،قابلیم خواهش- ثنا

 امشب يشد خوشگل چه...تو یعشقم-نیام

 خودم دونمیم- ثنا

 اشاره انگشت که یحال در و کرد باز کمرش دور از را دستانش بود،ثنا مانده مات فرمش خوش و براق يلبها يرو نیام نگاه

 ..رفت عقب به قدم چند دادیم تکان را اش

 نکن فکرشم- ثنا

 شد کینزد ثنا به و رفت باال یطانیش حالت به نیام يابروها

 گرفت محکم را کمرش و....گهید بار هی ؟؟؟بگویگفت یچ-نیام

 یکنیم خرابش شده یرنگ نیا کردم کار روش یکنم،کلیم خواهش نیام- ثنا

 نکن شک-نیام

  دشیبوس محکم و
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 ... شناختینم را یکس مرجان البته و دیفرش از ریگرفت،بغیم قرار شوهرش کارمندان و همکاران جمع در بار نیاول يبرا ثنا

 يباز زبان با و گرفتیم گرم او با یخوب به شناختند،مرجانیم را او همه گرید و بود رفته شرکت به لیسه با يچندبار ساینک

 ... کردندیم صحبت باهم يزیهرچ از راحت و بود آمده خوشش مرجان تیشخص از ساینک..آورد یم دست به را دلش

 نگاه آن با همکار نیا به نسبت یخوب حس حال به تا دنشید اول روز همان امد،از ینم خوشش مرجان از وجه چیه به ثنا

 ..نداشت اش یزخم يها

 .. مضاعف حسادت با داشت ثنا به را حس نیهم هم مرجان.. دیدینم دوستانه اصال را مرجان رفتار و نگاه

 و خوردیم حرص شتریب شیبرخوردها و رفتار نیهمچن و بود ساخته زنش يبرا نیام که یزندگ و خانه دنید از مرجان

 ..اند برازنده اریبس هم کنار در و ندیآ یم هم به يادیز دو آن که دانستیم هم کرد،خودشیم يحسود

  آمد استقبالشان به بود موزونش اندام مناسب که شیبایز رنگ کرم شلوار و کت با نیام

 .. کردیم یمعرف را همکاران یکی یکی و بود شده حلقه همسرش کمر دور دستانش

  شد خانه بزرگ سالن وارد هیبق از زودتر و انداخت نییپا را سرش ثنا دنید با دیفرش

 بود شده دهیچ بو خوش یعیطب يها گل با همراه ییرایپذ لیسالن،وسا يها گوشه

 ...خود يها برادر ای خواهر با مجردها و بودند آمده خود يها بچه و همسر و خانواده با مهمانها یتمام

.. بود زاریب سکوت و ییتنها از.. دادیم حیترج ییتنها به را یشلوغ شهیکرد،همیم شادتر را ثنا ها بچه يباز و غیج يصدا

 .. بود بخش آرامش شیبرا یشلوغ نیا و اهویه پر و شلوغ شهیهم اطرافش طیمح..  دادیم آزارش ییتنها

  دیبوس بارها و گرفت آغوش در را ماهان و رفت استقبالشان به خودش دند،ثنایرس راه از ماهان همراه به مهسا و احسان

 .. بود شده یداشتن دوست و نیریش ماهان

 ..اوردیدرن را اش هیگر و ندهد فشارش و ردینگ گاز را شیلپها و نتشیبب نیام بود ممکن ریغ

  ...نکرده لهش نیا از شتریب گرفت،تایم دستانش از زور به را بچه مهسا هم شهیهم

  بود یکس با کردن صحبت مشغول ،هرکس گذاشت يشاد و دار تمیر کیموز لیسه

 ..دادندیم تکان را خود سالن وسط در هم ییا عده
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 و گرفتیم يرادیا و نکته یهرکس از مهسا..بود گرم ثنا با بتشانیغ بازار و بود کرده ریمتح را مرجان،مهسا دکلته و باز لباس

 سردت بپرسد مرجان از برود خواستیم دلش...بود کرده زوم مرجان يرو همه از شتریب.. شدیم ثنا خنده باعث شیحرفها با

 ...نشاندشیم التماس و خواهش با ثنا هربار که شود بلند گرفت زیخ يچندبار.. سین

 يباال تا رنگش يفسفر يبایز لباس..آورد بدست را نیام دل اش ییبایز با و باشه نیبهتر جمع در خواستیم مرجان

 مورد بلکه تا خوردیم چرخ سالن در اش یسانت 10 پاشنه يها کفش با..بود کرده جمع سرش يباال را بلوندش يموها..زانو

 د،یدیم را دیفرش نگران یکم البته و گونه نیتحس نگاه فقط بار هر که کند نشیتحس نگاه با او و ردیگ قرار نیام توجه

  خواستینم را اش توجه و نبود مهم شیبرا مرجان

 مرجان متوجه اصال نیام... داد یم را اش رهیخ يها نگاه پاسخ لبخند با یهرازگاه و کردیم حفظ یخوب به را ظاهرش یول

 ....بگذرانند خوش و باشند نداشته يکسر و کم که بود مهمانان به توجهش تمام.. کردینم او به ینگاه نیکوچکتر و نبود

 شدینم ظاهر شیجلو نگونهیا گرنه و نداشت خبر اتشیاخالق از و شناختینم ادیز را نیام نایقی

 نیام هیبود،هد مانده ثنا رنگ دیسف ریزنج يمهسا،رو يموذ بود،نگاه مهسا با کردن صحبت و ماهان با يباز مشغول ثنا

 .. بود زنانه و فیظر اما خودش ریزنج هیشب قایدق تولدش،که يبرا

  کشاند ریزنج و ثنا گردن به مرجان از را بحث مهسا

  واال بده خداشانس واه واه-مهسا

 .... شده که ترسشم از چارهیب اون.. کنهینم کارا نیاز احسان که خانم،نگو حسود هیچ- ثنا

 کرد قطع را حرفش ادامه ییا زنانه و نازك يصدا

 و باشد شده شانیحرفها متوجه دیشا دادیم احتمال..دیپر سرش از فاز سه بود،برق زده شیصدا جان ثنا که مرجان دنید با

  شد بلند و رفت غره چشم مهسا به.. شدیم اش یشرمندگ باعث نیا..داشت کار چه او با مرجان گرنه

  حرفات نیا با تو دست از امان- ثنا

 رفت مرجان سمت به یشرمندگ و لبخند با

 من با دیداشت يکار جانم- ثنا

 گرفت دست در را ثنا دستان و دیخند یخاص محبت با و دوستانه مرجان
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 از اومدم و گرفتم وضو بکشه طول یمهمون دمیبخونم،ترس نماز خواستمیم راستش...شدم مزاحم زمیعز شرمنده-مرجان

 ...خونه

 ...شد شرمنده و دیکش خجالت شتریب ثنا

 بخونم؟؟؟ رو نمازم آروم و خلوت يجا هی شهیشلوغه،م یلیخ نجایا-مرجان

 ایب من نشه،با چرا حتما آره- ثنا

  کرد ییراهنما خواب اتاق سمت به را مرجان

  بود آنجا هم جانمازش و خواندیم نماز آنجا شهیهم خودش

 ..نشاند لبانش بر يلبخند و زد دیفرش به يزیر چشمک ها پله از رفتن باال هنگام مرجان

 شد خارج اتاق از و داد دستش به را شیبو خوش کرد،چادر پهن شیبرا را سجاده ثنا

 دلش دونفره تخت دنید بدهد،با آب یگوش سرو زد،تا یچرخ مرتب و زیتم خواب اتاق در و کرد قفل داخل از را در مرجان

  دیکش سرك..کرد د،نگاهیکش رونیب را کشوها یشد،تمام رو و ریز

 داده اتاق به یخاص ییبایز وارید يرو بزرگ يها عکس قاب..سوختیم درون از و خوردیم حرص شترید،بیدیم شتریب هرچه

 .. بود چشم يجلو يادیز و بود

 يها ژست بود،با شده گرفته اسپرت و یمجلس يلباسها با گرید يچندتا و یعروس به مربوط ها قاب از يتعداد

 .. خواب اتاق ،مخصوصیآنچنان

 ..دیشنیم را شیها دندان دنییسا يصدا

 و تراش خوش يبازوها يباال اهیس خال بود،مخصوصا کرده جلب را توجهش نیام بغل در باز کامال یلباس با ثنا از یعکس

 ..فرمش خوش

 چشمانش کنسول زیم يرو ثنا یگوش دنید با که بود غرق شیها درفکر.. اهشیس خال کرد،بهیم فکر ثنا پوشش طرز به

  ..زد برق

 نشد، شکه ادیز که بود نیام فقط..کرد ریگ غافل را همه منتظره ریغ و یناگهان ارید،بسیفرش و مرجان ينامزد خبر
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 رنگ به رنگ و دیفرش یواشکی يها نگاه..ندیآ یم باهم یگاه و شوندیم خارج شرکت از باهم که بود دهید يبار چند

 ...را ریاخ مدت چند در حاالتش کردن رییتغ و بود دهید را شدنش

 ..شد نیریش همه دهن و کرد پخش ینیریش شرکت تمام در دیبود،فرش دهیچیپ شرکت هردو در شانینامزد خبر

 ...بود خوبشان انتخاب و تیرضا نشان مرجان مستانه و شاد يها خنده و دیفرش یطوالن و ادیز يها تلفن

 و افکار نظر از هم آمدند یم هم به کامال دو آن نظرش همکارش،به و دوست گرفتن سامان سرو بابت بود خوشحال نیام

 ..خانواده لحاظ از هم فرهنگ

 شیبرا يکار چیه از داد قول و دیبگو او به آمد شیپ یمشکل هرکجا خواست و گفت کیتبر دیفرش به برادرانه و مهربان

 ...نگذارد شیتنها و نکند غیدر

 به بار کی سال چند و سیانگل ساکن بزرگش برادر..بود دستشان يعصا و کردیم یزندگ رشیپ مادر و پدر همراه دیفرش

 ..بود يعاد و یمعمول کامال شانیمال وضع..آمد یم دنشانید

 کنند یزندگ شیآسا و یراحت در مادرش و پدر بود،که نیا تالشش و یسع تمام

 ..بود دار خانه مادرش و ارتش بازنشسته پدرش

 مادرش يپا به خار نبود حاظر زد،یم شیصدا زجونیعز شهیهم و داشت مادرش به ییا اندازه از شیب و خاص عالقه دیفرش

 ...بود او جان به شهیهم راستش قسم...برود

 شدیم حالشان يایجو شهیهم و بود قائل یخاص احترام مهربان مرد و زن آن يبرا هم نیام

 بخواهد نکهیا نه و کند یخوشحال و يشاد بخواهد که شناختشانیم ادیز نداشت،نه یخاص حس شانینامزد خبر دنیشن از ثنا

 شود ناراحت

 يآرزو..کرد یخوشبخت يآرزو شانیبرا و زد يپرمهر شان،لبخندیآرزوها به دنیرس و عاشق دو وصال دنیشن از فقط

 ...جوان يها زوج یتمام يبرا سعادت و یخوشبخت

 ...باشند باهم و بروند رونیب دیفرش با تا آمد یم امیت به يکار ساعات نیآخر هروز مرجان

 و عاشق يادیز نظرش به دیآ یم نجایا تا راه همه نیا مرجان و رودینم او دنبال نیماش با دیفرش چرا بود سوال شیبرا نیام

 .. نداشت را بودن دور و دنیکش انتظار طاقت بود،که دیفرش فتهیش
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  او يهوا به...دیآ یم او دنید يبرا مرجان دانستینم

 .. بود شان یواقع و قیعم عشق دهنده مهرشان،نشان پر و عاشقانه يها حرف...دیفرش و مرجان یمیصم رابطه

 ...کنندیم تالش شان یزندگ يبرا باهم و دارند دوست را گریهمد چقدر بفهمانند،که همه به خواستندیم

 تا دادیم انجام نقص یب و کامل را شیکارها یکرد،تمامیم استفاده امیت به آمدن و شدن میج يبرا ییا بهانه هر از مرجان

 ... کردیم پرواز گرید شرکت سمت به بازهم لیسه يها زدن غر وجود با ید،حتیاین شیپ یحرف

 ...نداشتند خبر آنها و بوده پسند دختر و یداشتن دوست دیفرش انقدر کرد،واقعایم فکر خودش با لیسه

 يادیز کردیم احساس فقط کرد،یم درك را حالش و گرفتینم سخت مرجان به ادیز و بود شاد و خوشنود هم او حال هر به

  آمد یم دیفرش به یول..است عجول و حول

 و شده خم زیم يرو يها نقشه و ها برگه يرو هردو بودند، یمطلب ي درباره دادن نظر و کردن بحث حال در نیام و دیفرش

 ...کردندیم صحبت باهم

 ...سیرئ يآقا نکش کار ما خان دیفرش نیا از انقد-مرجان

 شد بلند شانیسرها مرجان يصدا دنیشن با

 ...شدیم چشمانش درخشش باعث و دیشنیم ادیز مرجان از هارا حرف گونه نیا دایکرد،جد نگاهش یخوشحال با دیفرش

 .. بوده خم سرش ساعت چند نبود بود،معلوم شده خشک یحساب گردنش.. رفت هوا به آخش يسرش،صدا کردن بلند با نیام

 دادیم ماساژش و بود گذاشته گردنش يرو را دستش

 نمیا... خدا به درآورده روزگارم از دمار.. اون از من تا کشه،یم کار ازمن شتریب شما دیفرش آقا نیا کتا،واالی خانم سالم-نیام

  داشتم شانس من اگه... ییا لهیتیف چراغ منو رهیگیم برق همرو... آخه کارمند شد

  شد خارج اتاق داد،ازیم ماساژ را گردنش و زدیم غر که جور نیهم

 برطرف را اش یخستگ و دادیم ماساژ شیبرا را گردنش که بود او دستان کاش يا که کرد آرزو ییا لحظه مرجان

  حسادت درد..دیکش درد و رفت رژه چشمانش يجلو بود دهید که ییها هزارم،عکس بار يکرد،برایم

 دردش گردن يبرا و کند نگاه نگونهیا را او مرجان خواستیم شد،دلشیم کالفه نیام به مرجان رهیخ يها نگاه از دیفرش

  بود شده هالکش نگونهیا مرجان که داشت چه نیرود،ام ضعف و غش شیحرفها يبرا و بسوزاند دل
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 وارد کردینم دهد،جرات انجام دیبا چکار دانستینم دستپاچه حکمت د،خانمیچیپیم شرکت در شان بلند ادیفر و داد يصدا

  بود دهیترس شانیدعوا يصدا دنیشن از یول شدینم مربوط او به آنها یخانوادگ يدعوا.. است خبر چه ندیبب شود اتاق

  شد شرکت وارد درهم يها اخم با نیام

 حکمت؟؟؟ خانم خبره چه نجایا-نیام

... بودن یعصبان هم یلیخ اومدن شیپ قهیدق چند کتای خانم که بودن اتاقشون تو فخار بخدا،مهندس دونمینم-حکمت خ

  بگم يزیچ نکردم جرات منم راستش..اتاق داخل رفتن نجوریهم

 برداشته رو ساختمون کل صداشون.. شرکته نجایا ؟؟یچ یعنی-نیام

 کرد باز خشم با را در و رفت دیفرش اتاق سمت به

 فخار؟؟؟ مهندس دعواس يجا نجایا... خانواده دادگاه ای شرکته نجایا... دیبکش خجالت... خبرتونه چه-نیام

 برگرداند را شیرو یخاص نفرت و حرص با کردند،مرجانیم نگاهش ملتهب و قرمز يها افهیق با دیفرش و مرجان

 بگم یچ دیبا دونمینم.. شرمندتم- دیفرش

 .. یکنینم رو شرکت نیا و من يآبرو فکر.. ییا شرمنده حاال.. ادیم شرکتم رونیب تا هوارتون و داد يصدا ؟؟یچ یعنی-نیام

 برگشت طرفش به آتش گلوله مانند مرجان

 ... دارم من اما.. يندار گفتن واسه یحرف چون.. یدونینم که معلومه ؟؟یبگ دیبا یچ یدونینم-مرجان

 و وسوسه از وجودش...دیچیپ مشامش در نیام تلخ و تند ادکلن يستاد،بویا شیرو به رو قایدق و کرد حرکت نیام سمت به

 ...داشتنش وسوسه...شد زیلبر خواستن حس

 حرفم به چرا..زمیعز دمیم قول بهت من.. میکنیم حلش خودمون.. کن تمومش و يباز مسخره نیا.. مرجان هیکاف- دیفرش

 تو؟؟؟ يدینم گوش

 ....یستین یناراض موضوع نیا از ادیز خودتم انگار واقعا؟؟؟-مرجان

  بدم حیتوض دیبا بار چند... رمیتقص یب من گفتم صدبار... یکنیم بدتر گمینم یچیه بهت یهرچ... گهید بسه- دیفرش

 ...نداشت دوست را مشتاق نگاه نیا..بود شده کالفه هم مرجان رهیخ نگاه آورد،از ینم در سر شانیحرفها از نیام
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 کردیم سیخ را چشمانش جنگل یاشک نم و دیلرزیم ییا خفه بغض از شیصدا که یحال کرد،دریم نگاه نیام به هنوز مرجان

 کرد شروع آرام و شمرده

 ...نهیبیم بد.. سیرئ يآقا نهیبیم بد وگرنه رونیب بکشه من یزندگ تو از پاشو بگو بهش-مرجان

 دادیم تکان را شیپا یعصب و بود انداخته ریز را سرش دیکرد،فرش نگاهش ریمتح و مات نیام

 زد صدا را مرجان آرامش يصدا با

 ...کنمیم خواهش مرجان- دیفرش

  ؟؟؟ خانم هیچ منظورتون-نیام

 بوده ییا مساله هر و افتاده یاتفاق هر راد،قبال جناب دینیبب.. دارهینم بر شوهرم سر از دست که هیکس همون منظورم-مرجان

 ...گذشته به مربوط و بوده مجرد دیفرش موقع س،اونین مربوط من به

 دونهینم...نشناخته منو نکنه،هنوز يباز من یزندگ با بگو بهش...هستم من حاال...کنهیم ازدواج داره حاال کرده فرق حاال اما

 رهیبگ ازم رو حقم یکس زارمینم وفته،منیدرب من با دینبا

 .....محترم خانم دیگیم یچ شما فهممینم اصال من د؟؟یزنینم حرف واضح چرا بگم؟؟ یک به ؟؟یک-نیام

 ...نکن بزرگش رو مساله کنمیم خواهش ازت دارم خانم، مرجان- دیفرش

 نبود مصمم و مطمئن انقدر حال به کرد،تا جا جابه شانه يرو را فشیک مرجان

  شدن یخال حس... دنیرس و یکینزد داشت،حس یخوب احساس

 سین توش مرده یکنیم هیگر سرش باال که يگور نیا بگو بهش.. خانم ثنا.. خانومتون به-مرجان

  بده گهید يجا شو يروز خدا

 سین توش مرده یکنیم هیگر سرش باال که يگور نیا بگو بهش.. خانم ثنا.. خانومتون به-مرجان

 بده گهید يجا شو يروز خدا

 لرزاند را شرکت يوارهاید نیام بلند شو خفه يصدا
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 واقعا... درهمش يها اخم.. نیام نیخشمگ و ترسناك چشمان.. ستادیا دیفرش کنار و رفت عقب به قدم د،چندیترس مرجان

 شود کوچک و رییتحق نگونهیا او توسط خواستینم دلش...بود دهیترس

 ... رمیبگ گل دهنتو خودم شمیم مجبور گرنه و بفهم دهنتو حرف-نیام

 زدیم جا دینبا.. دیترسیم دینبا.. دیخند صدا با مرجان

 مهندس زنهیم دورت داره زنت.. ریبگ رو زنت يجلو برو.. بزن لیب خودتو خونه ،دریزن لیب اگه تو-مرجان

 آنجا از خواست مرجان از ادشیفر با و کرد پرت مرجان يجلو را خودش دیبرداشت،فرش زیخ مرجان طرف به نیام

  بکوبد دهانش در مشت با خواستیم واقعا نیام...برود

 زد ادیفر نیام به خطاب شرکت از کامل شدن خارج از قبل..  شد خارج اتاق از یمعطل یب مرجان

 ؟؟؟حسيشنوینم رو انتیخ يبو.. کننیم استفاده سوء تتیخر از دارن.. مهندس برف ریز يکرد سرتو-مرجان

 برداشته جارو همه گندش ي؟؟؟بویکنینم

 نییپا خود همراه هم را او و رفتیم فرو شتریب لحظه هر شیپا ریز نیزم.. شودیم یخال شیپاها ریز کرد احساس نیام

 دلش.. بود شده فلج.. حس یب بدنش.. بود شده خشک و تلخ دهنش.. شد رها نیزم يرو لشیوسا و فیک.. دیکشیم

 .. کردیم اش خفه خودش و کردیم حمله سمتش به تا داشت توان خواستیم

 را شد،دستش درهم اش چهره دیچیپ اش نهیس قفسه در که يدرد از..بود نشده ناتوان همه نیا حال به نداشت،تا توان اما

 داد فشار و گذاشت قلبش يرو

 اتاق کف رنگ یآب يها رگه و يدیسف يرو تارش رفت،نگاهیم یاهیس نشست،چشمانش نیزم يرو زانو شد،دو خم زانوانش

 ...بود مانده

 لرز و ترس با که بود حکمت خانم فقط اند، رفته کارمندان یتمام کردیم شکر خدارو.. رفت سمتش به آشفته و نگران دیفرش

 ... کند صحبت او با کارش مورد در تا بود مانده نیام منتظر حکمت خانم.. بود زده زل بهشان

 کرد لیتعط را شرکت سپس نکند صحبت یکس ده،بایشن و دهید که ییزهایچ و مورد نیا در خواست حکمت خانم از دیفرش

 ..بست را در و

  شدینم اما کند بلندش کرد یسع و نشست نیزم يرو کنارش
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 فراموش.. گفت يزیچ هی بود یعصبان.. رینگ يجد رو مرجان يحرفها که نشده يزیچ داداش، پاشو جان نیام- دیفرش

  کنمیم کن،خواهش

 ...رنگ یب و یاست،خال یخال چشمانش کرد احساس دیفرش... چشم در چشم کرد، نگاهش نیام

 کردیم زمزمه آرام فقط.. شدینم بلند شیصدا.. آمد ینم در شیصدا

  بود یچ منظورش-نیام

  سین مهم که گفتم...من داداش کن ولش- دیفرش

 شده کر کرد شد،احساس بسته نیام عربده از چشمانش

 بگو-نیام

 رونیب میبر پاشو شهینم نجایا..یخواست خودت بدون گم،امایم.. خب یلیخ.. خب یلیخ- دیفرش

 تونمینم..تونمینم-نیام

 متنفر خودش کند،از داغون نگونهیا و درآورد پا از را او حرف کلمه چند کردینم بود،فکر عجب در نیام یناتوان از دیفرش

 .. بود زاریبود،ب

  ..بود نشسته نیزم بر ناالن و شکسته نجوریشرکت،ا اقتدار با و جذبه پر سیرئ...بود آورده نیام سر ییبال چه

 نشست کنارش هم ند،خودشیبش اهیس يها مبل يرو تا کرد کمک نیام به

 بگو... شنومیم-نیام

 کرد نگاه لرزانش انگشتان به و انداخت نییپا را سرش دیفرش

 فقط... گفت که مرجان يبشنو يخوایم یچ- دیفرش

 .. یلعنت بگو...یبگ تو خوامیم.. سین مهم واسم اون يحرفها..بگو تو-نیام

 ..نبوده یخاص زیچ اصال راستش.. یکن فکر یمنطق و ینش یعصبان بده قول... گمیم...باشه.. یاوک- دیفرش

 ..دیکش یقیعم نفس سپس
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 خانومت با کینزد از و يحضور ازدواجتون از بعد که بود بار نیشد،اول بسته شمال قرارداد مناسبت به که یمهمون- دیفرش

 ...سین مهم اونا م،اصالیبگذر... خونشون بودم رفته لیسه با يچندبار قبال..داشتم برخورد

 فکر اولش..کردیم نگام یخاص جور هی.. استقبال،راستش نیاومد ییگو آمد خوش واسه هردوتون تو اومدم در از یوقت

 .. يلبخندها یگاه و رهیخ يها نگاه دمش،اماید ابونیخ تو من که یگفت بهش تو کردم،یم

 .. بود اش نهیس يرو هنوز دستش..کشدینم نفس اصال انگار..دردش پر و رهیت چشمان به کرد نگاه نیام به

 خوردیم ترك یخشک از و بود شده خشک لبانش..  خی رنگ به.. شدیم رنگ یب.. رفتیم يدیسف به رو نیام صورت

 .. بود شده رید یمانیپش يداد،برایم ادامه دیبا

 نگاه طرز دیشا منه االتیخ کردمیم زد،فکریم زل بهم ياونجور چرا دونمینباشم،نم دشید يجلو ادیز کردمیم یسع-

 یتوجه وبهش نبود مهم برام اصال قبال راستش خونشون رفتمیم که افتادم یم ییروزا ادی نگاهاش با..هینجوریا کردنش

 بود رفته ادمی کردم،اصالینم

 خراب سرش بر شیآرزوها کاخ.. شدیم حل وجودش در و خوردیم ترك قلبش از ییا کهیگفت،تیم دیفرش که يا جمله هر با

 ...کردیم درد تنش تمام..شودیم له شیها استخان کردیم احساس.. بود مانده نیسهمگ يآوار ریز.. شدیم

 شکست من غرور ،انگاریول کنمینم باور

 یکن نابودم حرفات با يخوایم.. یگیم چرت يدار.. نداره دروغه،امکان-نیام

 قتهیحق نیع همش.. باشه دروغ اگه خدا به.. بگم یخواست خودت.. بکنم نکارویا دیبا یچ واسه.. یگیم يدار یچ- دیفرش

 ..بگم قصه واست نجایا نمیبش ندارم مرض که من.. یکنینم باور چرا..

 بار نیآخر يبرا.. بار کی فقط کرد،یم مطمئنش دیبا..نه از پر.. نکردن باور از پر.. بود دیترد و شک از پر نیام چشمان و نگاه

 بگم دروغ اگه زمیعز جون به- دیفرش

 بود زشیعز دیفرش یزندگ تمام... گرفت دست در را بست،سرش را چشمانش نیام

  داد صدا میگوش دفعه هی.. میزدیم حرف باهم میداشت ادتهی-

  دخترته دوست کردم فکر...دیپر رنگت که موقع همون-نیام
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 حال به سوخت دلش گرفت دلش دیفرش.. شیبایز دار خش يصدا داشت غم چقدر.. بود ناالن و جان یب شیصدا چقدر

 .. نیام پرزجر يصدا

 افتنی يد،برایکشیم گاریس که شدیم یمدت اما بود زاریب دود از شهیستاد،همیا پنجره کنار او به پشت و شد بلند کنارش از

 ...بود کرده گم بود وقت یلیخ که ینسب آرامش

 فرستاد رونیب به را دودش و زد آتش يگاریس..درآورد را گارشیس پاکت

 ... و معصوم یلیخ افشیبودم،ق دهیشن ادیز خانوادت ل،ازیسه و خودت از رو فشیتعر-

  دهیم نخ بهم داره کردمینم باور باشه، ينجوریا شدینم باورم

 کاش يا.. بشنود خواستینم گرید.. داد فشار شیگوشها به را دستانش.. شدیم داغون.. مردیم.. دیکشیم زجر نیام

 ..نداشت دنیشن تحمل گرید کند رونیب اتاق از را دیفرش و ستدیبا شیپا يتوانست،رویم

 ..کردیم يکار محکم دیبا کرد،یم تمامش دیبا.. دادیم ادامه دینبود،با کن ول دیفرش

 .. بود درآورده پا از را قشیرف...بود برنده و زیت بود زده دوستش شهیر به که ییا شهیت

 ...شدم دادن امیپ مشغول و رفتم کنارت از موقع داشتم،همون ناشناس شماره هی از امیپ هی میگوش رو-

 یفهمینم.. رو حالم یکنینم باور.. نیام مردمیم داشتم.. گفت یوقت.. دمیفهم یوقت.. زارهیم سرم به سر داره یکی کردم فکر

 گمیم یچ

 میبگذر....ياونجور داشت.. گمید قیرف هی خواهر.. میمیقد قیرف زن.. دوستم نیبهتر زن

 .. کنم پاکشون بود رفته ادمیخوند، میگوش تو هارو امیپ مرجان شمیپ روز چند

 ازدواج گهید مدت هی قراره.. داره حق اونم خب اما.. نبوده يزیچ.. بوده سوءتفاهم که کنم شیراض کردم یسع یلیخ نیام

 ...دارم رابطه ثنا با و کنمیم انتیخ بهش کرد فکر.. میکن

.. نیام حاال،متاسفم اما نکردم باور.. کردیم بخند و بگو مرد هی با وضع اون با که دمش،ید یعتیشر ابونیخ تو اونروز یوقت

 متاسفم

 ..خوردیم بهم حالش خودش از خودش.. نداشت را دادیم انتیخ و دروغ يبو که اتاق آن در ماندن و زدن حرف توان گرید

 برگشت نیام طرف به
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 به تا بود دهیند.. است اشک رد دیرسیم اش چانه تا نیام چشمان از که يرد.. کردینم بود،باور داده هیتک مبل به را سرش "

 به چه..ختیریم اشک مظلومانه و صدا یب انقدر چرا.. بود سیخ چشمانش چرا...را غرور کوه هیگر بود دهیند... را اشکش حال

  "بود اورده روزش

 شکنهیروم غرور مرد هیگر شکنه،یم رو صبور کوه هام هیگر

 ها تیمیصم و ها یجوان تمام ادی افتاد،به لیسه و نیام با اش یدوست دوران تمام ادی دبهیفرش

 يها اشک تحمل.. مانشانیپ و عهد و بود خوانده شانیبرا را یدوست آهنگ ولنیو نواختن با همراه نیام که يروز ادی به

 از.. ها دروغ ي همه.. ها رنگین ي همه.. را زیچ همه دیبگو خواستیم.. را شدنش خرد تحمل.. نداشت را نیام داغ و شفاف

 بودنش قیرف نا از.. ها یصفت وانیح

  رفت سمتش به

 ....من.... نیام- دیفرش

 خواستیم.. بود دهیپسند را مرجان مادرش.. شانینامزد.. شیبایز و عاشقانه يحرفها..مدتش نیا يها خنده.. مرجان چشمان

 کنندیم ازدواج ندهیآ ماه تا بود داده قول مرجان.. شود داماد

 کنار از یاشک رد و بود زده زل سقف يدیسف به ،کهیحس و روح یب شده خشک و یخی مجسمه کنار شد،از رد کنارش از

 داشت انیجر صورتش

 رفت و کرد زمزمه لب ریز

 ببخش منو.. نیام ببخش منو- دیفرش

  را مردنش دیند و رفت

 قلب شد نابود.. سخت و غرور کوه آن شکست..مرد احساسش تمام.. مرد روحش.. امدین در شیصدا و مرد،مرد موقع همان

 .. بود فنا به رو.. مهربانش و عاشق

 سفت و سخت نیزم.. نداشت را نرم يجا تحمل افتاد نیزم يرو و کرد جدا راحت و نرم يها مبل از را اش تنه یسخت به

  بود خی.. بود سرد نیزم.. خواستیم را شیپا ریز

  نه....نه: کردیم زمزمه آرام آرام
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 شدیم لیتبد ادیفر به کم کم شیها زمزمه

 لرزاند را طبقه 10 ساختمان سوزش جان ادیفر يصدا

  دیچیپ دهانش و گلو در خون يبو

 اش شماره هزارم بار يبرا.. رفتیم راه سالن در نگران ثنا..بود امدهین خانه به هنوز نیبود،ام گذشته شب مهین کی از ساعت

 .. است خاموش.. است خاموش گفتیم مدام که ییصدا از خوردیم هم به گرفت،حالش را

 ... بپرسد را حالش تا بود گرفته تماس نیام بار کی فقط...بود خبریب بود،ازش رفته شرکت به آلود خواب و خسته که صبح از

 .. کابوس پر یشب.. بودند گذرانده را يبد شب شبید

 .. بخوابد نیام بود نگذاشته و بود شده بد حالش ثنا شب يها مهین.. بخوابند درست بودند نتوانسته کدام چیه صبح تا

 ..زد شیصدا ارام.. بود شده داریب خواب از شیها ناله يصدا با نیام

 ... انداخت همسرش آغوش در را خودش و دیپر خواب از هیگر و غیج با ثنا

  بود دهید که یوحشتناک خواب از.. دیترسیم يزیچ از.. بود دهیترس ثنا

  بود دهیچسب نیام به محکم دیلرزیم که یحال ش،دریها هیگر با همراه

 ترسمیم تو بدون من.. ترسمیم من.. نرو.. نیام نرو- ثنا

 دینبا یچیه از هستم من تا..واست رمیبم یاله..شتمیپ من.. سین يزیچ... يدید خواب... زدلمیعز آروم..... سسیه-نیام

  یبترس

 بگو.. نیام يرینم که بگو.. نرو- ثنا

 نوازش با همراه بود اندهیچس اش نهیس به را سرش..کردیم نوازشش یمهربان و متیمال با نیام و زدیم شیصدا التماس با ثنا

 ..بود شده سیخ ثنا داغ يها اشک از اش نهیس..زدیم حرف گوشش در شیموها

  خواب هی... بوده خواب هی فقط...که رمینم ییجا عشقم یب من-نیام

 و غیج کابوس،با دنید با رفتیم بخواب و شدیم گرم چشمانش یکم تا.. دیلرز نیام گرم اغوش در و سوخت تب در صبح تا

 .. دیپریم خواب از هیگر



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 192 

 بود نگران نیام

 ..بود دهیترس ثنا

 .. اش آشفته يها خواب از

 .. لشیدل یب لرز و تب از

 هوا شدن روشن از.. فردا از

 قطع تبش یول گذاشتیم اش یشانیپ يرو را دستش یگاه از هر..بود مواظبش و بود نشسته سرش يباال صبح تا نیام

 ...شدینم

 نشسته يورود در يرو به رو وارید کنار.. بود آشفته ینگران از دلش و سرخ یخواب یب از چشمانش بود دو کینزد ساعت

  بود گرفته بغل در را پاهاش... بود

 ..دیلرزیم هم هنوز داشت تب هم هنوز

 .. کرد بلند شیپاها يرو از را سرش برد باال را قلبش ن،ضربانیماش يها چرخ يصدا

 .. دانستینم را لشیدل که یاسترس د،ازیلرزیم شیپاها..ستادیا شیپاها يرو در شدن باز با

  را لشیموبا بودن خاموش لیدل.. بپرسد را امدنش رید لیدل و بزند داد سرش بود اماده

 خراب شیپ یساعات که نشیریش يایرو به.. شیزندگ يبایز ریتصو کرد،بهیم نگاه ثنا به و بود ستادهیا در کنار همانجا نیام

 ... بود رفته یتلخ به رو..بود شده

 حال از نشان...خونش رنگ به چشمان.. اش کرده ورم و یخون یشانیپ.. نیام داغون و آشفته افهیشد،ق کینزد قدم چند ثنا

  داشت خرابش

 ..افتاد یم داشت یاتفاق چه.. بود افتاده یاتفاق چه.. بود نگران.. زدیم شور.. دادیم بد یگواه دلش

 ...بود دهیچسب شده خشک يها خون به اش یشانیپ يرو يبرد،موها پرخونش یشانیپ سمت به را دستش

  ؟؟ياورد خودت سر ییبال چه شده؟؟ یزدلم؟؟چین؟؟؟عزیام- ثنا

 ... نشاندش مبل يورو دیکش را دستانش
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 یزنینم حرف چرا.. نمیبب ایب-

  کند زیتم را صورتش تا.. برگشت لیاستر گاز و نیبتاد با و رفت آشپزخانه سمت به

 کردینم فکر زیچ چیه به... کردینم نگاه یخاص يجا به.. بود نشسته حرف یب نیام

 ..کردیم درد وجودش تمام

 را صورتش تمام و ختیریم اشک آرام آرام.. بود شده خشک گردنش نییپا تا یشانیپ گوشه از کرد،خون نگاه صورتش به ثنا

 .. زدیم حرف یول زدیم داد.. زدیم ادیفر سرش نیام کاش يا..دادیم شستشو را زخمش و کردیم زیتم

 باهام؟؟آره؟؟ يقهر ؟؟یزنینم حرف من با چرا برم؟؟ قربونت شده یچ- ثنا

 کردینم نگاهش یحت نید،امیشنینم یجواب یول

 ؟؟یناراحت ازم کردم؟؟ يکار جونم؟؟من نیام-

.. بود شده رهیخ رو به رو به فقط..کردینم احساس را سوزش و گرفتینم دردش یحت.. دادینم نشان یالعمل عکس نیکوچکتر

 بود گرید يجا از دردش

 يبد درد سر حتما که دانستیم..اوردیب مسکن قرص شیبرا تا رفت آشپزخانه به.. بست و کرد زیتم کامل را زخمش ثنا

 ... دارد

  گرفت دلش.. شد شیر روز،دلش و حال آن با شیرو روبه ریتصو دنید برگشت،از آب وانیل با همراه

 دور خود مادر از ای و داده دست از را اش يباز اسباب که یکودک مانند..بود شده مچاله خود در و دهیکش دراز مبل يرو نیام

 ..مانده

 ... نشست کنارش همانجا...دیبوس را قرمزش و متورم یشانید،پیکش شیرو ییپتو

 .. رفت خواب به و شد بسته نیام چشمان تا کرد نگاهش انقدر

 ..بود زجر پر و نیغمگ هم خوابش در غرق صورت

 ..شده شکسته و خاموش نگونهیا نیام که افتاده یاتفاق چه..است ناراحت چه از دانستینم ثنا

 ...کند آرامش یکم بتواند تا دانستیم را دردش کاش يا
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  ..رفت بخواب و شد نیسنگ چشمانش کم کم گذاشت مبل يرو را سرش.. گرفت دست در را سردش دست ثنا

 از متعجب..بود تنها خانه در خودش و بودند رفته مشهد به را يروز سه مادرش و د،پدریپر خواب از فونیآ زنگ يصدا با

 باز را در و رفت اطیح سمت به باز مهین چشمان با و خوابالود آمده در صدا به جمعه هم صبح،آن موقع نیا که زنگ يصدا

 ...کرد

 .. دیپر سرش از خواب نادرستش حال و وضع با نیام دنید با

 نظر به شانیپر و خسته چشمانش.. نامرتب و آشفته شیموها.. دهیپر شیرو و ملتهب،رنگ و کبود اش یشانیپ شتریب نصف

 ...نداشت ییگرما مطمئنا که یمشک گرمکن کی با همراه.. بود شیپا هنوز روزید نیج شلوار..دیرسیم

 کرد زدن حرف به شروع نیام.. بخورد تکان لبانش نکهیا از قبل..  آمده سراغش لیدل چه به موقع ان دانستینم

 کنمینم باور -نیام

 را هیقض نیام اگر..کند گم را شیپا و دست و شود هول یکم شد باعث ماجرا رفتن لو از ترس..شد باز هم از چشمانش

 ..کردینم او با یدرست رفتار مطمئنا نیام.. رفتیم شیآبرو دیفهمیم

 تو یگیم یچ..یچ...چ- دیفرش

 ...سخته دم،باورشیشن که ییزهایچ.... کنم باور تونمینم-نیام

  انداخت ینگاه خلوت و ساکت کوچه به دیفرش

  يسادیوا نجایا چرا تو ایخب،ب یلیخ-نیام

 یب و دهیخشک درختان دیوز یم که يباد..کردینم حس را سرما او یبود،ول سرد یگاه صبح يشد،هوا وارد حرف یب نیام

 ..بود گرفته و يابر آسمان..دادیم تکان را برگ

 و دل در انقدر حاال یبرد،ولیم لذت و شدیم شاداب درختش و دار پر اطیح و یمیقد يفضا امد،از یم خانه نیا به که هروقت

 ..شدینم لبخندش و يشاد باعث يزیچ داشت،که غم جانش

 ..شود خرابش حال متوجه یکس نگذارد و شهیهم باشد،مثل محکم خواستیم دلش

 بود تحملش از خارج...شدینم یول کردیم بودن خوب به تظاهر و ختیریم دلش در را دردش تمام دیبا

 .. داشت وجود درختان اقسام و انواع اطیح بود،اطراف شده يبازساز یکم داشت،فقط یمیقد کامال یطرح خانه
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 ..کردیم مراقبت آنها از جانش مانند و بود کاشته را آنها یتمام خودش دیفرش مادر

 ..شدیم خانه نیهم به مربوط اش یمیقد خاطرات تمام.. برود يگرید يجا به و کند ول را آنجا نبود حاظر

 ...ردیبگ لرزش یکم شد باعث آب يسرد.. برد فرو آب داخل را دستش و نشست اطیح وسط حوض کنار نیام

 .. شناختینم را دیباریم غم چشمانش از که يمرد نیا.. شناختینم را او.. کرد نگاهش دیفرش

 تو میبر پاشو سرده نجایا- دیفرش

 و گذاشت یشانیپ يرو را د،دستشیکش دراز حال وسط کاناپه يرو حرف یب نیشد،ام ییچا کردن درست مشغول دیفرش

 ...بست را چشمانش

  نشست شیرو به رو دیفرش

 مرد؟؟؟ يشد یختیر نیا چرا شده؟؟؟ یچ- دیفرش

  باشم یختیر چه یداشت توقع-نیام

 ...یباش تنها بهتره کردم فکر.. نداشت تو از یکم دست منم رفتم،حال کردم ولت حال و وضع اون با روزید دیبخش- دیفرش

 يکرد یخوب کار-نیام

  شده یچ سرت- دیفرش

 وارید تو خورد-نیام

 زد یتلخ لبخند دیفرش

 وارید به شیزد ای وارید به خورد- دیفرش

 خورد که.. خوردیم دیبا.. کنهیم یفرق چه-نیام

 يدار درد یلیخ حتما- دیفرش

 گذاشت قلبش و نهیس يرو را کرد،دستش نگاه دیفرش به و شد زیخ مین شیجا در نیام

 کنهیم درد جام نیا-نیام
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 ..نبود سرش درد با سهیمقا قابل بود نشسته جانش در که يدرد.. کردینم حس را سرش درد هم واقعا

 و رمیبم.. رمیخوادبمیم دلم.. منگم.. دیفرش منگم..تاره چشمام.. جهیگ سرم.. لرزهیم پاهام و دست.. کنهیم درد قلبم-نیام

 ..شمیم وونهید دارم.. ندارم هارو حرف نیا تحمل من.. نشنوم و رمیبم.. نمینب

 شد؟؟ دعواتون- دیفرش

 ...گل گلبرگ مانند بود یصورت هم ثنا لبان...شد رهیخ یقال رنگ یصورت يها گل به و داد تکان را سرش نیام

 ...نمشیبیم یبگم،وقت نتونستم.. نگفتم یچیه نه-نیام

 ..دیخواب دوباره و دیکش یکرد،آه رها مهین نصفه را حرفش

 و شک با.. یکن یزندگ ينجوریا عمرت آخر تا يخواینم که تو.. بخواه حیتوض ازش.. یبزن حرف باهاش دیبا خب- دیفرش

  یدل دو با..دیترد

 ترسمیم-نیام

 کار حساب ينجوریشده،ا رو برات دستش که بفهمه بزار.. تو نه اونه بترسه دیبا که یاون... ووانهید یترسیم یچ از- دیفرش

 ..دستش ادیم

 ... بدم دستش از ترسمیم-نیام

 .. داشتن دوست همه نیا به دادیم یجواب بدهد،چه نداشت یجواب دیفرش

 جوره چیه و بود همسرش عاشق واقعا نیکرد،امیم اشتباه مرجان.. بودند کرده تلف را وقتشان فقط مدت نیا نظرش به

 .. کنند جدا هم از دورا آن توانستندینم

 کردندیم خراب را خودشان فقط ينجوریا

 ..ختیر بهم را افکارش نیام يصدا

 تونمینم اون بدون من.. مهیزندگ ي همه.. زنمه بدم،اون دستش از خوامینم..مدت نیا تمام به..کردم فکر یلیخ من-نیام

 ..يدیفهم اشتباه تو دیشا.. شده یاشتباه هی دیشا.. ستمین مطمئن.. دارم شک اصال من.. کنم یزندگ
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 دیشا.. گذاشتم کم واسش نبوده بهش ادیز هواسم دیشا.. بوده من از اشتباه دیشا اصال.. کنم خراب رو میزندگ خوامینم من

 دیشا..دارم دوستش من..بودم بد دیشا.. شدم غافل زنم از بوده یلعنت شرکت نیا و کار تو سرم همش.. نبودم یخوب شوهر

 شمیم وونهید دارم.. کنم کاریچ دیبا دونمینم.. اون به.. خودم دارم،به شک یچ همه به من..کردم اشتباه من

 و هزار سرش در..بود نکرده دل و درد یحت.. بود نزده حرف نجوریا کس چیه يجلو حال به بود،تا گرفته بغض از شیصدا

 ..دیفهمینم را خودش حال خودش.. بود فکر جور کی

 .. بود شده نامنظمش افکار متوجه هم دیفرش

 نگذاشته شیبرا يکسر و کم که او.. نبود یول باشد نگونهیا خواستیم دلش...نبود مطمئن ادیز زدیم که ییحرفا به نیام

 .. بود کرده میتقد ثنا به صادقانه را احساسش و عشق تمام.. بود

 .. بود ختهیر شیپا به را اش یستین و یهست.. یزندگ تمام..را محبتش و مهر تمام

 ..افتاد بود شده ویس یشخص فولدر در که ییها امیپ و ثنا یگوش ادی به

 بایز خواب در.. کرد نگاه خوابش در غرق صورت به...بود رفته خواب به کنارش نشسته همانجور بود،ثنا شده داریب که صبح"

 .. شدیم تر

 .. کند نگاهش ها ساعت او و بخوابد ثنا که بود نیا عاشق شهیهم

 ...بود درد پر و کوفته تنش باشد،تمام شده رد شیرو از نیماش انگار..شد بلند شیجا از یسخت به کرد،سپس نگاهش یکم

 .. رفت اتاقشان سمت به و انداخت شیرو را پتو

 .. گرفت تهوع حالت بود شده ارسال دیفرش شماره يبرا ثنا یگوش از که ییها امیپ دنید با

 ها امیپ دنید با حاال و اشتباس و غلط زیچ همه که کردیم فکر روزید تمام

 ..آورد باال و رفت اتاق داخل سیسرو سمت کند،به کنترل را خود نتوانست

 .. را شیها باور آورد،تمام باال

 .. را اعتمادش تمام

 "..شد تر چشمانش باز و آورد باال
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 ...دیچیپ سرش در پتک مانند دیفرش يصدا

 ؟؟یکن کاریچ يخوایم حاال- دیفرش

 چه به ینگاه چه گذشته در که سین مهم برام.. سین مهم افتاده یاتفاق هر قبال.. بدم دستش از خوامینم اما.. دونمینم-نیام

 ..اما نباشه مهم که نه..داشته یکس

  بود نامرتب خودش مانند هم شیحرفها دیرسیم نظر به سردرگم و شانیپر نیام

 ..گذرمینم ازش من و منه مال االن اون نکهیا مهم-

 ..که شهینم لیدل نگاه هی و امیپ هی.. کنه اشتباه ممکنه هرکس

 را حرفها نیا مرجان اگر.. خودش وجه شدن خراب کرد،بهیم فکر اش رفته باد بر يها نقشه به دیفرش و زدیم حرف نیام

 ... شدیم منفجر تیعصبان از دیشنیم

 ییدورو همه نیا از بود شده شود،خسته تمام زیچ همه زود کرد،کهیم دعا مدت نیا تمام در

 ..شودیم آرام و خوب زیچ همه دوباره.. گرددیم باز اش رفته دست از آرامش هیقض نیا شدن تمام با خود الیخ به

 خواسته به آنها و افتد یم راه یسخت و سفت يدعوا و شد خواهد نیخشمگ و یعصبان نیام روزید يها اتفاق با کردیم فکر

 ... رسندیم شانیها

 ...کردیم را فکرش که بود يزیچ آن از تر سخت

 ... سین مهم شیبرا گفتیم نیام

 يگرید دست در را خود مال توانستینم که بود یکس او.. بود تر سخت شیبرا دادن جان از حرفها نیا بود،گفتن مهم یول

 .. داشت رتیغ..داشت تعصب و بود،غرور مرد.. کردیم اش یعصبان ناموسش بر بهیغر هر نگاه..ندیبب

 .. ستین ییگویم تو که نگونهیا من همسر دیبگو دیفرش به خواستیم.. کند حفظ را اش یزندگ خواستیم فقط

 ..نداشتنش از.. نبودنش از.. رفتنش از دیترسیدارد،م نگه را شیثنا خواستیم

  او به هم.. خودش به داد،همیم دوباره فرصت دیبا..بود یم مواظبش شتریب دیبا

 .. برگشت دیفرش خانه از که يروز همان بود،از کرده فرق نیام رفتار
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 شد عوض..  کرد فرق

 و بردشیم مدرسه به خودش.. کردیم چک را اش یگوش مدام.. کردیم کنترل را شیها امد و رفت.. گرفتیم سخت ثنا به

 اوردش، یم

 ...دانستینم را ياعتماد یب همه نیا و مسخره رفتار نیا لیبود،دل یعصبان و يکفر دستش از ثنا

 .. بود شهیهم از تر بداخالق زد، حرف باهاش شدینم و..زدینم یحرف نیام.. دانستینم را اش یشانیپ زخم لیدل

 ..دیباریم یناراحت و يدلخور اش یشیم چشمان از..بود ریدلگ ثنا

 يشتریب شدت با و بدتر حاال و بود دهیبخش بار کی.. شد شروع دوباره که را ریاخ مدت چند کرد،اتفاقاتیم فراموش داشت

 ...بود برگشته

 نظرش ریز مدام و دارد شک بهش نیام که دیفهمیگرفت،م جان چشمانش يجلو زدن یلیس و روز ان اتفاقات همه

 کردیم بشیتعق یواشکی یگاه کردیم کنترلش جا همه و شهیهم..ردیگیم

 ... کردینم توجه ثنا یناراحت به و دیکشیم زجر موضوع نیازا شتریب خودش

 مواجه نیام دادیب و داد خواست،بایم رفتارش يبرا یلیدل که زد،هرباریم باره نیدرا یحرف و کردیم اعتراض ثنا که بار هر

 ..شدیم

 ..ياعتماد یب همه نیا از بود شده خسته

 .. یدل دو همه نیا از

 ..خواستیم را قبل آرامش دلش

 ..بود شده جدا هم از هم خوابشان يجا که شدیم یوقت چند

 ...بود کرده جدا نیام

 .. بخوابد کنارش او به توجه یب توانستینم

 .. کند حفظش دندان و چنگ با خواستیم و بود عاشقش هم هنوز.. داشت دوستش هم هنوز

 ..دیخوابیم کاناپه يرو هرشب
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 عادت ثنا وجود به بدجور..بود ممکن ریغ خواب او يها نفس يصدا بدون...ببرد خوابش یکم تا شدیم زجرکش صبح تا

 ... شدیم طاقت کم او بدون و بود کرده

  شدیم هوشیب یخستگ از شبها کرد،کهیم خسته کار با را خود انقدر روز طول در

 ..نکشد پر اری آغوش يبرا دلش تا..نشود ییهوا دلش تا

 اخم با..شیها یبداخالق با..گرفتنش دیند با.. شیها یمحل کم با.. شود اصالح و ببرد اشتباهاتش به یپ او که خواستیم

 درهمش شهیهم يها

 بزند یحرف میمستق خودش نبود حاظر یاست،ول ناراحت دستش از که بفهمد ثنا خواستیم

 .. شود خراب زیچ همه خواستینم دلش.. کرده یاشتباه طنتیش ای یبچگ يرو از ثنا دیکرد،شایم فکر خودش با

 ..داشتند باهم که یخوب یزندگ د،بهیشیاند یم ها یخوب به و کردیم دور خود از را بد و یمنف يها فکر

 .. بود پا به جنگ وجودش در.. بود کرده ریگ خود احساس و عقل نیب

 .. نداشت قبل آرامش از ییبو و رنگ گرید اش بود،خانه خسته هم خودش

 دعوا و بود جنگ فقط

 .. بود شده حساس یکم فقط نیام نظرش به.. کند یصحبت ها خانواده با باره نیدرا خواستینم دلش ثنا

 ..کند خراب خانواده شیپ را شوهرش تیشخص خواستینم

 ..نیام زیت و تند رفتار از خوردیم غصه

 ...شدن گرفته دهیناد و یالیخ یب از بود متنفر

 ... کردیم يصبور...شیها یبدخلق با کند مدارا یکم کرد یسع

 .. نداشت را يباز لج و لج و مقابله توان گرید

 ..شود یمتالش نیا از شتریب اش یزندگ خواستینم

 .. کند صحبت او با دوستانه آرامش در کردیم یسع..کند جلب خود به را نیام اعتماد حرکاتش و رفتار با کردیم یسع
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 .. دیایب دنبالش به هم بعد و ببرتش خواستیم که خواست،هرجا نیام از خودش

 .. کند آرامش تا امد یم کوتاه یول بود، دلخور و ریدلگ که نیا با

 ..شدیم سابق نیام دوباره و افتی یم باز را اش رفته دست از اعتماد داشت...بود شده بهتر و تر ارام یکم هم نیام

 .. کند محکم و سفت دوباره را لرزانش یزندگ و ببرد ادی از را زیچ همه کردیم تالش

 ..را شیها دهیشن کند فراموش و شود تمام زیچ همه که خواستیم وجود تمام با

 اسمان غرش و رعد يصدا از یبچگ از..دیپر خواب از برق و رعد و باران تند بارش يصدا بود،با گذشته شب مهین از ساعت

 .. دیترسیم

 .. هفته چند نیا یتمام مانند.. نبود نیام یکرد،ول نگاه کنارش به

 ..دیباریم نفس کی و زیر کی يابر و سرخ آسمان..شد بلند شیجا از و زد کنار را بود،پتو طاقت یب و دلتنگ شدت به

 ..شود درست زیچ همه گذشته مثل..ببرد و دیبشو خود همراه را ها یمتینامال و ها یسخت تمام باران نیا که کرد آرزو ثنا

 .. بود رفته خواب به رنگ دیسف کاناپه يرو نیام.. کرد باز یآرام به را اتاق در

 ...نشست کنارش

 آرام یکم تا ببارد آسمان مانند هم او چشمان خواستیم دلش..کردیم درد بغض از شیگلو ریاخ هفته چند نیا برخالف

 ...شود

 مانند.. کند بخشش يتقاضا بخواهد که بود نشده مرتکب یاشتباه..التماس نه و بود کرده هیگر شیجلو نه مدت نیا تمام

 ..دادیم را شیحرفها جواب تیعصبان با و زدیم داد خودش

 ...دادیب و داد و بودن غد بود یکاف گرید

 .. دراورد حرکت به را انگشتانش و برد اهشیس يموها داخل را دستش

  نداشت آرامش انگار او بدون..بود امنش و گرم اغوش دلتنگ چقدر

 ..کند شیصدا نکهیا یدراورد،ب حرکت به نیام صورت يرو گونه نوازش را شیلبها

  فرستاد شیها هیر درون به را شیبو و دیکش یقیعم شد،نفس پر تنش عطر از مشامش
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 ..کرد نگاهش لرزان چشمان با و برد عقب را صورتش یکم چشمانش شدن باز احساس با

 .. نشسته کنارش سالن روشن و کیتار در آنجور ثنا ند،کهیب خواب دارد کرد کرد،احساسیم نگاهش بهت با نیام

 ...دیشنیم را ثنا يها نفس يصدا..بود گرم شیلبها برخورد از صورتش.. کردیم حس هنوز را شیموها نوازش یول

 دیچک نیام صورت بر چشمانش از که یاشک قطره با زد،همراه یرنگ کم لبخند ثنا

 سالم- ثنا

 آورده طاقت چطور...بود دلتنگش چقدر..کردنش بغل يبرا.. شیلپها چال يبرا دیپرکش شد،دلش باز يلبخند به نیام يلبها

 بود شیها لپ چال تابیب هم هنوز...باشد دور همه نیا بود

 سالم-نیام

 

 سرد دل يروزا نیا يتو شهیم یچ که دونمیکرد،نم عوض و سرنوشتم انگار ساده سالم هی

  هنوزم یادمی اگه یببخش منو یتونیسوزم،میم دارم صدا یب اشتباهم شیآت تو

  

 فهمم؟؟ینم من هیچ منظورت ؟؟یچ یعنی-

 یدان خود گهید حاال..گفتم بهت رو دمیشن که ییحرفا همه من.. فهمینم خودمم- دیفرش

 از کمی ثنا اگه..ویچ همه رهیم ادشی..شهیم اولش روز مثل زیچ همه دوباره گهید وقت چند ،تایگیم تو که ينجوریا-مرجان

 ..رهیم باد به..دیفرش رهیم باد به مدتمون نیا تالش تمام.. شهیم رامش نیکنه،ام استفاده زنونش مکر و استیس

 یگفت.. کردم بکن نکارویا یگفت.. چشم ،گفتمیگفت یهرچ.. کردم یخواست يهرکار که يدید.. کنم کاریچ یگیم- دیفرش

 ..بکنم دیبا کاریچ گهید.. مردم ریبم

 بدم خودم از... شم الشیخیب ستمین حاظر هنوزم چرا دونمینم که حماقت همه نیا دست از.. مرجان دستت از شدم خسته

 ادیم

 توء ریتقص همشم..میکرد عیضا نیام يجلو رو خودمون فقط.. میکنیم تلف و وقتمون میدار فقط
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.. توء دوست نیام.. تو اما سین مهم واسم که من.. میشد خراب درسته،خودمون..نییپا اریب صداتم.. نزن داد من سر-مرجان

 ..من نه یکنیم ضرر که ییتو نیا..باشه باهات قبل مثل سین حاظر و کنهینم اعتماد بهت گهید

  زد يصدادار پوزخند دیفرش

 چه که فهممینم یکنیم فکر.. یمردش و کشته که ییتو..نه کنه فکر یچ دربارت نیام سین مهم واست تو یعنی- دیفرش

 ..یکنیم نگاهش حسرت با يجور

 به و من.. کرد عالقه ابراز بهم اون خب.. کردمیم فکر بهش یزمان هی درسته..داره یتیاهم چه نه،اون که معلومه-مرجان

 .. کرد رهام بعد و کرد دواریام خودش

 .. نزدم اون به یحرف که من ضمن در.. یکن درکم دارم انتظار ازت

 ..يزد ششیات که يبود تو يدادیم رو زنش امار که يبود تو نیا.. گفتم رو بودم دهید که يزایچ هام امیپ اون مورد در

 کردیم نگاهش حرص با دیفرش

.. بشه يجد خوامیم من بود،اما یالک و يسور مونینامزد درسته.. ییتو مهم.. سین مهم اون واسم گهید من نیبب-مرجان

 ..مسخره حس هی و یفیتکل بال نید،ازیفرش شدم خسته خودمم..کنم فکر بهت يجد خوامیم

 گهید..اس گهید نفر هی ذکرش و فکر.. خورهینم درد به گهید اون.. باشم باهاش شمینم حاظر گهید من بخواد نمیام اگه یحت

 ..شده دوم دست

 ؟یاوک.. میشیم هیقض نیا الیخیب گهید پس- دیفرش

 بگم يجور چه یعنیبهت، نسبت نیام االن نیبب.. بشه خراب ندمیآ شوهر وجه خوادینم دلم من فقط.. زمیعز یاوک-مرجان

 یش کینزد بهش یخواستیم و زنش طرف یرفت که يبود تو نیا دیشا کنهیم فکر اون

 خوامینم نویا من.. بشه ينجوریا نبود قرار...داره من به یربط چه...چه من به ؟؟یچ یعنی- دیفرش

 تو واسه کارو نیا من.. بشه اتهام رفع تو از نکهیا واسه.. راحته و ساده مونده،اونم گهید کار هی فقط..خوامینم منم-مرجان

  دونهیم مقصر تورو نیام االن.. کنمیم

 ..شود خراب لیسه و نیام شیپ خواستینم.. شد گرفته و پکر دوباره دیفرش

 ......خوامینم گهید شه،منیم اتهام رفع من از يجور ؟؟چه يکار چه..دهینم قد ییجا به عقلم که من- دیفرش
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 لیوسا يتو يبزار رو اون دیبا تو دمیم بهت پاکت هی من سادس، یلیخ نیبب.. توء نبودن مقصر واسه فقط نه نه-مرجان

 کجا گمیم بهت من..ثنا یشخص

 کار نیا واسه من.. ندارم ارامش لحظم هی من.. شدم خسته گهید من.. نکن شروع دوباره مرجان کنمیم خواهش- دیفرش

 ..کن ؟؟تمومشیچ یعنی یفهمیم.. خوردم رو میزندگ فرد نیزتریعز جون قسم

 ...کرد مرتب را شیموها و برد قرمزش شال سمت به را دستش مرجان

 ..دمیم قول نهیاخر نیا.. نشه يباز نشه سه تا گفتن میقد شه،ازیم تموم-مرجان

 ثنا شیر خیب عمر آخر تا و کنهینم نکارویا هم گهینداده،د انجام حرفامون به نسبت یخاص العمل عکس چیه حاال تا یوقت

 یعروس يکارها واسه میش اماده دیبا بعدش ضمن در...یباش اونا یزندگ نگران سین مونه،الزمیم جونش

 ه؟؟یچ هوم؟؟نظرت...خودمون

 دیخند دیفرش يچشمها

 ..وجه چیه به کنه فکر بد من مورد در دینبا نیام نکهیا واسه کنم،فقطیم قبول اگه..يداد قول نره ادتی- دیفرش

.. ياستعاد با انقدر دونستمینم.. نداشت حرف کارت میخودمون یول.. شده باورت حرفات خودتم انگار.. رهینم ادمی-مرجان

 ..شدیم باورم منم که يزدیم حرف يجد انقدر

 م؟؟؟یکن کاریچ دیبا حاال- دیفرش

 یچ یفهمیم شینیبب اگه واسمون هیبزرگ کمک اون.. بشه داشیپ واشی واشی دیبا.. دوستام از یکی با گرفتم تماس-مرجان

 ..گمیم

 شناسمشیم من دوستت کدوم-یفرش

 میبر ایب اومد اوناهاش.. شیدیند تاحاال نه-مرجان

 به مرجان.. بود رنگش ییآلبالو نیماش از شدن ادهیپ حال در يدختر.. کردند حرکت پارك یخروج سمت به دیفرش و مرجان

 ..دنبالش به هم دیرفت،فرش سمتش

 ؟؟یساغ-مرجان

 ستادیا و رفت عقب قدم چند.. شد گشاد رتیح از دیفرش چشمان.. برگشت سمتشان به دختر
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  ثنا؟؟؟- دیفرش

 ادیز يسرما با همراه.. برف روزه چند بارش با د،همراهیرس راه از بهمن ماه

 شدند سفر یازدواجشان،راه سالگرد مناسبت به ساینک و لیسه

 ..شدن پوش قرمز عروسک با بود مصادف ازدواجشان سالگرد

 بود کرده نشانش...بود کرده يخاستگار ثنا از نیام که یشب همان

 ..دیپوش قرمز قشنگش عروسک امشب دوباره و بود گذشته سال کی

 .. آهنگ همان همراه

 .. دونفره و تنها نباریا

 .. شدن دهید ترس بدون

 ..کندن دل و شدن جدا اکراه با بدون

 

 

 دیرقصیم من با چهره به پوش،چهره سرخ يبانو

 میتوا و من ست،تنهاین نجایا یکس

 

 گذشت،یم مشترکشان یزندگ از ماه ده

 روز همان از و ماه ده نیا تمام در بود نگونهیا اگر که.. ستین نیبدب و شکاك شهیهم نیام که دانستیم یخوب به ثنا

 ..دادیم نشان را رفتار نیا ازدواجشان

 .. ستیچ دانستینم که يزیچ.. باشد يزیچ دیبا که کردیم حس

 ...کردیم دگرگون و وارونه نگونهیا را نیام کدفعهی د،کهیلنگیم کار يجا کی نظرش به.. کردینم درك
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 حل زدیم را دلش حرف و کردینم دیترد ای...دیترسینم اگر دیشا کرد،ینم باره نیدرا یصحبت و دادینم بروز يزیچ هم نیام

 .. شدیم درست.. شدیم

 .. شود آرام زمان مرور به زیچ همه خواستیم و بود کرده سکوت یول

 .. بود یطوفان و تالطم نبود،پر آرام جانش و دل گرچه

 دیترسیم هنوز..نداشت یخوب حس هم هنوز

 ...نکند ریگ بهانه و حساس نیا از تر شیپ را نیام و ندهد انجام یاشتباه يکار..  نزد سر ازش ینادرست رفتار ردیم یسع ثنا

 .. نباشد یعال دهیا زن خواستینم.. بگذارد کم شیبرا خواستینم.. داشت را شیهوا و دیچرخیم برش و دور مدام

 خوش يروزها ادی به کردیم رفتار ها داماد و عروس تازه د،مانندیرسیم اش یزندگ خانه و خودش به قبل از تر شیب

 ...وجودش در پنهان یترس با یگذشته،ول

 .. کند فکر بد يها زیچ به هم ذهن در خواستینم یحت..بود نشانده دلش بر بیعج ین،ترسیام مدت نیا رفتار

 .. شوندیم خسته و دلزده یمدت از بعد مردها که بود دهیشن و دهید

 .. شوندیم ییهوا.. شوندیم طلب تنوع

 ..باشد نیبهتر شیبرا تا کردیم را تالشش تمام.. است مربوط ایقضا نیا به نیام رفتار که کند باور خواستینم

 یبیعج مداوم،احساس يها دلشوره با همراه.. کردیم حس خود وجود در را يزیچ و بود کرده رییتغ حاالتش که شدیم یمدت

 .. شناختینم که یحس.. داشت

 دورش و داشت را گلش يهوا پروانه مانند و شدینم غافل نیام از حال نیا با.. بود شده فیضع یکم و دهیپر شیرو و رنگ

 ...دیچرخیم

 قبل، یخوب به نه یول.. شدیم يسپر آرام و خوب زیچ همه

 او به نسبت دلش ته هم هنوز یرا،ول ترسش دادینم بروز گرچه.. برود ییجا تنها ثنا ذاشتینم و بود محتاط هم هنوز نیام

 ..نداشت دوست را ها شک نیا..کردیم تیاذ را ثنا موضوع نیا..بود نگران

 ... امیت در خودش و کند اداره را آنجا لیسه نبود در تا بود فرستاده برلن به را دیفرش نیام
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 يبرا یاقیاشت و رغبت هم نیام.. کردینم یصحبت نیام با گریبود،د افتاده که یاتفاقات و آمده شیپ لیمسا مورد در دیفرش

 .. دادینم نشان او با کردن صحبت

 .. نبود قبل مانند نیام نظرش به.. بود شده متوجه رو مرجان يحرفها یمعن دیفرش

 ...را خودش هودهیب و پوچ يبود،حرفا شده باورش واقعا انگار..نبوده او جانب از اشتباه و سین مقصر که کردیم ثابت دیبا

 ادیز...دیایب انیم به باره نیا در یحرف دوباره خواستینم دلش دانست،فقطینم مقصر را او و نبود نیبدب دیفرش به نسبت نیام

 ...ماندنشان تنها از کردیم يدور و شدینم صحبت هم او با

 ...شدیم مربوط يکار مسائل به فقط شانیحرفها

 ..شدیم چاندهیپ نیام توسط بایتقر که.. ردیبگ گرم نیام با قبل مثل خواستیم دیکردند،فرشیم صحبت یتلفن که هربار

 .. بخواهد نظر نیام از ییا مسئله مورد در تا بود گرفته تماس هم روز آن

 خواستیم.. کند کینزد نیام به را خودش دوباره خواستیکرد،م یشخص را بحث و شد یمیصم یکم یخداحافظ از قبل

 ..شود نانیاطم قابل بازهم

 ...که وقته یلیخ.. رونیب میبر باهم بزار یوقت هی نیام یراست- دیفرش

 باشه اومد شیپ اگه... گرفتارم یلیخ که ینیبیم-نیا

 فعال برسون سالم.. داداش خب یلیخ- دیفرش

  خداحافظ یباش سالمت-نیام

 ..بودند داده بیترت ازدواجشان سالگرد مناسبت به یکوچک یسا،مهمانینک و لیسه گذشته شب

 ...کردند دعوت منزلشان به شام يبرا را همه و بود شده تمام خوبشان روزه سه سفر

 کرد،یم فیتعر را مدت نیا اتفاقات لبخند با لیسه

 از.. شده عوض ساینک که نیا از و هوا و آب رییتغ از... بودند کرده دایپ سفر در که یدوستان از..نبودنش یزمستان و جنوب از

 ..بشود بابا است ممکن نکهیا

 .. باشد باردار دادیم احتمال و بود کرده شک تشیوضع بود،به شهیهم از تر خوشحال و سرحال ساینک
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 حامله که بود مطمئن بایتقر خودش ینبود،ول مشخص يزیچ صد در صد هنوز.. گفتیم مدتش نیا حاالت از شوق با

 ...است

 .. بودند دهیخر خود سفر در هم ينوزاد لباس دست چند آنها

 ..رفتیم اش بچه صدقه قربان و دادیم نشان هارا لباس گشادش و گل خنده با لیسه

 بچه يبرا بود زود هنوز نظرش به یکوچولو،ول کی داشتن يبرا رفت ضعف دلش یرنگ و کوچک يها لباس دنید با نیام

 ...شدن دار

 ...باشد اشتباه که هست احتمالش چون.. دینکن يپرداز الیخ همه نینشده،ا یقطع يزیچ تا کردیم گوشتزد مهسا

 شود مشخص زیچ همه تا...برود شگاهیآزما به فردا ساینک شد قرار

 ...کند اش یهمراه خواست فراوان اقیاشت با هم ثنا

 .. ردیبگ آغوش در را لیسه کودك که بود نیا تابیب

 ..ییدا نیام و شدیم عمه ثنا

 ... بودند شده خوشحال نبود هم مشخص کامال هنوز که خبر نیاز همه

 ..کردندیم بچه هوس شتریب زدیم حرف خود زبان با و رفتیم راه پا و دست چهار وسط آن که ماهان دنید با ساینک و لیسه

 ...گذشت خوش یهمگ به و بود یخوب شب

 ..بروند شگاهیآزما به باهم و دیایب ثنا دنبال به خود ساینک که شد نیا بر قرار

 ...دادیم گوش لذت با ثنا و گفتیم انداختنش عقب و حاالتش از باز از راه طول در

 ...باشد خونشان و رگ از که ییا بچه...هستند بچه عاشق دو هر نکهیا از...گفتیم لیسه تیرضا و يشاد از

 .. بودند صحبت و گفتگو مشغول و بود امده منزلشان به دیفرش که شدیم ییا قهیدق چند

 ..بود آمده شان خانه به دیفرش بعدش ساعت مین و رفت شگاهیآزما به ساینک همراه ثنا

 .. سرزده و خبریب نگونهیا هم آن.. دیایب منزلشان به دیفرش نداشت کرد،سابقه تعجب یکم آمدنش از نیام
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 کردیم ناراحتش موضوع نیا هم هنوز.. برود دیفرش ثنا امدن از قبل خواستیم دلش.. دیآ شیپ یبحث خواستینم دلش نیام

 ..دارد دیفرش به یخاص توجه ثنا که

 ...خوردیم را وجودش خوره مانند يزیچ یدهد،ول نشان یخاص العمل عکس تا کردیم کنترل را خود هرچند

 .. بود خود يجا به و خوب زیچ همه و بود کرده اداره را شرکت خوب لیسه نبود در.. گفتیم شرکت و کار از دیفرش

 ...بود مشغول امیت در و برگشته خود سرکار به هم لیسه آمدن با

 یکس ییرفت،گو فونیآ سمت به و برخاست شیجا از نیدرآمد،ام صدا به خانه زنگ که بودند یمعمول يگفتگوها مشغول

 ..داشت او با يکار

 .. برود در دم تا خواست او از فونیآ پشت از فرد

 .. رفت در سمت به و دیپوش را گرمکنش

 ..انداخت ینگاه اطرافش به و خورد تکان خود يجا در دیفرش

 .. دیرسیم گوش به سوختنشان يصدا و سوختیم نهیشوم درون سرخ يها چوب

 .. دیمالیم بهم را شیدستها..بود شده قرمز سرما از اش ینیب نوك..دیایب داخل به تا دیکش طول قهیدق 6 یال 5

 ..بود وهیم گرفتن پوست مشغول دیفرش

 هوا نیا تو ترکهیم سنگ.. شده سرد چقدر.. يوا يوا-نیام

 .. شود گرم تا گرفت شیجلو را دستانش و ستادیا نهیشوم يجلو

 د؟؟یکش طول انقدر چرا بود؟؟ یک...باشه سرد دیبا.. گهید زمستونه- دیفرش

 .. دیپرس ها هیهمسا و محله نیا مورد در سوال يسر هیبود، يمرد هی.. واال دونمیم چه-نیام

 ییجورا هی..زدیم حرف سرهم پشت نجوریبود،هم دراز رودشم.. بخره واحد شهیم ساخته داره که مجتمع نیا تو خوادیم ایگو

 ..یکس از میدیند يبد.. بوده خوب.. میینجایا کسالهی بایتقر ما گفتم..قاتیتحق بود اومده

 ..ادتهی يخاستگار يبر یخواستیم بود ییها موقع نیهمچ هی پارسال آره..آهان- دیفرش

 ..گذشت زود چقدر.. کسالی شد
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 ..کرد دییتا را حرفش لبخند با نیام

 ..ادمهی آره-نیام

 داداشته هیعروس هم گهید وقت چند - دیفرش

 ...نشست کشینزد و برگشت سمتش به نیام

 ...کنمیم کمکت بتونم که اونجا تا بگو بهم یداشت يهرکار..نیباش خوشبخت شاالیا... گمیم کیتبر خوب چه جدا؟؟-نیام

 .. میشیم یعروس اماده میدار و میکرد حل رو مشکالتمون زدم،تمام حرف مرجان با یلیخ راستش.. قیرف ممنون- دیفرش

  دمیم حق بهش خب. مدت نیا میداشت بحث و جر باهم یلیخ

 یسع فقط.. بود نکرده فراموش هنوز نیام که بود یتلخ و اور زجر يروزها ادآوری شیحرفها و کردیم شروع داشت باز"

  "دیکشیم درد دنشیشن از هم هنوز.. دهد نشان تفاوتیب را خود کردیم

 .. يبنداز نگاه هی یحت ییا گهید کس چیه به اونا از ریغ خوانینم.. حسودن همشون زنا.. هیچ یدونیم- دیفرش

 ..کردیم یالیخ یب به تظاهر و دادیم گوش یجان یب لبخند با فقط نیام

 انقدر کردینم فکر اصال راستش.. يکرد رفتار معقول و یمنطق یلیخ.. ياومد کنار هیقض نیا با خوب تو.. خب اما- دیفرش

 ... بود دیبع تو از..یکن يصبور

 رو سنگ گرنه و کنه کنترل رو خودش بتونه دیبا آدم.. داره رو خودش مشکالت یزندگ حال هر به.. رمیبگ ادی ازت دیبا منم

 ... شهینم بند سنگ

 رفت آشپزخانه سمت به و برخواست شیجا از...شد ییرایپذ مشغول و داد تکان را سرش نیام

 ...نشنود...باشد دور خواستیم فقط

 و رشیز زنهیم.. بلنده حاشا وارید چون.. کنمینم سوال طرف خود از می،مستق بفهمم رو يزیچ بخوام موقع هر من- دیفرش

 کنمیم انتخاب گهید روش هی من.. دهیم لتیتحو دروغ یکل

 ...کردیم یوراج کمتر قبال... زنهیم حرف انقدر چرا گفت خودش با نیام

 ...داد را جوابش داشت حرصش کردن میقا در یسع که يبلند يصدا آشپزخانه،با درون از
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 ؟؟یبکن یتونیم کاری؟؟چیچ مثال-نیام

 با و مهم واسشون که ییزایچ آدما کرده ثابت تجربه.. گردمیم رو لشیوسا دونمیم چه ای.. کنمیم کنترلش دور دورا- دیفرش

 ادآورهی و ارزشمنده واسمون که هست زایچ يسر هی شهیهم مینطوریهم خودمونم.. راز هی مثل.. دارنیم نگه رو باشه ارزش

 .. خوبه خاطرات

.. خوب يها خاطره به..رفت ها دوردست به فکرش...کرد نگاه نهیشوم درون يها چوب سوختن به... داد هیتک اپن به نیام

 ...ها ارزش با به

 ما الیخیب گهید که تو بپرسم ازت یحال هی هم گفتم.. دیخر میبر مامان با امروز دادم قول.. برم دیبا من گهید خب- دیفرش

 واست.. بود مونده خونه نامیا.. شرکت امیب تونمینم فردا ادیز احتمال به برسونم،چون دستت به رو ها برگه نیا هم.. يشد

  ادین شیپ یمشکل تا اوردم

 فشرد را دستش نیام

 .. خودمه خاطر به س،ین تو خاطر به کردنم يدور...پسر هیحرف چه نیا-نیام

 نیا دنبال داشتم امروز اتفاقا.. یمرس ياومد که ممنون نباش ریدلگ ازم.. شه درست زیچ همه دوباره تا بگذره مدت هی دیبا

 توء دست بود رفته ادمی.. گشتمیم کاغذا

 ..اصال دینبا من یببخش منو دیبا تو.. هیحرف چه نیا بابا نه- دیفرش

 ..کرد قطع را حرفش نیام

 کنمیم خواهش.. کنم فراموش بزار.. نده ادامه گهید کنمیم خواهش-نیام

 خداحافظ فردا پس تا پس.. قیرف یاوک- دیفرش

  کن استفاده دوران نیاز.. بگذره خوش.. خب یلیخ-نیام

 زد پشتش به محکم و گرفت آغوش در را نیام دیفرش

 داداش قربون-

 سالمت به-نیام
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 که بود مشخص..نداشت ییرها دستش از مدت نیا که یاالتیخ و فکر.. شد غرق الیخ و فکر در باز نیام و رفت دیفرش

 ..دهدیم آزارش يزیچ هنوز

 .. بود مخالف جنس همه،مخصوصا نیتحس و توجه مورد شهیهم که او

 حیترج او به را يگرید.. بود مهم شیبرا و داشت دوستش یهرکس از شتریب که خودش زن بود،که سخت شیبرا حاال

 ..باشد مهم او يبرا گرید یکس..دهد

 فکر يگرید به و است لیم یب و توجه یب او به نسبت کند،زنش فکر که ستین نیاز تر سخت مرد کی يبرا زیچ چیه

 ... کندیم

  ..بود تر نییپا او از لحاظ همه از نظرش به که یکس هم آن

  

 .. زمستان ماه نیآخر.. ماه اسفند

 ..شدن تازه..  نوشدن و بهار کینزد.. ها یزدگ خی و سرما آخر

 ..لیتحو انتظار در...شدن گرم انتظار در..تازه یسال و بهار دنیرس انتظار در همه

 .. دینرس لیتحو به..نشد نو یسال.. دینرس يبهار یول

 .. شد تر سرد روز به روز... یزدگ خی همان به... يسرد همان به... ماند زمستان همان

 ..کردیم حرکت شده پخش ریتصاو يرو اش زده بهت بود،چشمان نشسته سرد نیزم يرو ونیزیتلو يجلو

 .. عاشقانه يها زمزمه يرو

 ...ها هوس... ها يدیپل.. ها یزشت يرو

 ..برهنه یزن و مرد یآغوش هم يرو..ها لذت و ها یخوش يرو

 ... بود ختهیر دورش که یاهیس یشمیابر يموها يرو.. ییبازو اهیس خال يرو..داغشان يها بوسه يرو

 نظرش به.. نشناسد را زن که انقدر نه یول.. دیدیم تار او چشمان هم دیشا.. بود تار یکم و تیفیک یروشن،ب مهین ریتصاو

 ...آشنا یلیخ... بود آشنا
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 ..دیشنیم واضح را ها صدا

  اش آلوده يها نفس انیم در.. زدیم صدا را زن اسم لذت با که يمرد يصدا از بود پر شیگوشها

 .. فشیکث ينوازشها انیم در

 .. شودیم جدا وجودش از يزیچ که انگار..شدیم پخش که يریتصاو از منگ و جیگ

 بود؟؟؟چرا؟؟؟ ثنا نامش زد؟؟؟چرایم صدا ثنا را او چرا

 ... درونش شده خشک رز يگلها با همراه.. شیرو خوش خط همان با.. شدیم فشرده دستانش درون يد یس يمحتوا پاکت

 انجا به شرکت از بعد شب بود قرار و بود برده پدرش خانه به را ثنا صبح بود،خودش آمده خانه به شهیهم از زودتر امروز

 .. برود

 ... شود آنجا یراه شیلباسها کردن عوض و دوش گرفتن از بعد تا بود امده خانه به

 که بود دهینرس خودش ذهن به حال به تا چرا.. افتاد دیفرش يحرفها ادی به گشت،کهیم شیلباسها دنبال به کمد درون

 .. بگردد را ثنا لیوسا

 ..گرفتیم آغوشش در نامطمئن شبها کرد،هنوزیم نگاهش مشکوك هنوز که او

 باز یآرام به را درش و ستادیا رنگ دیسف یچوب در يرو روبه..بود بود،نرفته ثنا لیوسا به مربوط که يکمد سراغ حال به تا

 ... دیکش بود گرفته قرار خود يسرجا مرتب که ثنا يها لباس به را دستش..کرد

 ....یشگیهم عادت طبق...دیکش یقیعم نفس..دیچیپ هوا در تنش عطر يبو

 ..کرد رو و ریز را ها لباس تمام

 ...دهد انجام يکار بخواهد مادرش از یواشکی که ییا بچه پسر ماند...دیکوبیم نهیس در محکم و بود رفته باال قلبش ضربان

 ..نداشت وجود یمشکوک زیچ نظرش به

 کردیم جبران دیبا...  برود ثنا شیپ و دهد انجام را شیکارها زودتر خواستیم..نشاند لب به لبخند يزیچ افتنین از خوشحال

 ...  را مدت نیا یتلخ

 .. کرد جلب را توجهش کمد قسمت نیتر نییپا در رنگ قرمز یپاکت ي گوشه که ببند را در خواست
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 .. ختیر رونیب تماما را لیوسا و نشست نیزم يرو

 بود شده نوشته خوش خط با شیرو..قرمز رنگ به ییبایز و کوچک ییکادو جعبه

 "بودن باهم خوب خاطرات ادی عشقم،به به میتقد"

 ...زدیم محکم و تند هنوز قلبش...دیلرزیم یکم دستانش.. کرد باز را جعبه در

 ..بود کرده میتقد را کارت خط همان هم باز.. بود ییبایز عاشقانه پستال کارت و يد یس يحاو درونش

 "خودم يثنا يبرا"

 ...ستادیا حرکت از قلبش

 نبود؟؟؟ او مال فقط ثنا مگر... باشد داده ثنا به ییکادو نیهمچ نداشت ادی به

 داشت؟؟؟ چکار رنگ قرمز جعبه در بودنشان باهم خاطرات

 

 نکن کم عشقت از که ایبزار، دلم رو داغ ای

 مکن قانعم کمیمنه، سهم تو تمام

 

 ..دستانش نه.. دیلرزیم قلبش نه گریگرفت،د ونیزیتلو اهیس صفحه از را تارش چشمان

 .. گذشت تارش دگانید يجلو از مدت نیا تمام

 ..  روزشان آن يدعوا.. دیفرش يحرفها

 ...شیزندگ شدن خراب خاطر به مرجان تیعصبان و ینگران

 . ..لبخندش...چشمانش...قهرش...شیها يریگ سخت به ثنا يها اعتراض..شیدهایترد و شک

 ...کردیم بارانش بوسه هرشب که ییجا...اهشیس خال

 ..کردیم ینیسنگ بدنش يرو سرش.. دیفهمیم را مرگ یمعن کلمه یواقع يمعنا به
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 ..بود شده فیضع قهیدق چند عرض در د،چشمانشیدیم تار خشکش چشمان

 .. یقلب نه..يمهر داشت،نه یاحساس نه گرید

 .. انزجار و بود تنفر فقط

 داد بود دهید که ياور تهوع ریتصاو به را شیجا و شد پاك اش ساله کی یزندگ يها خاطره تمام

 نگاه نهیآ درون مرد ریتصو به ستادیا رنگ دیسف کنسول زیم يرو به رو..شد دهیکش خواب اتاق سمت ستاد،بهیا شیپاها يرو

 ..کرد

 ..بود رفته سوال ریز احساسش تمام..اش یمردانگ و رتیغ تمام.. بود نمامده یباق وجودش از يزیچ که يمرد

 .. بود دیناام و شکسته يمرد ریتصو دیدیم که يریتصو

 تارش و رهیت چشمان يجلو بود دهید شیپ یلحظات که یلمیف فقط.. آمد ینم ادشی يزیچ که يمرد.. بود خسته که يمرد

 ..رفتیم رژه

 ...امد ینم ادشی بود امده خانه که قبل یساعت جز زیچ چیه

 لبخندش يرو.. شیموها يرو.. ثنا يبازو يرو.. ماند مات شان دونفره عکس يرو نهیا از چشمش

 ..دندیخندیم بهش وارید يرو يها عکس قاب

 دیشنیم را شان خنده يصدا.. کردندیم اش مسخره

 کند يریجلوگ افتادنش از گرفت،تا زیم به را دستش..دیچرخیم سرش دور اتاق تمام

 

 ییا خسته اگه ییتو نی،اییا شکسته که ییتو نیا

 ییا بسته اگه ،چشماتویعاشق اگه من مثل

 ییا شکسته که ییره،عهدایم ادتی که ییتو نیا

 

 .. فشرد را اتصال دکمه و مکث ثنا شماره يرو... برداشت زیم يرو از را اش یگوش
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 .. گفتنش جانم يصدا.. دیچیپ گوشش در ثنا يصدا

 ..بود گوشش در هنوز زدیم شیصدا ثنا مرد که زن يها گفتن جانم يصدا

 منتظرتن همه.. پس ياینم چرا.. تو ییکجا.. یزنینم حرف چرا ن؟؟یام.. الو- ثنا

 ..بود تلخ دهنش

 ..ایب تو-نیام

 نجا؟؟یا يایب نبود قرار ؟؟مگهیچ- ثنا

 االن نیهم.. يایم تو.. نه-نیام

 زدینم حرف شهیهم مثل.. نبود شهیهم مثل نیام.. شد نگرانش ثنا

 شده؟؟؟ يزیچ- ثنا

 ..ثنا نام به.. کرد نگاه پستال کارت به نیام

 .. افتاد شان ينامزد دوران ادی به

 "هیباز لوس ییجورا هی.. ادینم خوشم پستال کارت از بود گفته ثنا"

 ..ایب فقط.. ایب.. نه-نیام

 تو؟؟ خوبه حالت.. امیم.. خب یلیخ- ثنا

 ..دیخند یعیطب ریغ حالت با نیام

 ایب تنها... يایب تا توام منتظر فقط... زمیعز شمینم نیا از بهتر-نیام

 ..امیم رمیگیم یتاکس االن.. امیم باشه- ثنا

 ...منتظرتم.. من عشق خوبه-نیام

 .. دیچیپ تلفن یگوش در بوق ممتد يصدا

  ...شد تمام...شد تمام اش جهیسرگ
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 ..کرد قطع را تلفن ثنا.. دیچیپ تلفن یگوش در بوق ممتد يصدا

 ... ها زده جنون مانند... زدیم حرف مست يها انسان مانند نیام... بود شده دلواپس و آشفته

 ... برود منزلشان به تا شد کند،امادهیم درد سرش نیام نکهیا بهانه به

 .. بماند ساینک شیپ خواست و کرد امتناع ثنا یبرساند،ول را او خواست لیسه

 .. بود گذاشته ریتاث اش هیروح در یکم مساله نیا و.. ستین باردار او که بود کرده ،مشخص شیازما یمنف جواب

 رد را موضوع نیا شیآزما برگه درون يها نوشته یشوند،ولیم فرزند صاحب دارند که کردندیم فکر لیسه هم خودش هم

 .. کردیم

 ..است ادیز شدن دار بچه يبرا فرصت و است شانیزندگ اول هنوز که بود زده حرف باهاش یلیخ لیسه

 ...کنند يزیر برنامه دیع يبرا هم.. کنند عوض را ساینک يهوا و حال هم تا بودند شده جمع هم دور هم امروز

 .. بود داده يشنهادیپ هرکس بودند یجمع دسته یمسافرت و نوروز يزیر برنامه حال در همه.. بود کرده يسپر یخوب روز

 .. شیک بود گفته ساینک

 ...یبگ شما یهرچ بود گفته ریام.. مشهد بود گفته فروغ

 ...  شمال بود گفته ثنا

 ... بود کرده دییتا را شیک آمدنش از بعد هم لیسه

 ... اونه طرف و موافقه شمال با هم نیام بود گفته ثنا

 ..دندیکشیم نقشه سفرشان يپرخاطره،برا و بایز ينوروز داشتن دیام با

 ...بروند جهنم به باهم یهمگ است قرار که دانستندینم یول

 .. داشتند اجیاحت هوا و آب رییتغ به دو هر نظرش به.. کردیم فکر دیع مسافرت به خود با هم یتاکس درون

 ..نشست لبانش بر ینیریش لبخند.. بود یگذران خوش و يشاد وقت گرید و گذرانده را یسخت يروزها

 ...برود او با و باشد او کنار در فقط که بود نیا مهم.. بروند کجا به نبود مهم شیبرا ادیز
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 ..بود خاموش ها چراغ یتمام.. رفت خانه سمت به و حساب را هیکرا.. شد ادهیپ نیماش از منزل در يجلو

 .. نشد باز در یول.. گذاشت زنگ يرو را دستش

 .. کرد باز را در و دراورد فشیک از را دیکل

 ...بود کرده روشن را اطیح یکم که بود مهتاب نور فقط..گرفت را وجودش تمام خاموش،دلهره و کیتار اطیح دنید با

 ... گذاشتینم خاموش را اطیح يها چراغ وقت چیه...دانستیم خوب را نیا نیام و دیترسیم یکیتار از شهیهم

 و کرد باز را سالن در... شود کم استرسش از یکم تا داد فشار لب بر را دندانش...رودیم مسلخ به ییرفت،گوینم جلو شیپاها

 ...شد وارد

 .. ستادهیا کیتار سالن وسط که دید را نیام.. کرد عادت مطلق یکیتار به چشمانش که یکم.. دیدینم را ییجا چشمش

 را حالت نیا ادیز ها روز نیشد،ایم رو و ریز دلش..دیچسب در به و رفت عقب به قدم چند.. بود شده مانیپش امدنش از ثنا

 ... داشت

 یهست تمام.. عشقش.. نیام.. است همسرش او که کردیم تکرار خودش با.. ترسدیم خود شوهر از نگونهیا چرا دانستینم

 ..بود گذرانده او کنار در را عمرش يروزها نیبهتر.. بود کرده یزندگ او با سال کی کینزد.. اش

 او از.. نبود انها از کدام چیه.. بود مشخص هم یکیتار در چشمانش برق و بود ستادهیا شیرو يجلو که را يمرد یول

 ..شناختینم را او..دیترسیم

 ...جلو ایب... يسادیوا اونجا چرا-نیام

 ..شیبرا بود بهیغر.. نبود شهیهم مثل هم شیصدا

 .. دیلرزیم اش چانه...دیورچ لب ها بچه مانند... بود کرده بغض ثنا

 ...نیام یترسونیم منو يدار... یکنیم ينجوریا چرا- ثنا

 ..جلو ایب گفتم.. داره ترس شوهرت مگه-نیام

 ... رفت سمتش به و برداشت يورود در از را اش هیتک

 ..بود دهانش در قلبش.. لرزان و سست يها قدم با
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 .. داشت فاصله او با یکم هنوز

 ... سوخت صورتش و دیچیپ مسکوت خانه در ییصدا که

 .. دیچیپ وجودش تمام در درد

 نیام...است خودش شود مطمئن تا..کند نگاهش صورتش،خواست با نیام دستان مانند شالق و محکم برخورد از واج و هاج

 ...باشد زده صورتش در نگونهیا که بوده او شدینم باورش...است

 را بدنش ستون چهار که يادیفر يصدا با همراه.. سوخت هم صورتش گرید طرف بود،که برنگردانده را سرش کامل هنوز

  ...لرزاند

 ..بار نیاخر هم دیشا و خوردیم کتک او از که بود بار نیاول.. دیلرزیم تنش تمام

 ...کردیم حس دهانش در را خون يشور طعم.. دیکوب دهانش در محکم دست پشت با که..بزند یحرف تا شد باز هم از لبانش

 ...شد کر..شد الل

 ... کند هیگر توانستینم یحت بود،که ریمتح و زده شوك انقدر

 ... کردینم هم التماس یحت صدا یب و خاموش

 .. بود شده وانهید.. بود دهیرس جنون به.. دادیم فحش و زدیم داد نیام

 .. کرد پرت يا گوشه به را ثنا.. شد مچاله اش يقو دستان در ثنا مانتو قهی

 .. کردیم خطاب یعوض آشغال را او

 ..دادیم یهرزگ لقب او به

 ..خواند یم فاحشه را او

 ..ختیر هم در را لیوسا تمام.. شکست را ها یشکستن همه.. دیکوبیم هم در را خانه لیوسا تمام

 ...کردیم یخال لیوسا سر بر را خشمش و دیکشیم داد یعیطب ریغ حالت با

 ...کردیم پرت دیدیم که را هرچه و دیکشیم عربده ها وانهید مانند.. بود داده کف از اریاخت.. دیفهمینم را خود حال گرید
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 ... دیکش نییپا را تمام و برد هجوم سالن يها پرده سمت به

 .. کردیم نگاه رانشیو یزندگ و خانه به ثنا

 در..شدیم پخش صوت ضبط از که يشاد کیموز با بود،همراه دهیچ را لیوسا تمام ذوق و شوق با چگونه که يروز ادی به

 خنده و یشوخ با... ییروشنا

 .. نیام يها عربده با همراه.. یاهیس و یکیتار در..شکستیم.. شدیم ختهیر هم به تمامش حاال

 ..شب ای بود روز االن.. بود شنبه چند.. بود ماه چندم امروز.. بود يروز نیهمچ پارسال دیشا

 .. شد روان چشمانش گوشه از آرام آرام اشک

 ... دیکشیم غیج.. تلخ و سوز پر...کشدیم غیج هم سر پشت و بلند.. دیکش غیج دل ته از و داد فشار شیگوشها به را دستش

 ...دیکشیم غیج هنوز ثنا...کرد بلندش نیزم از و کرد حمله سمتش به نیام

 ..گرفت صورتش يجلو را صورتش...دیکش خشم با و زد چنگ بلندش يموها به نیام

 آشغال کشمتیم.. اریدرن من واسه رو ها يباز یکول نیا..کثافت... کنمیم خفت خودم وگرنه شو خفه.. شو خفه-نیام

 ..یکنیم يدلبر واسشون که زارمیم ییکسا ي همه دل رو داغت.. کشمتیم

  گرفتیم شدت شتریب لحظه هر که ییا هیگر..شد لیتبد هیگر هق هق به غشیج يصدا

 .. دیرسینم دادش به یکس چرا.. نبود یکس چرا

 ...امد ینم کمکش به لیسه چرا... بود کجا مادرش... کو پدرش

 ...دیآ یم رونیب شهیر از سرش يموها کرد احساس

 ...تو چته...بردار سرم از دست... نیام خدا ترو.. آخ..کن ولم.. وونهید کم ولم- ثنا

 دوران شد تموم.. زمیعز شد تموم گهید...يشد ينجوریا که کردم ولت..  یبکن خواست دلت یغلط هر که کنم ولت-نیام

  تیخر

 دردش یول کرد حس خود صورت بر را گرم خون رد..خورد زیم به سرش که يکرد،جور پرت ونیزیتلو يجلو شدت با را ثنا

 ...نگرفت
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 ..بشود است قرار چه.. شده چه.. است خبر چه دانستینم

 ...نیزم و اسمان انیم.. بود مطلق يخبر یب در

 ...شده مرتکب یاشتباه چه امد ینم ادشی کرد فکر چه هر

 ..کرد روشن رو زونیتلو و برداشت را کنترل نیام

 يبرا که دمیم رو فرصت نیا بهت.. کن نگاه رو تیداشتن دوست و قشنگ خاطرات..نیبب بار نیاخر يبرا... نیبب-نیام

 ...یکن تماشا لذت با بار نیاخر

 ...بود شده یقاط صورتش بر خون و اشک..واماند دهنش.. بود شده خشک ونیزیتلو بزرگ صفحه به ثنا تار چشمان

 ...سوختیم چشمانش

 ...ختیریم چشمانش از که یاشک از ای؟؟ رشیتصاو از ای بود؟؟ ونیزیتلو نور از چشمانش سوزش

 ...اش یشانیپ زخم سوزش اازی

 ...سوختیم که بود قلبش هم دیشا

 .. بود ثنا زن نیا نام چرا.. داشت او به یربط چه اور تهوع ریتصاو نیا

 ..دادینم صیتشخ درست را يزیچ که بود لرزان و تار انقدر ریتصاو

 ..شدیم ثابت یرنگ اهیس خال يرو و شدیم زوم نیدورب یگاه

 .. صورتش تا بود دایپ شیموها شتریب.. ندیبب درست را زن صورت تونستینم

 ش،تنیبایز لباس...بود کجا لباسش یراست...رنگ همان به بود خودش لباس هیزن،شب ان لباس چقدر...شناختینم هم را مرد

 ...داشت چکار ایح یب زن آن

  افتاد کار به مغزش

 .. دیفهمیم را نیام رفتار و حرکات یمعن تازه

 ..بود کجا کاغذ آن.. بود رفته ادشی چرا نامه آن.. دیچیپ گوشش در غیج يصدا
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 ..  شیها يریگ سخت رشیاخ يها تهمت..  نیام يها دیترد و شک..  ردیبگ پس او از را اش یزندگ مخواست یکس

 .. دادیم دست از یکی یکی را اش یاتیح عالئم.. بود شده نابود..  دیدیم شده تباه را شیزندگ

  ..مردیم داشت

 .. شدیم تر ووانهید دیدیم شتریب کند،هرچه نگاه توانستینم نیام

 .. دیرسیم ثنا گوش به اش کالفه و بلند يها نفس يکرد،صدا خاموش را ونیزیتلو

 باد بر یزندگ هم دیشا..دیدیم را ریتصاو هم اهیس صفحه در یحت.. بود شده خشک...بود رهیخ اهیس صفحه به هنوز که ییثنا

 ... گذراندیم نظر از را اش رفته

 ..يبریم لذت لمشمیف دنیازد که گذشته خوش بهت یلیخ حتما.. بزارم برات رو ادامش يمنتظر هیچ-نیام

 ...دیلرز تنش

 بود دستش يجا از تر دردناك شیزد،حرفهایم حرف تمام یرحم یب با نیام

 ..شد بلند یعصبان و نیخشمگ

 که يکرد فکر چطور.. یکنیم کاریچ يدار یفهمیم.. یگیم یچ یفهمیم.. خودت واسه یگیم یچ.. یروان ببر تو صدا- ثنا

 ...من... من

 بود سخت شیبرا هم گفتنش یحت

 انقدر..  ياعتماد یب بهم انقدر.. کنهیم فرو پوکت مخ تو حرفارو نیا داره که هیک نیا.. گفته بهت و مزخرفات نیا یک- ثنا

 یکنیم رفتار خنگا مثل چرا.. يزیت و یکل عقل یکنیم ادعا که ییتو..یاحمق

 روشن رو فتیتکل فردا تا گمشو برو.. اوردمین باال تا چشمام يجلو از شو گم.. خورهیم بهم ازت داره حالم.. ندیبب دهنتو-نیام

 ..کنم

 ... دیفهمیم حاال را کردن هیگر خون یمعن ثنا

 درباره یچ.. آخه ام ينجوریا من.. یشناسیم منو که تو.. یکنیم رفتار من با ها بهیغر مثل چرا..نیام یکنیم اشتباه يدار- ثنا

 نیا کنار از ساده گهید دفعه نیا باش مطمئن..کن قانعم.. اریب لیدل واسم.. رو رفتارت نیا يبد حیتوض دیبا.. يکرد فکر من

 ...شمینم رد حرکتات
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 بود تر پرسوز از اش خنده...دیخند بلند يصدا با نیام

 یکنیم ازدواج يکرد فکر.. شهیم رو واسم فتیکث ذات داره تازه.. شناختمتینم نه..واسم یگرفت شمیپ دست.. شو خفه-نیام

 ..آره.. يبخور یتونیم بخواد دلت یگه هر دار شوهر زن هی اسم به.. يآزاد گهید

  نداشت ترس يبرا یلیدل گرید..نرفت عقب.. دینترس ثنا.. شد کینزد ثنا به

 ... بود دار غصه و ناراحت وجودش تمام

 آره؟؟ مجوز؟؟ هی له؟؟یوس هی بودم؟؟ تیزندگ يکجا من ؟؟یلعنت بودم یچ واست من-نیام

 ...ختیریم نییپا نیام چشمان از که یقطرات به سشیخ و نمناك چشمان به.. کرد نگاه صورتش به ثنا

 ..بود شکسته و افتاده پهنش يها شانه چرا.. بود گرفته شیصدا چرا.. کردیم هیگر نیام چرا

  نداشت را شیها ختنیر اشک تحمل.. کند پاك را شیها اشک تا برد صورتش سمت به را دستش

 گرفت درد دستش مچ.. زد پس را دستش شدت با نیام

 

 یشیم نور کم يدار.. من دكیخورش چرا.. یشیم دور ازم تو.. هیثان به هیثان

 نکش هام گونه رو دست.. زنیبر اشکام بزار.. تپش یب يها لحظه.. هیثان به هیثان

 

 یرنگ من شیپ حنات گهید يخوند کور.. یکن خامم.. یکن خرم یتونیم دوباره يکرد فکر...نزن من به فتویکث دست-نیام

 متنفرم.. ثنا متنفرم ازت.. نداره

 نیام يپاها يجلو.. افتاد نیزم يرو و شد خم شیزانو.. شکست قلبش.. شد بسته ثنا چشمان

 

 ارین روم به شویتلخ گهید تو.. شکستم من

 

  ..کردیم سیخ را صورتش درشت يها اشک همچنان یول.. زد زل سقف وبه گرفت باال سمت به را سرش نیام
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 ..کردیم سیخ را صورتش درشتش يها اشک همچنان یول.. زد زل سقف وبه گرفت باال سمت به را سرش نیام

 ..یکشیم نفس که.. ییا زنده که کردم کنترل رو خودم یلیخ حاالم نیهم.. اوردمین سرت يبال هی تا برو پاشو-نیام

 ...زدیم حرف یسخت به و بود یعیطب ریغ ثنا يها نفس يصدا

.. لیسه جون به.. یکنیم اشتباه يدار مامانم جون به.. زنتم من..نزن حرف ينجوریا من با خدا ترو نیام.. اخه برم کجا- ثنا

 ...نکن من با نکارویا نیام...ندارم طاقت من نیام..جونم نیام.. خدا ترو نیام

 .. انشیم در یکی و دهیبر يها نفس با.. کردیم التماس ثنا

 .. بود ينابود به رو که اش یزندگ يبرا.. کردیم التماس

 شیرها اگر خواست؟؟ینم را او گرید نیام اگر..شدیم ووانهید هم فکرش از یحت.. بود سرش دورن که ییفکرها از دیترسیم

 کرد؟؟یم

  انداخت شیجلو و آورد را ثنا يها ياسپر از یکیرفت، آشپزخانه سمت به نیام

 بود حاظر.. کردیم عبور چشمانش يجلو از لمیف مو،مانند به مو اش یزندگ ي ها لحظه و ها هیثان.. برگرداند را شیرو ثنا

 ...شدیم نیام یب مگر..ندینب را لحظات نیا یول ردیبم

 ..شدیم خفه داشت..بکشد نفس گرید خواستینم

 

 کشمیم یعذاب چه.. دارم من یدونینم.. بشم نفس یب بزار.. زنیبر اشکام بزار

 

 ..کردیم تیاذ را نیام نامرتبش يها نفس يصدا

 فشار مرتبه چند و گرفت خونش پر دهان يجلو زور به را يگرفت،اسپر محکم دست با را صورتش.. نشست شیجلو کالفه

 ..داد

 ... ختیر اشکش و داد فشار

 ... کردیم هق هق ثنا
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 ...ختیریم اشک نیام

 .. شد آرام که یکم

 دست گرید.. کردینم تمنا و خواهش گرید ثنا.. برد کار اتاق سمت به و دیکش را ثنا.. کرد بلندش نیزم از و گرفت را شیبازو

 ... نداشت ییرها که گرگ چنگال در ییا بره مانند..زدینم پا و

 ...شد داده هل اتاق درون به ثنا

.. يخوند کور اما.. عشاقت سراغ يبر کنم ولت االن خداته از دونمیم البته.. کنم معلوم رو فتیتکل تا یمونیم نجایا-نیام

 .. کنمیم آدمت

 ..کرد قفل رونیب از و بست محکم را در

 ...نشست نیزم يرو و خورد سر در باشد،پشت داده دست از را قدرتش و توان تمام که انگار در شدن بسته با

 ..زد ياسپر یدهن بر یآرام بوسه و برد کینزد را شیبود،لبها دستانش درون هنوز یخون ياسپر

 .. دیچک نییپا چشمانش گوشه از یاشک قطره اش بوسه با همراه.. دیبوس را ثنا يلبها يجا

 .. بود ختهیر اشک عمرش تمام اندازه مدت نیا

 و ختیریم نییپا داغ و شور قطرات با همراه احساساتش.. شدیم جدا وجودش از شیها خاطره از ییا اشک،تکه قطره هر با

 ..رفتیم نیب از

 نداشت ادی یکودک دوران در جز.. کند هیگر بخواهد که نیاز بود دانست،متنفریم یناتوان و ضعف نشانه را کردن هیگر شهیهم

 .. باشد کرده هیگر يزیچ يبرا که

 ...شدیم ریسراز اریاخت یب شیاشکها حاال

 .. است ناتوان و فیضع هم او که بود کرده باور

 .دیترسیم ازش که يزیچ همان آمد سرش به اخر.. اش رفته دست از عشق از.. اری ییوفا یب بود،از گرفته دلش

 

 ساده چقدر اومد دم،سرمیترسیم من که اون از
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 آزاده تو قلب یمن،ول شمینم عاشق گهید

 

 و مشترك یزندگ بود،در خورده شکست نزند گرید و بخوابد.. بخوابد خواستیم دلش.. بود شده خسته دنیتپ از قلبش

  ..اش ییزناشو

 .. سوختیم لبش ي گوشه..رفتیم جیگ کرد،سرشیم درد نیام دستان فشار از شیبازو

 .. کرد نگاه اتاق نهیآ درون خود ریتصو به.. شد بلند درد با و یسخت به

 شده ملتهب و سرخ نیام دستان يجا از صورتش تمام.. بود یزخم لبش گوشه.. داشت يزیخونر هنوز که اش یشانیپ به

 ..بود

 يرو و دیچکیم نییپا چشم گوشه از دیمروار مانند شیاشکها... بود ختهیر دورش شانیپر شیموها و پاره اش مانتو قهی

 ..کردیم حس صورتش يرو را نیام دستان هنوز..خوردیم سر اش خورده یلیس صورت

 .. دیخند دارش هیگر و مضحک افهیق به.. دیخند نهیا درون ریتصو به

 ..اش هیپا یب و سست یزندگ به دیخند بلند.. دیخند نداشت او به یشباهت جیه نظرش به که برهنه زن آن ریتصو به

 ضعف و غش صورتش چال يبرا یکس گرید..  شیها لپ يگود از خورد بهم حالش..  افتاد چال شیها لپ و دیخند

 ..  دیخند.. متنفر ازش بود گفته..  کردینم

 ...شد کهیت هزار اش خورده شکست ریتصو.. دیکوب نهیآ در مشت با.. خودش ریتصو از خوردیم بهم حالش

 حرفها نیا..شده مال لگد تشیشخص.. وجودش تمام.. شده ریتحق کردیم شد،احساس خرد نهیآ يها کهیت همراه هم خودش

 اونبود حق ها رفتار و

 ...شیها دنیبخش خاطر به... شیها امدن کوتاه تمام خاطر به شد متنفر خودش از

 که يکار.. بود کرده چک را اش یداده،گوش نیام به یعتیشر ابانیخ در را آمارش یکس چه بفهمد بود کرده یسع یلیخ

 ..بود زاریب دادنش انجام از شهیهم

 ...نه ای دهید را ییآشنا اطرافش ایآ بود،که دهیپرس روز ان مورد در مایش از یحت
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 یول بود کرده نگاه را نیام يها لباس بیج یحت...نداشت خبر موضوع نیا از یکس نیام جز.. نبود بند ییجا به دستش یول

......... 

 ...ندیبب نجوریا خواسته دیشا ای... دهید مرد را مایش یاحمق کدام بداند خواستیم دلش

 ... لمیف نیا حاال و نامه آن

 ....تارش و رهیت ي چهره و زن آن ادی به.... افتاد لمیف ریتصاو ادی به دوباره

 یکم فقط که دیفهم یمدت گذشت از بعد یول.. داشت ثنا به يادیز شباهت نظرش بود،به دهید را یساغ دیفرش که يروز

 .. اندامش و چهره ظرافت.. اوست به هیشب

 ... فتادین چال صورتش یول ندیبب را ثنا خنده تا داشت د،توقعیخند یوقت

 .. بود یخواستن و نیریش ثنا خنده

 .. کردیم يهرکار پول يبرا که یزن.. وسوسه پر و زشت او خنده

 ..دیرسیم بنظر او هیشب یکم اول نگاه در فقط.. ستین ثنا هیشب اصال او که دیدیم کردیم توجه که خوب

 يدیپل و یناپاک زن نیا چشمان از.. دیباریم صداقت و یمهربان ثنا چشمان از

 مرجان خواستینم دلش چیه بود امدهین خوشش او از ،اصال دهینام خود یمیصم دوست را او مرجان که بود متعجب دیفرش

 ..کند معاشرت و آمد و رفت يافراد نیچن با

 ...بود دهینام اتهام رفع يبرا ییا لهیوس را او مرجان

 .. يجور چه بداند که نیا بدون.. کند ثابت نیام به را نیا خواستیم هم او

 .. نبود هم مهم شیبرا.. نداشت خبر مرجان يها نقشه از یحت

 ..نباشد ایقضا نیا مقصر او خواستیم فقط

 ..بود کرده اماده را زیچ همه هم داده،او حیتوض یساغ يبرا را زیچ همه قبال مرجان

 ..دیفرش به ییا عشوه پر لبخند با همراه سپرد، مرجان دستان به را کیش و معطر ییکادو پاکت

 دعوتم یعروس واسه مرجان؟؟منم يدار یپیخوشت نامزد-یساغ
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 یدعوت هم تو شد یعروس هروقت... حتما آره...پمیت بد خودم که نیا نه-مرجان

 ...بود کرده افتیدر قبال هم را پولش..گرفت خواهد تماس او با ازین صورت در گفت و کرد تشکر او از مرجان

 ه؟؟یچ جعبه نیا تو- دیفرش

 کنه؟؟؟یم هم یفرق مگه-مرجان

 ...میریبگ ازش میخوایم که ییا جهینت اون دوارمیام فقط نه- دیفرش

 خوب يخبرا منتظر و میبکش راحت نفس هی میتونیم گهید.. آخرشه گهید.. زمیعز نکن شک من ذکاوت و هوش به-مرجان

  ...میباش

 ...دادیم فشار زخمش به و بود گذاشته هم يرو يکاغذ دستمال دنیبود،چند کرده کز وارید گوشه ثنا

 .. کردیم مرتب را يکار خراب همه نیا يچطور.. رانشیو یزندگ و خانه به.. هوا یروشن به.. کردیم فکر فردا به

 ...داشت کردن عوض به ازین و بود شده پاره هم دیشا.. کردیم نصب دوباره دیبا را ها پرده

 ..کرد فکر بود دهیشن و دهید که ییزهایچ به

 .. خرابش حال به.. نیام يها اشک به

 ... کجاست دانستینم که ي کاغذ آن به

 ...مدت نیا یتمام به

 دلش موضوع نیا فکر از کردیم زد،چکاریم پس را او نیام اگر.. دیفهمیم را شیها دلهره و ها ترس یتمام يمعنا حاال

 شد،یم فشرده

 .. نخواستنش.. دنشیند.. نبودنش فکر از

 خراب و توطئه يبو که.. شده سوءتفاهم که.. کندیم اشتباه که بفهماند او کند،به قانع را نیام تا کردیم را تالشش یتمام دیبا

 ...کردیم ثابت او به دیبا..دیآ یم يکار

 ...دهد دست از را زشیچ همه شکل نیا به و باشد بازنده خواستینم

 .. کردیم اش یراض.. کردیم صحبت او با دیبا
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 فقط...دانستینم را اش یچگونگ..را اش یگناه یب کردیم ثابت دیبا.. شدیم روشن زیچ همه فردا.. زدیم حرف او با دیبا

 دیآ ینم کوتاه که دانستیم

 ..رفت حال از دهمیشا.. رفت بخواب و شد نیسنگ چشمانش کرد،تا فکر فردا به و نگاه بسته در به انقدر

 ..نداشت قرار و ارام ییا لحظه..آمد ینم نیام يچشمها به خواب اما

 .. گرفت درد شیپاها که رفت،انقدر راه خانه در صبح تا

 جان صبح تا.. خودش از یحت..خوردیم بهم خانه نیا زیچ همه از حالش.. بخوابد انجا و برود مشترکشان اتاق به توانستینم

 .. دیرس لبش به

  بود دیفرش با حق..بود شده لیتبد نییقی به شیدهایترد و شک.. بود شده مطمئن گرید

  کردیم يعذادار شیآرزوها تمام رفتن دست از يبرا...بود انداخته راه یبانیغر شام خود يبرا

 ...زدیم ضجه دادنش دست از يبرا که بود لحظات نیاخر نیا

 ..دلش خانه از بود رفته.. بود داده دست از را ثنا.. نبود کار در یاشک گرید و بود شده خشک چشمانش

 

 بکن يکار شد دهیخشک هام گونه.. بکن ياری منو ایب من چشم

 خوادیم هیگر من دل امتیق تا.. ادینم وقت چیه گهید رفته که اون

 

 در که ثنا به توجه یب زد رونیب خانه از و دیپوش را شیها لباس...نداشت را آنجا در ماندن تحمل گرید هوا شدن روشن با

 ..دیایب سرش ییبال چه که نداشت یتیاهم شیبرا گریبود،د کرده شیرها آنجور اتاق

 .. شدیم متنفر دیبا.. باشد مهم خواستینم

 سرد.. باشد سنگ از خواستیم...بود زنده هنوز که یاحساس گرفتن نظر در بدون.. ردیبگ را اخر میتصم بتواند که متنفر انقدر

 ...سخت و

 جنوون به گذشتیم نظرش يجلو از لمیف آن هربار.. کردیم مرور ذهن در را بود دهیشن و دهید که ییها صحنه مدام

  ...دیرسیم
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 پشت وارید به.. ندیبنش کرد یسع.. دیلرزیم خود به سرما از و بود شده خشک کرد،بدنش باز زور به را نشیسنگ چشمان

 .. داد هیتک سرش

 .. دادیم نشان را ظهر بعداز2 وارید يرو ساعت.. سوختیم شدت به بود،چشمانش شده کوه اندازه سرش

 و گرفت وارید به را دستش.. است شنبه چند امروز که آمد ینم ادشی.. آمد ینم رونیب از ییصدا.. بود قفل همچنان اتاق در

 .. شد بلند

 ..نبود شیپاها در حس و کردیم درد شدت به کمرش

.. بود خواب کاش يا بود یواقع زیچ همه.. افتاد اتفاقاتش و شبید ادی به.. کهیت کهیت ي نهیآ در ترسناکش افهیق دنید با

 ..بود کابوس

 ..گرفتیم آرام نیام آغوش در و شدیم داریب بد خواب دنید با که ییها شب یتمام د،مانندیپرینم خواب از چرا

 .. بود شده خشک صورتش طرف کی در خون و متورم لبش کنار.. کبود صورتش راست طرف

 هیشب شتریب نظرش در..کردیم یکج دهن بهش گردنش درون ریزنج..  بود خورده خراش نیام يها چنگ از گردنش اطراف

 ..ریزنج تا بود قالده

 ..نباشد خانه نیام که دادیم احتمال.. دینشن ییصدا یول.. دیکوب مشت در به جانش یب دستان با و رفت در سمت به

 نشست در کنار وارید به هینداشت،تک ستادنیا توان شیپاها

 ...مشدند یعصبان مطمئنن آورده سرش ییبال چه او که دندیفهمیم اش خانواده اگر

 .. کند تصور را مادرش و پدر العمل عکس توانستینم یحت

 شدیم شانیدعوا حتما...آورد یم در نیام سر هارا نکاریا یکرد،تالفیم فکر لیسه العمل عکس به

 .. دارد را آنها که کردیم شکر خدارو

 آنها کمک با...داشت را مهربانش نبود،خانواده تنها که او.. داشتند را شیهوا..بودند پشتش انها.. شد گرم آنها وجود از قلبش

 ..کردندیم تشیحما مطمئنن..کردیم ثابت را زیچ همه

 هرچه و برود پدرش خانه به یوقت چند اصال کردیم فکر خودش با.. اورد یم در نیام سر را روزها نیا همه یتالف وقت آن

 ...نکند یآشت هم باز کرد یکش منت او
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 حتما...ببرد اشتباهش به یپ تا زدندیم حرف نیام با و گرفتندیم را طرفش حتما هم انها.. بود دواریام هم نیام خانواده به یحت

 ..کردندیم سرزنشش رفتارش خاطر به

 ..شود ریتحق ای بشنود ناسزا ای بخورد کتک یکس از نشیام خواستینم.. شود ریدرگ او با یکس خواستینم دلش یول

 ..کردندیم حلش خودشان دیبا.. شود دهیکش ها خانواده به مسائل نیا خواستینم دلش

 بسته را چشمانش و بود گذاشته شیپا يرو ور کی را سرش.. نکرد یتوجه ید،ولیشنیم قفل درون را دیکل دنیچرخ يصدا

 ...بود

  ندیبب را صورتش توانستینم... بود شده مچاله در کنار ثنا... چرخاند را شد،سرش اتاق وارد نیام

 ... ستادیا شیرو روبه

 ..کن جمع رو لتیوسا پاشو-نیام

 .. نبود اش خانه آنجا مگر.. کردیم جمع را لشیوسا دیبا چه يبرا.. دیلرز ثنا کهیت هزار قلب

 کردیم درستشان دیبا.. بود ختهیر بهم زیچ همه.. کردیم مرتب را انجا رفتیم دیبا

 کرد نگاه نیام به و کرد بلند شیپاها يرو از را سرش

 ..بود دهیند را صورتش درست شب یکیتار در شبید.. رفت عقب قدم چند اریاخت یب دنشید با نیام

  بود حقش ها نیا از شتریب... بود حقش...نداد جوالن اجازه احساساتش به

 ..داد فشار و کرد مشت را دستش

 ؟؟؟یچ يبرا- ثنا

  بود گرفته ثنا يصدا

 ...ثنا خورده زخم يصدا از برداشت، خراش.. سوخت نیام يگلو

 ..پدرت خونه ببرتت ادیب یتاکس زدم زنگ-نیام

 کرد نگاهش التماس با ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 232 

 برم؟؟ کجا وضع نیا با من- ثنا

 يبر دیبا.. یبمون نجایا یتونینم-نیام

 ..دیکوب نیزم بر را مشتش و زدیم حرف التماس و بغض با همراه کنندیم لج که ها بچه مانند ثنا

 رمینم من- ثنا

 ..سین توش تو يبرا ییجا و منه ي خونه نجایا.. خودتته دست مگه-نیام

 ستادیا جانش یب يپاها يرو و شد بلند زحمت به ها زن ریپ گذاشت،مانند شیزانو روز را دستش

 

 بشم ریگ نیزم و ،زاريبزار کردمینم فکر

 بشم ریتحق يجور نیروز،ا هی که کردمینم فکر

 

 ..تروخدا.. آخه بگم یچ برم.. برم تونمینم- ثنا

 کرده معلوم خودش با را فشیتکل..کند فوران احساسش و قلب دادینم اجازه گرید.. کرد قفل نهیس يجلو را شییدستها نیام

 ... بود

 ..یکن فکر نجاشمیا به يبود تیکار کثافت دنبال که اونموقع یخواسیم..  خودتته مشکل گهید اون-نیام

 دروغه یعل به.. دروغه همش.. خدا به یکنیم اشتباه يدار... تو يدینم گوش حرفم به چرا- ثنا

 انصاف یب اومد دلت چطور.. يکرد کاریچ باهام نیبب.. نیام نیبب منو.. کن نگاه بهم

 ...ماند ثابت ندارش حال يچشمها يرو و دیچرخ صورتش يایزوا تمام در نیام چشمان

 اورد یم برزبان يگرید يزیچ او یداد،ولیم را ثنا يها سوال جواب دلش

 ..کنم تکرار چندبار و حرفم ندارم حوصله..ادیم نیماش االن.. یش اماده زودتر بهتره..یباش نجایا خوامینم-نیام

 شد کشینزد قدم چند ثنا
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 ..نداشت را ها چشم آن به کردن نگاه قدرت.. کردینم نگاه داغونش و درب صورت به نیام

 هرچند.. بدم حیتوض برات بزار.. میکن حلش خودمون بزار.. نکن بزرگش رو مسئله.. بمونم نجایا بزار کنمیم خواهش- ثنا

 ..بدم حیتوض دیبا ویچ دونمینم خودمم

 مشخص رو فتیتکل تا یمونیم اونجا يروز چند.. يبر دیبا.. کنم تحملت تونمینم.. کنهیم تمیاذ نجایا وجودت.. تونمینم-نیام

 بکشه طول ادیز زارمینم نباش نگران.. کنم

 ..درهمش حالت خوش يابروها به.. حسش از یخال يچشمها کرد،بهیم نگاه نیام پوزخند به ثنا

 ..شد خارج اتاق از او به پشت

 

  کجاست؟؟؟ یخوشبخت ي من،قله پسند خود دلبر

  

 ..بره بهتره کرد فکر خودش با.. شد خارج اتاق از او به پشت

 ... خان نیام باش يکرد که ییکارها عواقب منتظر پس...یخواست خودت باشه

 یب از.. شیپاک از.. کنن دفاع ازش و سنیوا نیام يجلو دیبا.. اورده روزش به چه نیام که ننیبب.. ننشیبب اش خانواده دیبا

 .. شیگناه

 نتشیبب بود یکاف فقط... نبود ازین حرف اصال... زدیم حرف لیسه با دیبا... لیسه

 ...گرفتنیم رو طرفش دنشیدیم نیریش مامان و ساینک اگر

  تلخ يلبخند... زد لبخند خودش يها فکر به

 ...نبود خودش يجا سر زیچ چیه.. بود خانه نامش که یشام بازار وسط.. بود افتاده سالن وسط شالش

 ... باشد شده زلزله که انگار

 ..انداخت سرش بر نامرتب و برداشت نیزم از را شالش

 ... بروند نو سال شوازیپ به تا کند شروع را اش یتکان خانه کم کم داشت میتصم
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 مرتب را آنجا تا کشدیم طول هفته کی از شتریب کرد فکر خودش با.. داشت یزندگ و خانه چه.. بود شده یتکان خانه چه

 ..کند

 شده رها دستش از در يجلو شبید بود،که فشیک برداشت که يزیچ تنها.. دادیم نیماش امدن از خبر فونیآ زنگ يصدا

 ..بود

 ..را شیآرزوها قصر.. را اش خانه ندیبینم گرید که کرد،انگار نگاه را جا همه و گرداند خانه دور تا دور را سرش

 

 وارید رو به رو.. رونهیو سر پشت

 بارهیم دردسر.. اهیس ابر از داره

 

 ..ماند خشک نیام درد پر صورت يرو اخر و گشت جا همه نگاهش

 بگم؟؟ بهشون یچ- ثنا

 سین مهم... بگو خوادیم دلت ك یهرچ-نیام

 زد يپوزخند..شدیم متوجه خوب رو نیا ثنا و دیلرزیم یکم نیام يصدا

 ...شد خارج در از و برگردادند را شیرو

 لحظه گذاشت رونیب در از را شیپا..بود ها رانهیو هیشب حاال که ییا خانه.. بود خانمش روزید تا که ییا خانه از رفتیم دیبا

 .. کرد نگاه زیچ همه به دوباره حسرت با و برگشت ییا

 ... شد بلند چاه ته از شیصدا

 خداحافظ- ثنا

 نگاه زیچ چیه به.. اش یداشتن دوست و زده جوانه تازه يها درخت وسط از.. شد رد اطیح از یمعطل و دیترد بدون و برگشت

 ..شد خارج خانه از و کرد تند را شیها قدم.. نکرد

 وجودش همه.. دیلرزیم اش چانه.. زدیم نفس باشد،نفس دهیدو را یطوالن مسافت که انگار نشست نیماش داخل یوقت

 .. دیلرزیم
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 الیخ در یحت که بود آمده شیپ یناگهان و دفعه کی زیچ همه انقدر.. شدینم باورش هم وقت چیه.. بود نشده باورش هنوز

 ..دیگنجینم هم

 ..برود کجا بود شده گفته او به قبل از انگار.. بپرسد را مقصد او از نکهیا بدون.. کرد حرکت راننده

 ...شد دور و کرد نگاه...کرد نگاه شان کوچه و خانه به لیاتومب عقب شهیش از و برگشت ثنا

 و گرفت اطیح از را شیرو لحظه چند از بعد..بود گذاشته سرش يباال را دستش و بود دهیچسب سالن ییا شهیش در به نیام

 ..داد هیتک در به

.. زدیریم او يبرا که است یاشک نیاخر که خورد قسم.. کرد پاك را صورتش بر دهیچک اشک قطره و اورد باال را دستش

 ..است بار نیاخر

 بود شده دلتنگش و تاب یب نرفته چرا.. شدینم زاریب چرا.. داشت دوستش هنوز چرا

 دیکوبیم وارید در مشت و کردیم تکرار را کلمه نیا خودش با فقط

 چرا؟؟؟ چرا؟؟؟-نیام

 

 .. ارمیب طاقت که.. بخندم تو یب که.. ندارم يدیام.. ییجدا سخته چه

 ..ریتقد گناه هم از ما پرواز..ریدلگ اگرچه.. کن باور نگامو

  همراهم خداحافظ.. بغضم هم خداحافظ.. کوتاهم خوابه نیا مبهوته هنوزم

  

 خواستینم هم دلش.. دیرسینم گذشتیم بود،هرچه فرساتر طاقت و یطوالن شهیهم از يپدر خانه تا خودشان خانه ریمس

 ...برسد

 ...گذاشته بیغر يشهر در پا که انگار.. شناختینم را ییجا یول.. کردیم نگاه ابانیخ به لیاتومب شهیش از

 ..کنندیم تالش يزیچ به دنیرس يبرا و هستند تکاپو در که دیدیم را یمردم فقط

 ...شلوغ جا همه و بود دیع کیبودند،نزد امد و رفت در رو ادهیپ و ها ابانیخ در يادیز مردم
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 ..کردیم انتخاب لباس فرزندش يبرا ها مغازه نیتریو پشت از و بود گرفته را کودکش دست يمادر

 ...شد مغازه وارد لبخند با مادرش...داد نشان را قرمز يها لباس کودك

 ..ینیریش و لیاج دنیخر حال در يپدر

 ...وهیم پاکت از پر ییدستها

 کردیم نگاه را قرمز یماه براقش چشمان با و داشت دست در يبلور تنگ که ییا بچه دختر

 ...بو شب و سبزه از پر يها مغازه

 ...قرمز یماه از پر

 ینقل و کوچک يها نیس هفت از پر

 یتازگ رنگ به.. رنگ کم سبز رنگ با.. زده جوانه تازه درختان

 .. کردینم حس ییبو او آخر.. دیآ یم يدیع يبو و است دیع کینزد بود رفته ادشی

 و حس و بود خسته.. بخوابد خواستیم دلش.. دیشنینم يزیچ شیگوشها یشد،ولیم پخش نیماش ویراد از یمیمال آهنگ

 ...رفتیم جیگ سرش و بود گرفته يبد تهوع حالت صبح از.. نداشت تن در یحال

 ...گرفت شتریب یشلوغ و يشاد همه نیا از دلش

 دلش.. داشت وجود سرش در مختلف رد،افکاریگ آرام یکم اش اشفته و درهم ذهن بلکه تا گذاشت هم يرو را چشمانش

 ..کرده يباز او یزندگ با یکس چه بفهمد خواستیم

 ... زده نیام و او شهیر به شهیت یکس چه..داشته را اش ينابود قصد یکس چه

 نیا به و نداشت یانیپا ریمس نیا وقت چیه کاش يا که کرد آرزو ییا کرد،لحظه باز هم از را چشمانش لیاتومب توقف با

 ...دیرسینم کوچه

 ..شدیم بسته شهیهم يبرا چشمانش کاش يا

.. ستادیا رنگ يفلز در يرو روبه و شد ادهیپ اکراه شده،با حساب قبال گفت راننده که کند حساب را نیماش هیکرا خواست

 .. شد دهیکش يکنار خانه به نگاهش
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 ... مایش حضور از یخال ي خانه

 کمکش یبچگ مانند خواستیم يپر خاله از و بردیم پناه آنجا به خودشان خانه يجا به و بود مایش خواستیم دلش چقدر

 .. ندازدیب او گردن را زیچ همه تا بود شهاب کاش..کند

 .. بود زده حرف مایش با شیپ روز سه بار نیبود،آخر شده تنگ دوستش با کردن دل و درد يبرا شدت به دلش

 و ها يباز به فقط شان یناراحت.. بودند غصه یب و دغدغه یب چقدر..بود شانیها يباز و یکودک دوران دلتنگ چقدر

 ..یبچگ يدعواها به... شدیم ختم شانیها عروسک

 ..شد باز در هیثان چند از بعد و فشرد را زنگ آرام انگشتش

 ..شد اطیح وارد و داد هل را در ثنا.. است در پشت یکس چه دندینپرس فونیا از یحت.. بودند منتظرش انگار

 ... نبود بایز گرید شانیبایز اطیح.. بود ینداشتن دوست و بهیغر نظرش در زیچ همه چقدر.. داشت فرق قبل با زیچ همه چقدر

 با.. کردیم ینیسنگ شانه بر فشیک.. بود کرده اش خسته قدم چند نیهم.. کند تازه نفس و ندیبش جا کی خواستیم دلش

 ...کرد یط را یزمستان و سرد اطیح و دیکش نیزم يرو را شیپاها..گرفت دست در و دیکش نییپا را فشیک دست

 ..آمد ینم دیع يبو نه..دیکش یقیعم نفس

 .. شد وارد و باز را سالن در

 خوش دوران از و يپدر خانه از داشت خاطره چقدر.. داشت دوست را شان خانه سکوت چقدر..بود آرام و ساکت خانه

 ...گذشته

 ..شهیهم از تر نیسنگ.. بود نیسنگ حاال یول...راحت و الیخ سبک

 ... بود وجودش محتاج چقدر.. را مادرش یداشتن دوست و مهربان يصدا...دیشن اتاقش از را فروغ يصدا

 پسرم؟؟؟ ياومد... مامان ل،یسه-فروغ

 .. بودند منتظرش داشت دوست چقدر...او نه بودند لیسه منتظر پس... زد خود افکار به يپوزخند ثنا

 ریس دل کی و شود گم گرمش و مهر پر اغوش در و بدود سمتش به خواستیم.. بود شده تنگ مادرش اغوش يبرا دلش

 .. کند هیگر
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 .. امد رونیب اتاقش از بود نکرده افتیدر سوالش دنیپرس مقابل در یجواب که فروغ

 ... بود ستادهیا در يجلو همانجا ثنا

 اماده و حاظر و دهیرس خودش به نیچن نیا که برود ییجا خواستهیم حتما.. کرد نگاه خود زده بهت و پوش خوش مادر به ثنا

 ...بود شده خشک بایتقر اتاق در يجلو

 بود شیها تالش و ها زحمت ادگاری هرکدام کرد،که نگاه صورتش یداشتن دوست يها چروك به

 ..بود اش یجوان رفتن دست از و زمان گذر دهنده نشان

 ...بود شده زده وحشت ثنا دنید با فروغ

  را نزارش و دهیپر رنگ دختر...کردیم برانداز را ثنا واج و هاج

 ثنا؟؟؟ شده ی؟؟؟چيکرد تصادف مادر؟؟؟ اومده سرت ییبال چه-فروغ

 ردیبگ اش هیگر نکهیا بدون.. دیآ جلو یقدم نکهیا بدون.. بود ستادهیا حرکت یب و صدا یب ثنا

 .. نداشت رفتن جلو توان شیپاها

 ... بود شده گشاد ترس از شیچشمها... شد کشینزد قدم چند فروغ

 .. بود شده نگران نجوریا مادرش که بود خوشحال.. زد لبخند داشتن دوست همه نیا به ثنا

  خواستیم ترحم یکم دلش.. خواستیم يدلسوز دلش.. خواستیم محبت و مهر دلش

 .. اند کرده تشیاذ که یکسان از.. کندیم هیگال و رودیم خود خانواده نزد بود،که شده ییا بچه لحظه آن در

 .. شدندینم يباز هم او با اش یضیمر خاطر به ای و مگرفتند را شیها يباز اسباب ها بچه که ییوقتها تمام مانند

 .. کردیم هیگر و شدیم ناراحت ثنا چقدر و زدندیم صدا یمردن را او شهیهم

 ..شدیم اش يباز هم.. کردیم تشیحما.. کردیم دعوا ها بچه با او خاطر به لیسه شهیهم

 ..جانیه یب و آرام يها يباز

 .. داشت يباز شلوغ و تحرك به ازین که يپسر..بود شاد و طانیش يپسر خودش گرچه
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 ..نسوزد خواهرش دل تا.. دیکشیم دست اش یداشتن دوست يها يباز تمام از ثنا خاطر به یول

 ...بودند همراه او با جا همه و شهیهم که بودند شهاب و مایش خوبش دوستان تنها

 يکرد تصادف یچ با.. دیرس لب به جونم.. يدینم جوابمو چرا.. دختر هستم تو با-فروغ

 اورده سرت را بال نیا یکس چه گفتینم چرا.. کرده تصادف او کردیم الیخ مادرش کرد،چرا اخم ثنا

 ..رفتیم باالتر هم شمیصدا و شدیم یعصبان داشت کم کم فروغ

 سکتم يخوایم ؟؟یکنیم نگاه منو يسادیوا ها زده جن مثل چرا.. ستمین تو با مگه.. یزنینم حرف چرا دختر یالل مگه-فروغ

 ؟؟يبد

 .. کند بغلش خواست.. برد پناه مادرش امن اغوش به خواست.. شد کینزد قدم چند ثنا

 کردیم حس یخوب به را مادر عطر.. کرد باز یکم را شیدستها.. شود ریسراز جانش به ارامش

 ...افتاد شیدستها..ستادیا شیسرجا.. شد باعث فونیا زنگ يصدا که

  ..کرد باز را در و رفت فونیآ سمت به کردیم براندازش ینگران با و رفتیم غره چشم ثنا به که یحال در فروغ

  رفت در سمت به کردن غر غر با همراه فروغ.. ماند منتظر و داد هیتک وارید به ثنا

 ..شدند خانه وارد که بودند ساینک و لیسه

 ...بروند رونیب دیع دیخر يبرا باهم و ندیایب فروغ دنبال به بود قرار

 بود گشوده فروغ کردن بغل يبرا هم از را دستانش که یحال شد،در وارد اش یشگیهم لبخند با همراه لیسه

 ایدن مامان نیتر خوشگل و نیبهتر به سالم-لیسه

 .. زد لبخند لیسه حرکات به ثنا

 ماند دهان در کاره مهین حرفش و آسمان و نیزم انیم شیشد،دستها ثابت ثنا يرو لیسه بهت پر و مات نگاه

 ..زد صورتش بر ارام دست با انداخت جلو عیسر را خودش.. نداشت لیسه از یکم دست هم اینکس

 زمیعز شده یچ بده مرگم خدا-ساینک
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 .. انداخت نییپا را سرش ثنا

 ..بود برادرش همسر..بود خواهرشوهرش.. بود خواهرش يجا که او به.. او به گفتیم چه

 ...است برادرت گل دست گفتیم

 .. ستادیا ثنا يرو روبه و زد کنار را سایبود،نک درآمده بهت از یکم که لیسه

 .. بود شده گشاد روشنش چشمان.. گرفت قاب را ثنا صورت دستانش با

 صورتش دور تا دور لیسه لغزان چشمان.. شد دهیپاش قلبش به که ییبایز حس از.. برادر دست يگرما از شد ارام دلش

 ..کرد نوازش آرام را صورتش دستش با.. دیکاو نگاه با را صورتش يجا همه.. گشت

 زدلم؟؟یعز شده یچ-لیسه

 .. شد لرزان اش چانه.. دیورچ لب.. کرد بغض ثنا

 داشت بغض فقط.. ختینر چشمانش از یاشک یول

 امد جلو يدلخور بود،با نشده کم اش ینگران از ییا ذره که فروغ

 .. زنهینم حرف کالم کی و سادهیوا نجورمیهم.. اومد شیپ قهیدق چند.. زنهینم که حرف.. واال دونمینم-فروغ

 خواهر درد پر صورت بود،از آمده درد به قلبش.. کرد نگاه صورتش يجا ي همه به لیسه

 مطمئن... نشود تر نگران مادرش و ناراحت ساینک...نشود یعصبان لیسه که دیبگو چه.. دیبگو چه دیبا دانستینم واقعا ثنا

 ...دیآ ینم کوتاه ها یسادگ نیا به لیسه بود

 ... است خبر یب جا همه از که گفتیم دیبا..کردیم دفاع خودش از دیبا.. گفتیم دیبا یول

 ..شبید من.. من- ثنا

 و حال چه نیا پس.. کنهیم درد سرش نیام ینگفت مگه.. یرفت دفعه هی چرا شبید برم؟؟اصال قربونت یچ شبید-لیسه

 ...کجاست نیام..يدار االن هیروز

 ...يکرد تصادف... خواهرم يشد یشکل نیا چرا

  داد تکان را سرش ثنا
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 رفت عقب به قدم چند... کرد شیرها لیسه

 ..اش دهیدر يمانتو قهی مخصوصا ها یتصادف تا.. بود ها خورده کتک هیشب شتریب.. کرد نگاه دقت با را ثنا يپا سرتا

 نبود ندیخوشا اصال که يزیچ... گذشت ذهنش در يزیچ

 ؟؟؟یک-لیسه

  کرد نگاه اینکس به ثنا گرفت درد شدت به شیگلو... داد قورت را دهنش آب ثنا

 .. کرد حمله بهم ها وونهید مثل.. خونه رفتم که شبید- ثنا

 نبود حضم قابل شیبرا نیا و بود برادرش نیام او منظور.. بود دوخته چشم ثنا دهان به ساینک

 ...که یدونیم خوب خودتتم.. نداره اخالقا نیاز من داداش.. ممکنه ریه؟؟؟غیچ منظورت-ساینک

 ..گهیم یچ نمیبب ساکت-لیسه

 .. دیآ شیپ ساینک و لیسه نیب یبحث خواستینم دلش ثنا

  اما... اما بگم يزیچ یکس به میزندگ مشکالت مورد در خوادینم دلم منم.. داره که نهیبیم- ثنا

 ...ي کهیمرت کرده غلط اصال.. کرده بلند روت دست یچ واسه نیام.. بزن حرفتو-لیسه

 یشناسیم رو نیام که تو...داشته کارش واسه یلیدل هی حتما... لیسه بزن حرف درست-ساینک

 ..ارهیب زنش سر ییبال نیهمچ هی که داشته لیدل چه.. جدا-لیسه

 .. بود گرفته گارد بایتقر و رفتیم باالتر لحظه هر لیسه يصدا

 ...شد ناراحت تندش برخورد و خواهرش از لیسه يطرفدار از ساینک

 گهیم یچ بچه نیا نمیبب دیبزار... نیپریم هم جون به چرا شماها گهید بسه-فروغ

 چرا؟؟ اونه؟؟آخه کرده؟؟کاره نکارویا نیام...ثنا بزن حرف درست-فروغ

 ..هیعصب چون..نداره یروان کنترل چون.. من مادر نداره چرا-لیسه

 ..یبزن حرف ينجوریا برادرم مورد در دمینم اجازه بهت.. باش یشوهرم.. یبفهم دهنتو حرف بهتره-ساینک
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 هان؟؟ گهیم دروغ داره ثنا يکرد فکر ؟؟نکنه اورده سرش ییبال چه ینیبینم ؟؟يکور-لیسه

 یمانیپش باعث بعد که بزند یحرف خواستینم..کند ریدرگ باهم را ساینک و لیبود،سه ممکن شیحرفها.. بود شده سردرگم ثنا

 ...بود حساس برادرش يرو ساینک...شود

 ...بود شده ارزان یچارگ یب سر از و یدرماندگ از شیصدا

  ...دیبپرس خودش از دیبر... دونمینم یچیه من.. دونمینم من- ثنا

 ...دیبپرس خودش از دیبر... دونمینم یچیه من.. دونمینم من- ثنا

 یب کرده فکر...طرفه یک با کنمیم شیحال... احمق ي پسره کرده بلند روت دست یجرات چه با ؟؟؟اصالیچ یعنی-لیسه

 ..بکنه خواست دلش یغلط هر يکار و کس

 ...شوهرش خانواده توسط هم ان.. شود نیتوه برادرش به خواستینم دلش ساینک

  داره ییحرفا اونم مطمئنن.. باشه نمیام دیبا.. يریم یقاض به طرفه کی چرا-ساینک

 رفت سمتش به لیسه

 يرو.. زنش يرو.. کنه بلند روش دست نداشت حق نیام باشه کرده هم يهرکار ثنا.. باشه داشته تونهیم یحرف چه-لیسه

 .. من خواهر

 ..خواهرش خاطر به هم آن... زدیم داد سرش لیسه که بود بار نیاول

 دیبگو او به گل از کمتر یکس بود نگذاشته حال به تا.. ادیز.. بود ناراحت.. خوردیم حرص لیسه

 ..ندیبب تیوضع نیا با را او که بود سخت شیبرا حاال

 ...نشست بود راهش سر که یمبل نیاول يرو کالفه

 زن تو.. جون ساینک دیببخش اومده روزش به چه نهیبب...دخترشو صورت و سر نهیبب... خونه ادیب ریام میکن صبر بهتره-فروغ

 .. کرده کاریچ نیبب یول لمیسه مثل هم نیام.. یمونیم دخترم مثل یعروسم.. یپسرم

 ...کنه مراقبت ازش گل مثل تا میسپرد دستش ما که يدختر اون نیا

 .. نداره خدا به نداره بزن دست نیام.. کرده یاشتباه کار ثنا دونمیم چه ای بوده یعصبان حتما-ساینک
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 .. کنهینم بلند یکس يرو دست اما.. شهیم بد.. شهیم بداخالق یگاه درسته

 نیا.. میکن قضاوت طرفه کی ستین درست اصال..دیبشنو اونم يحرفها دیبا.. کرده نکارویا نمیبیم باره نیاول لیسه جون به

 هیانصاف یب

 به طرفه کی و کند دفاع خودش از بود گذاشته و بود داده بخرج انصاف او حق در نیام هم چقدر.. زد پوزخند دلش در ثنا

 ...بود نرفته یقاض

 تلفن به خاطر به فقط.. کرد پا به یامتیق چه سین ادتی تولدش شب.. کردیم کاریچ داشت آره؟؟؟اگر نداره بزن دست-لیسه

 ...خانم سرکار دیبود مقصر شما اونم که

  برادرش از ساینک و کردیم دفاع خواهرش از لیسه.. شدیم دعوا نشانیب داشت کم کم

 امدنش از..دیآ شیپ یاختالف دو ان نیب خواستینم دلش.. دانستیم مقصر را خود.. نبود یراض امده شیپ تیوضع از ثنا

 ...بود امدهین خود لیم به هرچند بود مانیپش

 داد هیتک وارید به را سرش و نشست شیپاها يرو

 ...کردیم تشیاذ صداها

 .. کند ارامشان و ردیبگ را انهیم کردیم یسع فروغ و کردندیم بحث باهم ساینک و لیسه

 ...دیایب کوتاه خواستیم ساینک از یکم... کردیم خواهش لیسه از یکم

 نه.. يکردیم صحبت باهاش يسادیمیوا دیبا.. هیگال و قهر بره شهینم پا وفتهیم یهراتفاق آدم اما جون ثنا دیببخش-ساینک

 ..یکن یشیآت نارویا نجایا يایب که نیا

 ..قهر بره پاشه خورهیم یتوق به یتق تا دینبا زنم یول.. بوده درست نیام کار گمینم من

 کرده کارو نیبهتر اتفاقا..ومدیم دیبا ارهیخواست،ب سرش ییبال هر یروان اون که اونجا نهیبش که کاره و کس یب مگه-لیسه

 اون نه ییتو یرووان.. یبزن حرف ينجوریا داداشم مورد در يندار حق تو-ساینک

 کرد رونمیب نیام اما... اما امیب خواستمینم من خدا به...دیکن تمومش خدا ترو- ثنا

 ..رفت در سمت به عقب عقب.. دیرس جنون به خشم و تیعصبان از لیسه
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 شد مانیپش بود دهیپر دهانش از که یحرف از ثنا

 خودش از داشت حق...دیبگو که داشت حق هرچند بودند زده را حرف نیا ناخواسته ثنا یول...کرد نگاهش يدلخور با ساینک

 ..داشت را گناه حکم او يبرا شیگناه یب از.. حقش از کردن دفاع انگار یول.. کند دفاع

 داد تکان مانند دیتهد را سرش لیسه

 کنمیم شیحال-لیسه

  ...شد خارج در از و انداخت ثنا صورت به را نگاه نیاخر

 ... داشت تب هم یکم.. کردیم درد شیگلو و گرفته شیکند،صدا عوض را شیلباسها ثنا کردند کمک فروغ و ساینک

 ..اش یگوش بودن خاموش از نگران.. لیسه رفتن از نگران.. بودند نگران هرسه

 .. بود بازنگشته هنوز و بود رفته نیام سراغ به که شدیم یساعت چند

 ...شود ارام یکم تا داد او به هم یمسکن قرص.. کرد پانسمان را زخمش و داد شستشو را ثنا صورت ساینک

 .. نندیبب یبیآس کدام چیه خواستینم.. شوند ریدرگ هم با دونفر ان خواستینم..نیام رفتار نگران.. بود لیسه حال نگران ثنا

 لیسه و ساینک نیب بود ممکن که یاختالفات نیهمچن و بود شده دوست دو نیب اختالف باعث که کردیم لعنت را خودش

 ...دیآ شیپ

 .. داشت وحشت لیسه العمل عکس از.. دیترسیم نیام يحرفها از.. بود افتاده جانش به يبد دلشوره

 ...کرد خواهد خراب نیام سر بر را ایبنامد،دن خراب و فاحشه را خواهرش یوقت مطمئنن

 یول بود ناراحت ازش که نیا با.. شود اشتباهاتش متوجه نیام کنند،تا کمکش که بود نیا فقط نجایا به امدن از قصدش

 .. رود شیپا به خار خواستینم

 ...ستین پاك نا..ستین زن آن.. ستین مقصر کند ثابت خواستیم

 و ستیچ ماجرا که دیفهمیم لیسه کاش يا..نکرده یگناه ثنا که کردیم قانعش لیسه و زدیم حرف لیسه با نیام کاش يا

 ...کردیم حل را زیچ همه

 ..کند اعتماد شوهرش به قبل مثل تواندینم گرید که دانستیم خوب ثنا و شدینم حل نیام از ثنا رفته دست از اعتماد هرچند
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 شده رحم یب و انصاف یب نیام چقدر و داشت دوستش چقدر..داشت اجیاحت وجودش به چقدر..بود دلتنگش چقدر..شوهرش

 ...باشد خواستیم ثنا چقدر و...بود

 ..کردیم ثنا حال یب چشمان نثار ینگران و يدلخور سر از ینگاه یگاه شد،فقطینم صحبت هم او با ادیز ساینک

 ...شده یعصبان انقدر نیام چرا و بوده يزیچ چه سر بر شانیدعوا بفهمد خواستیم شتریزد،بیم یحرف اگرم

 دهیرس جنون به شوهرت که ییا کرده چه مگر گفتیم ثنا به

 خواهم و دارم...داشتم دوستش انقدر که من... نکردم یاشتباه که من.. باشم کرده يکار دیبا حتما مگر گفتیم خود با ثنا

 داشت

 تهمت او به دیبگو دیچرخینم زبانش.. دیبگو توانستینم.. کرد سکوت ثنا ستیچ اختالفشان دیبگو تا کردند اصرار هرچه

 ...اند زده یهرزگ

 .. ستدیبا مادرش مقابل یکس نداشت تحمل.. شود حرفشان ساینک با ای.. وفتدیب پس مادرش دیترسیم

 .. بود تر راحت الشیخ نجوریا..دیبگو پدرش و برادر حضور در دادیم حیترج

 .. بود یم هم لیسه دیبا

 .. قلبش ارامش

 کند تر راحت را گفتن تا.. بکند را اش طرفدارس تا

 ..کردیم حتشینص مادرانه..نباشد يزیچ نگران تا... شود ارام تا دادیم شیدلدار مدام فروغ

 .. ست یزندگ نمک که دعوا از.. گفتیم شوهرا و زن همه نیب اختالفات از

 یزندگ مشکالت از و کردیم صحبت ثنا با ارام يظاهر با یبود،ول شده فشرده دخترش با نیام رفتار از قلبش هرچند

 .. ریام و خودش يدعواها از.. گفتیم

 وانهید ندیبب را لمیف لیسه اگر نکهیا به کردیم فکر نیام و لیسه نیب اتفاقات زد،بهیم حرف فروغ که یمدت تمام در ثنا و

 .. شودیم

 شیها یکودک مانند.. کردیم نوازش را شیموها فروغ.. بود گذاشته مادرش يپا يرو را سرش
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 .. پرخاطره و نیریش يروزها همان مانند

 يمادر مهر از.. محبت از.. مهر از شدیم پر.. شدیم آرام ثنا

 ...اورد ینم دوام نداشت را انها اگر که.. است اش خانواده وجود ازمندین و محتاج چقدر که دیفهمیم تازه

 .. نگذراد شیتنها لیدل چیه به وقت چیشد،ه يفرزند صاحب... يروزگار... يروز اگر کرد،که عهد خودش با لحظه همان

 ...دیخندیم دیبا فقط او فرزند...شوق سر از یحت زدیبر چشمانش از اشک ییا قطره نگذارد و باشد اورشی و اری

 البته و ناراحت...  یعصبان ثنا تیوضع دنید از هم او... امده منزل به شیپ یساعت ریام.. بود شده یطوالن لیسه رفتن

 ..بود شده مشکوك

 از خلوت در ثنا و زد حرف او با یساعت ریام.. کرد هیگر ریس دل کی و انداخت پدر اغوش در را خود و اوردین طاقت گرید ثنا

 خانه نیا در پا انها دیام به نکهیا از..بودنش خبر یب از.. شیها يریگ سخت از شیها شک از.. گفت نیام بد يرفتارها

 .. است وجودشان خوشحال چقدر نکهیا از گذاشته

 .. شد خشک شیگلو.. دیبگو نتوانست.. لمیف آن از ریگفت،غ زیچ همه از

 شد خارج ثنا اتاق کند،ازیم فکر زیچ چه به نبود معلوم که ییا چهره با و نگفت يزیچ.. نزد یحرف ریام

 .. بود نداده شیدلدار ریام.. اورد ینم در سر پدر سکوت از ثنا

  شودیم درست زیچ همه بود نگفته

 ...هستم من دخترم نباش نگران بود نگفته

 ...نباش يزیچ نگران هستم من تا بود نگفته

 ...يزیبر اشک نجوریا تو که مرده پدرت مگر بود نگفته

 ..اش يدختر خوش دوران تخت يرو.. دیکش دراز اش نفره کی تخت يرو

 و کردن عرق از پر...دغدغه پر...کابوس پر یخواب گرم...شد خواب گرم چشمانش و کرد اثر بود خورده که یمسکن کم کم

 ...دنیلرز
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 سرد يایدن نیا ي،تويبود دیخورش برام تو

 کردیم پاك تو يدستا و سمیخ يها گونه

 

 خوب يدستا دوتا کجاست،اون دستا اون حاال

  خوب يها قصه شده،لب صدا یب چرا

  

 ..شده امدنش منتظر چقدر و دهیخواب چقدر دانستینم..دادیم لیسه امدن از خبر نیماش ترمز يصدا

 شدیم لرزش باعث و بود نشسته تنش بر يسرد عرق

 عروس کینزد...کردندیم اماده را جشن مقدمات که ییها وقت همان..دیع کینزد.. ها وقت نیهم.. پارسال که آورد ادی به

 ... داشت را شیهوا نیام چقدر و بود خورده سرما... شدنش

 ...شیبرا بود خالص ژنیاکس... بود شده نفسش

 افتاده جانش بر یبیعج لرز و ترش.. شدیم تر محکم هم قلبش کوبش داشتیم بر که یقدم هر با.. رفت رونیب اتاقش از

 ..بود

 ... بود یگرسنگ از دیشا...خوردیم هم به دلش

 .. بود ختهیر یشانیپ يرو اش اشفته يموها.. شد سالن افتاده،وارد يسر با لیسه

 ..زدیم يقرمز به دشیسف صورت

 مزخرفات دنیشن بوده سخت یلیخ شیبرا حتما..شد رهیخ برادر شانیپر و درهم افهیق به.. داد هیتک وارید به را سرش ثنا

 ... دهیکش درد چقدر...نیام

 ...بود یزخم لبش گوشه و پاره لیسه راهنیپ قهی

 .. بود کشانده حال نیا به را لیسه و بود گفته.. بود گفته نیام پس

 .. شده برداشته دوشش از ییحرفها نیهمچ گفتن بار که بود خوشحال یطرف از
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 آمد یم شیپ که یاختالفات ناراحت یطرف از

 ن؟؟یشد ریدرگ حاال؟؟باهم تا يبود ؟؟کجايکرد رید انقدر چرا لیسه شد یچ-ساینک

 ...کردینم نگاه او به لیسه یول

 شیها هیگر با همراه.. کردیم نگاه او سر پشت به ینگران با ساینک

  ؟؟ياورد سرش ییبال ؟؟چه لیسه کو ش؟؟برادرمیاوردین چرا کو؟؟ نیام پس-ساینک

 داد تکان را او و زد چنگ لیسه راهنیپ به

 ..یزنینم حرف چرا.. شد یچ.. يکرد کاریچ داداشم با-ساینک

 منتظر يثنا يرو..درمانده يثنا يرو.. بود مانده ثنا يرو لیسه نگاه

 ..دادیم تکان را دستانش درون حیتسب و بود انداخته نییپا را سرش ریام

 .ناراحتش و اخم پر افهیق به کرد نگاه ریام به..شد خارج اشپزخانه از فروغ

 ساکت نجوریا ثنا دنید و امدنش موقع از چرا...خواستینم یحیتوض لیسه از چرا پس.. بود اش چارهیب دختر ناراحت حتما.

 ..بود شده

 ...باشد ارام خواست فروغ از نگاه با و چرخاند را سرش ریام

 ...افتاد التماس به گرید بار ساینک

 ..گرفت شدت اش هیگر و خورد نیزم که يجور.. زد کنار شدت با را ساینک لیسه

 بود زده زل لیسه چشمان به که ییثنا به..کرد نگاه ثنا به حرص با و برگرداند را سرش ساینک

 ...شد کینزد ثنا به قدم به قدم لیسه

 ..ستادیا شیرو به رو قایدق

 .. دیلرز.. ختیر دلش ثنا

 .. کند باور خواستینم را دیدیم لیسه يچشمها در که يزیچ.. رفت یرانیو به رو قلبش
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 ..نبود ممکن نیا نه

  گرفت انیجر چشم گوشه از آرام..گرفت انیجر شیها اشک... داد تکان نیطرف به ارام را سرش

 .. يندار حق تو نه... لیسه نه- ثنا

 ..سوزاندشیم شهیر از و دیکشیم ثنا جانه به آتش که ینگاه.. کردیم نگاه فقط لیسه

 .. بود تر خراب هم شبید از حالش.. کردیم درد قلبش.. رفتیم نییپا و باال شدت با اش نهیس قفسه.. زدیم نفس نفس ثنا

 زارمینم من..یکن باور يندار حق تو... تو- ثنا

 ...یچارگیب سر از و دردناك يادیفر به... شد لیتبد ادیفر به کم کم شیصدا

  دادیم خون يبو شیاشکها... دیکش ادیفر و زد چنگ صورتش به

  خداااااا... بگو... نکردم يچکاریه من که بگو... ينکرد باور حرفاشو که بگو... نه... لیسه نه... یکن باور یتونینم تو... نه- ثنا

 ... گفتیم يگرید زیچ اش یخون و خورده زخم نگاه و لیسه يها چشم یول

 .. نشست نیزم بر لیسه

 کردینم یحرکت...زدینم یحرف کس چیه

 ...بودند شده خشک ساینک و فروغ

 ... کردیم فکر خودش که باشد همان خواستینم.. شده نجوریا که دهیشن و دهید چه لیسه دانستینم.. ستادیا ریام

 .. نشست شیپاها يجلو ثنا

 .. دیدینم را ییجا گرید چشمانش

 .. کردینم حس را يزیچ گرید

  نبود جا جیه...نبود ایدن نیا در گرید

 ..شودیم خارج دهانش از که است کلمات نیاخر نیا بود مطمئن.. شد بلند جاه ته از شیصدا

 ...خشکش و تلخ دهان از
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 رمیمیم من یکن باور تو اگه- ثنا

 يجا از کرد احساس و رفت یاهیس.. رفت یاهیس چشمانش.. گرفت او از را جان چشمانش درون غم و لیسه سکوت

 ..را ها کردن هیگر يصدا.. دیشنیم را غیج يصدا.. افتد یم يبلند

 ..دینفهم زیچ چیه گرید.. مرد.. شد خورد.. شکست.. افتاد.. نگرفت را او یکس یول

  بود؟؟؟ نیهم مرگ ایآ

  

 هرشب ایب دارمید به

 ....مانند خدا کیتار و تنها ییِتنها نیا در 

 ....است تنگ دلم 

 

 را اش یکیتار و هوا شدن روشن...بود رفته در دستش از زمان نجاست،گذریا که است ساعت چند ای روز چند دانستینم

 ..شدینم متوجه

 .. افتاده یاتفاقات چه دانستینم.. دیآ ینم دارشید به یکس کجاست،چرا قایدق دانستینم

 .. اش کرده باور يچشمها... بود ادشی لیسه يچشمها فقط

 .. بود شده تار و رهیت بیعج شب ان که روشنش يچشمها

 ...بود شده ش،خاموشیبایز چشمان برق

 ...نبود يبرادر...نبود یمهربان نگاهش در

 بود رفته کجا يبرادر عمر کی... داشت امکان مگر.. شدیم مگر

 ...کرد باور شدیم مگر

 زده غم و کیتار یاتاق در ها یزندان مانند... خشک و سرد یتخت يرو بود شدهیرها

 .. کرد نگاه دستش درون سرم به و گرفت سقف از را چشمانش
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 ..بود مرده دمیشا.. بود زنده هنوز چرا..شدیم بدنش وارد قطره قطره که یاب يها قطره به

 ... آخرش آخر...شیبرا بود ایدن آخر نجایا

 .. ییآشنا دنید دیام برگرداند،به را سرش اتاق در شدن باز با

 ..دید را پوش دیسف خانم همان هم باز یول

 ...دوخت چشم اتاق پنجره پشت منظره به و برگرداند را سرش تفاوت یب

 ...کردیم ریدلگ را اتاق يفضا و بود گرفته آسمان... دیباریم شدت با که یقشنگ باران به

 ...شدیم مجازات ناکرده گناه کدام به...دیدیم را او...بود کجا خدا...کرد نگاه آسمان به

 بود آرام.. بود یخال.. نبود پرفکر و اشفته ذهنش گرید.. نداشت معنا شیبرا يزیچ گرید

 ... بود شده تمام زیچ همه...نبود شانیپر و آشوب...نبود وجودش در یترس و دلهره

 .. کردینم یتوجه ید،ولیشنیم را پوش دیسف زن يصدا

.. يندار یمشکل و خوبه تتیوضع گفته دکترتم.. یش بلند تخت نیا يرو از دیبا کم کم گهید.. شکر خدارو يبهتر امروز-

 ...گفتم همراهتم به نویا یش تیتقو دیبا.. یباش خودت مواظب شتریب دیبا فقط

 جدا آسمان دل از که یقطرات...شدندیم ریسراز و دندیکوبیم شهیش بر را خود که کردیم نگاه باران قطرات به ثنا

  پوچ يدیام یول...امدند یم نیزم به سرعت نیا با يدیام به دیشا...شدندیم

 ... باران از بردینم لذت باران عاشق يثنا

 ..ومدهین مالقاتت یکس که یناراحت نیاز دیشا.. ينزد حرفم کلمه کی،يبود بستر نجایا که يروز چهار نیا يتو-

 ..تتیوضع خاطر به.. اتاقت داخل ادیب یکس دادینم اجازه دکترت راستش خب

 .. دهیم انجام رو شدنت صیترخ يکارها داره و رونهیب همراهت.. یشیم مرخص گهید امروز

 .. داره دوستت یلیخ معلومه.. بود نگرانت هم یلیخ.. اومده و رفته یه روز چهار نیا تمام

  "مادرش ای است،پدرش یکس چه یعنی" کرد فکر خودش با ثنا
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 .. باشد پدرش است بهتر نه.. باشد مادرش کاش يا

 ... بود ازمندشانین چقدر

  برادرش..باشد لیسه هم دیشا

 ..شده عوض نگاهش حالت دیشا.. کرده اشتباه دهیفهم دیشا

 نیام مانند.. باشد لیسه مانند شان نگاه نکهیا د،ازیترسیم هم مادرش و پدر يچشمها از

 .. شیزندگ يسالها تمام اندازه به يعمر.. بود انها با عمر کی

 ... کند نانیاطم توانستیم یکس چه به گرید.. بودند کرده فراموش.. بودند فروخته شب کی به را یخوب سال 25 آنها

 ..امد رونیب گرفته و ریدلگ اتاق از و دیپوش را شیها لباس پرستار کمک با

 ... دادیم فشار دستانش انیم را سرش و بود نشسته یصندل يرو یزن

 .. بود خواستیم دلش.. نبود مادرش هیشب

 زد شیصدا نبود زادیآدم يصدا هیشب که ناالنش يصدا با.. ندیبب مادرش شکل را او خواستیم دلش

 مامان؟؟؟- ثنا

  کرد بلند را سرش

  نداشتنش یچیه از...اش ییتنها از.. اش یکس یب از.. شد بسته لحظه چند اش یشیم چشمان

  بودند متنفر او از انقدر..بودند امدهین اش یهمراه يبرا کی چیه چرا.. بود تنها و کس یب انقدر چرا

  ...بود کجا شیزندگ سال 25...بود کجا اش خانواده.. نداشت را یکس چرا

 ...بود ثنا نامش يروز که يزرد اسکلت کینزد...شد کینزد دارش پف و خسته چشمان با مهسا

 ..کند پنهانش کردیم یسع که ییا خفه بغض.. داشت بغض شیصدا

 ..يخواهر سالم-مهسا

 ...کند سیخ را صورتش یاشک و بزند پلک نکهیا بدون..کند بغض نکهیا بدون.. کردیم نگاهش تفاوت یب ثنا
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 ...دیچرخیم ثنا رنگ یب صورت يرو مهسا نگاه

 ... دیکش خود سمت به و کرد حلقه دورش را دستانش.. شد کشینزد

 ... داد جا اغوشش در را ثنا

 .. کند یخال را خود...زدیبر اشک یکس اغوش در داشت اجیاحت

 ..کرد سیخ را ثنا يمانتو شیها اشک و دیچیپ مارستانیب تنگ راهرو در اش هیگر هق هق

 کند جدا خود وجود از اشک با را مدت نیا يها یتلخ خواستیم

 ..شدیم لمس دستانش ریز ثنا يها استخان.. شده تر فیظع و رنجور شهیهم از ثنا کرد،کهیم حس یخوب به مهسا

  باهات؟؟؟ کردن کاری؟؟؟چ اوردن روزت به خواهرم،چه برم قربونت-مهسا

 ...کن هیگر.. ثنا کن هیگر.. یش اروم تا کن هیگر.. زمیعز کن هیگر

 ...شیدردها از کی کدام يبرا.. کردیم هیگر چه يبرا.. زیبر که نداشت یاشک ثنا یول

 ...بود افتاده بدنش طرف دو زانیاو که یکند،دستان حلقه مهسا دور را دستانش نکرد تالش یحت

 .. دیشنینم هم را شیها نفس يصدا یحت مهسا

 ..زدیبر رونیب سردش آغوش در را شیها درد یکس تا بود ستادهیا متحرك ییا مرده مانند

 

 ناتوان من و غم آماجِ نهیس!

 شد؟ چه ها طاقت و ها تحمل آن 

 

 توجه یب...ثنا دلخراش سکوت به توجه یب..پرستاران تذکر به توجه یب.. زدیم زجه دل ته از و دادیم فشار خود به را ثنا

 ... شیها استخان يصدا دنیشن

 ...شد آرام تا ختیر اشک انقدر
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 راهرو ته به نگاهش.. کردینم نگاه او به ثنا یول.. شد رهیخ اش یخال چشمان به و گذاشت ثنا صورت طرف دو را دستانش

 ...ها دست دور به...بود

 ..کردیم خراب را حالش دینبا...کردیم هیگر ثنا يجلو نجوریا دینبا...کرد پاك را شیها اشک مهسا

 ... بود کرده کنترل را خودش ثنا بسته اتاق در پشت روز چند نیا تمام

 ... بود کرده کنترل را خانواده،خودش دو افراد تمام يجلو

 ...بود دهیشن ییا گزنده يحرفها..بود دهید را يبد يروزها.. بود گذرانده را یسخت يروزها

  گرفت دست در را ثنا سرد دستان

 ؟؟؟يایم من با-مهسا

 ...افتاد راه دنبالش حرف یب ثنا

 ...برود داشت ییجا مگر...بود هم يگرید مگر...داشت را یکس او از ریغ مگر

 ...کرد لرز و نشست جانش به سرما.. دیرس که مارستانیب اطیح به

 کرد پاك را باران مزاحم قطرات دست با...امد یم فرود حسش یب و سرد صورت يرو باران قطرات

 ...شود سیخ صورتش خواستینم دلش

 ... کرد تر تند را شیها قدم مهسا

 ...ندیبش نیماش درون تا کرد کمک ثنا به

 ...شوهرش نیماش فرمان پشت...کرد حرکت و نشست فرمان پشت هم خودش

 ...امد یم بدش زیچ همه از چقدر...شود نیماش نیا سوار خواستینم دلش چقدر

 جان یب.. حس یب.. روح یب.. یخال هیخال.. بود يزیچ هر از یخال ثنا يصدا

 ..وره نیاز خونمون.. يریم يدار کجا- ثنا

 ..دونمیم خودم-مهسا
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 ..يریم يور نیا چرا پس- ثنا

 یبمون اونجا يروز چند بهتره...خودمون خونه رمیم دارم-مهسا

 .. خودمون خونه برم خوامیم من یول- ثنا

 ادهیز رفتن واسه وقت.. کن صبر يروز چند.. سین خوب حالت فعال کار؟؟یچ اونجا يبر...خونه کدوم-مهسا

 .. دنبالم ياومد تو چرا.. کجاست نیام.. خونه ببر منو کنمیم خواهش مهسا- ثنا

 ...میزنیم حرف هم با میبرس بزار.. نکن پرت و حواسم کنمیم یرانندگ دارم ثنا-مهسا

 .. داد هیتک شهیش به را سرش خسته و دیام نا ثنا

 ..کند بحث مهسا با بخواهد که بود نیاز تر حوصله یب

 ...دوخت ابانیخ به و گرفت نیغمگ آسمان از را نگاهش

 .. بود شده نصب ییتابلوها و پارچه ریمس ي کهیت به کهیت

 ... ينوروز کاتیتبر

 ... مسافران اسکان محل

 ... ییآمدگو خوش

 ... نیس هفت يها عکس

 ؟؟یبود؟؟؟ک شده دیع مگر

 ...بود نگفته کیتبر او به یکس چرا بود؟؟؟ نکرده حس چرا...بود دهینشن را ییصدا چرا پس

 ...کردینم هیگر گرید.. کردینم يسازگار او با گرید چشمانش... گرفت ییتنها و یآوارگ همه نیا از دلش

 و بود دعوا...جدل و بود بحث فقط نداشت آرامش يرو گرید که ییا خانه به.. راندیم خودشان خانه سمت به میمستق مهسا

 ادیفر

 .. دادیم فشار فرمان يرو را شیدستها.. بود دوخته ابانیخ به را چشمش
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 ..شود کم اش یناراحت و حرص از یکم بلکه دادیم فشار

 بود، ثنا خاطر به که یناراحت

 ..شوهرش از یحت..داشت گرانید از که یحرص

 ..شده رانده خودش خانه از ثنا که دانستندیم همه گرید حاال و بود کرده پخش خانواده در ساینک که ییحرفا از حرص

 ..شوهر به انتیخ لیدل به.. یناپاک لیدل به

 ... بود کرده حبس خانه در را خود که نیام از حرص

 ...داشت او از يخبر نه.. بود دهید را او نه کس چیه گرید

 کردینم یتوجه هم ساینک و مادرش يها التماس به یحت...کردینم باز کس چیه يبرو را در

 بود بسته را چشمانش برگشت ثنا طرف به...شد متوقف رنگ ياجر آپاتمان يرو به رو

 شده الغر البته و دیسف شیها لب...  کبود و گود چشمانش يپا که دیدیم یخوب به مهسا

 ...داد فشار یکم و گذاشت جانش یب و فینح شانه بر آرام را دستش

 خواهرم؟؟؟-مهسا

  ..شد ادهیپ نیماش از و دیکش را در رهیدستگ.. کند ینگاه مهسا به نکهیا بدون.. شد باز مهین ثنا چشمان

 ..بود سیخ جا همه و امده بند باران

 ..دادیم تکان را زده جوانه تازه ،درختانیمیمال مینس

 ...داشتند یخاص طراوت و یبراق،تازگ شبنم قطرات و يبهار ينو لباس کردن تن بر با که یدرختان

 ...بود آرام و خلوت باران بارش از سیخ ي کوچه

 ...همه حضور از یخال...بود خلوت که وجودش مانند

 ....شدندیم جا به جا و کردندیم حرکت هم ییا پنبه و دیسف يها د،ابریوز یم که یآرام باد با همراه
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 پرواز یآب يابر مهین آسمان ها،در درد ي همه از فارغ و آزاد پرندگان...دیچیپیم فضا در پرندگان آواز و یشلوغ يصدا

 ...کردندیم

 يرو را يبخار و بود آرام شیها نفس يصدا..چسباند شهیش به را اش یشانیگذاشت،پ سرد ي پنجره يرو را دستش کف

 ..کردینم میترس شهیش

 

 ...است گرفته دلم

 کشم،یم شب ي دهیکش پوست بر را انگشتانم و روم یم وانیا به

 کندیتار رابطه يها چراغ

 کرد نخواهد یمعرف آفتاب به مرا یکس

 برد نخواهد ها گنجشک یهمانیم به مرا یکس

 ...ستیمردن پرنده

 بسپار خاطر به را پرواز

 

 کند اماده شیبرا داغ ییکاکاو ریش رفت،تا آشپزخانه به و کرد عوض را شیها لباس عیسر مهسا

 ...دارد مراقبت به ازین و شده فیظع شدت به بود گفته دکتر

 ...آورد بدست را سابق ي رفته دست از يقوا بدنش باشد،تا مشکالت و ها تنش ي همه از دور به دیبا یمدت بود،تا داده تذکر

 ... بماند مارستانیب در خواستیم لیسه و ریام دیشد يها مخالفت وجود با و کردیم اصرار فروغ

 ...داشت شک اش یخوب به که يفرزند کنار باشد،در فرزندش کنار در تا

 يبد درد سر و دیکشیم ریت مدام اش نهیس قفسه..نداشت یخوب حال..بود دهیشن لیسه زبان از که ییحرفها با هرچند

 ...داشت

 ... است کار گناه دخترش که ردیبپذ خواستینم
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 ...نداشت را يانتظار نیهمچ ثنا از و بود تحمل قابل ریغ آنها يبرا ییآبرو یب

 ...بود کرده بزرگ خود دامان در که يدختر از

 ...یجوان نه و ینوجوان دوران در نه.. بود دهیند او از ییخطا گاه چیه

 ...دیبالیم او به شهیهم...کردیم افتخار بود وقار با و ریز سربه يدختر که او به شهیهم

 تحمل را مردم يها ثیحد و حرف توانستندینم یطیشرا چیه در... بود نکته نیمهمتر آبرو تعصبشان با و لیاص خانواده در

 ...کنند

 ..باشد هودهیب و پوچ لیسه يحرفها و اشتباه زیچ همه بود دواریام

 ...گفتیم يگرید زیچ لیسه گرفته و پکر افهیق هرچند

 ..اش یعصب حرکات و بودن ساکت آورد،از ینم در سر هم ریام رفتار از

 ...لیسه شدن گرفته شتریب از...پسر و پدر يها کردن پچ پچ از

 ..نزند یحرف کردیم کنترل را خود هرچند...بود ساینک يها نگاه تر تحمل قابل ریغ و

 ...دیایب شان دردانه زیعز سر ها بال نیا خواستینم...بود کوچکش برادر حال نگران بشدت که ییساینک

 ...بود آمده مارستانیب به هم باز همسرش رساندن از بعد لیسه...ببرد خانه به را ساینک خواست لیسه از ریام

 ضینق و ضد احساست ریدرگ و غم پر بازهم...شکسته يکمر و افتاده يسر با هم باز

 ...بود کرده یسخت و سفت يدعوا ساینک با ریمس طول در

 و بشنود...بشنود ثنا مورد در را آنها يحرفها توانستینم لیسه یول.. بود برادرش و ساینک طرف زیچ همه که يوجود با

 ...نشود خاکستر و نسوزد...نسوزد

 ...کرده يطرفدار خواهرش از او مقابل ظهر،در از بعد چطور کرد،کهیم سرزنشش مدام ساینک

 ...شده رنجشش باعث و نیتوه برادرش به

 ... کرده خطا خودش که يخواهر از
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 ..دادینم بروز را بود نشسته جانش در که يدرد و بود کرده سکوت کاش يا که کردیم آرزو لیسه

 .. بود کرده بازگو دانه به دانه را نیام يها حرف و اوریب بود،طاقت شیرو که يفشار مقابل در بود نتوانسته

 ...نفهمند يزیچ خودش خانواده فعال بود خواسته نیام که یحال در

 ینگران و بهت انیم شست،دریم را صورتش اشک و کردیم رها را نشیسنگ بغض که یحال در خانه به دنیرس از بعد ساینک

 ...گفت برادرش یچارگیب از و گذاشته انیجر در را اش،همه خانواده

 ...سخت و نیسنگ یشک...بود شک که يخبر

 ...گفتیم راهیب و بد کس همه و زیچ همه به لب ریز مدام یعل و رفت حال از نیریش

 کمک طلب او از و داده حیتوض را فراوان،موضوع یناراحت و خشم با تلفن پشت و زده زنگ احسان به یتلفن یحت ساینک

 ...بود کرده

 ...بود رفته مارستانیب به احسان يها مخالفت و ها حرف به توجه ،بدونیمعطل یب مهسا که بود وقت همان

  بود خود هوشیب دختر نگران و کردیم امتناع او یول.. کند صحبت فروغ با خلوت در خواستیم ریام

 .. کند رها را او ییا لحظه خواستینم

 ...بپرسد را لشیدل و کند سوال شیها دهیشن مورد در او از و برود سراغش به شدن داریب محض به خواستیم

 ممکن و ندارند یعیطب و يعاد حالت کدامشان چیبود،ه مشخص کامال.. دادینم کی چیه به را ثنا اتاق در رفتن اجازه دکتر

 ...شوند ضشیمر حال شدن بدتر باعث است

 کرده استفاده تیموقع نیا از ریام و لیبماند،سه ثنا کنار خواستیم فراوان اصرار با مهسا

 ...کردند رفتن به یراض اجبار و زور با را فروغ و

 ..باشد مارستانیب در فروغ خواستندینم لیسه و ریام

 ...شود تر خراب اوضاع و بخورد بهم حالش فروغ دیترسیم ریام

 ...اش یکودک خانه به...رفت خانه به مادرش و پدر همراه هم لیسه

 ...دینرس ییا جهینت به و کرد فکر...کرد فکر و رفت راه اطیح در صبح تا
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 عبور چشمانش يجلو از مدام و رفتینم ادشی از شیها التماس با ثنا،همراه رفتن حال از و خانه به ورودش ي لحظه

 ...کردیم

 ...شیبرا زدیم آتش و آب به را خود... کند تحمل را ثنا یضیمر و درد توانستینم گاه چیه

  ...کند دعا یحت او یسالمت يبرا که نداشت را قدرتش حاال یول

 ... کرد پر بود کرده اماده که یداغ یدنینوش از را وانیل مهسا

 ..دیبگو چطور... دیبگو کجا از... دیبگو چه دیپرس یسوال ثنا کرد،اگریم فکر خودش با

 ...شود مارستانیب یراه باز نکند... برود حال از دوباره نکند... دهدیم انجام شیها دهیشن مقابل در یالعمل عکس چه او

 ...کردیم اماده گفتن يبرا را مهسا بود،که رفته فرو خورد در و آرام انقدر ثنا یول

 ...ناتوان و مانده در...شکسته و خرد البته و آرام و داشت،ساکت فرق یگ شهیهم يثنا با بود دهید که ییثنا

 ... بود نگرانش چقدر

 .. بود گردانده حیتسب اتاقش بسته در پشت روز چهار نیا تمام در چقدر

 ..بود خوانده الرحمن و نیاسی چقدر

 ..بود کرده ازین و نذر شیبرا چقدر

 قلبش ته از.. وجود تمام با.. کند کمکش خواستیم

 ات یهست.. شده رانیو تیزندگ.. شده خراب هفته کی عرض در تیایدن تمام گفتیم و کردیم نگاه چشمانش به چطور

 شده یستین

 ...شده ناباور تمامش...بوده غلط تیباورها تمام گفتیم چطور

 گذاشت،یم خود شوهر مادر شیپ را او هروز و بود شده غافل خود يکوچولو پسر از یحت روز چند نیا در

 ...نداشت را شانیحرفها دنیشن و خانه ان در ماندن تحمل خودش یول

 هیکنا و شین یحت...رفتیم ثنا نزد بازهم.. شدیم مارستانیب یراه بازهم شوهرش خانواده يها زبان زخم و ها حرف انیم در

 ...شدینم مانعش هم ساینک يها
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 بار نیاول يبرا...کردیم را خود کار بازهم ها نیتوه و ها حرف دنیشن وجود با ومهسا ردیبگ را شیجلو توانستینم احسان

 ...بود کرده دعوا یحت و بود ستادهیا احسان مقابل

 ...ندارم شتریب خواهر کی که من گفتیم خودش شیپ

 ..بودند ستادهیا مقابلش یهمگ بار هر که.. بود کرده يطرفدار ثنا از آنها مقابل در يبار چند

 ..بوده رازدارش و داشته خبر زیچ همه از مهسا دیشا که رفت در ساینک دهان از بار کی یحت

 ...خواست کمک خدا از و ختیر اشک اش ییتنها در روز آن مهسا چقدر

 ... نبود يخبر سابق احترام از گرید و بود کرده رییتغ زیچ همه

 .. کردیم يبزرگتر.. کردیم يدار جانب عروسش از که بود یعل یگاه فقط

 ...گرفتیم را ییآبرو یب نیا يجلو دیبا.. رفتینم شیپ کار جدل و بحث با

 ...گرفتینم لیسه از یسراغ نیکوچکتر و بود مانده پدرش خانه در مدت نیا تمام هم ساینک

 ...خواهر دار داغ لیسه از

 ..است مرده قیحقا تمام دنیشن از قبل شیپ کرد،هفتهیم حس که يخواهر

 ..بود مرده لیسه يبرا ثنا

 ... برگشت سالن داغ،به رکاکائویش و تییسکویب يمحتو ینیس با

 ...خالص محبت از پر یول یمصنوع يلبخند با همراه

 ...بود داده هیتک شهیش به را سرش و بسته را چشمانش هم بود،باز ستادهیا بزرگ پنجره يرو روبه ثنا

 ...ندینب را يزیچ گرید و شود بسته شهیهم يبرا چشمانش خواستیم دلش چقدر

 ..نیبش ایب-مهسا

 ..نشست مهسا يرو به رو و کرد جدا هوا يسرد از گرفته بخار و سرد شهیش از را سرش

 ...زد لبخند شهیش بر ثنا دست يجا از شده میترس ینقاش به مهسا
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 ...رفت فرو نفره کی مبل در ثنا

 بود شده دهیچ که ییا ساده نیس هفت به.. شد دهیکش ییرو روبه زیم به نگاهش

 ... داد فشار و کرد مشت را دستانش...ختیر فرو خورد در..شد جمع خود در

 ...دانستینم چیه.. است شنبه چند.. است ماه چندم امروز دانستینم

 ...بود متفاوت پارسال با امسال نوروز چقدر

 ... بود نکرده آرزو...را القلوب مقلب ای يصدا بود دهینشن

 ..کرد دنبال را نگاهش مهسا

 ...شهیم لیتحو سال گهید ساعت کی تا-مهسا

 ...نبود خوشحال هم حاال یول...مانده جا امسال او و شده لیتحو سال کردیم فکر

 ...یجشن چه...ينوروز چه

 ...دونفرمون جشن واسه خوبه نمیهم خب اما...دمشیچ یهولک هول-مهسا

 ...کرد نگاهش ثنا

 ...رنگش یب و یپوشال نگاه د،ازیگز را لبش مهسا

 ...شتریب شهیهم از.. بود مصمم او به کردن کمک در

 ...کرد نگاه او به چشمانش با فقط.. دینپرس یسوال.. نزد یحرف ثنا

 خودم من یدونیم... یینجایا االن که نیا ،راستشیباش داشته رو حرفام دنیشن یامادگ گهید االن کنم فکر.. خب-مهسا

 ... نجایا يایب خواستم

  یش بهتر تا.. یباش شمیپ يروز چند تا کردم التماس و اصرار مادرت و پدر به چقدر یدونینم

 ... انتظارته در یچ اونجا دونستمیم چون

 ...ثنا یباش اماده خوامیم
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 مرگ؟؟؟ ي آماده... یچ ي آماده... باشد اماده دیبا

 کوچک حافظ وانید به...کنارش کوچک ي سبزه به...بود کور و سوت نیس هفت به نگاهش... کردینم نگاهش گرید ثنا

 ...وسطش

 ...دارد کم يزیچ... ستین کامل نیس هفت کردیم حس

 

  خوادیم دستاتو ي هین،سایس هی از یخال نیس هفت

  

 .. يندار زدن حرف و دنیشن واسه یخوب روز و حال دونمیم.. کنم تتیاذ خوامینم کن باور-مهسا

 ... بشه رید نده اجازه...خوبم خواهر شهیم رید ثنا،داره شهیم رید داره اما

 ...یباش مرد دیبا یاستیب پاهات يرو دیبا.. یکن مقاومت دیبا.. بره دست از زیچ همه يایب خودت به رید ترسمیم

 ...کردیم تر را خشکش وجود و گرفتیم سرچشمه مهسا يها حرف از که يدیام...کرد حس را دیام وجودش در ثنا

 

 عشق طوفانِ با که دیبا نفر کی

 کند ایدر را دهیخشک يا برکه

 

 بازم.. يدیشنیم رو حرفها همون بازم و خونه یرفتیم دوباره ،اگرياریب دست به رو دیسالمت دیبا هم یهرچ از اول-مهسا

 ...ینش سرپا گهید نباریا بود ممکن..ها جواب و سوال همون

 ...گرفت سمتش به را ریش وانیل سپس

 ...گرفت او از را وانیل مخالفت بدون ثنا

 اماده رکاکائویش شیبرا فروغ آمد یم خانه به مدرسه از یوقت شهیهم.. داشتهیم دوست کاکائو ریش چقدر که کرد فکر نیا به

 ...کردیم بوسه غرق را مادر چقدر...کردیم ذوق چقدر و کردیم
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 ...نداشت دوست چقدر حاال و بود اش عالقه مورد یدنینوش

  نکرد حس دهانش در یطعم یول.. دینوش را آن از یکم و برد خشکش لبان کینزد را وانیل

 ..نشد عوض دهنش یتلخ حالت

  یکشیم عذاب يدار چقدر دونمیم...  ثنا کنم کمکت خوامیم من-مهسا

 ...يندار یجون.. یستین زنده اصال انگار... یخودت يتو ينجوریا چرا کنمیم درك... چشماتو غم فهممیم

 ... حرفام به يدیم گوش.. یکن کمک دیبا توهم اما

 ..کرد نگاه مهسا مهربان صورت به... داد تکان موافقت نشانه به را سرش ثنا

 بزنند، او به هارا حرف نیا آنها و باشد خوبش خانواده کنار در االن نکهیا يجا به

 ... ساله کی شناخت با... یخون رابطه چیه یب... بهیغر هی... بود مهسا نیا

 ...گفتیم قیحقا از با و بود کرده دراز سمتش به ياری دست مهربان چقدر و بود نشسته کنارش در که

 ...بود گذار شکر چقدر ثنا و

 اش ییراهنما تا داشت را یکی که بود خوب رد،چقدریبگ میتصم..کند فکر يزیچ به توانستینم و بود یخال خودش ذهن

 دهد نشانش را راه تا... ردیگ را دستش تا.. کند

 ...دادیم نشانش را راه یکس دیبا و بود شده گم او

 ... بود له و یزخم تنش همه و بود خورده نیزم او

 ...کند بلند نیزم از را او خواستیم که بود مهسا نیا و

 ... نداشت مهربان صورت و نگاه آن از یتوقع

 ...بود جیگ و زده شک هم هنوز

 

 را وانهید منِ عاشق، منِ آن
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 ام؟ کرده گم کجا دانم ینم من 

 

 ... گنیم یچ همه نکهیا به ندارم يکار من-مهسا

 ...بشنوم ترو يحرفها خوامیم اما... دمیشن همرو يحرفها

 ... کردیم حس یخوب به را سوزشش... مهسا يحرفها از سوخت دلش

 ...بشنود يگرید از را حرفها نیا داشت انتظار چرا

 بخواهد لیدل... کند سوال او از... شود باز جمالت نیا به گرید یکس زبان خواستیم چرا

 ... بودند شده عوض آدمها چرا... بود شده عوض ها ادم يجا چرا

 ... بود یعوض... شیبرا بود وارونه زیچ همه

 ...یشناسیم و دیفرش-مهسا

 ...برگشت سمتش به ثنا بهت پر و سوال پر نگاه

 ..گمیم من بعد.. بگو تو اول خب یلیخ... شده بلند کجا از شایآت نیا یدونینم پس-مهسا

 ....بود آهسته و آرام ثنا يصدا

 چرا؟؟- ثنا

 ....هیبق مثل یتونسیم ؟؟توهم یکن کمکم يخوایم چرا

 ..گرفت دست در را ثنا دستان و نشست کنارش مهسا

 ..دارم دوستت من-مهسا

 ...بود دور چقدر...شیبرا بود نامفهوم چه...یبیغر ي جمله چه

 ..دیشنیم ادیز را جمله نیبود،ا گذشته ان از یلیخ نظرش به که یزمان کی

 ... دیچک چشمش از اشک قطره کی
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 ...ها دارم دوستت ادآوری... بود یخاطرات آور ادی که ییا قطره

 ...غربتش تمام اندازه به یاشک

 اش ییتنها تمام اندازه به... قطره کی فقط

 ...بود بدبخت چقدر...اش یبدبخت و یچارگیب اندازه به

 

 ...بس نویهم خاطرس هیتو، يدور از من سهم

 

 .. داد قورت بغض با همراه را دهانش آب

 زد زل دیسف سقف به و گرفت باال را سرش... داد هیتک مبل به و گذاشت زیم يرو را نصفه وانیل

 ...کردیم عبور نظرش يجلو از ها شب و روزها...دادیم نشان را شیچشمها انعکاس شینما پرده مانند

  ...شد شروع غیج يصدا از اولش- ثنا

 ... داد گوش شیحرفها به دقت با و ساکت مهسا

 ..کردیم طلب را اش یزندگ که ییا نامه به

 ..بود دهیبر را دستش برنده يخنجر مانند ن،یام يها شک و ها حرف با همراه که ییچاقو يزیت به

 ... سوالش پر و دیترد با... مردد يها نگاه به

 ...شکنش کمر غم و سکوت...داغونش صورت و شکسته یشانیپ آمدن،با رید شب کی به

 ...اش یبداخالق و ها يریگ بهونه... ها کردن کنترل... ها يریگ سخت... بیغر و بیعج يرفتارها به

 ...شدیم ادیفر ادیز...شدیم بلند ادیز ها روز ان که شیصدا به

 ...درهمش شهیهم يها اخم به

 ...اش یخواب یب و یخواب تنها به
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 ... ثنا درد پر صورت و صدا همراه سر آخر و

 ...بود گذرانده که یلحظات تمام و اخر شب به

 ...کرد سکوت يا لحظه ثنا

 ... بود ستادهیا اش حنجره در توپ هیشب يزیچ

 یلیخ که شیصدا ادی با شیها اخم و یبداخالق ادی با.. بدشان و خوب خاطرات ادی بودن،با نیام کنار در لحظات يآور ادی با

 ...بود دهیبود،نشن وقت

 ...شد دلتنگ

 ...شد دلتنگ ایدن تمام اندازه به

 .. چدیبپ گوشش در نیام ادیفر يصدا خواستیم دلش چقدر

 ... اش برگشته کار از ي خسته يصدا.. اعتراضش يصدا

 ..دارش خش و مهربان يصدا

 ..سازش يصدا

 ...شدینم بلند گرید که يساز يصدا

 .. بود گذشته ها سال انگار.. بودن هم با خاطران بود دور چقدر

 .. بودش دهیند که شدیم ییا هفته کی

 ...بود نشده گم چشمانش یاهیس و امنش آغوش در و بود نکرده لمسش که

 ...است شیایدن تمام که بود نگفته...  دارم دوستت بود نگفته او به که ییا هفته کی

 ...بود نفرستاده هیر درون قیعم نفس با همراه را عطرش که ییا هفته کی

 ...بودن زنده او بدون...دنیکش نفس او بدون بود سخت چقدر

 دلش مانند...بود يابر و گرفته هنوز هوا... ستادیا پنجره يرو به رو و شد بلند مهسا کنار از
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 ...ستیابر حوصله يهوا!  بایز

 ، میببخشا عشق از یچشم

 ...مرا هیدلتنگ دیبشو ، آفتاب رود تا

 

 ..کندیم تحمل را یعذاب چه و کشدیم يزجر چه ثنا دانستیم... ماند ساکت مهسا

 ... کنمیم فکر ها گذشته به دارم همش روز چند نیا يتو- ثنا

 ... االن نیهم اد،تایم ادی که یزمان از

 ...ندارم یعقل گهید که االن د،تایرس عقلم که یزمان از

 .. کردم ییخطا و اشتباه ،چهیزندگ يتو که کنمیم فکر نیا به

 .. شکستم دل چندتا

 ...کنهیم مجازاتم نجوریا داره خدا که بودم يبد ي بنده چقدر

 .. بودم خانوادم واسه يبد فرزند دیشا

 ..نبودم جامعه واسه یدرست انسان دیشا

 .. ادینم ادمی يزیچ کنمیم فکر یهرچ یول

 ...بدم پس تاوان نجوریا دیبا که کردم یگناه چه دونمینم

 ..ستین حاال و بود من مال که ییزایچ ي همه...ندارم حاال و داشتم که ییزایچ ي همه اندازه به یتاوان

 ... ییتنها تاوان.... يدور تاوان... ییجدا تاوان

 ...فشرد را مشتش و زد چنگ لباسش به

  ندارم؟؟ خبر خودم که کردم یگناه کردم؟؟ يکار ای،آ بپرسم شناسنیم منو که یکسان همه از برم خوامیم
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 ... کردم که ییکارا تقاص گمیم حداقل... بشم آروم دیشا بدونم اگه

 حقمه ادیب سرم که یهرچ.. حقمه

 ...ادینم ادمی...دونمینم اما

 اد؟؟؟یم ادتی هام يبد ؟؟؟تویدونیم تو کردم؟؟؟ کاریچ مهسا،من بگو تو

 ...کند بازگو را حرفش نذاشت،ادامه یلعنت بغض آن هم باز

 .. ستادیا کنارش مهسا

 ..نکند ناراحت نیا از شیب را ثنا کند،تا کنترل را خود کرد یسع

 ...مادرانه روزها ان دمیشا و خواهرانه...دوستانه...گذاشت اش شانه بر را دستش

 ... شهیم مجازات نه،دارهیبیم یسخت شیزندگ تو یآدم هر مگه-مهسا

 ؟؟؟آره؟؟؟ باشه گناهکار دیبا حتما

 هم بکشه زجر خودش هم شیزندگ تمام دیبا که کرده یگناه چه ؟؟اونیچ ادیم ایدن به ضیمر و ماریب که یکودک اون پس

 ..مادرش و پدر

 ... کرده یگناه چه...شهیم پر پر جونش چشماش يجلو و نهیبیم فرزندشو داغ که يمادر اون

 ...یچ محرومن دهیم هاش بنده به خدا که ییها نعمت از که ییادما اون ي همه

  ؟؟یچ کنهیم نرم پنجه و دست یزندگ و مرگ با داره مارستانیب تخت رو که یکس اون

 .. کنهیم امتحانت داره خدا یگینم چرا... یکنیم اشتباه يدار ثنا نه

 ...درد از پر...زخم از پر... تنفر و عشق از پر... بود نهیک و بغض از پر ثنا يصدا

 کم دارم... شمیم له دارم سخته خدا به...نبود نیا من حق.. مهسا نبود نیا من حق.. سخته یلیخ امتحان نیا یول- ثنا

 کشمینم گهید...ارمیم

 .. یکن کنترل رو احساستت دیبا... یباش محکم و يقو دیبا...یراه اول تازه...نگو نویا-مهسا
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 زدلمیعز یباش صبور دیبا

  یش بلند دیبا...یبکن نکارویا دیبا اما... سخته دونمیم

 ... یکن دفاع خودتت از و یسیوا جلوشون دیبا

 ... يزیبر اشک دینبا

 ... يبر حال از دینبا

 ... ثنا یباش محکم دیبا

 یبجنگ دیبا...یکن التماس دینبا

 ...هیخال وجودم... هیخال پشتم... هیخال من يدستا ؟؟یچ با- ثنا

 ...هستم من-مهسا

 ... برگشت طرفش به ثنا

 ...بود محکم...بود مطمئن و قاطع لحنش و مهسا يصدا

 ...بود آرامش نماد که يلبخند... داشت لب بر یحیمل لبخند... بود مهربان نازش و فیظر صوورت

 است، ممنون او از چقدر دیبگو و کند تشکر او از يلبخند با توانستیم کاش يا

 ... باورش خاطر به... بودنش خاطر به

 ...آمد ینم لبش بر لبخند... نبود خودش دست... شدینم یول

 ...افتد ینم چال شیها لپ گرید،دیخند نخواهد وقت چیه گرید که کرد فکر خودش با

 ...فشرد یکم و گرفت را مهسا دست

 ؟؟؟يزارینم تنهام که تو- ثنا

 ... ثنا دارم دوستت من-مهسا

 ...برگرداند را شیرو درمانده ثنا
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 ...نده عذابم...کنمیم خواهش...نگو رو جمله نیا انقدر- ثنا

 ..يایب کنار باهاش دیبا.. تهیواقع-مهسا

 ؟؟ بوده دروغ ارزشم با و زیعز براشون کردمیم فکر که ییکسا تمام یبگ يخوایم- ثنا

  بوده دروغ نگو... شوهرم... مهسا شوهرم... برادرم... بابام... مامانم... هاشون دارم دوستت تمام

 ... نبود نیا منظورم من-مهسا

 ؟؟ چرا ؟؟؟ییتنها چرا کجان؟؟ پس... اما

 ...بود سخت براشون انقدر نشستن حرفات يپا

 ...يستادیا کجا نیبب... نیبب اطرافتو... ثنا کن باز چشماتو

 ...داشتم دوست مویزندگ من- ثنا

 رو؟؟؟ شده ساخته ياعتماد یب رو اساسش و هیپا که یزندگ-مهسا

 ... یک دونمینم...کردن بدش...شیشناسیم که تو نبود بد نینبود،ام نجوریا که شهیهم- ثنا

 .. قبله مثل برات که نگو... کرد خراب نیام... نیثنا،ام-مهسا

 سین قیال... ستین مردش که کرد ثابت نکاراشیا با.. يدار باورش هنوزم نگو

 ...خوامشیم من..مهسا خوامیم عشقمو من.. ارمینم طاقت شوهرم بدون من.. تونمینم اون بدون من..مهسا نگو- ثنا

 ...دیچیپ کیتار مهین ي خانه در ثنا زده غم هق هق يصدا

 

 ام داده کف از عشق يا را تو من

 ام کرده گم تورا هم را خودم هم

 

 را وانهید منِ عاشق، منِ آن
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  ام؟ کرده گم کجا دانم ینم من

  

 ...کرد روشن را ونیزیتلو

 ...شود عوض سالن يهوا تا گذاشت باز را ها پنجره

 ...اورد یم در رقص به آرام را ها پرده و دیوز یم یخنک باد و بود سرد یکم هوا

 ...دانستیم که را انچه تمام...بود دهیشن را ثنا يها حرف تمام

 ...نبود مدافعانه ثنا يها حرف...گرفت جان چشمانش شیپ ساینک يحرفها

 ..کردیم یدرست يریگ جهینت دیبا...نشد دلسرد یول

 ...بود کرده کمک او به يروز که یکس همانند...کردیم کمکش دیبا

 ...گفت یم ساینک يها حرف از نفرت و حرص با احسان که یوقت آورد،همان ادی به را اش گذشته خاطرات

 ...بود کرده پرواز ثنا يسو احسان،به يحرفها هیبق به دادن گوش و درنگ بدون که همانوقت

 ...بود کینزد لیتحو سال

 ...حرفها ادامه يبرا نبود یفرصت...بود نزده ثنا به یحرف مهسا

 ...گذاشت شیپاها يرو و برداشت نهیآ يجلو از را سبزش قران

 ...بذارد تنها را ثنا توانستینم یباشد،ول فرزندش و همسر کنار ساعات نیا در خواستیم دلش چقدر

 ..زدیم را شیها حرف مانده ساعات اندك نیهم در دیبا

 ...انداخت یم راه را ثنا دیبا

 .. افتاد یماه دنید موقع حرکاتش و ماهان ادی د،بهیپریم نییپا و باال تنگ درون که قرمز یماه دنید با

 انداخته راه به ییا کودکانه ذوق و شوق چه و ردیبگ را یماه داشت یسع و بردیم فرو اب در را کوچکش دستان چطور که

 ...بود
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 ...تر عاشق لحظه هر او و شدیم بزرگتر روز به روز شیکوچولو پسر

 ..کردیم پخششان هوا در و دیچیپیم بلندش يموها يال به ال باد...بود ستادهیا پنجره کنار ثنا

 ... زد شیصدا آرام مهسا

 ... ندیبش کنارش و کند روشن هارا شمع خواست او از

 .. کردیم اعالم را معکوس شمارش رسا يصدا با ندهیگو

 ..خواند نور ثنا تین به و گشود را قران مهسا

 .. بود شمع شعله به ثنا نگاه

 .... دیکش پر ها گذشته به ذهنش..کرد قفل هم در را دستانش

 ... سال کی اندازه به نبود،دور دور یلیخ که ییا گذشته به

 .. بود کینزد که ازدواجش سالگرد به

 ...شیپا ریز نیزم یسست و ایدن بودن مسخره به

 ...بود شده اب بر نقش شیها نقشه هفته،تمام کی اندازه به درست و بود دهینکش لیتحو سال يبرا که ها نقشه چه

 ...بود شده خراب اش یهست تمام

 اش یداشتن دوست و مهربان شوهر با..باشد داشته دونفره و ییایرو یجشن خواستیم

 ...تیمیصم و عشق با همراه

 ... بود دهیخر را نشیس هفت لوازم یحت

 ...ییا نقره و یآب رنگ به تماما

 ...دیدیم شمع ینوران يها شعله انیم در را براقش و اهیس چشمان...بست نقش نظرش در نیام چهره

 ...داشت او به یخاص ارادت که یکتاب...رفت حافظ کتاب سمت به دستشش

 ... داشت نگه دست در و فشرد آغوش در را کتاب
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 .. دادیم فشار دستانش درون فقط... کند بازش بخواهد و کند تین نکهیا یب

 ...دشیبدار مقدس... است مقدس حافظ که گفتیم بچه به شهیهم

 

 بغل تو حافظ وانین،دیس هی از یخال نیس هفت

 غزل نه خونمیم شعر ،نهینرس راه از تو که تا 

 

 ارید نیا بوم و مرز ،بهیبرس راه از دیبا تو 

 بهار نو عطر دهی،رس کنم حس حضورت از تا 

 

 ادیم در پا از ،زمستونیبرس راه از که يروز 

 خوادیم دستاتو هین،سایس هی از یخال نیس هفت 

 

 ...شد بسته چشمانش

 ...تر قیعم لبخندش...تر اهیس چشمانش...تر واضح نیام ریتصو

 ...دیشن یم را شیها نفس يصدا...کردیم حس را دستانش يگرما

 ...بود بدجنس و طانیشه،شیهم مثل لحنش

 ...بود ایدن کمان نیتر حالت خوش شیابروها...نبود درهم شیها اخم

 ... بود یخوب حس..داشت یبیعج حال

 ... ها غم ي همه از فارغ... دردها همه بود،از شده رها

 مشترکش و دیجد سال به...شیبایز االتیخ به کرد سفر...شد گم زمان در
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 ...بود دیسف و بلند بختش

 ...لیدل چه به و کجاست ،کهییا لحظه شد فراموشش

... 

 ... حس از پر و آرام.. بود بایز دیشنیم که ییصدا

 ...ییروشنا و نور از پر... بودن یروحان از پر... بودن مقدس از پر

 ...داشت نگه تر محکم را کتاب و خورد تکان شیلبها

 ...روشن و قیعم..ماند یباق محفوظ جسمش و روح درون نیام ریتصو

 

 البصار و القلوب مقلب ای

 النهار و لیال مدبر ای

.... 

 ...فرستاد رونیب به را دودش ،وییشو ظرف نکیس درون انگشتانش يال از را گاریس

 ...شد بلند اش سرفه يصدا

 ... دیکشیم گاریس که ییها وقت یتمام مانند

 ...بود رفته فرو اور مرگ یسکوت در خانه

 ... شکستیم را سکوت يدار خش ي سرفه يصدا یگاه از هر

 ...فشرد یکم و داشت نگه انگشت دو با را اش یشانیپ

 ...داد فشار هم يرو محکم را چشمانش

 ...زدیم جیگ یکم و بود بدنش در بود،هنوز خورده شبید که ياور خواب قرص ریتاث

 ...اش یخال ي سوخت،معدهیم معدش
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 ... نشست ونیزیتلو يجلو حوصله یب و هدف یب

 .. دهیخواب یک شبید امد ینم ادشی

  شده خشک گردنش دانستیم فقط

 ...بخوابد کاناپه يرو بود نکرده عادت هنوز

 ...دیخوابیم یول

  کردیم يآزار خود ادیز روزها آن...داشت را خود آزار قصد ییگو

 ... افتدین شیخال يجا به چشمش بود،تا کرده قفل هم را مشترك اتاق در

 ... کردیم حسش خانه ي گوشه گوشه در هرچند

 ...آشنا ي لبخند با همراه... دیدیم را او کردیم نگاه که هرجا بود،به ییا خاطره ادآوری شیبرا گوشه هر

 ...گذاشتینم شیتنها و شیبرا بود پاك آنکه... خودش یشگیهم يبود،ثنا کنارش در جا همه و شهیهم

 ...بود شیآرزو تینها که يریتصو

 بود، امده کنار بودنش و او با حاال یول ریتصو نیا با بود دهیجنگ ادیز اول يروزها

 ...نبود پوچ که یالیخ با

 ...کرد روشن و برداشت زیم يرو از را کنترل

 ... سوخت شتریب اش معده افتاد مبل دسته يرو و شد شل دستانش

 ... که نبود ادشی چرا

 منتقل وجودش به صدا دنیشن از شهیهم که ینشست،آرامش جانش در و شد بلند بازهم بخش آرامش و محزون يصدا

 .. دیلرز اش دهیخشک يلبها...بود بیعج که یحس...شدیم

 ..سوختیم هنوز اش معده.. افتاد مبل پشتس يرو سرش.. شد خم گردنش... دیکش ریت قلبش
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 االحوال و الحول محول ای

 الحال احسن یال حالنا حول

 

 ..یزندگ و يشاد يصدا... ییبایز و گل ریتصاو و شدن نو يصدا...يآواز يصدا... شد بلند يساز يصدا

 .. گرفت وارید از را اش دهیخشک نگاه

 ... برداشت را اش یگوش و رفت زیم سمت به دستش

 ...دیچک لیموبا صفحه عکس بر اشک قطره کی

 ...بود آشنا لبخندش...دیخندیم که یعکس

  ییا ناله با همراه

 بخشمت ینم-نیام

 ... شد گم شدیم پخش که يشاد کیموز يصدا انیم شکستن،در و برخورد يصدا

 ...شد نابود خندان عکس... شد پخش نیزم يرو لیموبا يها تکه

.... 

 ...بود بسته چشمانش

 دادیم را دیجد سال دینو... شدیم پخش که ییبایز کیموز يصدا

 ...یسرزندگ از پر دار تمیر یآهنگ

 ... کرد باز را چشمانش ییصدا دنیشن با

 .. گرددیم يزیچ دنبال که انگار.. کردیم نگاه را برخاست،اطرافش قرار یب

 ..باشد او به مطعلق که يزیچ

 ؟؟يگردیم یچ ؟؟دنبال شده یچ-مهسا
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 ...دیچرخیم خود دور نگران و مستاسل ثنا

 ... بدم جواب اممویپ دیبا...کو میگوش- ثنا

 ... کردیم نگاه ثنا سردرگم و شانیپر حالت به مهسا

 ..بردش مبل سمت به و گرفت دست در را ستاد،دستانشیا کنارش

 ...نجایا ایب...نیبش ایب... باش آروم-مهسا

 ...ستادیا شیرو به رو مهسا

 ...کردیم نگاهش تاب یب ثنا

 ...بدم جواب خوامیم...اومد امیپ واسم...اومد صداش...شیدیند تو- ثنا

 ...بزن تلفن هست تلفن ؟؟يبد امیپ يخوایم یک به... خونتونه... ستین نجایا تیگوش-مهسا

 ...کرد يور کی را سرش... زد پلک ثنا

 خونمون؟؟- ثنا

 ...اتاقته يتو حتما.. نبود همرات که مارستانیب يزم،تویعز آره-مهسا

 ...شد دهیکوب سرش بر چکش مانند قیحقا

 ...شد شل تنش...شد نیسنگ سرش

 ...شدیم فراموش...شدیم گم شهیهم يبرا کاش

 دیبوس و گرفت دست با را صورتش

 ...خانوم مبارك دتیع-مهسا

 ...دیچک ثنا صورت بر اشکش قطره... دیلرزیم بغض يرو از ناخواسته شیصدا

 ...کرد زمزمه را يزیچ لب ریز و شد بسته ثنا چشمان

 ...داد را بود آمده که یامیپ لب،جواب ریز
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 "...نبودم تنها که بود یسال نیآخر پارسال يدید"

 ...دیوزیم شدت به یطوفان باد

 آسمان و نیزم انیم ها پرده...شدیم دهیکوب بهم باد دنیوز شدت از ها پنجره

 ...ببند را درها خواست مهسا

 ...شد خاموش چشمانش يجلو...جان مین ي ها شمع...شد دهیکش روشن ي ها شمع به ثنا نگاه

 ...گرفت بفاصله شمع از یاهیس دود مانند دلخواهش ریتصاو

 ...بود اهیس بختش

 

  ...دیکش نفس رو تو نفس... نشد جدا ازت دلم

  

 ...شدیم گرفته چشمانش از کم کم د،خوابیرسیم گوش به ییا کودکانه يکار شلوغ و يباز يصدا

 ...نداشت شدن باز به یلیم چشمانش...شود داریب ها يزود نیا به خواستینم دلش

 ...ماند جهینت یخوابش،ب شدن نیسنگ يبرا تالشش

 ...تر داریب...شدیم تر اریهوش لحظه هر

 ... کوبدیم صورتش بر یدست کرد احساس

 ...کرد باز یکم را چشمانش يال

 ...شد انینما شیرو يماهان،جلو خندان و تپل...گرد صورت

 ...لرزاندیم را دل اش کودکانه لبخند...زدیم برق یخوش از اش یمشک چشمان

 ... دادیم تکان را اش ییا قلوه و یصورت لبان

 ...کردیم خارج اش حنجره از که یبیعج يصداها با همراه
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 ...دیکوب ثنا صورت بر تر محکم را کوچکش دستان و شد بلند ماهان شادمان غیج يچشمانش،صدا کامل شدن باز با

 ... کردیم دار نم را شیها لباس و بود شده زانیآو دهانش آب...دیکشیم غیج مدام...ثنا کردن داریب از بود خوشحال

 ... وروجک نوریا ایب... رو خاله يدار کاریچ... ماهان يوا يا-مهسا

 ...کرد بلندش بود رهیخ صورتش به هنوز که ثنا کنار از و امد سمتش به

 بچه؟؟؟ يریگینم آروم تو چرا..شد شروع اتیطونیش ومدهین هنوز...پاره شیآت نمیبب نجایا ایب-مهسا

 ...بود شده کیتار کامال کرد،هوا نگاه اطرافش به ثنا

 ..داشت اجیاحت خواب به واقعا تلخش و نیریش لیتحو سال از بعد

 ..داد هیتک سرش پشت وارید به و نشست

 ...رفتیم ضعف شدت به دلش

 ...زد کنار صورتش از و کرد جمع دست با را شانشیپر يموها

 ...زدیم پا و دست ییرها يبرا و کردیم غیج غیج هنوز ماهان

 بود شده انیب منظور یب و ناخواسته کامال که یحرف...بود شده مهسا حرف متوجه تازه ثنا

 "خاله"

 ...نیام زن...ماهان يعمو زن...کردیم صدا عمو زن را او قبال

 ...شد فشرده یکم قلبش

 ...گرفت مهسا سمت به را دستانش

 ...باشه شمیپ بذار...من به بدش... نداره اشکال- ثنا

 کرد نگاه ماهان صورت به سپس

 عمو زن شیپ ایب...زمیعز ایب- ثنا

 ...رفت آشپزخانه به یشرمندگ با و گذاشت اغوشش در را ماهان بود شده ثنا حرف متوجه که مهسا
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 ...شود ثنا رنجش باعث خواستینم دلش

 ..اش یزخم وجود بر باشد نمک خواستینم دلش

 ...بالس چقدر که یدونینم...عمو کرده،زن عاجز رو همه بچه نیا-مهسا

 ...میباش راحت ما تا نایا مامان خونه رفت خودشم...آوردش احسان شیپ ساعت کی

 شده طونیش که بس...کنن تحملش تونستنینم... بوده شده زیلبر صبرشون کاسه گهید ایگو

 ...کرد نوازش را نرمش و اهیس يموها ثنا

 ...داشت دغدغه یب و آرام یزندگ کی هم او کاش يا...داشت کوچولو طانیش هی هم او کاش يا کرد ارزو دلش در

 مضاعف یجانیه تهوع،با حالت و شوره دل نیب یحس...آمد سراغش به بیعج حس آن هم باز

 ...یهست...داشتن وجود....بودن ابراز.. کردیم وجود ابراز درونش در يزیچ ییگو

 ...شود فراموش اش یدرون حس کند،تا سرگرم ماهان با را خود داد حیترج

 ...مهربان يچشمها و صورت نیا يبرا بود شده تنگ دلش چقدر

 ... نبود سرخ شهیهم خالف بر شیها لپ

 ...کرد زمزمه ارام گوشش در و دیبوس نرم را شیها لپ ثنا

 آره؟؟؟ يدیند رو عمو وقته یلیخ معلومه- ثنا

 ...دادیم تکان و بود گرفته را کوچکش يدست،پاها با ماهان

 ؟؟يخوریم یچ شام ثنا-مهسا

 ...درشتش و اهیس چشمان در غرق...بود ماهان صورت و نگاه در غرق ثنا

 ...دیکش سرك آشپزخانه از مهسا

 بلند مولوچش و ملچ يصدا و خوردیم را دستانش یگاه از کرد،هریم يباز ثنا انگشتان با و بود کرده رها را شیپا ماهان

 ...شدیم



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 282 

  بود نیام هیشب ماهان صورت حاالت تمام...است شیعمو هیشب چقدر که کرد فکر نیا به ثنا

 ...بود رفته مهسا به که پوستش يدیسف از ریبغ

 ...چسباند صورتش به را اش گونه

 ...یباش یخوب ،پسريشد بزرگ بده قول- ثنا

 ...بد يها بچه کار یاخالق بد...ادینم بهت یبداخالق...بمون مهربون شهیهم

 ...مامانت مثل...یباش اخالق خوش شهیهم دیبا

 ...زینر دور هارو خاطره وقت چیه...نبر ادی از رو ها یخوب وقت چیه...نشو کار فراموش وقت چیه

 ؟؟یراست

 اد؟؟؟یم بدت من از هیبق مثل ای نجام؟؟یا من یخوشحال تو

 هان؟؟؟

 ؟؟؟يدار دوست رو عموت زن ؟؟؟تويدار دوست منو تو

 .. دیکش شیها لثه به و برد دهانش سمت به را ثنا انگشت ماهان

 ... نشود بلند اش هیگر يصدا گرفت،تا دهانش يجلو را دستش مهسا

 گرفت گاز محکم را انگشتش

 ...ستادیا آشپزخانه در پشت

 ...شد يجار اش خفه و صدا یب يها اشک

.... 

 ... زدیم لبخند یگاه از خواب،هر در غرق ماهان

 ...دیکش دراز ثنا کنار و دیبوس را د،سرشیکش را شیرو مهسا

 ...دیکش نفس هم باز...زد پلک سرهم پشت بار چند...دیکش یطوالن و قیعم نفس
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 ؟؟؟يدید رو نیام مدت نیا- ثنا

 ...میراحت دستش از مدت هی بخواد خدا اگه... دتشیند کس چیه... شکر رو نه،خدا-مهسا

 ...برگشت مهسا سمت به و گذاشت سرش ریز را دستش ثنا

 خوبه؟؟؟ حالش رفته؟؟؟ کجا ؟؟؟مگهیچ یعنی- ثنا

 ..کرد نگاهش حرص با مهسا

 انداخت ریز را سرش ثنا

 ...نوشتیم يزیچ هم دیشا...دیکشیم خط بالشت يرو انگشتش با

 ...گرفته حجله خودش واسه...کردن حبس خونه تو رو س،خودشون خونه يتو... خوبه... بله-مهسا

 ...لهیتعط کل به س هفته هی که شرکتم

 ...نهیا که توهم روز و حال

 ...نیکرد لیتعط کل به رو کردن یزندگ انگار

 .. کنهیم باز درو ده،نهیم جواب رو تلفن نه...یروان پسر

 ...همون سراغش رفته لیسه که شب همون فقط

 یشوخ جنبه شیحرفها شتریب و دیگوینم دل ته از مهسا دانستیم د،هرچندیبگو بد او مورد در مهسا خواستینم دلش ثنا

 ...دارد

 ...شودیم شوخ هم يجد موارد در مهسا دانستیم

 ...بهشون نکرده یتوجه اما اونجا رفتن ساینک و نیریش مامان بار چند-مهسا

 ...نکرد حسابشون آدم اصال..کرد کنفشون ،خوبیدونینم که اونروز کردم حال انقدر

 ...دهینم جواب کننیم صداش و زننیم در یهرچ

 ...کردیم فیتعر یخاص یطانیش و ذوق با مهسا...واال اومد حال ششم..شد خنک دلم ییجورا هی
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 ...کند کم شیحرفا یتلخ از یکم یشوخ با تا بود نیا قصدش 

 گهید رفت شدن عیخب،ضا...س،برگشتنین خوب مامانش حال دهید هم ساینک- 

 ...داغه بتیغ بازار و بغلشون تو پرهیم نیام... اونجا رنیم حاال کرن فکر خودشون شیپ

 ....بود گونه اعتراض ثنا لحن 

 مهسا؟؟؟- ثنا

 ه؟؟یهان؟؟چ-مهسا

 ...خانوادشن اونا...نگرانشن حتما...پسرشونه نیام دارن حق خب- ثنا

 ...دردونش یزندگ نگران...پسرشه نگران...نداره یخوب حال و وضع مامان...دونمیم خودم اوهوم-

 ...شدن مونیپش بدن،حاال زنش کردنیم عجله بود تا...دارن دوسش همشون یعنی...داره دوست رو نیام چقدر که یدونیم

 ... باشه داشته یناراحت و مشکل خواد،بچشینم دلش يمادر و پدر چیه حال هر به خب

 .. بفهمن خانوادش خواستهینم نیام ایگو

 ...شنیم متوجه گه،اونامیم ساینک به که لیسه اما

 در شوهرا آدم که ییها ظلم همه یتالف جلوشون ياریب کم دینبا هم تو...باشن داشته باهات یخوب رفتار باش نداشته توقع

 ...اریدرب رو کردن حقمون

 میبنداز راه بخواب و بخور...یمهمون خونشون میبر میتونینم ها جمعه پنجشنبه گهید یعنی- ثنا

 کرد تعجب ثنا یطانیش لحن از مهسا

 آورد بدست را سابق هیروح ثنا که شدیم دواریام داشت

 کرد نازك ثنا يبرا یچشم پشت اش ینشدن مهار لبخند با همراه

 ...ها خوشه دلت...رنیگینم لیتحو هم منو گهید بابا برو-مهسا

 ...تو حال به يوا گهید نگو که زننیم حرف آدم با ظیغ با نیهمچ
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 زدیم را شیها حرف کامل دیبا...شد يجد هم باز

 ...ساینک و نیریش مخصوصا...نخورده ذوقت تو و یبدون که گمیم...گمیم دمیشن مدت نیا که ییحرفا از نویا-

 ...یباش داشته یخوب رفتار توقع دینبا

 ازش محکم و سادیوا ساینک يحرفها يجلو چندبارم...ایزیر آبرو نیا شه جمع دیبا گفته چندبار...تره یمنطق جون پدر باز

 ...نده ادامه خواست

 ...شهیم یچ بکشه لیفام به حرفا نیا اگه یدونیم

 ...کرد یعقل یب یلیخ لیسه

 نداشت یتوقع چکسیه کردند،از شیرها خودش مادر و پدر که یوقت از...نداشت انها از یتوقع ثنا

 ...چدیبپ لیفام در نبود مهم شیبرا

 ...داشت یتیاهم چه گرانیبودند،د اعتماد یب او به افراد نیتر کینزد و شوهرش یوقت

 ...شد يجار زبان بر افکارش اریاخت یب

 خونه، اومد ياونجور یوقت..بود اون به دمیام تمام... بود گرم بهش پشتم چقدر..لیسه- ثنا

 ...یوقت

 ... نگاهش حالت از رمیبم خواستیم مهسا،دلم

 ... بودم نکرده یزندگ ایدن نیا تو وقت چیخواست،هیم دلم

 ...دیکشیم رخم به رو گناه لیسه نگاه...گناهکارم واقعا کردم حس لحظه هی

 ...کار خطا هی...داشتم رو مجرم هی حس...رهیبگ اعتراف ازم خواستیم نگاش با

 ...بود چشماش تو که يباور از...مطمئنش نگاه از خودم به کردم شک

 ...دمینرس یلیخ...دمیترس

 ...رونیب دیکش قلبمو و نمیس يتو انداخت چنگ یکی انگار بعدش
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 ...زالو هی...مکهیم خونمو داره یکی کردمیم احساس

  شد؟؟ عوض زیچ همه دفعه هی چرا شد؟؟ ينجوریا چرا

 کردن؟؟ فراموشم چرا... خانوادم... لیسه

 ... فقط...نکرده فراموش تورو چکسیه-مهسا

 ...زدن شک یهمگ خب... بگم يطور چه دونمینم

 ...شده دییتا مهر حرفها و شواهد یول... سخته همه واسه باورش

 ... ستین بود قبال که ياونجور گهید... شده عوض یلیخ لیسه

 دمشید چندبار من

 ...کنهیم ریس گهید يایدن هیتو انگار اصال

 ...سوزهیم بحالش دلت که س مچاله و دهیتک صورتش انقدر.. خودشه تو و ساکت انقدر

 ...یکن سرزنش...یبزن یحرف ادینم دلت که انقدر

 ....خاطر به یرفت حال از يطور چه گفت یوقت.. گفت ساینک که ییزایچ با

 تو نزنم رمیبگ خودمو جلو یلیخ اگه گفتمیم خودم با.. بگم بهش اومد در دهنم از یدمش،هرچید یوقت خواستیم دلم

 ...گوشش

 ...کنم ش خفه تونستمیم که بودم يکفر دستش از انقدر

 ... براش گرفت دلم...سوخت بحالش دمش،دلمید یوقت یکنینم باور ثنا

 ... نشناخت...دیند منو اصال انگار اول لحظه... نزد حرف کالمی

 ...ختیر اشک يچطور اتاقت در پشت که يدیند تو

 ...کرد يعزادار برات يچطور

 باشه داده دستت از که انگار
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  یباش مرده که انگار

 به اما... باشه سرم يباال اون که بود نیا آرزوم فقط کردم باز چشمامو یوقت یدونیم...نموند شمیپ چرا ؟؟؟اونیچ مامانم- ثنا

 ...دمید رو یخال اتاق جاش به...دمید رو پرستار جاش

 ...ندارم اونا از ریغ رو یکس که من

 ...وجودشونم از من...من شهیر...ن خانوادمه اونا...ندارم یپناه و پشت که من

 ... ذاشتینم دکتر.. نتتیبب خواستیم..خونه مشیفرستاد اصرار افتاد،بایم پس داشت که مامانت چارهیب -مهسا

 .. کردیم یتاب یب یلیخ

 .. چرا دونمینم.. بود درهم و یعصبان بدجور پدرت اما

 ...یکن رفتار جلوش ينجوریا و یبزن حرف باهاش يندار حق گفتیم مامانت به که دمیشن

 ...کردیم هیگر فقط هم چارهیب اون

 ...ومدیبرم ازش يکار چه

  اما.. بود فکرش يتو یچ پدرت دونمینم...بوده گفته بهشون رو زیچ همه لیسه نکهیا مثل

 ...دیدزد ثنا از را نگاهش مهسا

 ه؟؟یک دی؟؟؟فرش نیدیشن ای؟؟؟چ گفت شماها به یچ سایگفته؟؟؟نک یچ لیسه به نیام- ثنا

 ...لیسه و نیام همکار...فخار دیفرش-مهسا

 ...بود کرده تعجب واقعا ثنا

 داره؟؟؟ یربط چه....ان یمیقد دوست فخار؟؟؟اونا مهندس- ثنا

 ...اعتمادشون مورد البته و...دونمیم اوهوم-مهسا

 ...نشست شیجا در و داد تکان را سرش ثنا

 ...دانستن يبرا دنیشن يبرا بود مشتاق...کند کنترل توانستینم را اش یدرون جاناتیه
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 ...ستیچ ایقضا نیا و دیفرش نیب ربط دانستینم

 ...نشست کنارش هم مهسا

 ... بوده دهیشن که ییزایچ با..گردهیم بر نیام شیپ از لیسه یوقت-

 کن تصور خودت شو روز و حال... نکردن باور واسه دهیجنگیم...خونه ادیب تونهینم

 ...داشته شاهدم یحت.. بوده زده حرفاشو مدرك و سند با نیام

 ..نانیاطم مورد شاهد هی...بالغ و عقل شاهد هی

 ...شاهد سراغ رهیم هم لیسه

 ...دیفرش نیهم...دوستش شیپ رهیم

 شهیم دییتا مهر اون

 ..کنهیم دییتا اون

 ..گهیم لیسه واسه اتییجز تر،با قیدق و تر کامل گهید بار هی اون

 اوردنین سرد و تعجب از گشاد و گرد...ینفهم و یگنگ از گرد... بود شده گرد ثنا يها چشم

 باشه؟؟؟ داشته تونستهیم يدییتا چه دیفرش فهمم؟؟ینم من ؟؟یچ یعنی- ثنا

 ...بوده دیفرش... دهیم نیام به یعتیشر يتو تورو امار که يفرد اون-مهسا

 بود انفجار حال در سرش...کند يریجلوگ دنشیترک از داد،تا فشار و گرفت دست در را سرش ثنا

 ...کنهیم مطمئن و کنهیم يجر رو لیسه که بوده اون... شهیم بلند اون گور از شایآت تمام گفتم نیهم يبرا-مهسا

 ...یمیقد حس هی دیشا...یشخص خصومت هی دیشا...دونمینم رو لشیدل

 ....داشته عالقه ثنا به گذشته در دیفرش دیشا که کردیم فکر نیا به مهسا

  ...بدونم خوامیم...رو زیچ همه...بگو- ثنا
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 دردها تمام یتالف خواستیم.. دیکشیم نشان و خط شیبرا ریمس طول تمام بود،در رفته نیام خانه سمت به لیسه که يروز

 ...کند یخال نیام سر را ثنا يها اشک و

 ... ها یشانیپر و ها زخم ي همه یتالف

 ... بود زده کتکش رحمانه یب آنطور که او رد،ازیبگ او از را خواهرش حق خواستیم

 یعصبان و يکفر دستش از انقدر حاال یشد،ولیم قائل احترام شیبرا شهیهم و ستادهینا نیام يرو در رو حال به تا نکهیا با

 ..نباشد مهم شیبرا يزیچ گرید بود،که

 دارد، دوستش ایدن اندازه که... همسرش برادر...است اش یمیقد قیرف و دوست نیام که نداشت یتیاهم

 ... بود خواهرش تنها..شیزندگ تمام که ثنا.. انداخته روز نیا به را شیثنا او که بود نیا مهم

 ...کردیم دیتشد را اش ختهیر هم به و کوفته اعصاب ابانیخ کیگذاشت،تراف سر پشت را شلوغ يها ابانیخ سرعت با

 ...زدیم حرف خودش با و دیکوبیم فرمان به مشت با مدام

 ...کردینم را افراد و ها نیماش تیرعا

 ...شود یط رشیمس خواستیم فقط...قرمز چراغ و بوق يصدا به توجه یب

 ..کرد خیس را لیسه تن يموها که یطوالن بوق با گذشت،همراه کنارش از سرعت با ینیماش

 اش شده مشت دست با همراه.. کرد خارج شهیش از را نداشت،سرش قرار و آرام که لیسه

 ...راننده به خطاب

 ...کمپوووت...یه-لیسه

 ...رساندیم نیام به را خود زودتر دیبا....افزود سرعتش بر و داد فشار پدال يرو را شیپا

 ...کرده گره يها مشت و محکم يها قدم شد،با ادهیپ نیماش از و پارك شان خانه يرو به رو

 ...خوردیم گره درهم نجوریا یزمان کمتر که ییابروها...زده رونیب یگردن رگ با

 ...شدیم دهییسا حرص از که ییها دندان و
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 ...دیکوب در به لگد و مشت با محکم و گذاشت زنگ يرو را دستش

 ...امده لیدل چه به و چه يبرا بفهماند،که او به اول نیهم از خواستیم

 ...شد باز هیثان چند گذشت از بعد در

 ... بست محکم را در و وارد دو حال با لیسه

 شد، خانه کیتار مهین سالن وارد

 ...خانه تا بود ها خرابه هیشب شتریب...کرد تعجب خانه تیوضع از

 ...بود زنیاکس یب و خفه شدت به هوا

 ...یستین يبو...مرگ يبو...دادیم گاریس يبو خانه وارید و در

 ...بود دهیکش گند به را خانه نیام

 ...داشتیم نگهش مرتب و زیتم عشق با شهیهم ثنا که ییا خانه

 ...آرامش و امن خانه

 ...انجا فیکث يهوا از سوخت شیها هیر..دیکش یقیعم نفس لیسه

 ...شکست هم در را خانه سکوت ادشیفر يصدا

 ق؟؟؟ینارف یینامرد؟؟؟کجا یین؟؟؟کجایام-لیسه

 ... بود ستادهیا شیرو به رو نیچرخاند،ام خانه دور تا دور را سرش"

 ... داد فشار هم يرو را شیها دندان

 .. کرد حمله سمتش به

 "...کوباندش وارید به شدت با و گرفت را اهشیس راهنیپ قهی

 ...؟؟يکرد جرات هان؟؟؟چطور... يکرد یغلط چه-لیسه

 .. نداد انجام یالعمل عکس نیام"
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 رد،یبگ خودش به یدفاع حالت و کند آزاد را خود نکرد یسع یحت

 ...بود زده رونیب خشم از که یچشمان...زد زل لیسه چشمان به گرفت باال را سرش

 ...یلیخ بود خسته...یزندگ یز،حتیچ همه از خسته...بود خسته نیام چشمان

 .. اش غمزده و شانیپر حالت به توجه یب.. دردناکش چشمان به توجه یب لیسه

 ... اورد باال را مشتش

 ...دیکوب نیام صورت در و

 ..بسوزد دلش نکهیا یب...کردیم بلند دست او يرو بار نیاول يبرا

 ...يهمکار و شراکت دوران...دانشگاه دوران...یجوان خوش دوران دوست يرو به

 ...بودن رحم یب و ستادنیا او مقابل...بود سخت شیبرا

 ...بودند زده رقم هم کنار در را یخوب يها لحظه...بود یخوب قیرف نیام

 ...نبود ها یخوب به کردن فکر وقت حاال یول

 ...بود یرحم یب وقت

 ..یقینارف زمان

 .. یفراموش وقت

 ...زد صورتش گرید طرف بر هم را دومش مشت و داد هل عقب به را نیام

 ...شد خنک دلش..شد باز یبخش تیرضا لبخند به نیام يلبها

 خواست،یم کتک دلش...بود گرفته خودش از دلش

 وجود تمام با و کند فراموش را قلبش درد چد،تایبپ تنش تمام در درد خواستیم.. خواستیم محکم يها مشت دلش

 ...بخورد کتک لیسه از خواستیم

 ...بود ها زدن نیا محتاج چقدر
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 ... داد هلش محکم لیسه

 ...افتاد نیزم يرو مقاوت بدون نیام

 ...هیبن با و يقو مرد آن از نبود يخبر گرید...بود حس یب...بود شل تنش

 یرحم یب در یسع که یچشمان با و بود ستادهیا سرش يباال که یلیسه...کردیم تیاذ را لیقش،سهیعم يها نفس يصدا

 ...کردیم نگاهش داشت اش

 ... بود شده پنهان يدلخور ینوع اش یرحم یب ته که یچشمان

 .  بود افتاده سرفه به نیام

 ..بود افتاده خس خس به اش نهیس...کردیم سرفه سرهم پشت

 .. بود ژنیاکس یب اش خانه... اورد یم کم نفس هم کرد،خودشیم احساس ها یگ تازه

 ...بود ثنا یب... بود نفس یب اش خانه

 "...انداخت شیها یتنگ نفس و ثنا ادی به را لیش،سهیها نفس يصدا

 چرا؟؟؟چرا؟؟؟-لیسه

 ..ندیبش کرد یسع و گذاشت نیزم بر را دستش...کردیم سرفه هنوز نیام

 ...ینگفت بهم چرا....تو از.... بپرسم دیبا من... نویا-نیام

 ؟؟؟یبپرس دیبا ویو؟؟چیچ-لیسه

 .. خواهرت نکهیا-نیام

 "...نشست لبانش گوشه يپوزخند هم باز"

 ...رهیم هرز نگاهش... کنهیم کار يادیز گوشش و چشم...خواهرت نکهیا-

 ..کرد بلندش نیزم از و گرفت را اش قهی.. کرد حمله او به گرید بار لیسه"

 "...لیسه عربد يصدا از شد پر نیام يها گوش...دیچیپیم خانه در ادشیفر يصدا
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 .. یبزن حرف ينجوریخواهرم،ا مورد در دمینم اجازه بهت.. یعوض ببر صداتو-لیسه

 ...آشغال نکرم خفت تا شو خفه

 ...وجود یب نزار...بشه آلوده فتیکث خون به دستم نزار

 ؟؟؟ مردم من يکرد ؟؟؟فکر آره ؟؟؟یبکن خواست دلت یغلط هر کاره و کس یب يکرد فکر

 "...داد تکان محکم را نیام و کرد شتریب را دستانش فشار"

 مردم؟؟؟ من مگه-

 "...زد يدار صدا پوزخند نیام"

 ..باشه مرده که بهتر تو،همون مثل یرتیغ یب برادر... يبود مرده کاش يا-نیام

 .. نداره یفرق چیه مرده هی باشه،با خبریب خواهرش يکارا از که يبرادر

 ...یباش رگ یب انقدر کردمینم فکر

 ...یباش ینیزم بیس انقدر کردمینم فکر

 ...کرد ساکت را نیام شیها لگد و مشت با ل،همراهیسه وحشتناك داد يصدا"

 ...انشیم در یکی يها نفس با همراه...اش یخون يها سرفه با همراه...گذاشت شکمش يرو را دستش و شد خم نیام

 ...باشد داشته یدست ضرب و زور نیهمچ لیکرد،سهینم فکر وقت چیه

 "...بود شده سست يادیز خودش دمیشا ای

 ...دادمینم ناموس یب يتو دست رو خواهرم که نبودم رگ یب اگه د... یبگ نارویا يدار حق.. یگیم راست آره-لیسه

 ...کند کنترل را خود نتوانست گرید نیام"

 ... باشد ینیزم بیس مانند هم خودش خواستینم

 ....دیچیپیم خانه در ادشانیفر و داد يصدا

 "...شانی مرافه و دعوا يصدا
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 ...دیکش اش یخون لب بر دست انداخت،باپشت مبل يرو را خود لیسه

 ...زد کنار صورتش از را شیموها

 ... بود نشسته نیزم يرو هنوز نیام

 ...کرد باز زبان و شد تمام طاقتش کم کم

 ...بود شده گزنده و تلخ بیعج ها روز آن که یزبان

 ...بود شده یافع...بود شده مار شین

 نباشه تنم به سر يبخوا يدار حق... یکن لهم يبخوا و سراغم يایب ينجوریا يدار حق-نیام

 ... زدمش چرا... چرا که... يدینپرس ازش چرا

 ...نبود خودش دست گرید شیصدا کنترل نشود،هرچند بلند شیصدا کردیم یسع نیام"

 ...گرفتیم آتش...سوختیم زدیم که ییحرفها از وجودش تمام

 "شد یم کاسته بود کرده محاسره را اش نهیس که یامان یب فشار از دیشا...شدیم تر آرام قیطر نیا به دیشا

 رت؟؟؟یغ ؟؟؟با مرد عاقل؟؟؟ ؟؟؟يدینپرس خودت از چرا-

 ...شد آهسته و آرام یکم شیصدا"

 ...کند نابود را شیگلو بغض تا زدیم ادیفر... زدیم ادیفر خشم از دیشا

 ...بکشد را احساساتش تا

 ..بود ینشدن مهار بغض نیا یول

 "...رمق یب..آهسته..کند سرکوب و مهار را ادشیفر يصدا که بود يقو انقدر

 محرمم؟؟؟ ي؟؟رو زنم يرو کنم؟؟؟ بلند نمیزتریعز يرو دست دیبا یچ واسه یپرسینم چرا-

 ...همسرمه...وجودمه همه.. مهیزندگ ي همه که یکس يرو

 ...کرده رام ویوحش منه...کرده رامم...لرزونده دلمو که يدختر يرو
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 ؟؟؟یپرسینم چرا

 "...دیکشیم عذاب هم اسمش اوردن از یحت"

 .... میدلخوش تمام...بود میهست ي همه ثنا... ي همه ثنا...ثنا-

 ...شدم ستین ینیبینم چرا...شده خراب ام یهست ینیبینم چرا

 کو؟؟؟کجاست؟؟؟ کو؟؟؟ثنام میهست لیسه

 ...کردیم نگاهش... زدیم نفس نفس که یحال در لیسه"

 دانستیم تیاهم یب...گرفتیم دیند را نیام يها حیتوج که ینگاه...دنینفهم یمعن به ینگاه

 ...شده خرد و شکسته لیوسا انیم ستاد،دریا شیپاها يرو نیام

 "کرد باز طرف دو به را دستانش

  نه؟؟یا تیزندگ وضع چرا یگینم-

 "فشرد دست در را اهشیس رهنیپ"

 ...مرد ثنام يدیند...پوشم اهیس يدیند...دارم عزا نهیبینم مگه-

 ...کشهیم هم منو...کشت هم ل،منویسه مرد

 ..یبفهم دمینبا... یفهمینم تو

 بهیغر هی با...هی با... دمید ابونیخ يتو رو زنت روزید بگه بهت دهینرس راه از یکی هنوز چون

 ...کنن دعوا باهم تو زن سر يشوهر و زن يدینشن چون

 ..یبجنگ ایدن تمام با خاطرش به يحاظر تو که یزن

 تتیخر از...تیزندگ از...زنت از...بگن دعواهاشون از و مقابلت سنیوا گهید نفر دو حاال

 ...يدیند زنه اون شوهر به هاشو امیپ زنت یگوش يتو چون

 ... نزد بهم که ییحرفها چه شوهرش و شیزندگ حفظ واسه زن اون يدیند
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 ... من به

 ...بازه دره دو زنت بگه...ریبگ زنتو جلو برو بگه بهم... بگه تو بهم کنهینم جرات یکس که یمن به

 ...خدا يوا

 ل؟؟؟یسه یفهمی؟؟میچ یعنی یفهمیم

 ...ينکرد دایپ خونت يتو رو زنت ي عاشقانه يها خاطره چون

 ...اونه و تو مال فقط که ییا خونه...یساخت واسش عشق با که ییا خونه

 ...خوابت اتاق يتو...تیشخص میحر يتو

 ...کنه یزندگ باهاش تا...نره ادشی تا...هاشو ارزش با...داره نگه جا اون رو خاطراتش

 ...گهید یکی با خاطراتش

 ...گهید یکی با...من يثنا...من يثنا

 ؟؟؟یچ یعنی انتیخ یدونیم تو لیسه

 ... شد گذاشته سرش طرف دو نیام يدستها"

 ...بود تحمل قابل ریغ اش یجسم و یروح قشار

 کردیم نگاهش لرز پر و ترسان...تعجب م...مبهم...گنگ...شانیپر...رانیل،ویسه

 "... نداشت را نیام يها حرف یحالج توان مغزش...کند درك را يزیچ نکهیا یب

 ...شده یکی روزم و شب چون...خرابه و فیکث يفکرا از پر سرم ماه چند -

 ...کشمینم یفهمیم... لیسه کشمینم گهید

 ....پر...شدم پر... کنم تحمل تونمینم گهید

 ...چون... چون یفهمینم تو

 ... عذاب از پر...يخور خود از پر... بود آزار از پر و آرام شیصدا
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 ... يدیند گهید مرد هی با رو زنت معاشقه لمیف چون-

 ...بود زدن رونیب حال در چشمانش کاسه...بود شده گشاد و دهیدر لیسه يچشمها"

 ... دیکشینم نفس گرید

 ...مانند ینف...دادیم تکان را سرش فقط... نداشت را یحرف گفتن يارای زبانش

 ...شود بلند شیجا از نداشت حس یحت

 ... برگشت قرمز جعبه با و رفت یسمت به نیام

 ..کرد پرت لیسه سمت به جعبه همراه را پستال کارت

 "...را يد یس از یخال جعبه

 نشد... کنم تحمل کردم یسع یلیخ-

 نشد... کنم يصبور... ارمین روش تو...نگم يزیچ کردم یسع یلیخ

 ... نشد یول.. اومدم کوتاه... دادم فرصت

 ...باشه که نخواست... نشد من مال اون

 ...نشد... نشد.. کنم حفظش کردم یسع یلیخ

 ...دادم دستش از

 ... دمید توشو يد یس یوقت... کردم دایپ کمدش يتو رو جعبه نیا یوقت

 لمیف آن ياور ادی از که بود يدرد و زجر از نشان که محکمش يها مشت با همراه... داد هیتک وارید به را سرش نیام"

 "...دیکشیم

 وقت چیه...نبود وقت چیه.. نبود من مال ثنا-

 ...داد میباز بدجور...داد میباز

 ...شکست منو بدجور
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 ...کردم حقش در یکوتاه چه...بودم کرده کارشیچ من مگه

 ....کرد نکارویا من با چرا

 ...دارهیبرنم سرم از دست هنوزه که هنوزم چرا

 سرت به زده...یگیم چرت...یگیم ونیهز يدار...فهممینم حرفاتو من... فهممینم-لیسه

 ...ندارم یشوخ حوصله اصال من... کن توم رو يباز نیا.. نیام نداره قتیحق

 ..نشست وارید کنار نیام"

 ....عاجز و درمانده

 ...مانده و خسته

 ...زد زانو شیپاها يشد،جلو بلند لیسه

 ...فشرد یکم و گذاشت نیام خسته زانوان بر را دستش

 ... بود شده گم یسرخ از یموج انیم در که بود یاهیس رهین،دایام چشمان

 "... بود ختهیر یشانیپ بر نامرتبش و بلند يموها

 نمیبب خوامیم.... نمیبب دیبا...بده نشونم... کو... یگیم که يد یس اون-لیسه

 ...بود خفه و بم شیصدا...کردینم نگاهش نیام

 ...لیسه نگو مزخرف-

  نهیبب ییا گهید کس چیه.. سهله که رو،تو لمیف اون زارمینم وقت چیه من

 ..دیبا... برادرشم من اما-لیسه

 ...شد ادیفر بازهم نیام يصدا

 ..بفهم... نهیبب تیوضع اون يتو رو زنم یکس زارمینم من-نیام

 ...منه به مربوط فقط يد یس اون
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 ؟؟ هان ده؟؟ید ابونیخ يتو رو ثنا یک-لیسه

 ؟؟؟هان؟؟؟يدیشن خودت يگوشا با کردن؟؟؟تویم دعوا یچ بودن؟؟؟واسه یک بوده دعواشون که يشوهر و زن اون

 بگو؟؟؟ يزیچ هین؟؟یام

 ...بزن حرف ساینک جون ترو...خدا ترو

 "...کرد نگاه روانش ياشکها و لیسه صورت به نیام"

 ...ابدیب انکار يبرا ییا نکته کردیم یسع چقدر

 ینف يبرا...کردن رد يبرا ییا نکته

 ...کردیم درکش شدن به...کردیم درك

 ...نکردن باور يبود،برا يدیام و روزنه دنباله به خودش یزمان که همانجور

 ...را لیسه شدن دهیپاش هم د،ازید چشم به

 ...بود دهیند را خودش که همانطور

 ...لرزاندیم را نیام دل لیسه ياشکها

 ..کرد پاك شیاشکها همراه را لبش گوشه خون و دیکش لیسه صورت به دردانه هم را دستش

 ...بزنمت خواستمینم... متاسفم-نیام

 ...افتاد نیام يپاها يرو لیسه سر

 ...روحش و قلب شدن کهیت کهیت با اش،همراه مردانه هق هق يصدا

  ....بود ایدن يملود نیتر سوزناك

 ... بود شده بلند انشیم در یکی و امان یب يها سرفه يصدا

 ...داد سرش پشت يها یپشت به را اش هیند،تکیبش تخت يرو توانست یسخت به

 .. دیکش سردش و کرده عرق یشانیپ به دست
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 ...بود سی،خيسرد عرق از تنش تمام

 ...کند اماده را مادر يداروها تا رفته کوچکشان آشپزخانه به

 .. سوزاندیم را مادر،جگرش دلخراش يها سرفه يصدا

 ...اش یپرت حواس نیا بخاطر کردیم لعنت را خود مدام

 دهیپر رنگ مادر دنید با و امده خانه به شهیهم از رترید که امروز از ریکرد،غینم فراموش را مادرش ي داروها زمان گاه چیه

 ...رفت شیپ سکته مرز تا جانش کم و

 ... کند عوض را شیها لباس بود نکرده وقت یحت.گذاشت، ینیس در آب وانیل با همراه را ها شربت و قرص

 ...بود گرفته قاب را اش یاستخوان و دهیکش صورت بلوند يافتاده،موها شانه يرو شالش

 ...نشست مادر تخت کنار رفت سالن به

 ... ندیبش تر راحت تا کرد مرتب را سرش پشت

 ...کرد کینزد اش خورده ترك و خشک لبان به را آب وانیخوراند،ل او به را ها قرص یکی یکی

 ...بود انیم در یکی شیها نفس و دهیپر شیرو و رنگ... بود کرده خی بدنش...  دیلرزیم شدت به مادر دستان

 ...کردیم جمع را حواسش شتریب دیبا...بود یم او مواظب نهایا از شتریب دیبا

 .. دیلرز یم یکم هم خودش دستان.. کند پر شربت از را قاشق خواست

 ...ینگران از دیشا... ترس از دیشا

 ...بود شده خشک لرزانش دستان يمادر،رو محبت با و شفاف نگاه

 کرد، کینزد دهانش به را قاشق

 ...دیچک مادرش يها چشم از یاشک قطره

 ... کرده درست جوانش دختر يبرا که يدردسر همه نیا از نبود یراض

 ...اش يازین پر و يریگ نیزم از نبود یراض
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 ...گذاشت دخترش دهیکش و صاف دست بر را لرزانش و دهیچروک دستان

 ...بود اش گوشه جگر يبرا که یآه...سوزش نهیس آه با همراه

 ...دستم از یبش راحت رم،تویبم من شهیم یک-

 ...کرد پر را صورتش یواضح اخم

 ...دینزن ها حرف نیاز خدا ترو...من مادر هیحرف چه نیا-مرجان

 ...نیهست من مونس تنها شما

 ...ببخش دخترم،منو نداشتم برات ییا گهید يزیچ تیاذ و عذاب از ریغ-

 ...منو ،نهیکن خشک ترو تو ها بچه دیبا...یباش خودت یزندگ و خونه سر دیبا االن تو

 ...یشیم راحت هم تو ينجوریا...کنهینم راحتم خدا چرا دونمینم

 ...کرد پاك را مادر يها اشک مرجان

 ...را رشیپ چندان نه مادر چروکش و نیچ پر صورت

 ... یزندگ يها غم...روزگار يجفا دهنده نشان.. نیچ هر.. خط هر

 ...شیها يفداکار و ها زحمت...شیها رنج دهنده نشان

 .. یمن سر تاج شما... يزد ها حرف نیاز باشه اخرت برم،بار قربونت یاله-مرجان

 ...ندارم شتریب مادر هی ایدن نیا تو که من.. بستس شما جون به جونم

 ...گذاشت مادر يپاها يرو را سرش مرجان

 مانند...ماند دلش به که ییآرزو شیها یکودک يرود،آرزو خواب به شیها نوازش و مادر ییالال يصدا با داشت آرزو شهیهم

 ...شیآرزوها یتمام

 ...کاره مهین...تمام نا شهیهم
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 روزمره يکارها از خسته مادر ردیگ آرام و رود بخواب او يها نوازش با تا گذاشتیم شیپا بر سر شوق با مرجان هروقت

 ...رفت یم خواب به ییا کلمه گفتن از قبل

 ... ادیز يکارها از... یخستگ فرط از

 ...خوشگلم دختر نبود نیا تو حق...مادر زیعز ستین نیا تو حق-

 ...اول روز مثل...یشیم خوب زود یلیخ...دم،مادرمیم انجام رو فمیوظ فقط من-مرجان

 ...میریم خفه و تنگ خونه نیا از زود یلیخ

 ..قفس نیا...نجایا نیا مثل نه...باشه داشته اطیح که ییا خونه هی...دلباز يجا هی میریم

 ...ییروشنا عاشق...درخت عاشق...یستین اطیح عاشق مگه

 ...افتهین دست ياهایرو از...گفتیم خودش يآرزوها از مرجان

 ...خواستیم او...آورد دست به توانستیم او...نبود محال شیبرا که ییآرزوها همان

 ...گذشته من از گهید زایچ نیا-

 یباش خوشبخت خوامیم...خوامیم رو تو شیآسا و یراحت فقط من

 ...شمیم خوشبخت...زود یلیمامان،خ شمیم-مرجان

 ...اقتمونهیل که ییایزیچ م،بهیرسیم شیآسا به باهم شما منو...هم همراه

 ...گرفت دست در را دستانش و شد بلند مادرش جان یب يپاها يرو از نداد یتیاهم یخورد،ول زنگ مرجان یگوش

 ...چشمات ریز يگود و يالغر نیا نگران...ندتیآ نگران...تو نگران...مرجان نگرانم من-

 ... خوبه زیچ همه.. نیباش نگران سین الزم-مرجان

 ...تر شاداب...تر جوون...دیبش قبلتون روز از بهتر هروز دیبا شما فقط

 ...سرحال و شاد

 ...باشم مواظبتون شتریب دیبا من...هیبهبود به رو حالتون..بود دواریام یلیخ...کردم صحبت دکترتون با
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 ...درامد صدا به بازهم مرجان یگوش

 ...داره یواجب کار یکس دی؟؟؟شايدینم جواب چرا-

 ... زارنینم راحت رو آدم هم خونه يتو... شرکته از حتما-مرجان

 ...رفت اتاقش به و شد بلند مادرش کنار از

 ...کرد اش بدرقه مادر نگاه

 ...دلواپس ینگاه...نگران ینگاه

... 

 ...زد را اتصال دکمه و دیکش ید،پوفیفرش شماره دنید با مرجان

 ...نرود رونیب شیصدا کند،تا صحبت آرام کردیم یسع

 بله-مرجان

 ...یخوب... مرجان سالم- دیفرش

 ...بود استرس پر و لرزان یکم دیفرش يصدا

 ؟؟ شده يزی؟؟چ لرزهیم صدات ؟؟چرا هیچ... خوبم ممنون-مرجان

 ...دیکش ییصدا پر و قیعم نفس دیفرش

 ...لیسه... لیمرجان،سه...ستمین خوب نه،اصال- دیفرش

 ...شده یچ لیسه... يکرد سرم به جون... بزن حرف د ؟؟یچ لیسه-مرجان

 ...تو ومدین اطهیح تو االنم کنم سکته بود کینزد دمشید در پشت یوقت... شیپ قهیدق چند... نجایا اومده لیسه- دیفرش

 ...یهول انقدر د،چرایفرش بزن حرف درست... هیچ مگه... ادیب خب-مرجان

 يبد اتفاق... افتاده يبد اتفاق کنمیم ؟؟؟حس يکرد کاریچ ترسم،تویم من مرجان.. اشفتس و ختهیر هم به یلیخ- دیفرش

 ...وفتهیم داره
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 ...مگه شده یچ حاال... میکرد باهم میکرد يهرکار ما... ما نه، من-مرجان

  سین داشیپ تاحاال روزید از که هم نیام... شده ییخبرا هی کنم فکر اما... دونمینم- دیفرش

 ...زد لبخند مرجان

 ...دیرس جهینت به شیکارها بالخره...داد جواب بالخره پس

 ...شود غرق شیاهایرو در نگذاشت دیفرش يصدا

 ... کرده دعوا معلومه تشیوضع از... باشه برده ییبوها هی ترسمیم... ترسمیم- دیفرش

 ...گفته بهش يزیچ نیام نکنه

 ...دهنم تو ادیم داره قلبم...من يخدا يوا

 ...گرفت خودش به یعصبان حالت مرجان لحن

 ... شهیم خراب زیچ همه که جلوش يبر ينجوریا اگه... باش مسلط خودت به... ارین در يباز خنگ انقدر-مرجان

 ...نباش ول و شل انقدر... کن رفتار کنم،درستیم خواهش دیفرش

 ...ينجوریا يدیم باد به رو زحمتامون ي همه

 ... سین یسخت کار چیه... یبگ دیبا تو... کن گوش... نیبب

 ... یکنینم هم رو يزیچ چیه ،مالحظهیگیم لیسه به حاال رو یگفت نیام به که ییزایچ همون

 ...قبل از گذارتر ریتاث و بهتر...گمیم یچ یفهمیم... يبد حیتوض قبل از بهتر دیبا

 ... بره دست از نزار... هیخوب فرصت نیا

 .زیچ همه...دیفرش زیچ همه انیجر در... باشه انیجر در دیبا لیسه

 ...دیرسیم گوش به دیفرش تاب یب يها نفس يصدا فقط خط طرف ان از

 ...ینگران از پر...لرز...ترس از بود پر شیها نفس يصدا

 ...کردیم درك را کرده شروع که يکار عمق داشت تازه
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 ...گذاشته قدم یراه چه در بود،که شده متوجه تازه انگار

 ...شدیم ختم شیها دوست نیبهتر ينابود به که یراه

 یلیخ قیرف توهم بوده،چون ثنا شوهر اون حال هر به...يکردیم مالحظه يدادیم حیتوض نیام واسه که قبال تو نیبب-مرجان

 ...یشکافتینم رو زیچ همه ادیز يبود یمرام با و خوب

 "... گرفت تهوع حالت مرجان تمسخر پر لحن از دیفرش"

 ...باشه اگاه دیبا... بدونه خواهرش يکارها از دیبا لیسه... داره فرق حاال اما-مرجان

 ... کن فیتعر تاب و آب با و کامل رو زیچ همه تو

 ... بگو رفتارهاش و ثنا ازدواج از قبل مورد در هم ییزایچ هی.. رو دیجد موارد فقط نه

 ... داشته بهت یخاص توجه و نگاه نکهیا

 ...یداشت مرافه دعوا من با موضوع نیا سر چقدر که بگو

 ...بشه خراب زیچ همه بوده کینزد یحت و يکرد کیتحر هم منو تیحساس بگو

 يدار تو... يدیکش وسط رو لیسه يپا چرا.. برسه نجاهایا به کار خواستمینم من...یگیم يدار یچ مرجان يوااا- دیفرش

 ... یکنیم کاریچ

 ...یکن کاریچ يخوایم تو...مرجان نبود نیا ما قرار

 ...اریدرن بهونه ی،الکيبود زیچ همه انیجر در اول از تو...دیفرش نگو مزخرف-مرجان

 .. نجایا اومده لیسه که افتاده یاتفاق هی حتما.. برسه نجایا به کار کردمینم فکر من- دیفرش

 ،یکن رشونیدرگ باهم کمی فقط بود قرار... شده شکراب نیام و ثنا نیب نکنه

 ...يدیکش وسط رو خانواده يپا چرا

 ...وفتهیب ییجدا نشونیب نبود قرار

 ...چه ما به گفتن خودشون حتما..دمینکش وسط رو یکس يپا د،منیفرش نکن بزرگش رو هیقض انقدر-مرجان
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 ...نباشه طرفت به نیام اتهام انگشت یخواستینم تو مگه ضمن در

  یلیخ... یانصاف یب یلیخ... یگیم ينجوریا تو کردم،حاال رو نکارایا تو خاطر واسه من

 ...دیکشیم اعصابش يرو خط مادر يها سرفه يصدا

 ... سین خوب ادیز مادرم حال... برم دیبا من-مرجان

 ... شهیم مشکوك مادرم...نزن زنگ من به وقت یب و وقت... روز و شب انقدرم

 ...یگینم مادرت به چرا پس.. یکن یرسم رو زیچ همه يخوایم ینگفت مگه- دیفرش

 ...گمیم موقعش به... سین خوب چیه حالش مادرم... زود فعال-مرجان

 ...يدیم میباز يدار نکنه...شدم خسته من... مرجان هیک موقعش- دیفرش

 ...طرفش يبر تو زارمینم من بشه جدا زنش از نیام اگه یحت

 ...نیام با يبخوا که کن رونیب سرت از فکرشم یحت مرجان کن گوش

 ...خورهیم من درد چه به نیام..دیفرش شو خفه-مرجان

 وفتهیب براش یاتفاق خوامینم... کنم آماده رو مادرم دیبا اما... شدم خسته منم

 یه یکنیم سر به دست منو چرا...وفتهیب یاتفاق دیبا کنه،چرایم خوشحالشم تو ازدواج- دیفرش

  نه ای یفهمیم... سین خوب براش جانیه گفته دکترش-مرجان

 ...متاسفم خودم يبرا واقعا... یکنینم درك منو تیموقع اصال تو... یخودت فکر به فقط تو...یفهمینم که معلومه

 ...داشت اضطراب و استرس از نشان قلبش محکم تپش... کرد قطع را تلفن مرجان

 ...بود کینزد شیها نداشته به دنیرس...بود کینزد...جانیه از نشان

 ...دیرسیم شیآرزوها به داشت... زد یلرزان لبخند

 نیام به... خواستیم که يزیچ ان ي همه به

 ...خواستیم که بود يزیچ آن ن،تمامیام



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 307 

 ...شود اش خواسته به او دنیرس مانع توانستینم زیچ چیه

 ...رفت مادر نزد و کرد پرت تخت يرو را یگوش

 ...بود دخترش ورود منتظر ییگو... زده زل اتاق در به و دهیکش دراز مادرش

 ...روزمندانهیپ يلبخند...کرد نگاهش لبخند با و داد در به هیتک مرجان

 مرجان؟؟؟ یکنیم کاریچ خودت با يدار-

 ...همه مثل...باشم خوشحال خوامیم...خوب یزندگ هی...مادر کنم یزندگ خوامیم-مرجان

 ... فهممینم یچیه و ندارم خبر یچیه از افتادم تخت نیا يرو ضیمر چون نکن فکر-

 ... نگرانم یلیخ...ندارم یخوب حس اصال من مرجان

 ...يشد عوض... شده عوض...زدنت حرف طرز... نگاهت... رفتارهات

 ...نجایا انیم روز هر که وارنگت و رنگ يدوستها اون از ترسمیم من مرجان

 ...یباش همکالم اونها با تو خوامینم من... متنفرم بارهیم یناپاک و شرارت نگاهش از که دختره اون از

 ...ستین اونها حد در من دختر

 ...باشه داشته ياونجور يدوستا دینبا کردم بزرگش یبدبخت با من که يدختر

 ...منن يدوستا فقط اونا... يدید ازم ییخطا چه... مامان کردم کاریچ من مگه-مرجان

 ... بگردم خوادیم دلم که اونجور...کنم یزندگ بخوام که ندارم رو حق نیا من

 ...ببرم لذت میزندگ از خوامیم فقط...کنمینم یاشتباه کار چیه من

 ...دیکن درست برام دینتونست پدرم و شما که یزندگ... کنم یزندگ خوامیم فقط

 ... یبدبخت و فالکت نیا نه.. راحت یزندگ هی

 ...زارمیب وارید و در نیا از من...متنفرم دیگذاشت خونه رو اسمش که قفس نیا از من

 ...متنفرم مردم زیام ترحم يها نگاه نیا از
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 ...کردم تو یراحت يبرا تونستمیم يهرکار من-

 ...یباش موفق...یباش داشته شیآسا تو که بوده نیا ام یسع تمام

 ...یچ یعنی شیآسا دمینفهم وقت چیه... نبودم رفاه يتو وقت چیه... نبودم راحت وقت چیه من اما-مرجان

 ...نیکردیم یکلفت مردم يها خونه يتو نیداشت شما خوردمیم رو سالم و سن هم يها بچه يباز حسرت داشتم من یوقت

 ...نیکن پاك هامو اشک تا نیبود ن؟؟؟کجاینیبب نگاهمو يتو حسرت و غم تا نیبود کجا

 ...تو خاطر به من-

 ... نیداشت نگه فالکت نیا با منو چرا.. دیشد دار بچه چرا اصال... من خاطر به دینگ انقدر-مرجان

 ...کاریچ دیخواستیم بچه گهیبود،د نیا تونیزندگ وضع که شما

 از که من... کنم یزندگ خوامیم که اونجور دیبزار... باشم خودم حال به دیبزار... رو مادرانتون يها حتینص نیا دیکن تمومش

 ...نخواستم يزیچ شما

 ....دیکوب محکم را در و رفت خودش اتاق به مرجان

 ... دیچک نییپا چشمانش از اجازه یب یاشک کرد،قطره پرت تخت يرو را خود

 ... کرد پاك را اشک محکم دست با

 ...بود متنفر... بودن فیضع از... کردن هیگر از

 ... بود او همراه لحظات نیآخر تا مادر نگاه

 ...اشک طعم يشور حس با همراه... لب ریز يها زمزمه با همراه

  ...بود تو خاطر به فقط-

 ...دیکش نییپا آخر تا را شهیش

 ...کردیم نوازش را ماه،صورتش نیفرورد خنک و میمال مینس

 ...بودن یخال...ییرها حس...صورتش به باد بخورد از داشت یخوب حس
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 ...دیتاب یم تازه و سرسبز درختان د،بریخورس ییطال يها اشعه

 ...بود شده بهار واقعا

 ...کند لمس را صورتش خنک باد گذاشت و بست را داد،چشمانش هیتک یصندل به را سرش

 ... نداشتند را آن شکستن قصد کدام چیه و کرده سکوت هردو...کردیم یرانندگ سکوت رو،در به رو به رهیخ ریام

 ...سکوت نیا بود،از یراض آمده شیپ تیوضع از ثنا

 ...شد یم قیتزر وجودش به کم کم که یآرامش نیا از

 ...یگناه یب اثبات يبرا کردیم را تالشش تمام دیبا... افتی یم باز را رفته دست از آرامش دیبا

 ...خود وجود اثبات يبرا

 ... دیآ یم ثنا دنبال به بود گفته و گرفته تماس ریام زود صبح

 ...ناراحت بود،هم خوشحال هم ثنا رفتن از مهسا

 ... کند صحبت او با تا افتهی کوتاه هرچند یفرصت نکهیا از خوشحال

 ...داشت اطالع ماجرا از و امده خود به یکم...بود مقابله اماده يحدود تا ثنا حاال

 ...دهد يرو بود ممکن که ییها اتفاق از نگران... رفتنش بود،بابت ناراحت 

 ...باشد آماده ثنا خواست و گرفت تماس ریام که بود صبحانه هیته مشغول

 ....بود شده داریب تلفن يصدا از ثنا

 ...رفت سمتش به گرم لبخند ثنا،با باز چشمان دنید با مهسا

 ...يبود خواب همش من خونه ياومد روزید هی... خانوم تنبل ریبخ صبح-مهسا

 ... شد بلند شیجا از ثنا

 ...یکنیم يحسود منم دنیخواب به تو.. سالم-

 ...گهید پاشو... ينخورد يزیچ یحساب و درست که روزید... بخور يزیچ هی پاشو...دونم ینم من يدار يحسود تو اخه-مهسا
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... 

 بود؟؟؟ یک تلفن- ثنا

 ...دنبالت ادیم داره که گفت...پدرت-مهسا

 ...گذاشت زیم يرو را يچا وانیل... افتاد سرفه به ثنا

 ؟؟؟یک- ثنا

 10 ساعت يطرفا-مهسا

 ...نشینگ تک دیسف حلقه به...شد رهیخ دستانش به و دیکش ییا کالفه نفس ثنا

 یچ همه با... باهاشون یش طرف دیبا..وفتادیم اتفاق نیا حال هر به.. بهتره ينجوریا-مهسا

 ... یبزن حرف باهاشون دیبا...خانوادت شیپ...خودتون خونه يبر دیبا زود ای رید

 ..باشه نداشته يداریخر حرفام نکهیا از نگرانم..ترسمیم دونم،امایم- ثنا

 ...ندارم گفتن واسه هم يادیز حرف هرچند...کنه گوش نخواد یکس

 ...امیبرن پسش از دیشا...ییتنها...برام دشوار...سخته دفاع یگفت که ییایزیچ با

 ...ستنین که دشمنت.. هستن خانوادت اونا.. باش ثنا،آروم کنمیم خواهش-مهسا

 .. هیدلسوز و ینگران سر از گنیم يزیچ اگرم

 ...اونا يجا بزار خودتو...یکن درکشون يحدود تا کن یسع..یکن برخورد درست کن یسع

 ...یشگیهم يثنا...باش ثنا... محکم.. باش يقو... نره ادتی هام حرف

 ...شود رفتن آماده شد،تا بلند زیم پشت از...داد تکان را سرش ثنا

 ...قیحقا با ییارویرو اماده

 ...دنیجنگ آماده

 ...ختیر قلبش در زنگ آمدن در صدا به با
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 ...کرد باز را در و رفت فونیآ سمت به مهسا

 ... دیپوش را شیمانتو

 ...انداخت سر بر را شالش

 ...خدا نام ذکر با همراه...دیکش یقیعم نفس

 ... شد بهتر حالش

 ...دیکش شیموها بر ارام را کرد،دستش نگاه ماهان خواب در غرق صورت به

 ...مهسا به اش قدرشناسانه نگاه با همراه

 ...کنم جبران يروز هی بتونم دوارمیام...یچ همه خاطر به ممنون- ثنا

 ...گرفت آغوشش در محکم مهسا

 ...آخرش تا...شهیهم...دارم دوست که نره ادتی-

  ...مونه یم ادمی...دونمیم- ثنا

 ...کرد اش یهمراه رونیب تا مهسا

 ... بود ستادهیا نیماش به هیتک ریام

 ...مقتدر البته و مرتب... پوش خوش شهیهم مثل

 ....خوبه شما حال... صابر جناب سالم– مهسا

 ...نکند نگاه ثنا به کردیم یبرگشت،سع سمتشان به ریام

 ...بود شده قفل شیرو ثنا نگاه هرچند

 ...ما يزحمتها با ممنون... دخترم سالم-ریام

 ...نبود شتریب روز هی همش...یزحمت ه،چهیحرف چه نیا-مهسا

 ...کرد نگاه ثنا صورت به خداگاه نا ریام
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 .. بود حالش یب چشمان کرد جلب را نظرش که يزیچ نیاول

 ...بود یعصبان يپدر نگاهش...یناراض...بود دلخور نگاهش

 طلبکارانه...مصمم...کرد نگاه پدر يچشمها به میمستق... دیکش هم در را شیها اخم ثنا

 سالم- ثنا

 ...شود سوار کرد اشاره... داد یآرام سالم جواب ریام

 ...دیبرسون سالم احسان اقا به شرمنده... شد جادیا مزاحمت براتون که دیببخش-ریام

 ... خواهرمه مثل ثنا... ستین نطوریا اصال-مهسا

 بشنود خودشان فقط که يجور آرام و فشرد یگرم به را ثتا دستان سپس

 ... نره ادتی-مهسا

 ...زد پلک آرام ثنا

 ...برگشت ریام سمت به مهسا

 ...التماس از زیلبر...بود تمنا و خواهش از پر نگاهش

 ... داره ازین بهتون ییا گهید وقت هر از شتریب دخترتون.. دیباش مواظبش خدا ترو-مهسا

 ...دیکن يپدر براش شهیهم مثل دوارمیام... خانوادش به... مادرش و پدر به

 ...بود نشسته لبانش گوشه که يپوزخند با همراه.. داد تکان را سرش ریام

 ... افتاد راه بزند،به حرف ییا کلمه نکهیا بدون

  خانه سمت به میمستق

 ... یکالم...یحرف چیه یب

... 

 ...زیچ همه به...کردیم فکر...بود بسته هنوز چشمانش
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 ...کردیم عبور...گذشتیم که بود خوب چقدر... بود گذشته که ییا هفته به

 ... ریاخ ماه چند نیا به

 ... قیرف کی یقینارف به...مهسا شبید يها حرف به

 ...بزند حرف او مورد در رحمانه یب طور آن دیبا دیفرش چرا دانستینم یحت

 ..بلرزاند را دوستش یزندگ آنطور دیبا چرا

 دانستینم را لشیدل هرچند...است مربوط دیفرش به زیچ همه که بود دهیرس نیقی به بایتقر

 ...باش داشته ییا عالقه او به دیفرش که بود مسخره نظرش به

 ...بود دهیند یخاص توجه او طرف از چگاهیه چون

 شیزندگ به نیام ورود از قبل دارد،چرا شیزندگ یخراب در یسع حاال که داشته دوست را او انقدر دیفرش اگر گفتیم عقلش

 ...نکرده يکار چیه

 ...بود شده مرجان فتهیش و عاشق که ان

 ...سوال عالمت...بود مبهم شیبرا....مرجان

 ...ستیچ وسط نیا مرجان نقش دانستینم هنوز

 بود؟؟؟ شده دیفرش يباز یقربان و خبر یب او مثل هم مرجان ایآ

 ...بود اش یگوش از شده فرستاده يها امیپ و شرکت در دیفرش و مرجان يکرد،دعوایم ریدرگ را ذهنش که يزیچ تنها

 ...بوده او سر بر که ییدعوا

 ...مدرك یب... لیدل یب... آنها يها حرف کردن رد يبرا نداشت یلیدل

 ...همه به...کند اثبات...کند تالش دیبا...بفهمد دیبا دانستیم فقط

 ..... مخصوصا

 ... کرد باز را چشمانش نیماش توقف با
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 ...شد ادهیپ نیماش ت،ازیعصبان و یناراحت نیب یحالت با... کند نگاه پدرش به نکهیا یب

 ...برسند منزل به تا بود کرده سکوت را طول در ریام

 ...بود منتظرشان تاب یب فروغ

 ....دهیشن يها حرف از تاب یب...دخترش تاب یب...ریام ي نزده يها حرف از تاب یب...بود تاب یب مدت نیا تمام

 ...امروز بود گفته ریام

 ...شدیم مشخص زیچ همه امروز

 ...شد اطیح وارد پدر از زودتر ثنا... کرد باز را در و ستادیا ثنا کنار

 ...کودکانه يها يباز اطیح...طراوت پر و يبهار اطیح

  کرد، باز را در یمعطل یب فروغ

 ... شکست بغضش بازهم... شد فشرده قلبش گرید بار ثنا دنید با

 .... نشود بلند امانش یب هیگر يصدا تا گرفت دهانش يجلو را ر،دستشیام درهم يها اخم دنید با

 ...رفت کینزد ثنا

  سالم- ثنا

 دنید يبرا...بود شده تنگ شیصدا دنیشن يبرا دلش چقدر...بکشد اغوش به را فرزندش خواستیم دلش فروغ

 ...نبود شاداب گرید که یصورت...صورتش

 ...است سالم دخترش که کردیم شکر خدارا

 ...ناپاکش دختر...کارش انتیخ دختر...دیشنیم ادیز موردش در روزها آن که يدختر

 ...شود وارد ثنا تا رفت کنار در کنار از

 ...بود طلبکارانه...نبود دوستانه نگاهش...کردیم نگاه مادرش به غضب با ثنا

 ... است ریدلگ و دهیرنج انها از چقدر بفهماند،که او به نگاهش با خواستیم
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 ... بود هم در هنوز شیها اخم

 ...ریام يها اخم مانند

 هست؟؟؟ اجازه...تو امیب دیکن ینم دعوتم- ثنا

 ...بزند یحرف خواست فروغ

 ... مادرانه يها صدقه قربان هیشب يزیچ

 ...کند کم را دختر يها يدلخور که

 ...شد مانع ریام خشک يصدا

 ؟؟؟يشد متشخص و خانوم انقدر حاال تا یک ؟؟؟ازيریگیم اجازه که يشد نزاکت با انقدر حاال تا یک از-امر

 ...باشد توجه یب پدر کالم شین به کرد یسع ثنا

 کردیم تکرار خود با مدام

 "...آرام...يقو...محکم"

 ...ستین بدنش تو جون هنوز ام بچه...کنه استراحت دیبا... س خسته ثنا... کنمیم خواهش ریام-فروغ

 ...ادیز زدن حرف يبرا وقت... کن استراحت اتاقت يتو برو... خودته خونه هنوزم نجایا...زمیعز ایب... تو ایب

 ...هم ریام نگاه...بود ثابت پدر يها چشم در ثنا نگاه

 ...کردند یم نگاه هم به دو هر

 ... دهیرس نجایا به کارش که يکرد کارارو نیهم-ریام

 ...ء تو نادرست تیترب ي نشونه نهایا ي همه

 ... کردنات لوس نشون

 ...بعد يبرا بذار... نکن شروع کنمیم خواهش ریام-فروغ

 ...اش يماریب از...ثنا تیوضع از...دیترسیم فروغ
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 ...بود چشمانش جلو روز ان یهوشیب یتلخ هم هنوز

 ...برگشت فروغ سمت به ریام نگاه

 ...شود ادیفر تا رفتیم...بود باال يحدود تا محکمش و مصمم يصدا

  ؟؟؟یک يبعد؟؟؟برا يبرا-ریام

 ... نموند برام ییابرو گهید که یوقت

 ...کنم بلند مردم يجلو رو سرم نتونستم گهید که یوقت

 ... رفت باد به تمیثیح تمام یوقت

 ...رسوندتش نجایا به حدت از شیب يها محبت نیا... تو رفتار نیا

 ...دهیکش نجایا به رو کارش مادرانت يها اومدن کوتاه نیا

 ... دادیم کف از اریاخت ثنا

 ...شدیم تر ور شعله...گرفتیم آتش شتریب لحظه هر

 محکوم منو ته و سر یب و پوچ حرف مشت هی دنیشن بخاطر یتونیم چطور من؟؟؟ پدر دمیرس کجا به کجا؟؟؟ به- ثنا

 ؟؟؟یکن

 ؟؟؟ شدم زیآم نییتوه نجوریا که دمیرس کجا به

 کرده؟؟؟ محکومم دادگاه داده؟؟؟کدوم میکار خطا به يرا یقاض کدوم

 ... دونستمینم من و بود ارزش با و مهم واستون اورده،انقدر در کجاش از رو ها حرف نیا دونمینم احمق،که دیفرش اون

 ... نیدار اعتماد بهش انقدر

 ن،آره؟؟؟یریگیم دیند منو که شده سیقد واستون انقدر

 ...مسخره پستال کارت اون خاطر به ای... نداره هم کامل وضوح یحت که لمیف هی خاطر به

 ....یقالب يها امیپ اون خاطر به دیشا ای
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 ... شد یم تر نیخشمگ لحظه هر ریام نگاه و صورت

  شد؟؟؟ یچ... يندار خبر یچیه از یگفتیم که تو-ریام

 ؟؟یکن حیتوج ياومد ؟؟حاال يشد دار خبر اومد؟؟ ادتی رفته کنار ها پرده که حاال

  یفروخت رو تیزندگ خاطرش به که داشت یاحمق،چ خودت قول به دیفرش اون

 ...ترساند ینم...لرزاند ینم را ثنا تن ادشیفر يصدا

 ؟؟؟ فکر یب ي دختره داشت یچ هان؟؟...بده جواب-ریام

 ؟؟؟ دمینفهم من که يافتاد روز نیا به یک

 صابر؟؟؟ حاج دختر يشد فیکث و پست انقدر یک

 ...محکم و سفت...دیگز را لبش ثنا

 ... یبزن حرف ينجوریا من دختر مورد در يندار حق... یگیم یچ... گهید بسه ریام-فروغ

 ...يندار حق... کردم بزرگش من که يدختر

 ... من ییابرو یب از یدونیم ی؟؟چ زن؟؟؟هان یدونیم یچ تو-ریام

 ...دخترت يها يگندکار از یدونیم یچ تو... محله يتو... خانواده يتو... بازار يتو

 ... بود رق و شق...محکم...استوار شیها شانه...چشم در چشم... ستادیا ریام يرو روبه ثنا

 ...دیلرز ینم شیصدا

 ...داد فشار و گذاشت پدر نهیس يرو را کوچکش يها مشت

 ...حرص با

 ...پنهان یخواهش و تمنا...تمنا با ختهیآم یحرص

 ...وفتهیم اتفاق چه داره یدونیم ؟؟؟یدونیم شما ؟؟؟یچ شما- ثنا

 ...گمیم من اما...یدونینم
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  ...گمیم... بهت... من

 ...وفتهیم اتفاق چه داره یدونیم ؟؟؟یدونیم شما ؟؟؟یچ شما- ثنا

 ...گمیم من اما...یدونینم

 ...گمیم... بهت... من

 ...صابر حاج دختر یزندگ با...کننیم دست زلزله دارن...کننیم يباز دخترت یزندگ باز دارن

 کاره؟؟؟ انتیخ یک یدونیم

 ...هیچ به یچ یدونینم...یدونینم یچیه شمام

 ... کننیم يباز میزندگ با دارن که یدونینم

 ...بفهم... من پدر بفهم... س توطئه... پاپوشه... س تله همش نایا

 ...کرد کج شانه يرو را سرش

 ...شد شتریب کالمش حرص... شیچشمها التماس

 ... نیکنیم قضاوت نجوریا موردم در حاال که گذاشتم کج پامو یک من اخه-

 ...کردم خطا یک

 ...يدید رو هام یناپاک یک

 ...کردم شرمندت یک...ختمیر آبرو یک

 ؟؟؟ی؟؟؟ک بابا یک

 ...يبخور قسم روش يبود حاظر که يدختر... ینیبینم منو... ثنا.. منم

 ...یکنیم شمیستا ینگفت مگه...دارم شیستا يجا ینگفت مگه

 م؟؟؟ینیب ینم گهید ؟؟چرا يکرد شک چرا پس

 ...باشم شیستا قابل خوامینم من



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 319 

 ...کن باورم فقط

 ...نیهم

 ...کن باورم...بابا کن باورم...سخته انقدر

 ... نداشتم خبر حرفها نیا کدوم چیه از من

 ... نداشتم غمبریپ ر،بهیپ به

  کنهیم یبداخالق داره که میدیم... کرده رییتغ... شده عوض نیام دمیدیم... دونستمیم فقط

 ...شده ریگ بهونه... کنهیم يریگ سخت

 ...گفتم بهت که من

 ...بابا نگفتم مگه

 ...هست وسط نیا يزیچ هی نگفتم مگه...کنهیم رفتار مشکوك نیام نگفتم مگه

 زدینم حرف چون...بود کرده سکوت چون دونستمینم موقع اون

 ...فهممیم حاال

 ... کردیم کشیتحر داشت یکی...خوندیم گوشش يتو مدام داشت یکی دونم،کهیم حاال

 ...کردیم خرابم... کردیم نابودش داشت یکی

 ...زد کنار را ثنا ریام

  یکن میقا گهید يادمها پشت رو خودت گناه...یکن حیتوج يبلد خوب... هیکاف...گهید بسه-ریام

 ...نینکن خاکسترم گهید سوختم،شما خودم من... نینزن شمیات... نینزن حرف ينجوریا کنمیم خواهش بابا- ثنا

 ...هاتو يباز هوس و خطاها تمام جواب...رو يکرد که ییها غلط تمام جواب...يبد جواب دیبا تو-ریام

 ...کردیم خیس را تن يموها فروغ مانند غیج يصدا

 ر؟؟؟؟یییام-
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 ... دیکش رونیب را یعکس... کرد کتش بیج در دست ریام

 ...زدینم برق...نبود یشیم گرید که ییها چشم...گرفت ثنا يها چشم يجلو را عکس

 ... تر خاموش...تر نور کم...باخت یم رنگ لحظه به لحظه

 ... که يمرد و زن صورت يرو... دونفره عکس يرو... دیلغز عکس يرو ثنا نگاه

 ... شناختینم نه

 ...بود اشنا مرد صورت یکم فقط

 ...دهید را او کجا و یامد،ک ینم ادشی یول

 آره؟؟؟ شیشناسینم یبگ يخوایم ه؟؟یچ-ریام

 ... داد تکان را سرش ثنا

 ...بابا داره یربط چه نایا اصال... بشناسم دیبا کجا از... شناسمینم... نه- ثنا

 ...یبگ يندار حق گهید...نگو...بابا نگو من به-ریام

 ... باشم داشته خوامینم...ندارم يدختر نیهمچ من

 ...دیکش ریام دست از را عکس فروغ

 ...خندان مرد و زن صورت به شد رهیخ 

 ... بودند خوشبخت هم کنار در انگار که يمرد و زن

 ...کردیم دییتا هم دستشان يها حلقه... باشند شوهر و زن امد یم نظر به

 ...دیلرزیم فروغ يها دست

 ....خدا يا شمیم وونهید دارن؟؟؟دارم ثنا به یربط چه هستن؟؟ یک نایا ر؟؟یام هیچ نیا-

 ...نزنه نهیس به رو سنگت انقدر گهید تا بگو...بگو مادرت يبرا... بگو خودت-ریام

 ...یلعنت بگو د
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 ...دونمینم یچیه من... دونمینم من- ثنا

 ...نکنه يسوز دل...رهینگ آبغوره واست گهید تا...بفهمه تا...بشه اریهوش تا گمیم خودم... گمیم خودم... نگو... خب یلیخ-ریام

 ... کن گوش-ریام

 جامعه لیتحو یچ... يکرد تیترب یچ ینیبب یکن باز رو چشمات گهید که گمیم... یبدون که گمیم... گمیم تو ي واسه نارویا

 ...یش ساکت گهید و ینیبب...يداد

 ...نشست مبل نیاول يبود،رو داده دست از را توانش فروغ

 ...سراغم شرکت اومد اشک سیخ صورت ،بايچادر دختر هی شیپ ماه کی حدود-ریام

 ...ومدینم جلو یول...هروز...دمشیدیم شرکت رونیب یمدت هی

 ... شد داشیپ روز هی نکهیا تا

 ...بگه يطور چه...بگه یچ دیبا قایدق دونستینم...گفتینم یچیه... کردیم هیگر فقط اولش

 ...شد یم زیلبر صبرم داشت کم کم

 ...رونیب کنه گم رو گورش ای بزنه رو حرفش ای گفتم بهش

 ...گفت...زد حرف...دیترس

 ...کردیم خواهش... کردیم التماس بهم

 ... بود افتاده پام و دست به

 چیه کریپ و در یب ي ایدن نیا يتو گفتیم...داره کیکوچ بچه هی گفتیم... شه خراب میزندگ دینزار خدا ترو آقا گفتیم

 ...نداره رو یکس

 ...شه نابود گاهش هیتک...سرپناهش نزارم خواستیم من از

 ...دادیم قسمم مقدسات تمام به

 ...شوهرش يپا افتاده دختر هی گفتیم
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 ...ها یتازگ که يشوهر...بوده شیزندگ تمام که يشوهر

 ...دادیم تکان را خانه ستون چهار ریام خشک ادیفر يصدا

 چرا؟؟ که کردیم فکر نیا به ثنا

 ...نداشت یتمام وقت یب و وقت يها زلزله نیا چرا

 ...دیچرخ یم چرا...خورد یم تکان زیچ همه چرا...دیلرزیم زیچ همه مدام چرا

 ..ساعت هر.. لحظه هر چرا

 ...تر دیشد ها تکان...شدیم شروع ییا تازه لرزش... یحرف با.. يخبر با

 ...تر مخوف ییها لرزه پس

 ...بود شده خشک عکس يرو فروغ نگاه...بود ستادهیا فروغ يرو به رو ریام

 ...نگاهش تیمظلوم يرو...دختر یمشک چادر يرو

 ... مرد نیهم يپا-ریام

 ... نیبب خوب... نیبب

 ...فروخته یک به رو نیام...شتیستا قابل دامنت،دختر پاك و بینج دختر...دخترت نیبب

 ...دام در...بود افتاده گرید ییا تله در باز ثنا

 ... بود شده شکار...بود شده دیص

 گم یاهیس در وجودش تمام ماند جهینت یبودن،ب يقو و محکم يبرا... بودن مقاوم يتالشش،برا تمام... شیها حرف تمام

 ...بود یتباه شیانتها که یاهیس در... شد

 ...شد خورد اش تکه تکه قلب...شکست کمرش...خم شیها شانه

 ...شد نابود

 ...فشار با... محکم... دادیم فشار و بود گذاشته شیها قهیشق دوطرف را دستش
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 ...بود شده گم فروغ يها هیگر انیم ر،دریام ادیفر يصدا

 ... گرفت ها پله به را دستش

 ... جمهنم نیا از.. کردیم فرار دیبا

 ... بود کم ژنیاکس... سوختیم تنش... گرم هوا

 ...دیچیپیم گوشش در مهسا يحرفها

 ...یکن دفاع خودت از دیبا..یکن هیگر دینبا..یکن التماس دینبا..یباش محکم دیبا..یباش يقو دیبا

 ...یول

 ... محکم نه...بود يقو نه...التماس نه...کردیم هیگر نه گرید

 ... دیکش ها پله سمت به را خود... نداشت هیدفاع

 ...را یزندگ یحت...گذاشت سر پشت را زیچ همه دیبا... رفتیم اتاقش به دیبا

 ...فروغ يها هیگر يصدا... ریام يها فحش يصدا

  ...شد بسته صداها یتمام يبرو اتاق شد،در اتاق وارد

 ... کردیم نگاه خود چهره به و ستادهیا نهیا يرو به رو

 ...آمد ینم خوشش هم خودش از گرید...کردینم فیک نهیآ در خودش دنید از گرید

 ...نداشت دوست را جذابش و مردانه چهره

 ...کند محو را رشیتصو آب بخار تا گذاشت و کرد باز را داغ آب

 ...را اش نکرده اصالح روز ده صورت...را اش خسته و گرفته صورت

 ...نداشت سابق با یشباهت چیه اش چهره...بود پوشانده را اش برنزه صورت ینامرتب و اهیس يها شیر

 ...کیتار و روح یب زندان نیا در ماندن بود بس گرید... غم و درد همه نیا از شدیم خالص دیبا

 ...گرفت يمختصر و کوتاه دوش
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 ... کند چکار خواهدیم دانستینم قایدق هرچند.. بود گرفته را مشیتصم يحدود تا

 ...داشت شک...بود دل دو

 ...کردیم مشورت یکس با دیبا...زدیم حرف دیبا...ردیبگ یقطع میتصم و کند فکر درست توانستینم

 باز تا...دیایب رونیب کده غم نیا از تا کردندیم التماسش روز 10 که ییا خانواده.. برود اش خانواده دنید به بود گرفته میتصم

 ...را دورش محکم يحصارها کند

 ...گذاشت مشترك اتاق به پا بالجبار

 ...اش یخال يجا نه و لشیوسا نه...شیها عکس به نه...نکند نگاه ییجا به که بود نیا شیسع تمام

 ...کرد تن به يخاکستر نیج با همراه ییا ساده اهیس شرت یت

 ...نرفت یادکلن و عطر چیه سمت به دستش...ستادیا درآور نهیآ يرو به رو

 ...بود ختهیر یشانیپ بر سشیخ يموها

 ...کند گوش حرفش به خواستینم...شود خارج انجا از زودتر هرچه تا گرداند بر را شیرو

 ...شد یم دهیشن وضوح به که ییصدا به

 "يخوریم ،سرماينکرد خشک موهاتو چرا "

.. 

 ...زدیم رونیب سرا ماتم آن از دیبا...  برداشت را اش خورده خاك چیسوئ

 زمستان يها شب همان در...بود شده ثابت شیبرا زمان...بود زمستان هم هنوز نظرش به...نکرد حس را يبهار ریدلپذ يهوا

 ...بود شده متوقف

.. 

 و ایرو یپ هرکس...خوردندیم چشم به کنار و گوشه ينوروز مهمانان...کردیم مانشیپش امدن از ها ابانیخ و شهر یشلوغ

 ...خود يآرزوها

 ...دیجد و نو یسال زدن رقم یپ در هرکس...خود خانواده و اری با هرکس
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 ...ششیپ وقت چند یزندگ به...کند فکر گذشته به خواستینم دلش

 ...گشتند یبرم يشتریب سماجت با بعد ي لحظه هرچند...کردیم رونیب سرش از عیسر را افکار

 ...برود انجا از دیبا و هست شیها خاطره و او اور ادی خانه کرد،آنیم فکر شیپ روز چند تا

 ..اوست حضور و وجود اور ادی جا همه که دیدیم حاال

 ...شد گم ها ابانیخ در و رفت اشتباه را راه يچندبار

 ...تهران شلوغ يها ابانیخ در شدن گم با کردیم یهمراه.. خاطراتش در شدن گم

.. 

 ...کرد توقف خانه بسته در يزدن،جلو پرسه و دنیچرخ یکل از بعد 

 ....شد ادهیپ نیماش از و روشن را خاموشش یگوش...نبود هم مهم شیبرا...است نوروز چندم امروز دانستینم

 ...بود چشم يتو بدجور يکنار یصندل يرو او یخال يجا...کند عوض هم را نشیماش دیبا که دیرس جهینت نیا به امروز

 ...فشرد را فونیا زنگ

 ...دیکش پر الشیخ پرنده بازهم...شد پرت هواسش هم باز...ماند منتظر وارید به هیتک

 ...امد خودش به نیام...دیچیپیم فونیآ در مدام نیریش يصدا

 ...بود یزخم بدجور شیصدا

 ...کن باز...منم-نیام

 ...برگشته خانه به کوچکش پسر شدینم باورش...دهیشن اشتباه کرد حس نیریش

 مامان؟؟؟ ییتو نیام-نیریش

 ؟؟؟یکن باز شهیم...منم آره-نیام

 ... رفت در سمت به شتابان خودش بزند نییپا را در نکهیا یب.. شده ریسراز چشمانش از اشک ناخداگاه که یحال در نیریش

 ...وفتدیب نیزم به بود کینزد و خورد چیپ ریمس در شیپا یحت که عجله با انقدر
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 ...کرد باز لرزان و ناتوان دستان با را در

 ...بود ستادهیا شیرو به رو حاال که يپسر...گذردیم پسرش دنیند از سال نیچند ییگو

 ...نبود آشنا که ییا افهیق با

 ...زدلمیعز برات رمیبم یاله...بره قربونت مادر که یاله-نیریش

 ...ختیریم اشک و بود ستادهیا شیسرجا نیریش

 ...دیکش اغوش در محکم را مادر...رفت سمتش به نیام

 ...بود شده الغر یکم صورتش که يمادر

 ...باش آروم...مادرم باش آروم...شششش-نیام

 ؟؟؟يزیریم اشک ينجوریا که مردم من مگه

  نداشت یتمام يانگار شیها اشک...بود شده گم پسر اغوش در نیریش

 ...کردیم نینفر...کردیم شکوه...کردیم هیگال و زدیم چنگ نیام لباس به

 شیبان و باعث از خدا یاله...پسرم شم فدات یاله...بده مرگ منو خدا...نهینب ينجوریا رو تو و بکشه رو مادرت خدا-نیریش

 نگذره ازش خدا...نهینب ریخ یاله...نگذره

 را بدش یکس...کند نینفر را ثنا یکس خواستینم...دیکشیم زجر مادر يها حرف دنیشن از...کرد بشتر را دستانش فشار نیام

 ....خواستینم...دیبگو

 ...یناسالمت دیع دیبازد اومدم... تو امیب یکنینم دعوتم...باش آروم بسه...مامان کنمیم خواهش-نیام

 ...گرفت قاب نیام صورت طرف دو را د،دستانشیکش عقب را خود نیریش

 ...را اش مادرانه دستان

 ...را شکست و ییتنها درد...را فرزند کالم درد دیفهمیم

 ...کرد دعوت داخل به را نیام دست با
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...  

 ...گذاشتیم شیجلو ینیریش...گرفتیم پوست وهیم شیبرا و دیرس یم نیام به مدام

 ...کردیم ییرایپذ مدام

 ....نداشت را دیع يبو و رنگ هم آنها خانه

 ..نیبش ایب...مهمونم کنم احساس نزار...خودمه خونه نجایا یناسالمت...یمهمون ومدمین که من...مامان نیبش ایب-نیام

 ...گرفت دست در را اش مردانه دستان و نشست پسرش کنار نیریش

 ... را بودنش...خود کنار را حضورش کند باور خواستیم

 ...نداشت را اش يدور طاقت عنوان چیه به

 پسرم؟؟؟ یخوب-نیریش

 ..شدینم خوب وقت چیه گرید نظرش به...شیبرا بود ییا مسخره و مضحک سوال چه

 ...يا گهید هروقت از شتریب...خوبم...شمینم بهتر نیا از گهید...خوبم یلیخ آره-نیام

 ...یباش نیغمگ يجور نیا تو اگه رمیمیم من...نباش ينجوریا خدا ترو...نیام نزن حرف ينجوریا-نیریش

 انداختن روز نیا به رو تو که نگذره سرشون از خدا...خوامیم رو خودم طونیش و شاد پسر من

 ...هیثان کی...دیبوس را مادر یشانیپ خی و ارام.. گذاشت نیریش لب بر را دستش نیام

 ...زندم هنوز...سالمم...خوبم که ینیبیباشم؟؟؟م يجور چه دیبا-نیام

 ...شهیهم مثل....باش قبل مثل-نیریش

 کن ول هارو حرف نیا اصال...سخته یلیخ...سخته...مامان کن درکم...نداره وجود گهید یقبل-نیام

 ؟؟؟ییتنها کجان؟؟؟چرا هیبق

 ...خونه ياومد دیشن یوقت شد خوشحال یلیخ زدم زنگ بهش... ادیب و رفت داشت کار ییجا بابات-نیریش

  انشونیم زدم زنگ هم ساینک و احسان به...شوننیزندگ و خونه سر که هرکدوم هام بچه
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 ...خونش بره میفرستاد زور به رو سایمادر،نک راستش

 ...دختر نیا شده یشیآت چه یدونینم

 ...نداره یگناه که چارهیب اون اخه.. بزنه زنگ لیسه به شده یراض تا میزد حرف باهاش هممون انقدر.. که بره خواستینم

 ...طرف هی هم دختر نیا یزندگ خوردن بهم ترس.. طرف هی تو غم

  کنه نگاه صورتمون تو شدینم روش...تو ادیب نشد روش اصال بچه...ساینک دنبال اومد خودش لیسه

 .. نکنه بحث اون با.. نگه يزیچ شوهرش به موقع هی گفتم...قبلش زدم حرف ساینک با یلیخ

 ..نداره يریتقص که اون

 هم رو لیسه حال مراعات که دادم قسمش.. کردم التماس بهش..خون چشمم هی اشکه چشمم هی.. مادر دونمینم

 ...شوهرشه اون باشه یهرچ...بکنه

 ...دیسف چشم دختره نیا چرا دونمینم...شد ينجوریا مونیزندگ چرا دونمینم

 ...کنمیم خواهش مامان-نیام

 ...شد بلند شیجا از کالفه نیام

 نگاه هم رو سرم پشت گهید رمیم خدا به...رمیم دیبد آزارم حرفاتون با دیبخوا اگه...بشنوم هارو حرف نیا که نجایا ومدمین-

 ...جون به...کنمینم

 "...اوردیب را نیزتریعز نام رفتیم که را حرفش...خورد را حرفش ییا لحظه يبرا"

 ...گمیم راس خودت جون به-نیام

 ...يبود کرده حقش در یکوتاه و يبد چه تو مگه...اخه میگیم دروغ مگه-

 باز بدن بهش که هم رو بهشت تمام باشه خراب ذاتش که یکس..بود خراب ذاتش هم اولش از اون...حرفه همش نایا البته

 ...گسید يجا جشمش

 ...نزاشته پدرت اما.. دیبازد انیب خواستنیم اقوام تمام.. نوروز دیع یعنی االن...میدیکش یچ ما یدونینم که تو

 ..میندار مهمون و دیبازد حوصله و حال.. شده شکرآب زنت و تو نیب میگفت همه به
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 دیبا چرا بودن مجنون و یلیل مثل که دوتا نیا گنیم دارن هم حق خب...افتاده راه لیفام تو ییبشو بل چه یدونینم

 ..نداره یتموم که ها حرف...گهیم يزیچ هی هرکس...بخوره بهم ونشونیم

 ...چکسیه خوامینم من مامان-نیام

 تهیافر دختر اون بگم جا همه خواستیم یلیخ دلم که من البته...نداره خبر خودمون از ریغ یکس راحت التیخ-

 ...رهیم خودمون يآبرو گفت...نذاشت پدرت اما... بفهمن همه...بره جا همه آبروش خواستمیم...چکارس

 کس چیه خواستینم دلش...برود ثنا يآبرو خواستینم وجه چیه به...شود پهن ییجا ها حرف نیا خواستینم واقعا نیام

 ...کند فکر بد او درباره

 ...اش خانواده يها حرف و واکنش مخصوصا...مسائل نیا یتمام از بود ناراحت

 ..بود شده حاضر عیسر نیریش تماس از بعد سا،کهینک امدن و فونیا امدن در صدا به با

 افتاد راه به ها بحث و ها حرف همان و صدقه قربان و هیگر بازار گهید بار.. یعل و احسان هم بعد

 و يکفر.. دیآ یم اش خانواده داشتن دوست و محبت از و اوست خود خاطر به همه نهایدانست،ایم نکهیا وجود با نیام

 ...شدیم شانیپر

 تحمل...است زودرنج و حساس به نسبت هنوز چرا کرده حقش در ثنا که ییها يبد ي همه با چرا دانستینم هم خودش

 ...کند نشینفر ای دیبگو را او بد یکس نداشت

 ...کردیم نگاه بود ستادهیا ییا گوشه داشت، اغوش در را ماهان که یحال در مهسا

 ...رفت طرفش به.. بود نکرده هم سالم او به یحت.. افتاد مهسا مند هیگال چشمان به نیام نگاه

 ..شود خور دم ادیز او با خواهدینم دیفهم نیام...گرفت اغوش در تر محکم را ماهان مهسا

 ...نوت سال...یخوب...داداش زن سالم-نیام

 کند صحبت نیا از شیب نیام نداد اجازه مهسا

 ....متاسفم برات-

 ...کردیم دراز سمتش به را دستانش و دیکشیم نیام طرف به را خود مدام.. برود نیام بغل به خواستیم ماهان
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 ...رفت احسان اتاق طرف به و گرفتش محکم مهسا

 ...بود امده زور به

 ...بود شده تلخ یخاص طرز به روزها ان که احسان جبر و زور به

 کرده یسع.. بود گذاشته انیم در احسان با.. ثنا با را شیها صحبت تمام...نداشت او هینظر در ياثر چیه مهسا يها حرف

 .. کند صحبت احسان با محبت با و دوستانه کامال بود

 ...نبود یراض اصال ثنا از مهسا يدار جانب از احسان

 ...داشتند دعوا و جنگ باهم ثنا سر بر مدت نیا تمام

 ...بود دهیخر شیبرا احسان که یطیبل جبر به و زور به هم باز...رفتیم شمال به هفته آخر مهسا

 .. نداشت يخبر هم ثنا از گرید...بود رفتن به مجبور اما یناراض مهسا

 ...بود خبر یب رفته اش خانه از که يروز همان از

.. داشت را دوست و مشاور حکم شیبرا احسان شهیهم...لشیوک و بزرگ برادر با.. کند صحبت احسان با خواستیم نیام

 ..موارد یتمام در بود شیبرا یخوب ییراهنما

 ...بود مهم شیبرا او نظر..بگذارد انیم در او با را شیها حرف خواستیم هم بار نیا نیام

 ...ردیبگ یقطع میتصم توانستیم دیشا...گرفتیم آرام درهمش و آشفته ذهن زدن حرف با دیشا

 ..دادینم دو ان به را یخصوص صحبت اجازه گرید يحرفها و خانه یشلوغ هرچند

 ...برود شان خانه به مهسا و احسان همراه شب شد قرار

 احساس گرفتن نظر در بدون...خواستیم دلش خودش که جور همان هرکس....زدیم یحرف هرکس...گفتیم يزیچ هرکس

 ...ثنا گرفتن نظر در بدون...نیام عشق و

 ...نبود ثنا گرید که ییثنا

 ثابت خواستیم را زیچ چه...نداشت ییا دهیفا چیه نظرش به...کند دفاع خود از خواستیم نه توانستیم نه گرید که ییثنا

 ...کند
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 ...وقت چیه نداشته را کسیچیه...ندارد را چکسیه که بود کرده ثابت او به رفتارها و ها بحث نیا...ها حرف نیا

 ...شده داریب خواب از حاال و بوده یواقع ریغ ییایرو و نیریش یخواب به مربوط گذشته تمام کردیم احساس

 ...ستین گاهش هیتک و پناه چکسیه...تنهاس که بود دهیفهم حاال

 ...دهیفا چه گرید...ردیگ قرار محبت و مهر مورد بازهم که...شود چه که کردیم دفاع... کند دفاع خود از خواستینم دلش

 یحت خواستینم گرید...نداشتند را سابق ارزش گرید بودند کرده فراموش را ها،او حرف نیا با که یکسان تمام نظرش به

 ...باشد کنارشان

 ...یحس هرجور از یحال...شدیم تر یخال لحظه هر وجودش

 ...گرانید داشتن دوست از یخال

 او مگر...کردیم فراموش او مگر...دهیفا چه گرید...دهیفا چه است گناه یب او بفهمند انها حاال...خواستینم را کی چیه گرید

 ...شدیم زنده...شدیم سرپا گرید

 .. اورد یم بدست را شیها ارزش با گرید او مگر

  ..زیچ چیه..خواستینم ریچ چیه گرید ثنا..نه

 ...بود آنجا ثنا شیپ روز چند که ییا خانه به...امد شان خانه به مهسا و احسان همراه نیام

 ...رفت اتاقش به ماهان همراه ییاعتنا بدون مهسا

 ...دیبگو او به دارد دل در هرچه و ستدیبا نیام يرو در رو خواستیم دلش

 ...یبزن حرف نیام با ییا کلمه يندار حق که بود گفته...بود داده هشدار قبال احسان یول

 ..بگذارد ریتاث شیرو است ممکن یحرف هر و کندیم يسپر را يبد دوران برادرش دانستیم

 ...بود شده تر شکننده شهیهم از نیام نظرش به...ندیبب یبیاس خواستینم گرید

.. 

 ....نشست کنارش و گذاشت نیام يجلو را قهوه فنجان
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 ؟؟؟یکن کاریچ يخوایم حاال

 جهینت چیه به عقلم نه دلم نه...اس جهینت یب...اما کردم فکر یلیخ مدت نیا...دونمینم هنوز راستش...قایدق دونمینم-نیام

 ..انگار نداره ییکارا گهید مغزم...شدم خنگ...هنگم...رسهینم ییا

 عذاب شتریب خودت بکشه طول شتریب یهرچ...یکن جمعش زودتر یهرچ که بهتره...معلومه که يخوایم منو نظر اگه- احسان

 ...شده ریپ شبه کی انگار نیبب و مادر...یکشیم

 ..میندار یخوب حال و وضع..مینجوریهم هممون

 ...کنه دایپ ادامه دینبا هیقض نیا...شه تموم زودتر هرچه بهتره

 ...کنم کاریچ یگیم-نیام

 ؟؟؟یدونینم حودت یعنی ؟؟یپرسیم من از- احسان

 ...ندانستن به...بزند ینفهم به را خود خواستیم دلش وجود تمام با نیام

 ...بده طالقش...کشوندت روز نیا به که ییزهایچ همه از یش جدا...یش جدا دیبا-

 ... دیشن ها مدت از بعد را قلبش محکم يها تپش...دیپر رنگش

 ...وقت چیه...خواستینم را نیا او...دیکوبیم نهیس وراید و در به را خود...کردیم اعتراض و زدیم...زدیم کوبنده قلبش

 ...شهیهم از تر گرفته و تر بم...بود مرتعش نیام يصدا

 ...دارم دوسش من...من...بکنم کارو نیا تونمینم...احسان تونمینم من-نیام

 اصال؟؟؟ یفهمیم...وونهید یمگ يدار یچ- احسان

 که رمیم کلنجار خودم با دارم چقدر یدونینم...که ستین خودم دست من...یکن درکم یکی تو دارم توقع....احسان-نیام

 ...باشم متنفر که...رمشیبگ دهیناد که...کنم رهاش

 ثنا بدون من...ندارم شویدور طاقت من...نشده کم بهش احساسم از ییا دارم،ذره هنوزم...داشتم دوسش من...تونمینم

 ...رمیمیم

 ...اورده درم پا از کم مدت نیهم
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 ...دارم نگهش بتونم که بزار پام جلو یراه هی...ضیمر دل نیا با کنم کاریچ بگو کن کمکم...کن کمکم کنمیم خواهش

 التماس او به حاال بداخالقش و مغرور برادر...بود کشانده نجایا به را برادرش که او به...گفتیم ناسزا او به دلش در احسان

 ...نگاهش و کالم در يغرور چیه یب...خواستیم کمک او از..کردیم

 .. یکن یزندگ اون با یتونینم گهید تو نیاما،ام فهممیم من... من زیعز.. من برادر- احسان

 .... تو آغوش از ریبغ که یکس به...کرده انتیخ بهت که یکس به یتونینم کن باور

 ...خشکاند احسان دهان در را کالم.. نیام بسته چشمان

 ... کنمیم درست رو زیچ همه خودم من...بشه درست میتصم مانع احساست نزار نیام...تهیواقع نایا اما متاسفم-

 که يدار ازش مدرك انقدر بخواد رو هیمهر تونهینم یحت اون...نکشه طول ادیز که کنمیم رو میسع تمام..من به بسپارش

 ه؟؟یچ حکمش یدونیم...یکن متهمش دادگاه يتو یبتون

 ...نیام کرده زنا اون...سنگسار

 نداره رو ارزشش اون...یکن اون يفدا رو خودت يبخوا که نهاسیا از تر ارزش با وجودت تو

 ....دهیپوس طناب نیا از رهاشو...ستین قشیال اون

 ..یش راحت بزار...بره بزار

 احسان؟؟؟ شمیم راحت ی؟؟؟کیک-نیام

 ..کرد رو ور ریز را احسان مردانه وجود دیچکیم نییپا ن،آرامیام چشمان از که یدرشت اشک قطره

 ...دیدیم را برادر داغ يها اشک بار نیاول يبرا...دیدیم نگونهیا را او یزندگ در بار نیاول يبرا

 ...دهد انجام کوچکش برادر یراحت يبرا را تالشش تمام خورد قسم لحظه همان

 ...ندارد يریگ میتصم قدرت و است تر درمانده شهیهم از نیام کردیم حس وضوح به

 ...شدیم شیراهنما دیبا دادیم حلش دیبا...کردیم کمکش دیبا

 ...ردیبگ یاشتباه میتصم گذاشتیم دینبا
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 ..رمیگیم ازش نهارویا ي همه تقاص نباشه اشیدن خوامیم که ماهانم جون به-

 ..ییا گهید يجا جیه نه نجایا نه...کنه بلند رو سرش نتونه گهید که کنمیم يکار

 ...دیپر جا از از

 ...یبکن نکارویا من يثنا با دمینم اجازه بهت من...یبکن کارو نیا يندار حق تو-نیام

 ...باش مطمئن..يدیم عذابم شتریب يجور نیا...احسان کن رونیب سرت از فکرشم

 ...کرده کورت یعوض اون عشق...نیام يشد وونهید تو- احسان

 ...شم مونیپش بعد که بزنم یحرف نزار...شو ساکت یپرستیم یهرچ به رو تو...شو ساکت-نیام

 ...بفهم احسان ضهیمر اون...نهیبب یبیآس اون خوامینم اما...يخوایم که هرجور...کن کمکم...باشه خب یلیخ

 ...یکن اماده رو طالق مقدمات زودتر هرچه دیبا یکن کمکم يخوایم اگه

 ...کنه تشیاذ کس چیه دمینم اجازه...یکن تشیاذ ذارمینم من

 ..کنه نییتوه بهش یحت نداره حق یکس...شهیم مربوط من به کرده که يهرکار اون

  کنهیم نابودش تشنن خونش به همه که خانواده نیا يتو بودنش اما...جداشم ازش خواستمینم من

 ..خوادیم دلش که یکس شیپ.. داره دوست که ییاونجا بره...بره بهتره...زارمینم من

 ...خوامشینم گهید منم باشه...نداره...نداشته دوست منو دیشا

 ...خوامینم یچ چیه...خوامینم گهید من

 ....دارمینم نگهش خودم شیپ زور به من...آزاده گهید اون....کنمیم رهاش

 ...داشتن دوست و عشق همه نیا دنیند از شهیم مونیپش...شهیم مونیپش يروز هی- احسان

 ...نداشتنت خاط به...دادنت دست از خاطر به شهیم مونیپش

 گهید خانوادشم...شده زده جا همه شییرسوا طبل چون نهیبینم رو ارامش رنگ گهید اونم که خوشه نیهم به فقط دلم

 ...خوانشینم...دارن قبولش
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 ...نتشیبب نرفته یحت لیسه شده مرخص مارستانیب از که يروز از گهیم ساینک

 ...نداره رو جا چیه گهید اون...ما ي خونه اومد که بعدشم

 آورد ینم در سر احسان يها حرف از...بود شده منگ و جیگ نیام

 مارستان؟؟یب-نیام

 زد يپوزخند احسان

 ......بود هوشیب روز چهار آره-

 گفتیم دلش در و

  ......ماندیم هوشیب شهیهم يبرا و ابد تا کاش يا

 ...شد متاثر واقعا احسان يحرفها دنیشن از نیام

 یم که یانتیخ وجود با...کرده ظلم حقش در ثنا کردیم فکر که وجود نیا با...شود کم زشیعز سر از مو کی خواستینم یحت

 ...دیایب سرش ییبال خواستینم یول شده انجام پنداشت

 ...خواستینم را نیا وجه چیه به...ندیبب یبیآس دینبا و است ضیمر ثنا دانستیم

 ....رفتیم لیسه سراغ به فرصت نیاول در دیبا

 ...رفتیم سراغش به يزود به...شدیم زده دیبا و داشت او با ها حرف یلیخ

.. 

 ...بود شب يها مهین يحدودا ساعت...دیکش درازا به شانیها صحبت...بود گرید ییا قهوه کردن درست مشغول احسان

 ییبایز و جال شب یاهیس به که ییها ستاره...شد رهیخ زن چشمک و درخشان يها ستاره به و ستادیا باز پنجره کنار نیام

 ...دادندیم یخاص

 ...بود بخش ارامش شیبرا نواختن شهیهم...کرد یم را ولنشیو يهوا دلش بیعج امشب...بود اهیس اهیس آسمان

 ...بود کرده آرامش ساز يصدا با...دهیپر خواب از کابوس دنید با ثنا که یهنگام بار نیآخر
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 ...اش یداشتن دوست و بخش آرامش ییالال

 ...کرد خنک را داغش باد،صورت آرام وزش و خنک مینس

 ..انداخت یم اری دستان نوازش ادی به را او باد نوازش...بود شده نامرتب و بلند یحساب شیموها

 ...لطافت همان به

 ...کرد پر را شیها گوش واضح يصدا بازهم نگذشته،که ذهنش از فکر نیا هنوز...کردیم کوتاهشان فرصت نیاول در دیبا

 ...بود اهشیس يموها کننده نوازش يروز که ییصدا...بود بایز و گرم که ییصدا

 ...خدا به کردن مرتب حد در فقط...کنم کوتاشون برم دیبا...شده بلند موهام بابا"

 "...عشقم باشه...من خاطر به...نکن کوتاشون...موهاتم عاشق من...یکن کوتاه هم رو سانتش هی یحت يندار حق رمینخ-

 ...حرص با و محکم...دیکش شیموها داخل را دستش

 ...داد نجاتش دهنده عذاب يفکرها عمق از یناج مانند احسان يصدا

 ...نشده تموم هنوز حرفامون...نیبش ایب- احسان

 ...نشست و برگشت سمتش به نیام

 ...بست را چشمانش و داد هیتک مبل به را سرش

 ...کنم کاریچ دیبا دونمینم من...احسان ارمیدرنم سر زایچ نیا از اصال کنم؟؟من کاریچ دیبا من-نیام

 ...انگار لهیوک داداشت يکرد فراموش... هستم من...کنمیم حلش خودم...یبکن يکار سین الزم تو - احسان

 ...نداشت را احسان غرور پر يحرفها حوصله نیام

 ...کرد شروع دیبا کجا از...خب-نیام

 ...یباش انیجر در که...دمیم بهت یکل اطالعات يسر هی من- احسان

 ...بهتره ينجوریا...یباش داشته اطالعات يسر هی بهتره پس...یبش رو به رو باهاش دیبا حال هر به

 ...دنیفهم و دنیشن از کردیم فرار وجودش تمام هرچند...داد نشان دنیشن اماده را خود نیام
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 ...نخورد بر یمشکل به تا دهد گوش احسان يحرفها به دقت با کردیم یسع

 ...نوعه سه طالق ما مملکت يتو-

 ...دیلرزیم...خوردیم تکان درونش يزیچ دیشنیم را کلمه نیا وقت هر چرا دانستینم"

 ...شدیم سردش و کردیم نفوذ جانش به سرما لحظه کی در که انگار

 ...نشست اندامش بر ینامحسوس لرزش...شد مورش مور طالق نام دنیشن از

 ....داشتن دوست از پر...ارامش باشد،سراسر داشته یزندگ خواستیم شهیهم

 ..شدیم متنفر شدن ریدرگ و ازدواج از...شانیها حرف یحت ای و ها زوج اکثر مشکالت دنید با

 رادیا و بیع همه به چقدر...ساینک و مادر با رفتیم کلنجار چقدر..کردن ازدواج از بود يفرار چقدر که ییروزها به افتاد ادشی

 ...گرفتیم

 ...گرفتیم مسخره و یشوخ به را زیچ همه چقدر...کردیم لج چقدر

 ...شود متاهل خواستینم دلش چقدر...او ازدواج هیقض سر بر داشتند مرافه و دعوا چقدر

 به.. رفت خواهش دل دختر يسو به و باخت دل خودش او..گرفتندینم سخت ازدواج يبرا او به گرید که ییروزها در قایدق و

 .. شدن مزدوج يسو

 ....ایدن لبخند نیباتریز ریدرگ...شود ریدرگ خواستیم

 ...است یخاک کره نیا يرو مرد نیتر کرد،خوشبختیم فکر که ییروزها همان

 "...گفتیم ییجدا يها راه از شیبرا او و بود نشسته احسان يور روبه حاال

 یتوافق طالق و مرد خواسته به طالق...زن خواسته به طالق- احسان

 ...کنه طالق يتقاضا بره یک یعنی....بشه داده دادخواست یک طرف از که داره یبستگ نیا به یهرچ از اول- احسان

 ... داره یبزرگ یلیخ مشکل شوهرش که کنه ثابت دیبا زن،زن ي خواسته به طالق تو

 .. ادینم بر یمعمول انسان هی از تحملش که
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 .. ناجور يادمها با رفاقت.. دیشد شتم و ضرب.. دیشد ادیاعت مثال

 .. ماه شش از شتریب یعنی،یطوالن مدت به یخرج ندادن و يکاریب

 زایچ جور نیا از...نشدن دار بچه.. درمان قابل ریغ یجنس و یجسم يماریب

 ای کمتر ای سوم کی مثال ببخشه رو اش هیمهر از یبخش هی دیکنه،با ثابت رو نایا از یکی فراوان مشقت با تونست زن یوقت

 ..شتریب

 ... نظر دیتجد قابل حکم نیا که دهیم بهش رو طالق حکم دادگاه وقت اون

 طول دوسال یال کی مراحل نیا کل ره،البتهیبگ رو طالقش و محضر بره تونهیم بشه،زن دییتا جوره همه طالق حکم اگه

 ....کشهیم

 ...کردینم انیب را کلمه نیا انقدر احسان کاش يا...بود شده حبس نیام نهیس در نفس

 ...نبود مهم شیبرا حلقش و دهان سوزش...دیسرکش نفس کی و برداشت را قهوه فنجان

 ...بود آورتر درد درجه هزار کردیم حس قلب در که یسوزش

 ...راحتتره یلیخ مرد خواسته به طالق مصلما- احسان

 ... کنه ثابت رو یچیه ستین يازین و بده طالق رو زنش تونهیم بخواد که هروقت مرد ما کشور قانون تو

 کنه مشخص رو المثل اجرت و نفقه.. هیمهر زن،مثل یمال حقوق و حق فیتکل دیبا نکهیا فقط

 ه؟؟؟یچ گهید المثل اجرت-نیام

 ...آورده بدست مشترك یزندگ از بعد که مرد اموال و مال نصف- احسان

 ..کنهیم فرق المثل اجرت نیا مختلف طیشرا و ها پرونده يتو البته

 ... بده طالق رو زنش تونهیم گهید بعدش

 ...باشه نداشته پول اگه و بده انجام نکارویا دردسر یب و یراحت به تونهیم باشه پولدار مرد اگه یعنی-نیام

 ...بده طالق رو زنش بعد و کنه يبند قسط رو نایا تونهیم نباشه پولدار اگه- احسان
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 ...ستین راهش سر یچیه یمال مشکالت جز بده طالق رو زنش بخواد يمرد اگه یعنی...مسخرس-نیام

 گناه یب زن حاال باشه برعکس طیشرا اگه...میزنیم حرف آدما یزندگ مورد در میدار ما اما...ندارم خودم طیشرا به يکار من

 ...گهید یکی سراغ بره و شه جدا ازج تونهیم کنه اراده مرد...بده دست از رو شیزندگ تونهیم یراحت به گهید يزیهرچ ای باشه

 ...تازه ستین معلوم آخرشم...بکشه دردسر یکل دیبا بده طالقش نخواد هم مرد و رهیبگ طالق بخواد زن اگه اما

 شکسته عنوان چیه به که نظره دیتجد نظر،قابل دیتجد دادگاه تو هم حکم نیا البته...هینجوریا نجایا گهید خب- احسان

 ... مرد حق طالق چون شهینم

 ...نداشت هارا حرف نیا دنیشن حوصله اصال نیام

 کشه؟؟؟یم طول چقدر یگیم که یینایا ي همه-نیام

 ...کسالی تا ماه شش نیب معموال- احسان

 احسان خوامینم رو نیا من...هروز...نمشیبب مدت نیا تمام دیبا یعنی...ادیز یلیخ نیا اما-نیام

 ...ندارم تحمل واقعا من

 تا بشه داده پول دادگاه یمنش به که یشرط به...داد کاهش هم ماه پنج چهار به رو مدتش يباز یپارت با شهیم خب- احسان

 بندازه، انیجر به زودتر رو پرونده

 یتوافق طالق...اس گههید زیچ راهش اما

 ؟؟؟یچ-نیام

 داره یدوران و طیشرا چه هرکدومش یبدون که گفتم نارویا...نیش جدا یتوافق دیبا- احسان

 از روز ده یال دو ظرف و دنیم دادخواست راحت رنیم و هستن طالق به یراض نفر دو هر یعنی...هیتوافق طالق راه نیبهتر

 شن،یم جدا هم

 ...دهیم حکم رو همون بشه،دادگاه توافق يهرجور هم یمال مسائل مورد در

 ... مشترکه نایا تمام يتو هم مسائل يسر هی

 ... بده يباردار تست دیبا زن طالق حکم صدور از قبل نکهیا یکی
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 بدون البته.. بشه انجام دادگاه يتو دیبا بدن،اونم شونیآشت تا انیم مرد و زن اقوام که يداور اسم به هست هم یقسمت هی

 ..یقاض حضور

 ...بود عرق سیخ کلشیه تمام...بود کرده عرق کرد،دستش خارج بیج از را گارشیس نیام

 .....قیعم يها پک با همراه کرد روشن را گاریس

 ...بدن پس صورت طبق دیبا بشه،که گرفته میتصم هم هیجهز مورد در دیبا- احسان

 ...شد یم یعصبان داشت کم کم...بود شده زیلبر صبرش واقعا

 ...بود سخت و اور عذاب هم فکرش یحت...اورد یم کم داشت کم کم

 ...شد تموم...خب-نیام

 ..عده گنیم بهش و کنه ازدواج تونهینم زن که..طالق از بعد روز ده و ماه سه مدت به هست هم یدوران هی- احسان

 ...ساعت رفتن نظر در بدون...ماهان و مهسا بودن خواب به توجه یب...تیموقع و مکان به توجه یب نیام

 ...کرد بلند را شیصدا

 باشه؟؟؟ داشته حالشون به تونهیم يسود داره؟؟؟چه ییا دهیفا چه دوران نیا-نیام

 ...برد باال را شیصدا او از طبع به هم احسان

 ... کنه رجوع و برگرده تونهیم باشه مرد خواست به طالق اگه عده دوران تو- احسان

 نداره یحق چیه مرد و زنه عهده به کردن رجوع و یآشت باشه یتوافق ای زن خواسته به اگه اما

 ...يبخور بر یمشکل به خوامینم...بلدم رو همش خودم گرنه و گمیم تو واسه دارم نارویا من

 ...یباش داشته رو شیامادگ حاال از دیبا

 ...واست کنمینم فیتعر ك قصه

 ...زیچ همه...بشه یط دیبا و یقانون مراحل از یجزئ دوران نیا تمام

 ...کرد آرامش احسان اخر يها حرف...بود شده ارام نیام يصدا
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 بشن؟؟؟ مونمیپش شهیم مگه-نیام

 ...ادیم شیپ یگاه خب- احسان

 ...بشم مونیپش منم ممکنه یعنی-نیام

 ...باش مطمئن یکنیم رو کار نیبهتر يدار تو نه- احسان

  ....ستمین مطمئن یچیه به گهید من...ستمین مطمئن من یول-نیام

 ...برگشت خود خانه به بود،که نشده روشن کامل هنوز هوا

 ...اش ییتنها کلبه به...اش یشگیهم کده غم به

 ...دادیم حیترج گرید روشن يهرجا به را سرا ماتم نیا

 ...بود تاب یب شدت به...بود گشانده نجایا به را او يزیچ...رفت اتاقش به ورود محض به

 ...بود دلتنگ...شده ییهوا دلش شدت به

 ...انداخت اتاق اطراف به یقیعم گرفت،نگاه دست در را اش خورده خاك ولنیو

 .. زیگر.. فرار بود بس گرید.. کردن نگاه از نداشت یهراس گرید

 ....کردیم باور دیبا...دیدیم دیبا... امد یم کنار دیبا

 ...کردیم یخداحافظ زیچ همه با دیبا

 ...بار نیآخر يبرا

 ...گذشت جا همه و یچ همه از قیعم.. قی،دقیکی یکی نگاهش

 ...داشت او از ینشان که ییجاها ي همه به...گذراند نظر از را اتاق گوشه گوشه

 ...بود شده حبش اتاق يفضا در هنوز تنش عطر

 ..کرد نگاه وجود اعماق از....دل و چشم با را وارید يرو يها عکس

 ...ماند ثابت دونفره عکس يرو نگاهش
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 ...بود ها فرشته مانند یعروس دیسپ لباس در ثنا

 ...آورد ادی به...شد زنده خاطراتش

 ...کردیم نگاه

 ...اش يداماد لباس یاهیس به...پوشش دیسپ عروسک به

 ...درخشانش چشمان هم... شیبایز لبان هم...دیخندیم داشت عروسکش

 ...شاد چقدر...دل ته از...دیخندیم هم پوش اهیس داماد

 ...بود چسبانده خود به را او...عروسک کمر دور دستش

 ...ياراد ریغ...نبود خود دست رید حرکاتش

 ...شد نواختن اماده... آورد باال دست در رو ولنیو

 ...شدینم گرفته ثنا خندان نگاه از نگاهش

 ...خورد تکان لبانش...رهیخ نگاه با همراه

 ...خواند او يبار،برا نیآخر يگر،براید بار کی

 نیتر یداشتن دوست...نیباتریز...بود نیبهتر که او يبرا...خواندیم او يبرا داشت هم باز

 ...تپش پر قلبش...شد لرزان چشمانش

 ...اش خورده زخم خشدار يصدا با شد همراه...صورت بر دهیچک اشک قطره

 ...اشک کی...کلمه کی هر

 

 ییآشنا گلشن خزان شد

 ییجدا زد جان به آتش بازم

 تو بهر شد یط گل يا من عمر
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 ییوفا یب و يبدعهد جز دمیند تو وز

 بود جان تنم به تا کردم وفا تو با

 سو دآرد چه تو با يدار وفا و عشق

 ییوفا و مهر خرمن آفت

 ییجفا و جور گلشن گل نو

 آه سنگت دل وز

 است نیخون غم از دلم

 است نیا بختم روش

 مستم غم جام از

 پرستم یم دشمن

 هستم تا

 

 ...دیلرزیاش،م مردانه يصدا

 ...نیغمگ و سوزناك...خواندیم دل ته از

 ...بود رانشیو حال گر انیب کلمه هر 

 ...تر دلتنگ وجودش...تر سیخ لحظه هر چشمانش

 ...تر ناتوان زانوانش

 ...دیخندیم هنوز ثنا يچشمها

 ..دیلرزیم نیام دستان

 ...فشردیم را شیگلو ینیسنگ بغض
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 ...نبود بردار دست او یول

 ...کردیم تمامش دیبا

 ...خواندیم شیبرا بار نیاخر يبرا دیبا

 ...کردیم وداع دیبا

 

 چمن به یم از مست و تو

 من هیوگر یمست از خندان گل چون

 یم ینوش گلشن در دگران با

 یک تا کنم ناله فراغت ز من

 

 ها دنیکش ناله چون ین و تو

 ها دنیدر جامه گل چون و من

 ها دنید يخوار بانیرق ز

 يکرد خون غم از دلم

 يکرد چون میبگو چه

 يکرد افزون دردم

 

 يعار وفا و مهر از يا برو

 يوفادار ز يعار يا برو

 مرا عهد زلفت چون یبشکست
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 عمرم از درد و غیدر

 یط شد تیوفا در که

 

 چند تا ارانی به ستم

 یک تا عاشق به جفا

 ادمی دم کی گل يا یکن ینم

 افتادم چشمت از اشک همچو که

 بود تو یب یک تا

 من دل خون غم از

 تو دل از آه

 

 يکرد خوارم محنت ز چه گر

 يکرد ارمی حسرت و غم با

 باز دارم تو عشق

 ناز یتوان چه هر من با گل يا بکن

 ناز یتوان چه هر

 سوزم یم عشقت کز

 

 ...کند مهار را شیگلو سمج بغض توانستینم گرید...دهد ادامه توانستینم گرید...شد گرفته عکس از نگاهش

 ...گذاشت نیزم يرو را ولنیو
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 ...بود رفته لیتحل اش يانرژ تمام...جان یب و سست شیها قدم

 ...کرد باز ارام را در.. رفت بام پشت به یمنته يها پله سمت به...شدیم خفه داشت

 ...بود شده روشن بایتقر هوا

 ...شدیم انینما کوه پشت از دیخورش ییصال يها اشعه

 ...بود غروب به رو او افتاب هرچند...کردیم طلوع داشت افتاب

 ...نگاهش بود مند هیگال چقدر...آرام اسمان به...شد دهیکش یاب اسمان به نگاهش

 ...عذاب پر يادیفر به... درداور يادیفر به...شد لیتبد ادیفر به شیگلو بغض

 خدااااااااااا...خدا...خدا-نیام

 ....نشست نیزم يخم،رو زانوانش

 ...کرد غروب...شد تمام

... 

 ...دادیم دست از را لحظات نیاخر نیا دینبا...دیپوش را شیها لباس عیسر

 و خسته صورت به...شبید یخواب یب از کرده پف صورت به...دیپاش صورتش به را سرد آب... گرفت ریش ریز را مشتش

 ....ناراحتش

 ...برداشت را دشیکل و فیک

 ...گشت یبرم احسان يداریب از قبل تا دیبا

 ....کرد بغل را ماهان

 ...شد خارج خانه از یمعطل بدون و عیسر

 ...بود خلوت ابانیخ و کم ها نیماش تردد صبح موقع ان...داد تکان دست یتاکس نیاول يبرا

 ...رفتیم نییپا و باال اش نهیس قفسه...شهیهم از تر تند...بود دهانش در استرس از قلبش
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 ...کردیم عرق مدام دستانش کف...بود کنده دندان با را لبش پوست تمام

 ...دیکش يبهار و خنک مانتو به را سشیخ دست

 ...بود رفته نیام به هم خوابش ینیسنگ دیشا...بود خواب هنوز ماهان

 ...دیرسینم چرا پس...دوخت خلوت يها ابانیخ به و گرفت ماهان صورت از نگاه مهسا

 ...دشیدیم دیبا...رفتیم دیبا یول...رودیم دارد چه يبرا دانستینم قایدق

 ...شد ادهیپ و کرد حساب را نیماش هیکرا

 ...بود صبح هفت ساعت...کرد نگاه اش یمچ ساعت به

 ...فشرد زنگ بر آرام را دستش

 ...دیچیپ فونیآ در فروغ الود خواب يصدا

 ...دیکن باز شهیم مهسام...خدا به شرمندم..صابر خانم سالم-مهسا

 ...کرد هول یکم بود خواب جیگ هنوز که فروغ

 ...رفت در سمت به... زد نییپا را در

 ...شد کینزد دهیپر یرنگ با... مهین نصفه لبخند همراه فراوان، یشرمندگ با مهسا

 ...سالم-مهسا

 ...نجایا..صبح موقع نیشده؟؟؟ا يزیچ...دخترم سالم-فروغ

 حرف باهاش شهیم...خاموشه زنمیم زنگ شیگوش به یهرچ...نمیبب رو ثنا خواستمیم راستش...نشده یچیه خدا به نه-مهسا

 ...بزنم

 ...کردیم نگاهش الود خواب و جیگ...دیبگو چه دانستینم واقعا فروغ

 االن؟؟؟ اخه-فروغ

 ...نمشیب دیبزار خدا ام،ترویب موقع نیا شدم مجبور خدا به...است موقع بد دونمیم خانم فروغ دیببخش-مهسا
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 ...نمشیبب خوامیم فقط...قهیدق چند فقط بزنم حرف باهاش دیبا

 ...خوابه االن مادر آخه-فروغ

 ...گذاشت فروغ آغوش در زور به را ماهان مهسا

 ...اهللا و دمینخواب صبح تا شبید خودمم... نجایا اومدم بغل به دمیکش خواب نجوریهم رو بچم منم -مهسا

 ...کنمیم دارشیب خودم نداره اشکال

 ...اورد یسردرنم دختر نیا حرکات و رفتار از...شود وارد مهسا تا رفت کنار در يجلو از فروغ

 ...دهد او به رد جواب امد ینم دلش

 ... شود خارج خانه از ثنا یحت اید،یایب ثنا سراغ به یکس که بود کرده قدقن ریام هرچند

 ...شدینم خارج هم اتاقش از ثنا هرچند

 ...برگردد کار سر به ثنا که بود نداده اجازه یحت ریام 

 ...نداشت هم را کردن کار دماغ و دل و اقیاشت گرید ثنا هرچند 

 ...امروز نیهم تا دیع التیتعط از قبل از 

 ...بود داده استعفا زیچ همه از کتبا او 

 ..گرداندیبرم نزده دست بایتقر و بردیم اتاقش به هم را شامش و ناهار فروغ 

 ...زدینم حرف هم کالم کی یمطلقا،حت ثنا

 ...بود کرده اریاخت سکوت حال به تا برده پناه اتاقش به آنجور که یموقع همان از.. برگشته خانه به که يروز همان از

.. 

 ...رفت باال ها پله از و کرد تشکر فروغ از مهسا

 ...بود فرصتش نیآخر نیا دیشا اما کند داریب خواب از را ثنا خواستینم دلش چیگشود،ه آرام را ثنا اتاق در

 ...بود ثنا حضور از یمرتب،خال و نخورده دست تخت
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 ... شد دهیکش پنجره طرف به نگاهش

 گلدار دیسف نماز چادر با...بود رونیب به نگاهش و داده هیتک پنجره به را سرش.. بغل يتو شده خم زانوان با..مچاله ي دختر

 ...سرش يرو

 ...شد اتاق وارد و بست را در ارام مهسا

 ...کند دارشیب خواب از ستین مجبور و است داریب ثنا نکهیا از بود خوشحال

 ...دانستینم کس چیه...بردینم خوابش ها شب ثنا که دانستینم مهسا

 ...بود ممکن خواب مگر او بدون

.. 

 ...نشست شیپا کنار

 ...یآب هیآب...صاف صاف..نبود ابر که ییجا به...شدیم ختم اسمان به ثنا نگاه رد

 ...بود خود معبود دنبال به دیشا...گشتیم خدا دنبال به دیشا

 ...دادینم انجام یالعمل عکس و نشسته پنجره کنار حرکت یب ثنا

 ...شود حضورش متوجه بلکه گرفت، دست در را دستانش

 ثنا؟؟؟-مهسا

 ...دوخت مهسا صورت به و گرفت آسمان دل از را نگاهش

 ...متاسف...بود نیشرمگ مهسا نگاه

 ...نتونستم که ببخش...ثنا ببخش منو-مهسا

 ...دیدزد را نگاهش مهسا

 ...را ملتهبش نگاه

 ...گرفت باال را مهسا سر دست با ثنا
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 ...تونمینم...باشم کنارت نتونستم نه؟؟؟من مگه یبخش یم منو-مهسا

 ...مجبورم...برم دیبا من

 ...يبرا...يبرا...کنه قبول رو نیام وکالت خوادیم...احسان

 ...شد اشک قطرات سیخ کم کم چشمانش...دیلرز مهسا يها لب

 ...باشد محکم توانستینم گرید...کند پنهان را اش بغض و ها اشک خواستینم گرید

 ...درآوردن را گاه هیتک يادا بود یکاف گرید

 ...همدرد...باشد غم کیشر توانستیم فقط موقع آن

 ...طالق...يبرا-مهسا

 ...زدن رو حرفاشون ي همه...بود اونجا شبید...بده طالق دادخواست خوادیم نیام

 ...بود احسان شنهادیپ

 ...گرفت شدت مهسا هیگر

 ...دیخند ثنا

 ...دیخند روزها از بعد...ها مدت از بعد

 ....بود یهست اشک نیتر قشنگ لبخندش...دیخند بایز...ترس یب...دغدغه یب...آرام

 ...درد نیتر قشنگ...حسرت نیتر قشنگ

 ...شد گشاد اش یاشک يچشمها..کرد رانیح را مهسا لبخندش

 ...سوزان...تلخ...شد لیتبد هق هق هی مهسا هیگر

 ...آسمان دل به...برگشت پنجره سمت به ثنا نگاه

 ...رفت در سمت به کردیم نگاه را ثنا هنوز که یحال در بلند يها قدم با...شد بلند کنارش از مهسا

 ...داشت وجود خدا که ییجا به...کردیم نگاه آسمان به لبخند با که ییثنا
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 ...گرفت شدت بلندش هیگر يصدا... گشود را در

 ...کرد دراز انشیگر مادر طرف به را دستانش ماهان...کردیم يباز ماهان با داشت فروغ

 ...رفت رونیفروغ،ب زده بهت نگاه يجلو.. یحرف نیکوچکتر بدون و دیکش آغوش در را ماهان مهسا

 ...رفتیم دیبا

 ...امده چه يبرا دانستینم اصال

 ...ندیبب بار نیاخر يبرا را ثنا خواستیم دیشا

 ...دادیم يدلدار را خودش دیبا یکی...یخال دست با رفتیم داشت اما...دهد اش يدار دل یکم خواستیم دیشا

 ...نداشت طاقت وجه چیه به خودش...کرد خواهد تحمل چگون ثنا دانستینم

 ...ختیریم اشک و فشرد یم خود به محکم را ماهان

 امد ینم بند ییا لحظه شیها اشک...شدینم پاك نظرش از ییا لحظه ثنا لبخند

 ...بود عمرش تمام ریتصو نیتر بود،دردناك دهید شیپ یلحظات که يریتصو

  ...زن کی ينابود ریتصو

 ...کردیم نگاه خود ریتصو به و بود ستادهیا يوارید نهیآ يرو به رو

 ...دیخندیم خود ریتصو د،بهیدیم را خود نهیا هروقت،در...شهیهم

 ...بود بایز اش خنده...داشتند دوست را اش خنده...داشت دوست را اش خنده

 ...دیچک صورت بر شیبایز چشمان گوشه از اشک قطره دو

 ...شد انیگر نهیآ درون دختر ریتصو

 ...نشست جانش در ییصدا

 ...سرد و سرخ ییصدا...یبرف ییصدا...بم ییصدا...دور ییصدا
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 آخه؟؟نترس يزیریم اشک ينجوریا یچ واسه...... سین يزینشده؟؟چ یچیه ، خب باش ؟؟؟آرومیکنیم هیگر ؟؟چرایه-"

 "!!کن منونگاه....... شتمیپ...... هستم من....... نجامیا من

 ...نبود کنارش یکس...دیند يزیچ یول...کرد نگاه ثنا

 ...شهیهم از تر تنها

 ...نبود او یول...کرد نگاه را جا همه

 ...دوخت چشم آسمان به بازهم

 ...نبود یآب گرید آسمان

 ...کردیم غروب داشت آفتاب...ینارنج يها رگه با يخاکستر آسمان

 ...بود سرنوشتش نیا دیشا...بود یاله ریتقد نیا دیشا

 ...بود امتحان کی نیا دیشا

 ...شد خاموش و اهیس زیچ همه تا کرد نگاه انقدر

 ....رفت پنجره طرف به

 ...کرد نگاه درآمده ستاره نیاول و آسمان دل به آخر بار يبرا

 ...او با فقط...زدیم حرف خدا با فقط روز چند نیا تمام

 ..کردیم التماس شیخدا به فقط او...کند التماس یخاک يها انسان به گرید نداشت یلیدل

 ...داشت را او فقط گرید...خواستیم کمک او از فقط

 ...بود شیها درد مرهم که او...کردیم ارامش که او

 ...دیکش شهیش بر را دستش

  ...يبخوا تو یهرچ...قبول...باشه- ثنا

.... 
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 ...درامد صدا دوم،به بار يبرا زنگ يصدا

 ...بنده دستم من ینیب ینم...گهید کن باز و در لیسه يوا-ساینک

 ...دیکش نییپا را رهیرفت،دستگ در سمت به و شد بلند شیجا از کنان غرغر و اکراه با لیسه

 ...دوخت نیام به را روشنش و متعجب چشمان

 ...ستادیا لیسه پشت و خارج آشپزخانه از یکف يها دستکش با ساینک

 ...بود شده خوشحال نیام دنید از...شد لیمتما طرف دو به شیلبها

 ...تو ایب...يسادیوا اونجا چرا تو ایب...يافتاد خواهرت ادی عجب چه...یداداش سالم-ساینک

 ...بود شده دوخته لیسه نگاه به نیام نگاه

 ...داخل ادیب نیام تا کنار برو لیسه-ساینک

 ...کردیم نگاه همچنان...شدینم متوجه را ساینک يها حرف اصال...نداد انجام یالعمل عکس چیه لیسه

 ...کرد شیصدا آرام گرید بار ساینک

 جان؟؟؟ لیسه-ساینک

 ...دیکش کنار را بدنش...خورد یتکان لیسه

 ...بست سر پشت را در و شد وارد نیام

 ...دیبوس را صورتش و شد بلند پا پنچه يرفت،رو نیام سمت به نخورد ییجا به بود،دستانش مواظب که یحال در ساینک

 ...امیم االن منم...داداشم نیبش ایب..برم قربونت ياومد خوش-ساینک

 ...کرد باز زبان یسخت به لیسه

 ...دیبگو چه دیبا دانستینم...شدینم جور و جفت دهانش در کلمات

 ...کرد دعوت داخل به را نیام و گرفت سالن سمت به را دستش

 ...نیبش برو-لیسه
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 ...نشست مبل دسته يرو و کرد حرکت او از تر جلو خودش

 ...گرفتینم لیسه صورت از نگاه که یحال در...شیرو به رو هم نیام

 ؟؟؟يدیند آدم حاال ؟؟؟تایکنیم نگام ينجوریا چرا-لیسه

 ؟؟؟یآدم تو مگه حاال...دمید ادیز چرا...کنم عرض چه که آدم-نیام

 اورد یم در را او لج شیها حرف با شهیهم نیام...افتاد شان یشگیهم يها یشوخ ادی لیسه

 ...داشت گذشته از ییها رگه نیام يها حرف...شد باز یکمرنگ لبخند به شیلبها

 ...ياومد خوش-لیسه

 ...گرفت آشپزخانه سمت به را سرش نیام

 ...ومدمین یمهمون واسه...برم زود خوامیم...نیبش قهیدق هی ایب ساینک-

 ...برگشت سالن به لبخند با همراه وهیم ظرف با ساینک

 ل؟؟؟یسه نه...خونمون يبود ومدهین وقته چند یدونیم شم فدات یاله-

 ...داد تکان را سرش لیسه

 ...خواهرش با...بود آمده ثنا با بار نیاخر اورد ادی به

 ...نشست لیسه کنار ساینک

 ...ایکنیم داغون رو میزیجه یزنیم...نیبش نییپا ایب بچه وا-ساینک

 ...نشست همسرش کنار و امد نییست،پا حوصله و حال یب يادیبود،ز معلوم که لیسه

 دراومده؟؟؟ طرف کدوم از خبرا؟؟؟آفتاب چه خب-ساینک

 ...ستین ي،خبریسالمت-نیام

 ...اومدم نیهم واسه...هردوتون با...زدمیم حرف باهاتون دیبا راستش

 ...باشه گفته دیبا که هست ییزایچ هی
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 ...دیپرد حرفش وسط ساینک دهد،که ادامه را شیحرفها خواستیم نیام

 ...رمیبگ پوست برات يخوریم یچ...بخور يزیچ هی اول..ادهیز وقت زدن حرف واسه خب یلیخ-ساینک

 ...ومدمین خوردن وهیم و یمهمون واسه گفتم...یباش ساکت لحظه هی شهیم ساینک-نیام

 ...نداشت خود برادر از هم يادیز توقع...کرد جمع را خودش ساینک

 ...نبود خوب چیه او يروزها نیا حال

 جلوتو که یبزن،کس حرف یبزن حرف يخوایم...يپریم نیا به چرا...يدار نیا به کاریچ...بزن رو حرفت خب یلیخ-لیسه

 ...نگرفته

 ...دیچسب لیسه به بایتقر و انداخت نییپا را سرش ساینک

 ...دیترسین،میام ادیفر يصدا از قبل مانند هم هنوز

 ...دیباش انیدرجر دیبا هم شما...میزد رو حرفامون هم احسان با...گرفتم رو میتصم من-نیام

 ....بدم طالق رو ثنا خوامیم

 ...گرفت دست در را لیسه دستان ساینک

 ...را شوهرش ي کرده خی دستان

 ...کردیم را لیسه حال مراعات یبود،ول یراض کار نیا به خودش

 يدار من از یتوقع چه دونمینم...انهی یکن درکم یتونیم دونمینم...لیسه متاسفم-نیام

 ...بدم ادامه تونمینم من...تونمینم من اما

 ...یدونیم خودتم...کرد بد ثنا...ستین توانم در واقعا

 ...منه میتصم نیا... بدم حیتوض ای کنم حیتوج رو يزیچ خوامینم اصال من

 ...کنمیم شیعمل زود یلیخ و

 ...کنهینم رییتغ نظرم هم وجه چیه به
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 ...ماندیم حرفش يبزند،پا یحرف یوقت نیام دانستیم لیسه"

 ...کس چیه از...نداشت یتوقع چیه...نداشت نیام از يگرید انتظار او

 "...بود الزم شیبرا واقعا ساینک دستان يگرما...بود شده حس یب و سرد وجودش تمام

 ...کنه جادیا يرییتغ شماها یزندگ روند يتو انیجر نیندارم،ا دوست اصال راستش-نیام

 ...نشده عوض یچیه که یبدون خوامیم لیسه

 ...یمن دوست نیبهتر و قیرف همون هنوزم تو

 ...یخواهرم شوهر و خانواده نیا داماد هم هنوزم

 ...ابد تا...قبل مثل...يزیعز واسم هنوزم

 ...بشه عوض يزیچ ستین قرارم

 ...باشه زده خجالت و شرمنده نگاهت ستین قرار...بشه کم ما خانواده يتو تو ارزش و احترام از يزیچ ستین قرار

 ...بزنه یحرف نیکوچکتر تو به نداره حق یکس...زدم حرف هم مادرم و پدر با من

 ...کنه رتیتحق رفتار نیتر یجزئ با دمینم اجازه یکس به من

 ...برگشت ساینک طرف به بود دهیکش هم در را شیها اخم که یحال کدفعه،دری نیام

 ....يبد عذاب و لیسه حرفات با يبخوا و یبزن یحرف باره نیا در بشنوم اگه خدا سا،بهینک تو مخصوصا-

 کردم؟؟؟ کاریچ من ؟؟؟مگهیزنیم حرف يانجور من با چرا... داداش وا-ساینک

 ...فشرد محکم را ساینک دستان لیسه

 ...نیستین من عذاب باعث شماها از کدوم چیه...دهینم عذاب منو ساینک-لیسه

 ...شمام عذاب باعث که منم نیا

 ...نیام ستین نایا من درد

 ...یدونیم خوب نویا خودتم...شهینم سابق مثل زیچ چیه گهید...شده عوض زایچ یلیخ خب اما...حرفات خاطر به ممنون
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 ...نکن ل،اشتباهیسه نه-نیام

 ...نینیبب یبیآس نیکوچکتر شماها از کدوم چیه خوامینم من...منه یشخص یزندگ به مربوط فقط شدنا عوض اون

 ...یهست ما از یجزئ االن تو...میخورد گره هم به مینخوا م،چهیبخوا چه ما چون.. نیش ریدرگ باهم خوامینم من

 ...میبگذر...مهسام و احسان رابطه نگران شتریب من هرچند

 حال يتو يریتاث من يها یبدبخت که باشه راحت المیخ خوامیم...نینش من سوز پا کدومتون چیه موقع هی که گفتم رو نایا

 ...نداره شما روز و

 ...باهم نیباش قبل مثل خوامیم

 ...دارد خود رفتار کنترل در يادیز یسع بود مشخص...داد مبل به را اش هیتک نیام

 ...مقتدر...باشد يقو و محکم شهیهم مثل دارد قصد بود مشخص

 ...نبود خوب اصال حالش است،چون یخوب گریباز که بود مشخص کامال و

 ...چرخاند را دستش درون حلقه گرشید دست با و گذاشت مبل پشت را دستش کی

 ...بود شده نیاج انگشتش با انگار که ییا حلقه

 چشم تو ادیز کنمیم یسع هرچند...ندارم رو یکس شماها از ریغ چون...نیکن تحمل هم منو حضور یگاه وسط نیا-

 ...نشم آرامشتون مزاحم ادیز....نباشم

 ...داره همراه یآروم نا ایدن هی وجودم چون

 ...بود کرده بغض ساینک

 ...داداشم نگو ينجوریا-ساینک

 ...کرد باز هم از را دستانش...زد لبخند خود مهربان خواهر يرو به نیام

 ...گذاشت نیام نهیس يرو را سرش...رفت برادر آغوش سمت به یمعطل یب ساینک

 ...دیبوس را سرش...شد حلقه دورش نیام دستان
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 ...شه تموم تیوضع نیا کنمیم رو تالشم تمام...نیباش داشته یناراحت کدومتون چیه خوامینم من-نیام

 ...يرینگ سخت رو یزندگ بده قول...ساینک بده قول بهم

 ...یباش العاده فوق و آل دهیا همسر هی لیسه واسه بده قول

 ...عاشق...فداکار...نمونه زن هی

 ...کرد سیخ را نیام اهیس شرتیت ساینک يها اشک

 ...دوخت نیام يچشمها به را اش یباران نگاه...کرد بلند را سرش

 ...مهیزندگ ي همه لیسه...دمیم قول-ساینک

 ...لحن همان هم باز...صدا همان هم باز....بست را چشمانش نیام

 "یمیزندگ ي همه تو"

 ...خواهرانه...کرد لمس را صورتش یدست

 ...کرد پاك را ساینک يها اشک دست با...کرد باز را چشمانش

 ...برگرداند لیسه طرف به را سرش

 ...یم؟؟؟خصوصیکن صحبت باهم شهیم لیسه-نیام

 ...بود دلخور و لوس ساینک لحن

 ...نامحرمم من-ساینک

 ...دیکش را دماغش نیام

 ...شهینم مربوط ها بچه به...بزرگونس يها حرف نه-نیام

 ...دیکش باال را دماغش آب ساینک

 ...اایکتریکوچ من از خوبه حاال-ساینک

 ...دیبوس را صورتش لبخند با نیام
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 دارم؟؟؟ شوهرت با مردونه حرف کوچولو هی بزرگ خانوم يدیم اجازه...برم خوبم خواهر تو قربون-

 ...گرفته و مغموم...بود کالفه رفتارشان از لیسه

 ...وجود تمام با کردیم حس را حاالت نیا هم او...داشت يخواهر هم او يروز اخر

 ...شدیم او کار به مربوط که یاتاق...رفت اش یشخص اتاق به و شد بلند شیجا از

 ...شد اتاق وارد سرش پشت...  زد ساینک به یچشمک نیام

.. 

 ...بود نشسته اتاق گوشه نفره کی تخت يرو لیسه

 ...انداخت کوچک اتاق به يسرسر ینگاه نیام

 ...افتاد بود شده دهیچ فیرد هم کنار عکس،که قاب سه به نگاهش

 ..بود دهیند را ها عکس نیا قبال

 ...ساینک و لیسه به مربوط یعکس

 ..ییدانشجو زمان از لیسه و خودش به مربوط یعکس

 ...بیس يها شکوفه بود،کنار ستادهیا کنارش ثنا که یحال در لیسه به مربوط اخر عکس

 ...کرد نگاه همسرش صورت به و گرفت دست در را عکس

 ...زدن حرف به کرد بود،شروع ثنا به نگاهش و دستانش در قاب که همانطور

 ؟؟؟یکن يدور يخوایم یک ؟؟؟تایکن فرار ازش يخوایم یک تا-نیام

 ؟؟؟یچ که آخرش

 ...داره ازین بهت...داره دوستت ییا گهید هرکس از شتریب...خواهرته اون

 ...یکن يرفتار بد باهاش دینبا تو

 ...نشست لیسه کنار و گذاشت زیم يرو را عکس نیام
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 ...شینیبب گهید خوادینم دلت...یهست یعصبان...یناراحت دونمیم... رو حالت دونمیم-

 ...یبرادرش تو اما

 ...نزار ل،تنهاشیسه

 ...بود یطوفان وجودش در یول کردیم صحبت آرام گرچه...بود تر تلخ شهیهم از لحنش...کرد نگاه نیام گرفته افهیق به لیسه

 ...سخت یلیخ...بود سخت شیبرا

 ل؟؟؟یسه يدیم قول...یکنینم تشیاذ بده قول بهم-نیام

 ...کرد کج وارید طرف به را نگاهش...برگرداند را شیرو لیسه

 ...دیکش یآه نیام

 ....من از بعد...یباش مراقبش دیبا...انصاف یب ضهیمر اون-

 ...باهاش یباش قبل مثل خوامیم...سپارمیم تو دست رو ثنام من لیسه

 ....افتاده ییاتفاقا چه و کرده کاریچ که ندارم نیا به يکار

 برادر؟؟؟ ؟؟؟یفهمیم لیسه یبرادرش تو

 ...دارم دوسش چقدر یدونیم..يدار دوسش چقدر دونمیم

 ...هستم مهم واست من اگه...بکن نکارویا من خاطر به

 ...ترسمیم یلیخ...راستش

 ...یچ همه از ترسمیم....ترسمیم لیسه

 ...باشه راحت اون بابت از المیخ بزار...دارم يبد حس هی...دهیم اخطار بهم دلم ته يزیچ هی

 ؟؟؟یکن ترکش يخوایم چرا وجود نیا با-لیسه

 .... خودت چرا

 ...داد حیترج من به رو گرید یکی اون...نخواست منو اون...یلعنت تونمینم گهید من-نیام



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 361 

 ...انتیخ...لیسه کرد انتیخ بهم....فروخت منو اون

 ...شهینم صاف باهاش گهید دلم

 ...بود من زن اون

 کرد؟؟؟ کاریچ شیزندگ با يدید...بودم شیزندگ ي همه من خودش قول به

 ...باش کنارش تو...باش تو...باشم مواظبش تونمینم گهید من

 ...کنهیم فرق اون...باش نداشته یتوقع ساینک از...نیباش کنارش یطیشرا هر در خوامیم

 ....کنمیم خواهش....نیکن رفتار ينجوریا باهاش دینبا نیهست خانوادش شما

 ...نداره دوست رو ییتنها ثنا

 ...نداره وجود ییثنا گهید....مرد ثنا اما-لیسه

 ...افتاد لکنت به زبانش...دیپر صورتش رنگ...کرد نگاهش نامغهوم نیام

 ... یچ...چ-

 ...بود رو روبه به لیسه نگاه

 ... داد جون پاهام يجلو شب همون...خونه برگشتم که شب همون...مرد که دمید خودم يچشما با...دمید خودم-لیسه

 ل؟؟؟؟یسه-نیام

 ...گمیم راست-لیسه

 ...بود کجا نا به لیسه رنگ یب و جیگ نگاه...شد بلند شیجا از نیام

 ...انداخت عکس به ییا دوباره ینگاه

 "رمیمیم تو یب نره ادتی"

  ...شد خارج اتاق از و داد تکان شدت به را سرش نیام

 ...کردیم نگاه ساعتش به مدام...ستادهیا نگران و احسان،مضطرب دفتر بسته در پشت
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 ...دیکشیم طول انقدر دینبا... کرده رید انقدر چرا دانستینم

 ...زدیم قدم کوچک راهرو در بعد یکم... دادیم هیتک در به یکم

 ...شدیم رهیخ ها وارید یکرم رنگ به یکم

 بود آمده سراغش به یضینق و ضد احساست...دیشن یم را قلبش بلند و نامرتب ضربان

 ..شود چه خوادیم دلش که دانستینم قایدق انکه بدتر و شد خواهد چه احسان مالقات جهینت دانستینم

 ...دیکش ییا آسوده نفس احسان دنید با...ستادیا شیجا آسانسور،سر ستادنیا يصدا با

 ...نداشت را ماندن منتظر و دنیکش انتظار طاقت اصال روزها نیا

 ...کردیم شتریب را نیام استرس آرامش لبخند..آمد یم سمتش به محکم و آرام يها قدم با احسان

 ...برداشت قدم سمتش به عیسر

 ؟؟؟يداد طولش انقدر شد؟؟چرا یچ-نیام

 ...انداخت باال ییکرد،ابرویم باز را شرکت در دیکل با طورکه همان احسان

 ...کردم عرض سالم- احسان

 ...کرد فوت شدت با را نفسش نیام

 نه؟؟؟ ای شد یچ یگیم.. سالم-نیام

 ...داد هلش داخل به بایتقر و گذاشت نیام کمر پشت را دستش...کرد باز را در احسان

.. 

 بود احسان دستان سینو روان یپ نگاهش...نشسته احسان ییا قهوه زیم يرو روبه نیام

 نداره؟؟؟ وجود یمشکل گهید یعنی-

 ..تخت التیکشه،خ ینم طول ادیز ينجوریا...نباش نگران گفتم که من نه- احسان

 ...خورهیم خط ات شمناسنامه يتو از اسمش گهید ماه کی از کمتر
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 ...شد زیخ مین شیجا در نیام

 ...بود بهیغر او وجود با گرید آرامش...شود بند جا کی توانستینم

 شد؟؟؟ یتوافق طالق به یراض چرا نکهیا ؟؟؟منظورميکرد شیراض يجور چه-نیام

 نزد؟؟؟ یدونم،حرفیم چه نکرد؟؟ یمخالفت نکهیا ای...نشد ناراحت اصال یعنی

 ...انداخت باال را شیابرو غرور پر یحالت با احسان

 ...دیببخش...کردم غلط...مونمیپش بگه...بگه یچ یداشت توقع-

 ....نیگفت ایچ شد؟؟؟اصال یراض چطور یعنی...نه-نیام

 ...شهیم یراض که گفتم...ایگرفت کم دست منو-احسن

  افتاد یم اتفاق نیا آخرش چون...نداشت هم ییا گهید چاره هرچند

 ...شدیم ادیز مدتش ،فقطیجداش ازش یراحت به یتونستیم و توء با طالق حق

 ... میکن محکومش هست یمنکرات مسائل مخصوص که ارشاد دادگاه يتو م،کهیدار مدرك ازش انقدر ما ضمن در

 ...کنه قبول بود مجبور اون...شدیم خراب تشیوضع موقع اون

 ...نفعشه به شتریب ينجوریا

 ...نداشت گفتن واسه میزیچ...زدم حرف من شتریب یعنی...نزد هم يادیز حرف

 ...بگه تونستیم یچ

 ...دیشنیم يگرید يزهایچ خواستیم دلش نیام یول"

 "بود؟؟ یراض ییجدا نیا به هم او یعنی...یتوافق هم ان...شود طالق به یراض یراحت نیا به ثنا کردینم فکر

 ...دیبرس توافق به و دیکن صحبت باهم حقوق و حق و یمال مسائل مورد در دیبا ضمن در- احسان

 ...ندارم رو یکی نیا حوصله واقعا من چون خودته کار گهید اون

 دمیم انجام رو گهید يکارها منم....یبزن حرف باهاش دادگاه شروع از قبل تا بهتره
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 ...داد هیتک یصندل یپشت به و داد تکان را سرش یناراض نیام

 ...داد حیتوض را ثنا با مالقاتش خالصه طور به احسان

 ...کرد صحبت ییقضا و یدادگاله مسائل از فقط هرچند

 ...شانیحرفها از...دیبگو ثنا با برخوردش مورد در نیام به خواستینم دلش چیه

 ...بود داده انجام که يکار از و

 ...است حساس مسائل نیا يرو نیام دانستیم

 یم انیجر به را شان پرونده يزود به و کرده طالق یتوافق دادخواست به یراض را ثنا که داد نانیاطم او به فقط

 ...زود یلیخ...اندازد

... 

 ...افتاد انیجر به احسان وقفه یب يها تالش با موئد از زودتر ، ها دادخواست و طالق پرونده

 ...رفتیم طرف ان به طرف نیا از احسان دنبال به متحرك ییا مرده مانند نیام

 ....طبقه آن به طبقه نیا از... اتاق آن به اتاق نیا از

 ...شدیم نییپا و باال دیبا مدام...کردیم امضا را ییها برگه دیبا مدام...بود خسته ذهنش و گرفته درد شیپاها

 ...کردیم شانشیپر یحساب انجا ازدهام پر و شلوغ يراهروها

 ...بود تار و رهیت جا همه...دادیم غم يبو جا همه

 ...دهدیم انجام را کارها شتریب بایتقر و اوست کنار احسان که کردیم شکر خدارا

 ...بود گذاشته انیدرم ثنا خانواده با را مسئله احسان خود

 ...شان اندازه از شیب غم و یناراحت انیم در....فروغ و ریام نیشرمگ چشمان انیم در

 ...بود داده یکامل حاتیتوض و گفته انها به بود الزم که را هرچه

 ...شدند حاضر دادگاه جلسه نیاول يبرا ریام همراه ثنا
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 ...کند تحمل را پدر یناراض و خشم پر يها نگاه مدت نیا تمام در بود مجبور و

 ...نداشت را حتینص از پر و يتکرار يها حرف دنیشن ي حوصله گرید...نداشت را او با بحث و جر حوصله

 ...شود تمام زیچ همه خواستیم دلش

 ...ستادیا وارید بر هیتک هم ریام...نشست یاتاق در کنار یصندل يرو

 ...بود ها مدت از بعد دارشانید نیاول نیا...ندیبیم را نیام امروز دانستیم ثنا

 ...رود فرو خود حس یب و تفاوت یب جلد در بازهم کردیم یسع و دانستیم را نیا هم نیام

.. 

 حیتوض را يزیچ شیبرا داشت احسان...شد خفه و شلوغ يراهروها همان وارد دست درون يها برگه با احسان همراه

 ...دادیم

 ... گرفت باال را سرش نیام

 ...کند قلبش تمیر و حبس اش نهیس در نفس... ستادیا ییا لحظه ثنا دنید با

 ...گذشت ذهنش از زیچ کی فقط لحظه ان در

 ...بود شده ش،تنگیبرا دلش چقدر

 ...بود نشسته یصندل يرو ییا سرمه مقنعه و مانتو با ثنا

 و طونیش یرستانیدب دختر همان به هیشب را او هم باز شیها لباس...بود شیپا ریز يها یکاش به نگاهش و نییپا سرش

 ....بود کرده گوشیباز

 ...داشت تن به دارید نیاول در که بود ییها لباس همان دیشا

 ...طونیش و شاد نه...دیرس یم نظر به افسرده و مغموم حاال اش چهره که تفاوت نیا با

 ...دیایب خودش به تا فشرد، را نیام يبازو احسان

 ...افتاد راه به احسان دنبال به ریتاخ یکم با نیام
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 کرد زمزمه گوشش کنار و برد کینزد را سرش احسان

  ...کن رفتار یعیطب و خونسرد-

 ...بود دادگاهشان جلسه نیاول امروز

 ...بود شان یزندگ کننده تمام که یاتاق...رفتندیم اتاق آن به هم همراه دیبا حاال و شده انجام کارها تمام

 ..فشرد دست در را دستانش و رفت سمتش به ریام دنید با نیام

 دهانش در را حرف ریام دلخراش ي جمله بزند،که یحرف خواست...شدیم رو به رو او با بار نیاول يبرا هیقض نیا از بعد

 ....خشکاند

 ...داشت چشم بر یاشک نم و فشرد یم دست در را نیام دست که یحال در

 ...ندیبب شده تباه نگونهیا را دخترش یزندگ که بود سخت شیبرا

 ...بود اناتیجر نیا تمام مسئول خود نظرش به که يدختر

 ...پسرم کن حالل-ریام

 ...نداشت را ریام يچشمها به کردن نگاه تحمل...انداخت نییپا ار سرش نیام

 ...کردیم بخشش طلب او از داشت حاال و سپرده دستش را دخترش او يروز

 ...کرد نگاه احسان به کالفه نیام

 ...امد سمتشان به احسان

 ...کنند صحبت يا لحظه چند دخترتون با نیام دیبد اجازه صابر،اگه جناب-

 ...شد رهیخ احسان به شده گشاد چشمان با ن،منگیام

 ...برسند توافق به باهم دخترتون حقوق حق و یمال مسائل مورد در دیبا- احسان

 يبعد دفعات به کار ينحوریا...هست وقت یساعت مین هی هنوز...بزنند رو حرفاشون جلسه يبرگذار از قبل تا بهتره

 ....کشهینم
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 ...گرفتینم خود داماد صورت از را بارش حسرت نگاه که یحال در...کرد دییتا را احسان يها حرف سر با ریام

.. 

 ...کردینم نگاه جا جیه و کس چیه به...بود انداخته ریز را سرش ثنا

 ...بودن نما انسان همه نیا از...دهیفا یب و پوچ احترام همه نیا از خرد،یم بهم حالش

 ...بود گرفته اش چهره و درهم شیها اخم...دادیم تکان یعصب را شیپا

 ...شد بلند باالجبار

 ...دوخت چشم احسان مغرور و روزمندانهیپ صورت به ییا لحظه

 ...زد احسان صورت به یواضح و بزرگ پوزخند

 ....شد خارج آنجا از و رفت ها پله طرف گرفت،به را نگاهش سپس

 ...برود دنبالش به خواست نیام از اشاره با احسان

... 

 ...بود امد و رفت پر و شلوغ هم یرونیب محوطه

 ...آدمها نبودن خوشبخت از پر...داغان و درب يها چهره از پر...یشانیپر و استرس از پر

 ...یچارگیب و یبدبخت از پر

 ...کردیم نگاه اطراف به و بود نشسته یسنگ تکه يرو ثنا

 ...دیکشیم اعصابش يرو خط ، کبود یصورت با جوان دختر هیگر يصدا

 ...رفت سمتش به آرام يها قدم با نیام

 ...شدیم یتداع ذهنش در یگرم،زمستان شب آن ادی که یحال در

 ...برسند توافق به باهم مراسم يبرگذار يبرا هیمهر زانیم مورد در بود،تا شده روان ثنا دنبال به هم شب آن

 ...ییجدا يبرا یمال حقوق و حق سر بر دنیرس توافق به يبرا...  او دنبال به هم حاال
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 ... کرد حلقه هم در را شیدستها...ستادیا شیرو روبه

 ...بود کوبنده و خصمانه کامال لحنش

 ...مورد در دیبا...نمونده يادیز وقت...میبزن رو حرفهامون بهتره...خب-نیام

 ...خوامیم رو حقوقم و حق تمام من- ثنا

 ...بست را دهانش...آورد درد به را قلبش ثنا رحم یب و محکم...خشک يصدا

 ...دوخت نیام به حسش،را از یخال يها چشم...ستادیا شیرو روبه ثنا

 ...بود خی...بود روح یب و سرد نگاهش

 ....نداشت نهیس در یقلب گرید....نداشت دادن دست از يبرا يزیچ گرید

 ...نیبد بهم کمال و رو،تمام همش دیبا...بگذرم حقم قرون کی از ستمین حاظرم- ثنا

 ...شتریب نه کمتر نه

 ...شود خفه خواست نیام از ییجورا کی و اورد باال سکوت عالمت به را دستش بزند،ثنا یحرف خواست نیام

 ...راد يآقا نیبفرست پس دیبا هم رو لیوسا تمام- ثنا

 ...رو همش...نیبد لیتحو اول روز مثل دیبا رو نیکرد داغون و نیشکست که ییزایچ تمام

 ...زد یتلخ پوزخند نیام

 ...صابر خانم ينبود پرست پول و يماد انقدر قبال-نیام

 ...نشود دستانش لرزش متوجه نیام خواستیم دیشا...داد تکان هوا در را دستش ثنا

 ...نبودم زایچ یلیخ قبال...بود قبل اون- ثنا

 ..دیشنیم را شیها نفس يصدا که يجور.. شد کینزد نیام به.. اورد نییپا یکم را شیصدا

 نه؟؟؟ مگه هستم االن اما...نبودم هرزه قبال اخه-

 ...داشت تشیعصبان از نشان دارش صدا و بلند يها نفس...کرد نگاهش یوحشتناک اخم با نیام
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 ...گذاشت بازو يرو شیها دستش...زد یبیفر دل و بایز لبخند ثنا

 ...داره خرج کردن یزندگ ییتنها حال هر به-

 ...دیغر اش شده دیکل يها دندان يال به ال از نیام

 ...ببند دهنتو-نیام

 ؟؟؟یهست یک يفکرکرد ترسم؟؟؟تویم ازت يکرد فکر هینبندم؟؟؟چ واگه- ثنا

 ...بود رانهیتحق کامال حاال ثنا نگاه

 راستش...دردسر یب...يریم يدار خودت که متشکرم ازت واقعا...یکنیم کم سرم از رو تیسا يدار که ،ممنونیراست-

 ...بود دهنده ازار يادیز وجودت

 ...دهیم حال شتریب ییتنها یدونیم آخه

 ...مشود خرد شتریب و شتریب لحظه هر کردیم احساس...دیکشیم نفس صدا با و محکم نیام

 ...کردیم لهش داشت ثنا...پاشدیم فرو

 ...زدیم حرف تمام یحم ریب با و رفته نشانه را او غرور مانده ته

 ...زندیم حرف دنیبخش و یمانیپش از.. کندیم التماسش ند،کهیبب را عاشق يثنا خواستیم دلش نیام

 ...داشت تنفر يبو و رنگ چشمانش بود، ستادهیا شیرو به رو که يدختر

 ...رفت عقب به قدم چند ثنا

 ...سوخت دستش مچ کرد احساس شود،که رد کنارش از داد،خواست تکان نیام يبرا تاسف يرو از يسر

 ...کردیم حس صورت بر را اش کالفه و داغ يها نفس...بود متریسانت چند فقط نیام با اش فاصله...برگرداند را صورتش

 ...فاصله نیکمتر با...چشم در چشم

 ...بگو راست رو بار کی نیهم...بگو رو راستش کنمیم چرا؟؟؟خواهش بگو بهم چرا؟؟فقط-نیام

 ...گمیم و راستش...گمیم بهت باشه- ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 370 

 ...کرد نیام اهیس چشمان ي حواله و ختیر چشم در را تنفرش تمام ثنا

 ...دمید عمرم تمام يتو که يبود یآدم نیتر احمق تو چون-

 ...شکست خواهد دستش مچ دهد فشار شتریب یکم کرد،اگه حس ثنا...شد شتریب نیام دستان فشار

 ...دیلرز نیام تن که يجور...خورد نیام صورت به اش ینیب که يجور..برد تر کینزد را صورتش

 ...یاحمق هم هنوز- ثنا

 ...درار دستت از هم رو مسخره حلقه اون ضمن در

 ...برود...شود دور ثنا خواستیم کرد،دلش ول را دستش نیام

 ...کندیم اش مسخره ثنا کردیم احساس

 ...نداشت هم را یکینزد همه نیا تحمل هرچند

 ...نداشت را یچیه تحمل گرید...نداشت را ها حرف نیا تحمل گرید

 ...دیچرخ سمتش به...ستادیا ییا لحظه...شد دور قدم چند او به پشت ثنا

 ؟؟یراست- ثنا

 ...سوزاند را صورتش ثنا محکم یلیس بود،که برنگشته کامل هنوز نیام

.. 

 ...شد تمام دادگاه جلسه

 ... نداختین ثنا به ینگاه مین یحت نیبودند،ام کوچک ي خفه اتاق آن دورن که یمدت تمام در

 ...بود نخورده یمحکم نیا به یلیس حال به تا...سوختیم هنوز صورتش

 ...وفندیب ثنا به لحظه کی یحت نگاهش خواستینم دلش

 ...دیترسیم او نگاه از

 ...کردیم نگاهش یگاه از هر که بود ثنا فقط
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 ...شدیم ختم حسرت به تهش که ینگاه...بود خشک و سرد هم هنوز نگاهش

 ...بود شده قرمز یکم نیام صورت

 ...بوده کوبنده و قدرت پر اریبس دستش موقع ان دانستیم ثنا

 ...بود کوبانده نیام صورت بر لحظه آن را شیدل و دق و حرص تمام

 ..شد خنک دلش

.. 

 .. نبود يا جلسه انجام و آمدن به يازین گرید دادگاه، مشاور نظر طبق

 ..شود صادر طالق بر یمبن سازش امکان عدم یگواه..برگه آن طبق ،تايباردار عدم شیآزما برگه بود مانده فقط

 ...شد منگنه ان يرو عکسش که مربوطه فرم با همراه...رفتیم بود کرده مشخص دادگاه که یشگاهیآزما به دیبا فردا

 ...نشد هم ریام امدن منتظر یحت و زد رونیب انجا از درنگ، بدون جلسه اتمام از بعد

 ...بود عیسر و تند شیها قدم

 ...گذاشت سر پشت دو حال با را رهیت ي ها پله

 ...نداشت طاقت گرید...شدیم خالص زودتر هرچه دیبا...شدیم خارج آنجا از زودتر هرچه دیبا

 ...بود بس گرید

 ...نشست تنش تمام به يبد لرز شستیم را صورتش ناخواسته يها اشک که یحال در متشنج، محوطه آن از شدن خارج با

 

 یکنیم دایپ منو تنها چـرا یجمع ونیم تو غم آخه/  یکنیم رسوا منو نییپا این نگهدار خودتو من اشک

 

 به بدنش...شد خم گردن يرو سرش...زد زانو آب يجو کنار و رفت رو ادهیپ سمت به شده تر آرام حاال که ییها قدم با

 ...دیلرزیم شدت
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 ...ختیریم نیزم بر و دیچکیم نییپا هم سر پشت شیها اشک

 

 شونیپر دل شونیپر من تنها و نیغمگ من تویب/  لرزون ياشکا نیا هرشب من بالش رو زهیریم

 

 ...  آورد باال و نشست جانش به بازهم تهوع حالت

 .... را اش معده یچیه تمام

 ...را شیگلو نیسنگ بغض تمام...را مدت نیا يها رنج و درد تمام

 ...را اش نهیک و نفرت تمام...را اش یتفاوت یب و يساز ظاهر تمام

 ...اورد راباال اش ساله کی یزندگ تمام

 

  یکنیم نایم يتو بـاده يجا شب هر منو قلب خون/  اهیس چشم يا آخه مردم شیپ ینگاه با منو یشکنیم

 ...شدیم دهیکش اهیس يها آسفالت يرو شیپاها

 ...دیتابیم تنش بر دیخورش میمستق يها اشعه

 ...بود تر گرم شهیهم از نظرش به ماه بهشتیارد يهوا

 ...کردیم حس کمر بر را عرق يها قطره رد

 ...بود زانیاو بدنش طرف دو دستانش

 ...معلق نیزم و آسمان انیم ، دستش درون شیآزما برگه

 ...زده رونیب شگاهیآزما در از یک ، امد ینم ادشی

 ...بود گفته کیتبر او به ، يلبخند با..  پوش دیسف يدختر که ، داشت ادی به را ییا لحظه فقط

 ...را ششیآزما مثبت جواب کیتبر
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 ...  را شدنش مادر کیتبر

 ...بود دوانده شهیر درونش در بود وقت یلیخ که يزیچ وجود کیتبر

 ...ماه سه مدت به وقت یلیخ

 ...کردیم درك را اش وقته چند نیا يها حس تمام یمعن حاال

 ...سشیخ و گرم شکم يرو...دیکش صافش شکم ي،رو آورد باال را راستش دست

 ...ناآشنا و بیغر یحس...داشت یبیعج حال و حس

 ...یداشتن دوست یحس...بایز یحس

 ...کردیم تجربه را ناب حس نیا عمرش لحظات نیتر دانهیناام در ،حاال بود شیآرزو تینها شهیهم که یحس

 ...را یزندگ حس...را بودن حس نیا

 ...داشت خدا وجود از نشان که یحس

 ...دانستیم را زیچ کی فقط

 ....نبود تنها گرید او

... 

 ...روزها اکثر مانند...بود رفته فرو مطلق سکوت در خانه

 ...بودنش تنها شهیهم مانند

 ...رفتیم دادسرا به شیآزما برگه با همراه دیبا فردا

 ...رفتیم اش بچه پدر دوباره دنید به دیبا فردا

 ...گرانید العمل عکس یحت ای...بود خواهد چه نیام العمل عکس دانستینم

 ...بودن پدر...شدن پدر عاشق...بود بچه عاشق که ینیام
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 در وضوح به حاال که يزیچ از زده جانیه...گرانید العمل عکس دنید از زده جانیه...بود شده زده جانیه ها مدت از بعد

 ...کردیم حسش وجود

 ...داشت یخاص ذوق و شوق

 ...باشند داده او به را ایدن ییگو...سرحال و شاد ها مدت از بعد...بود خوشحال

 ...بود آرام شب آن چقدر

 ...نیغمگ طرف کی از...بود خوشحال طرف کی از...داشت یبیعج يهوا و حال

 ... شد بلند تخت يرو از

 ...کرد روشن را کوچکش صوت ضبط

 ...دلتنگ...شد ییهوا دلش

 ...بود هم او کاش يا...نبودنش دلتنگ

 ..باهم...بودند هم کنار در کاش يا

 ...اش بچه پدر نبودن از گرفت...گرفت ایدن تمام اندازه دلش

 ...گرفت دلش

 ...تنها يمادر حال به

 ...پدر یب یکودک حال به

 ....عاجز و درمانده يپدر حال به

 ... دیچیپ اتاق يفضا در اش عالقه مورد آهنگ يصدا

 ...شد رهیخ اهیس آسمان به... نشست اش لبه و باز را اتاق پنجره

 ...درخشان يها ستاره از پر...بود آرام هم آسمان
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 شودیم آب قطره قطره چگونه ام دهید درون غم که کن نگاه

 شودیم آفتاب دست ریاس سرکشم اهیس ي هیسا چگونه

 شودیم خراب ام یهست تمام کن نگاه

 کشدیم کام به مرا ییا شراره

 بردیم اوج به مرا

 کشدیم دام به مرا

  شودیم شهاب از پر من آسمان تمام کن نگاه

 شودیم شهاب از پر

 شودیم شهاب از پر من اسمان تمام کن نگاه

 شودیم شهاب از پر

 

 ...گذشت آسمان کیتار و اهیس دل از لحظه ان که ، بود نور پر یشهاب یپ ثنا نگاه رد

 ..خواندیم همچنان خواننده

 ...کرد زمزمه لب ریز ثنا

 ...شهاب...شهاب...شهاب- ثنا

.. 

 ...رفت حال از ثنا يباردار خبر دنیشن از فروغ

 ...سابق يها هیکنا و شین... ها حتینص... ها پند...  ها حرف همان ر،بازهمیام و

 ... جنجال و جار بازهم

 ...نبود سابق يثنا...نبود قبل مانند گرید ثنا یول
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 ...دیجنگیم شیبرا دیبا که داشت را يزیچ حاال ، نبود تنها گرید حاال

 ...دادیم نشان العمل عکس یحرکت و حرف نیکوچکتر مقابل در و کردینم سکوت گرید

 ...بزند ادیفر که نیا نه

 ...کامل يخونسرد با...دادیم جواب محکم و کوبنده اما... شمرده... آرام

 ...بود جنگ دانیم بلکه ، نبود خانه گرید شان خانه

 ...آنها دو هر به...کردیم التماس شیها چشم با فروغ

 ...کردیم جدا هم از را دختر و پدر جان یب دستان و ناتوان يپاها با

 ...شدیم شانیدعوا از مانع و

.. 

 ...کردیم فکر فردا به و دیکش دراز تخت يرو ثنا

 ...گرانید شدن خبر با و فردا به

 ....نشست تختش شد،کنار اتاق وارد و زد در به آرام فروغ

 ...بود گذاشته شکم يرو را دستش که یحال در ، دوخت سقف به را نگاهش ثنا

 ...نزدم بهت هم حرف کلمه کی ، افتاده ها اتفاق نیا یوقت از...بگم یچ دیبا دونمینم-فروغ

 ...نگفتم يزیچ...کردم سکوت

 باشه کرده رو ممکن کار نیبدتر اون اگه یحت..  رهیبگ سخت گوشش جگر به تونهیم يمادر کدوم آخه

 ... رفت غره چشم ثنا

 ...بزنم حرف افتاده که ییها اتفاق مورد در خوامینم من-

 .. چرا بگم و کنم بازخواستت خوامینم من

 ...کرد شهینم شیکار هم گهید.. ختهیر که هیآب.. شده انجام که هیکار چون
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 ...بچس نیا مهم...ییتو مهم...االنه مهم...گذشته ها گذشته

 ...ملتمس...بود نیغمگ لحنش...گذاشت ثنا دست يرو را دستش فروغ

 ... يایب کوتاه خوامیم ازت...خوامیم ازت زیچ هی فقط-

 ...دوخت مادر یاشک يها چشم به را نگاهش ثنا

 ...دیفهمینم نویا چرا...امیب کوتاه دیبا که ستمین من نیه؟؟؟ایچ منظورتون- ثنا

 ..يشد پرخاشگر و لجباز انقدر چرا فهممینم من.. خودته رفتار جهینت نایا.. نکن نگام ينجوریا-

 ...يزیت و تند انقدر چرا

 ...يریگیم جبهه و يریم در کوره از یحرف نیکوچکتر با

 ... کردم اشتباه.. خوامیم معذرت یبگ نکهیا يجا به

 ...شنیم یعصبان اونام که معلومه خب...یکنیم يقلدر و یستیا یم جلوشونم تازه

 ن؟؟؟یکرد جهنم برام رو یزندگ که شماها ای زمیت و تند رم؟؟منیگیم جبهه من- ثنا

 ...بخوام معذرت بخوام که نکردم یاشتباه کار من

 ...دیکنیم فکر شما که ستمین یاون من

 .. دیببخش منو کردم اشتباه ام؟؟بگمیب کوتاه حاال

 ...نیداد نسبت بهم شماها که ییخطاها قبول یعنی نیا

 ...نزن تیخر به رو دراومده؟؟خودت کجا از حرفا نیا ؟؟پسیچ یعنی-فروغ

 ...نکن انکار انقدر ثنا گهید بسه

 ...رهیگیم شکل وجودت يتو داره که باش بچه اون فکر به یستین خودت فکر به

 ...نباش خودخواه انقدر

 ...دیخند بلند ثنا
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 ...درسته دیگیم شما یهرچ باشه...خودخواهم من آره...خواه خود- ثنا

 ...امیب کوتاه که نینخوا من از اما...بوده درست شما يها حرف شهیهم

 ...بشه مال يپا حقم خوامینم گهید که بچس نیا خاطر واسه فقط.. امینم کوتاه که نهیا خاطر به اتفاقا

 ...نهیا خاطر واسه نکارایا ي همه

 ...کننیم ییا گهید يفکرا گرانید...یگیم خودتت واسه تو که ییزایچ نایا-فروغ

 ..کن گوش حرفام به کمی

 ...خودت یزندگ واسه...گمیم خودت خاطر واسه خدا به

 ...خوادینم رو بچش بد يمادر چیه

 یبکن اونکارو باهاش اومد دلت چطور آخه.. فهیح بچه نیا خدا به ، داره دوستت نیام کن باور

 نشده، رید هنوز هم حاال

 ..بشه گرفته سر از تونیزندگ دوباره ينجوریا تا بوده خدا خواست نیا دیشا

 ...کرده نگات...کرده تیعنا و لطف بهت گهید بار هی خدا

 ...نباش يناشکر بنده انقدر

 ...شد زیخ مین شیجا در ثنا"

 "...زد زل مادر به و کرد کیبار را شیها چشم

 ...ادیم کوتاه شهیم پدر بفهمه،داره اگه هم نیام...ایب کوتاه کمی-

 ...يبخوا ازش دیبا تو فقط

 ...شهیم نرم اونم یش نرم باهاش کمی اگه.. داره دوست هنوزم اون

 ...نباش لجباز و قد انقدر

 ...شهینم بند سنگ رو سنگ وگرنه باشه داشته یگذشتگ خود از کمی دیبا زن
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 .. بچه نیا خاطر به ، کن گذشت کمی

 ؟؟يخوایم مادر و پدر یب.. باشه طالق بچه بچت، يخواینم که تو

 .. بخواه ازش گهید فرصت هی.. يکرد اشتباه بگو بهش.. بزن حرف باهاش.. ششیپ برو

 .. خوردس زخم االن اون.. باش مهربون باهاش کمی

 ...يکرد مال لگد کارا نیا با رو غرورش تو

 ...طرفش يبر دیبا تو سخته براش.. مرد اون

 ...يزد خودت بخت به لگد چرا دونمینم.. چرا دونمینم اما يدار دوسش توهم دونمیم

 .. یکنینم ضرر بخدا.. کن گوش مادرت حرف به شده که بارم هی

 ...شهیم آروم اونم ادیب ایدن به که بچتون بگذره که وقت چند

 ...اریب دست به رو دلش گهید بار هی...کن ییدلجو ازش ، دهیرنج االن اون... یکن تالش کمی دیبا فقط...شهیم قبل مثل

 ...ماها خاطر به.. بچت خاطر به... خودت خاطر به

 ...یباش نیام کنار در خوادینم دلت گهید هم تو که نگو

 باهاش؟؟؟؟ یداشت يبد یزندگ مگه

 .. دختر نباش انصاف یب انقدر.. دارن رو يمرد نیهمچ يآرزو همه خدا به

 ...کنمیم دق کارات دست از دارم خدا به...نکن دلمون به انقدرخون

 ...جونمون يبال يشد ، یباش دلمون مرهم... دستمون يعصا نکهیا يجا به

 گم؟؟یم یچ يشنویم

 ...دیشنینم هارا حرف نیا و بود کر کاش يا...دیشنینم کاش يا

 ...شد خون دلش

 ؟؟؟ یچ من غرور ؟؟؟یچ من پس- ثنا
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 ؟؟؟یچ ریتحق و نییتوه همه نی؟؟؟ایچ من احساسات

 شه؟؟؟یم قائل ارزش من يبرا ی؟؟؟ک کنهیم ییدلجو من از یک ؟؟؟یچ من يها یدگیرنج

 ستم؟؟ین مهم ؟؟من مامان یچ من پس

 کردم؟؟؟ کارتونیچ من ن؟؟مگهیکنیم ينجوریا بامن چرا

 ...یخواست نجوریا خودت تو-فروغ

 داد تکان را سرش ثنا

 ...بوده شما با حق شهیهم...باشماس حق...آره- ثنا

 ...بخوابم خوامیم... دیبر دیتونیم حاال... دمیشن رو حرفاتون

 ثنا؟؟؟-فروغ

 ...برو... مامان برو- ثنا

 ...نفع به نیا ؟؟؟یشیم یعصبان زود انقدر چرا-فروغ

 ستمین اهلش من... ستمین من... نهیا به يفداکار اگه... نهیا به گذشت اگه... نه- ثنا

 .. ستمین آدم اصال من

 ... يفداکار نه ، گذشت نه ، شهیم سرم تیانسان نه

 ...یچیه..  ستمین یچیه من

 ...باشم تنها خوامیم ، رونیب دیبر حاال

 ...یشیم مونیپش کارات نیا از يروز هی باش مطمئن... ثنا یشیم مونیپش-فروغ

 ...مطمئنم آره... مطمئنم- ثنا

... 

 ...شد داریب خواب از زود صبح
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 ...میمال شیآرا یکم با همراه ، کرد تن به یمناسب و کیش لباس

 ...نکرد ياصرار هم ثنا ، کند اش یهمراه نشد حاضر ریام

 ...دیکشیم را زیچ همه جور ییتنها دیبا امروز

 ... نبود تنها گرید..  نه

 ...دیرس دادگاه به احسان و نیام از تر زود

 ...نشست جلو يها یصندل يرو و رفت نظر مورد اتاق به

 ...شدند وارد احسان همراه به نیام ، باز اتاق در لحظه چند از بعد

 ...نشست یصندل يرو کنارش...انداخت ثنا به ییگذرا و کوتاه نگاه نیام

 ...خوردیم حرص درون از که یحال در

 ...بود ششیپ روز چند يها حرف بر يدییتا برگ ثنا ظاهر

 ...ثنا یصورت يها لب يرو نه ، کند متمرکز امروز جلسه يرو را افکارش کرد یسع

 ...بود شده رهیخ دستش درون يها برگه به انسالیم یقاض

 ...کرد نگاه بلندش يها ناخن به و انداخت ریز را سرش ثنا

 ...بودند دوخته سال انیم مرد دهان به چشم احسان و نیام

 ...نداره وجود طالق حکم صدور امکان فعال ، داسیپ که نجوریا...خب-

 ...دیپر شیجا از احسان

 ؟؟یقاض جناب هیچ له؟؟مشکلیتکم که مدارك تمام ؟؟ هیچ چرا؟؟منظورتون-

 ...کرد نشستن به مجبور را احسان ، خشکش و سرد نگاه

 ...بشنود را شیحرفها ادامه بود منتظر...کردیم نگاه او به متعجب هنوز نیام

 ...شد رهیخ نیام به زیر يها چشم ان با یقاض



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 382 

 ...هستن باردار شما همسر ، شیآزما برگه نیا طبق-

 ...ستین یحکم چیه صدور امکان نوزاد تولد تا

 ...بود ینگفتن و فیتوص قابل ریغ ، نیام حالت

 ...بود شده قفل زبانش احسان

 ...دوخت ثنا به را اش نهیک پر نگاه

 ...سوخت شتریب و گرفت لیتحو يپوزخند بازهم و

 ..بود دوخته چشم انسالیم مرد آن حضور از یخال زیم ،به دهیدر یچشمان و باز یدهان با نیام

 ...رفت رونیب به مرد آن همراه به احسان

 ...کردیم نگاهش رهیخ ثنا

 ...بود نگذاشته شیتنها کاش يا...ماند یم نیام کنار احسان کاش يا...کند درك را حالش توانستیم

 ... دیچرخ طرفش به کامل

 ...بود تنها چقدر... زده شک چقدر خبر نیا دنیشن موقع خودش که کردیم فکر نیا به

 ...باشد کنارش یکی تا داشت ازین چقدر

 ...گذاشت نیام دست بر آرام را دستش

 ...برگشت طرفش به نیام نگاه

 ...خوامینم هم حاال...وقت چیه..کنم تتیاذ نخواستم من- ثنا

 خودت خواسته نیا چون...کردم قبول هم رو یچ همه که يدید...میش جدا هم از يخوایم تو که همونجور خواستم یم من

 ...بود

 ...کن باور دونستمینم يزیچ موردم نیا در

 ...هیقض نیا خاطر به یکنیم فکر اگه...بابت تینگران اگه
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 ...کردیم حرکت ثنا صورت يرو نیام چشمان

 ...نیام یستین مجبور تو...باشم سربارت خوامینم من کن باور- ثنا

 ...یکن صبر ماه 6 دیبا فقط ، یکن تحمل رو وجودم بالجبار تو شهینم باعث هم موضوع نیا

 ...باش مطمئن...شهیهم يبرا...یشیم راحت دستم از وقت اون

 ...شد تار نیام چشمان

 ...شد لغزان یاشک يها چشم پشت از ثنا ریتصو

 ...بود گرید يجا فکرش...کردینم فکر زهایچ نیا به اصال او

 شم؟؟؟یم پدر دارم من یعنی-

 ...کرد پاك را شیاشکها دست با ثنا

 ...داد تکان را سرش

 ...دیکش ییا مهین نصفه نفس نیام

 ؟؟يکرد کاریچ من و خودت با تو-

 ...يدیدیم منو کاش يا...یداشت اعتماد بهم کاش يا...يکردیم باورم کاش يا- ثنا

 ...داشتم ارزش برات کمی فقط...کمی کاش يا

 ...یداشت اعتماد من به دیفرش از شتریب یکم کاش يا

 ...کند فکر زهایچ نیا به خواستینم لحظه آن در...شد بلند شیجا از کالفه نیام

 ...کند هیگر ای بخندد دانستینم..ناراحت ای باشد خوشحال دانستینم

 ...شدیم پدر داشت واقعا

 ...شدندیم فرزند صاحب داشتند آنها... بود حامله ثنا

 ...بزند يلبخند خواست... بزند یحرف برگشت،خواست ثنا سمت به



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 384 

 ... گرفت جان چشمانش يجلو يریتصاو که

 ...آور چندش يریتصاو...مبهم و تار يریتصاو

 ...باخت رنگ صورتش

 ...شد عوض کم کم نگاهش حالت

 ...گرفت ثنا طرف به را انگشتش...شد کینزد قدم چند

 ...شدیم بلند چاه اعماق از ییگو شیصدا

 ...بدونم کجا از...معلوم کجا از-

 ...کرد نگاهش جیگ ثنا

 باشه؟؟؟؟ من از که معلوم کجا از-

 ...دیگز لب ثنا

 ...رفت عقب عقب...دیکش نیزم يرو را شیپاها

 ...بشنود ییحرفها نیهمچ است ممکن که ، بود دهینرس ذهنش به خودش چرا...بود نکرده فکر نیا به چرا

 ...نبود کار زنا او مگر...نبود خائن او مگر

 ...باشد داشته وجود در حرام ییا نطفه توانستیم پس

 ...دردش پر سر در... منگش و جیگ سر در... دیچیپیم سرش در نیام جمله

 ...گرانید يها حرف...پدرش مدام يها حرف...مادرش الیخ خوش يحرفها

 ...شدیم خود بچه منکر که يپدر حاال و

  ...را بودن یحرام تهمت...زدیم تهمت هم خود بچه به داشت نیام حاال

 طالق حکم بودند، ییجدا به لیما هم باز اگر موقع آن و کردندیم صبر نوزاد آمدن ایدن به تا دیبا نیزوج ، یقاض حکم بنابر

 ...شدیم صادر
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 ...بود پدرش با بعد به آن از و مادر با یسالگ هفت تا طفل حضانت

 ...بود شده لیتبد کابوس به ثنا يبرا جمله نیا

 ...زشت یکابوس...ترسناك یکابوس

 ...کنند جدا کودکش از را او ، خواستینم دلش چیه

 ...ردیبگ او از را بایز حس نیا ، نداشت حق کس چیه

 ...شدند رانیح و زده شک ، ثنا يباردار خبر دنیشن از یهمگ

 ...شد شروع

 ...جدل و بحث هم باز...ثیحد و حرف بازهم

 ...بود ییجدا همان نظرشان یبعض...بدهدند شان یآشت خواستندیم یبعض

 ...تواندینم یعنی، بماند ثنا با خواهدینم که دانستیم نیام

 ...شدیم مشخص بچه فیتکل دیبا اما

 ...داشت شک نیام

 ...نه ای است خودش مال بچه که شود مشخص صد در صد خواستیم

 ...رندیبگ يا ان يد تست او از نوزاد تولد از بعد شد قرار ، ساینک شنهادیپ به

 ...بماند ثنا شیپ گذاردینم وجه چیه به باشد او به متعلق نوزاد اگر که ، کرد اعالم موقع همان از نیام

 ...ردیگیم او از را بچه موجود يها مدرك و سند با ، بدهد اش خانواده و او به را بچه نخواهد ثنا اگر که بود گفته

 ...شود بزرگ ثنا همچون یزن دست ریز اش بچه ندارد دوست بود گفته

 ...تیترب نیبهتر با...شدیم نیبهتر دیبا او فرزند

 ...نبود شیها گفته در ریتاث یب هم احسان نظرات و ها حرف

 ...ثنا قلب در بود خنجر مانند شیحرفها
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 ...کردیم دیتجد را اش شبانه يها کابوس که ییحرفها

 ...نبود وقتش حاال...زدینم دم و دیشنیم را شانیحرفها ثنا

 ...کرد هیهد را آرامش کودکش به حاال نیهم از او

 ... کنند شیجدا او از گذاردینم یمتیق چیه به دانستیم و خواستیم او يبرا را زیچ همه گرید

 ...بود شییتنها مونس حاال که او

 ...وجودش از يا تکه

 ...خواستینم او بدون یزندگ را گرید که ، شده وابسته او به يقدر به کوتاه مدت نیهم در

 ...خواندیم ییالال شیبرا ها شب

 ...ایدن يها ییبایز از...یخوشبخت از...يشاد از...گفتیم یزندگ يها یخوب از

 ...دیدیم را ها یسخت دینبا او فرزند...شدیم بزرگ جنجال و غم در دینبا او فرزند

 ....ختیریم کودکش يپا به را ایدن او

...  

 ...نباشد خانه کردیم یسع شتریب...گذاشتیم سرش به سر کمتر گرید ریام

 ...نداشت یتیاهم ثنا يبرا هرچند د،یرسیم ثنا به مدام فروغ

 بردینم ادی از را شانیها حرف وقت چیه او..کنندیم را مراعاتش حاال که نبود مهم شیبرا

 ...را یارزش یب و ياعتماد یب گردینم فراموش گاه چیه

 ...شدینم رنگ کی آنها با هرگز دلش

 ...شدیم تنگ ادیز...گرفتیم ادیز روزها آن دلش...دلش

 ...باشد داشته کنار در را شوهرش ، لحظات و دوران نیا در خواستیم دلش او

 ...سوختیم خودش حال به دلش
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 ...بود يباردار دوران يها عشوه و ناز عاشق چقدر...داشت را يروز نیهمچ يارزو چقدر که خودش حال به

 ...برود اش صدقه قربان مدام او و باشد شوهرش کنار ساعات نیا در خواستیم دلش چقدر

 ...برود اش صدقه قربان هم باز او و کند خوشمزه يزهایچ هوس یه و

 ...کردینم را ییا خوشمزه زیچ چیه هوس دلش هرچند

 ...بود شده فیضع و غذا کم بایتقر...خوردیم بهم ییغذا هرنوع يبو از حالش

 ...گذشتیم جانکاهش و سخت يباردار از ماه شش

 ...کردینم یتیشکا و بود یراض هم باز یول ، رفتیم سرم ریز با کی ییا هفته بایتقر نکهیا با

 ...انداخت ینم راه يوا و يآ...کردینم ناله...زدینم دم

 ....داشت دوست را حاالت نیا تمام

 ...بود یسخت یحاملگ دوران يدارا و اری و بد اریبس ، پزشک نظر طبق

 ...بود کرده غدغن او يبرا را یعصب يها فشار هرگونه... یناراحت و استرس هرگونه پزشک

 ...شود چک تشیوضع تا ، بردیم دکتر به را او بار کی ییا هفته دو ریام

 ...بود شده ارامتر زیچ همه... بهتر تشیوضع

 .. نبود یزندان خانه در گرید

 ...زدیم قدم آزاد يهوا در و رفتیم محله پارك به عصر هروز

 ...داشت دوست لحظات آن در هم را یتابسان گرم يهوا

 ...کردیم نگرانش موضوع نیا و...بود کم نیجن رشد...شدیم بزرگتر و تر برامده هروز شکمش

 ...آشفته و نگران...بود تاب یب و دلتنگ هم هنوز...دیخواب ینم شبها هنوزم

 ...دیترسیم ندهیآ از

 ...داشت رو شیپ که ییاتفاقها از
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 ...شدیم کمتر هم بدش و تهوع يها حالت زمان گذشت با

 ...کردیم حس را او شتریب گذشتیم شتریب هرچه

 ...شبانه يها یخواب یب بر بود يگرید لیدل هم موضوع نیا و بود يادیز حرکات يدارا نشیجن

 ...کردیم حس را حرکاتش وجود تمام با ثنا

 ...کردیم حس را ، محکمش يها لگد... را قلبش يصدا... را شیها زدن پا و دست

 ...ختیر اشک یناراحت و غصه از دمیشا ای یخوشحال از دیشن را قلبش يصدا دکتر مطب در که بار نیاول

 ...غصه اشک...شوق اشک

 ...دیگزیم لب...کردیم سکوت شدیم دهیپرس اش بچه پدر و شوهر مورد در که ، پزشک يها سوال برابر در بارهم هر

 ...بود دهیند را نیام گرید دادگاه روز همان از

 ...کرد حبس خانه در را خود ها مدت باز که ینیام

 ...بود امدهین ثنا دنید به هم هنوز لیسه

 ...ندیبب را او خواستینم هم هنوز

... 

 ....دیپوش رنگ دیسف شال با همراه را اش ینفت یآب خنک مانتو

 ...بود امده باال ، شده گرد ییبایز حالت به شکمش فقط...بود نقص یب و فیظر همانطور اندامش

 ...رفت در سمت به و آمد رونیب اتاقش از آرام

 ...شد ستادنشیا موجب فروغ يصدا که شود خارج در از خواست

 ...باش مواظب شتریب رو وقت چند نیا حالت؟؟؟ نیا با مادر يریم يدار کجا-فروغ

 ...زدیم نفس نفس ثنا

 ...ارمیب اونارو رمیم ، دارم ازین رو هام لیوسا يسر هی- ثنا
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 ...کرد اخم فروغ

 ؟؟؟یگفت نیام به-

 ...اس خونه اون تو من لیوسا شتریب...رمیبگ اجازه ازش بخوام ستین يازین.. نه- ثنا

 ...دارمیم برشون رمیم بخواد دلم وقت هر

 ...خونش يبر خبر یب زشت...يبد خبر بهش بهتره اما.. زمیعز باشه-فروغ

 ...نداشت را مادر با کل کل حوصله ثنا

 شود خارج در از خواست فروغ يها حرف به توجه یب زدیم غر خود با که یحال در

 ...زد زنگ مایش روزی؟؟؟دیراست-فروغ

 ...برگشت را رفته راه ثنا

 ...بود اطالع یب خود اطراف يایدن از که بود وقت یلیخ...بود خبر یب خود دوست از که بود وقت یلیخ

 ؟؟یچ- ثنا

 ...زد زنگ مایش روزید گمیم-فروغ

 ...بود آشفته و نگران یلیخ

 ...خاموشه که لتمیموبا...دهینم رو تلفن جواب یکس زنهیم زنگ خونت به هم یهرچ...نداره خبر ازت وقته یلیخ گفتیم

 ...یستین گفتم من نجایا بود زده زنگ هم قبال راستش

 چرا؟؟ آخه- ثنا

 ...بره هم اونا شیپ آبرومون که مونده نیهم.. بفهمن يزیچ دینبا اونا.. بگم بهش یخواستیم یچ.. نداره چرا-فروغ

 ...یهست یتیوضع چه تو یدونینم انگار

 ...کردیم نگاه ناراحت و پکر ثنا

 "...زخم همه نیا از...حرف همه نیا از شمیم خالص یک...شهیم تمام یک پس"
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 ...بود یعدالت یب اخر گرید نیا...بدهد دست از هم را دوستش نیبهتر بود ممکن یحت او

 ن؟؟یگفت بهش یچ- ثنا

 ...نایا و شرکتشون يکارها واسه کشور از خارج سفر رفته شوهرش با گفتم-فروغ

  ...شد خارج در از نیغمگ و حوصله یب و داد تکان را سرش

 ...شد ادهیپ یتاکس از خانه مقابل

 ...گرفتیم اجازه آنجا به ورود يبرا دیبا حاال...بود هم او به متعلق يروز که ییا خانه يرو به رو

 ...نباشد خانه در نیام کاش يا که کرد دعا دل ته از

 ...شدیم مطمئن نبودنش از اول دیبا...فشرد و گذاشت زنگ يرو را دستش

 ...فرستاد یم صلوات لب ریز که یحال در

 ... دیچیپ فونیآ در نیام آلود خواب يصدا که ، دینکش هیثان چند به

 ...داد جواب ، گفتیم براه و بد خود شانس به که یحال در

 ...کن باز...منم- ثنا

 ...دوخت يابر مهین اسمان به را نگاهش

 ؟؟؟يدار یمشکل من با تو...ایخدا- ثنا

 کنه؟؟؟یم کاریچ خونه تو صبح موقع نیا آخه

 ...امد اطیح به در کردن باز يبرا خودش ، بود کرده تعجب ثنا خبر یب امدن از که نیام

 ...گشود ثنا يرو به را در

 ...ماند ثابت شکمش يرو و شد دهیکش نییپا به ناخداگاه نگاهش

 ...بود شده گشاد و گرد چشمانش...بود حرکت در ثنا شکم و صورت نیب نیام نگاه

 ...بود شده تر بایز شهیهم از ثنا نظرش به
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 ...بود انداخته گل شیها لپ...تپل یکم گردش صورت

 شد؟؟؟ تموم تیسونوگراف- ثنا

 ...شدینم جور و جفت ذهنش در کلمات

 ؟؟یچ-نیام

 ؟؟یکنیم نگام ينجوریا چرا...یچیپ چیپ- ثنا

 ...گذشت نیام لبان از ییگذرا و کوتاه لبخند کرد احساس ثنا

 ...يشد يجور هی اخه-

 ...کردیم نگاهش دقت با و شده کیبار چشمان با ثنا

 ...کرد زمزمه بایتقر و اورد نییپا یکم را شیصدا

 ....يشد بامزه-نیام

 ....زد دنینشن را خود ثنا

 شد خانه وارد و زد کنار را نیام دست با

 ...دنبالش به هم نیام

 ...لیدل چه به و چرا...امده نجایا چه يبرا موقع نیا که ، دینپرس او از یحت

 ...شدیم کالفه نیام رهیخ نگاه از...برگشت طرفش به ثنا

 ...نبودند یطیشرا نیهمچ در اگر دانستیم

 ...نیتر مهربان...بود ایدن شوهر نیبهتر هم هنوز نیام ، امدهین شیپ ایقضا نیا اگر

 ...نبود داغان و شده شکسته وسائل از يخبر...مرتب و آرام خانه

 ...ومدمینم گرنه و یباش خونه موقع نیا کردمینم فکر...ببرم رو وسائلم از کمی اومدم- ثنا

 ...داد تکان را سرش... دلخور...حرف یب نیام
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 ...رفت ضعف شانشیپر يموها يبرا ثنا دل

 ...کرد حرکت خواب اتاق طرف به و نداد دادن جوالن اجازه شتریب دلش به

 ...کردیم حس خود بر را نیام رهیخ نگاه هنوز که یحال در ، رفت باال ها پله از یسخت به

 ؟؟يخواینم کمک-نیام

 ...کرد زمزمه لب ریز ثنا

 ....بابا خفه- ثنا

 ...زیچ چیه...بود نکرده رییتغ زیچ چیه...بست را در و شد اتاق وارد

 ...بود دهیچ ثنا خود که طور همان

 ..رفت شیها لباس کمد سمت به

 ...برنداشت را بود دهیخر شیبرا نیام که ییها لباس از کی چیه

 ...را اش یداشتن دوست یمحل یآب لباس یحت

 ...  دیکش لباس بر ارام را دستش

 ...داد قورت را شیگلو نیسنگ بغض

 ...رفتیم آنجا از زودتر دیبا

 ...زد رونیب اتاق از و گذاشت اش یدست فیک در را داشت ازین که یلیوسا تمام

 ...بود داغون و شکسته...  متفکر اش چهره... نشسته ییا نفره تک مبل يرو نیام

 ...شد بلند جا از ثنا دنید با

 ...مونده گهید چقدر-نیام

 ؟؟؟یچ- ثنا

 زد یتلخ پوزخند نیام
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 ...بشه کم سرت از میسا که-

 ...گهید ماه کی- ثنا

 ...انداخت نییپا را سرش نیام

 ...مطمئنم ییجورا هی هرچند...شیآزما ببرمش اومدن ایدن به محض به گهیم ساینک-

 ؟؟؟یچ از-

 ...منه مال... نکهیا از-

 ...شیببر يخوایم گهید چرا یمطمئن اگه- ثنا

 ...شد کینزد ثنا به نیام

 ...ببرم خوامینم-نیام

 ...دوخت ثنا به را چشمانش...نشست زانو يرو اریاخت یب

 نه؟؟؟ مگه منه مال-نیام

 ...دیچک شکم بر اشکش قطره...داد تکان را سرش ثنا

 ...ختیریم اشک او يجلو گرید دینبا نه...کند هیگر خواستینم دلش

 ...دادیم فحش دهیچک نییپا اشک قطره و خودش به مدام

 "نه االن کنمیم خواهش...نه االن...یلعنت"

 ...چسباند ثنا برامده شکم به را صورتش...  گذاشت شکمش يرو را دستش نیام

 ...رفتیم نیپا و باال شدت با ثنا نهیس قفسه

 ...بود یخواستن يبو نیا دلتنگ چقدر.. دیچیپیم مشام در تنش عطر يبو

 ...جانیه و حس نیا بود دور چقدر

 ...شد بلند شیجا از و دیبوس را ثنا شکم ارام نیام
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 ...بود گرفته شدت به شیصدا

 ...برو-نیام

 ...شد دور نیام از قدم چند ثنا

 ...دادیم عذابش و امده سراغش به یضینق و ضد احساست که یحال در

 ...اشنا یحس...یمیقد یحس

 ...بود افتاده جانش به خوره مانند که يزیچ

 ...بود پا به ییا ولوله درونش در

 ...برگشت نیام طرف به

 ...باشه بار نیاخر نیا دیشا

 ...منطق و عقل يرو...ها دینبا و ها دیبا ي همه يرو بگذارد پا ، خواستیم موقع ان

 ...بود دهید که ییها زیچ ي همه يرو

 ...زدیم محکم داشت که چارشیب قلب يبرا فقط...دلش يبرا فقط

 ... فقط بار کی نیهم

 ...هم شیپاها...دیلرزیم شیصدا

 ...شدن خرد از...نخواستن از...شدن زده پس از دیترسیم

 ن؟؟؟یام- ثنا

 ... برگشت سمتش به نیام

 ...بود نکرده شیصدا نیچن نیا که بود وقت یلیخ

 ...شناختیم را مهربان نگاه نیا...بود اشنا نگاهش

 ازت؟؟ بکنم یخواهش هی شهیم- ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 395 

 ...داد تکان را سرش حرف یب نیام

 ...زد زل چشمانش یاهیس به قیعم...شد رهیخ چشمانش به... کرد کج را سرش ثنا

 ...را یاهیس نیا سپردیم ذهن در دیبا

 ....کنم بغلت... بار نیآخر يبرا شهیم- ثنا

 ...شهیهم از تر عاجز...منگ و مسخ...بود ستادهیا یحرکت نیکوچکتر بدون نیام

 ...ناتوان...درمانده

 ...شدینم گرفته هم از نگاهشان...شد کشینزد ثنا

 ...بار کی نیهم فقط...کنمیم خواهش گفتیم عقلش معترض يصدا به مدام

 ...کنم حسش گهید بار هی بزار...کنم لمسش کینزد از گهید بار هی خوامیم

 ...یدونینم مگه...دارم دوسش من ، انصاف یب اخه

 

 گفتم خود شیپ اول روز

 

 ...دید نخواهم هرگز گرشید

 گفتمیم باز دوم روز

 دیترد با و اندوه با کیل

 ....اما گذشت هم سوم روز

 

 ...ستادیا نیام يرو به رو ثنا

 ...کرد حلقه دورش را لرزانش دستان...چسباند اش نهیس به را سرش
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 ...اش بچه پدر...شوهرش دور

 ...دیشنیم را قلبش امان یب و محکم شیتپ..بود رهیخ رو به رو به نیام

 ...را درونش مبهم يصداها

 

 ببوس مرا ببوس، مرا

 سرنوشت يسو به روم یم که نگهدار خدا را تو بار، نیآخر يبرا

 سرنوشت يجستجو به منم گذشته، ها گذشته گذشته، ما بهار

 

 ...شد حلقه ثنا يها شانه و کمر دور...امد باال اریاخت یب نیام دستان

 ...شدیم شتریب دستانشان فشار لحظه هر

 ...تر تشنه...تر داغ...تر گرم لحظه هر

 ...شد گم نیام گرم آغوش در ثنا

 ...بود شده تنگ شیبرا دلش چقدر...بود امنش اغوش همان نیا

 

 ها قرانیقا با مانیپ هم توفان انیم در

 ها توفان از بگذشت دیبا جان از گذشته

 ها مانیپ ارمی با دارم ها شب مهین به

 ها کوهستان در ها آتش فروزم بر که

 کنم گذر ره رهیت ز کنم، سفر هیس شب

 فکنیم من يبرا بدامن، غم سرشک من، گل يا نگرتو
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 ...برد فرو ثنا گردن يگود در را سرش نیام

 ...سخت يروزها از بعد...دور يها ماه از بعد ، گرید بار ثنا دستان

 ...شد چنگ اهشیس يموها درون

 ...دیکشیم مشام به را ثنا تن عطر وجود تمام با نیام

 ...کردیم فراموش را مدت نیا يها یدلتنگ خواستیم نفسش هر با 

 

 من لب بر يبگذار لب تا مانم، یم تو شیپ در مهمانم، تو بر امشب بایز دختر

 من امشب کی گردد روشن تو، گناه یب اشگ تو، نگاه برق از بایز دختر

 

 ...اشک از سیخ ثنا يها چشم

 ...گرفت باال دست با را ثنا صورت حرکت کی در نیام

 ..گشت ثنا صورت يجا همه يرو نگاهش

 ...کمرش پشت گرشید دست...گذاشت ثنا گردن پشت را دستانش از یکی

 ...شد چسبانده ثنا دهیخشک لبان بر داغش يها لب

 ...دشیبوسیم عطش پر و محکم

 ...یدلتنگ نیریش طعم با...اشک يشور طعم با ییها بوسه

 ...شد فشرده ثنا دستان انیم در نیام يموها

 

 برهم، دهید نهاده اشاره، کی رسم به دم، دهیسپ مرد ستاره
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 بود غنوده انیپرن انیم

 بود سروده نیواپس سرود گناهش، یب نگاه نگاهش نیآخر در

 دارم گرید راه در دل پس نیا از من که نیب

 دارم سر در گرید يشور گرید راه به

 یصبح با نیخون عهد که بردارم، دل آن از دیبا روشن صبح به

 ها... دارم تر روشن

 

 ...ها ماه...ها مدت از بعد...هم اغوش در

 ...پنهان یحس...حسرت با...عشق با هم باز گرید بار

 ...گرمش و امن غوش در هم باز ثنا

 ...کردیم بوسه غرق را ثنا صورت تمام نیام

 

 مراببوس

 وداع بوسه نیا

 دهد یم خون يبو

 

 ...دیش عقب هراس و هول با نیام یگوش زنگ آمدن در صدا به با

 ...بود حلقه ثنا کمر دور هنوز دستش

 ...حرکتشان و رفتار از جیگ...زدندیم نفس نفس هردو

 ...وجوشان احساساتدر بروز از منگ
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 ...خوردیم زنگ همچنان لشیموبا

 ...باختیم رنگ داشت کم کم نیام نگاه

 نیهمچ در...زده ییا احمقانه عمل نیهمچ به دست و داده دست از را ارشیاخت کدفعهی چرا دانستینم هم خودش

 ...ییجدا به مانده يها ماه نیاخر در...یتیموقع

 ...کرد جدا ثنا کمر پشت از شدت با را دستش

 ...شد چنگ اهشیس يموها داخل به دستش

 ...نداشت ینانیاطم خود حرکات و رفتار به گرید

 ...دیترسیم خودش از

 ...برگشت ثنا طرف به یگوش زنگ شدن قطع با

 ...ادیفر با..بود گرفته در طرف به را دستش که یدرحال

 ...رونیب برو-نیام

 ...کرد حرکت در سمت به و گذشت کنارش از آرام ثنا

 دیشنینم نیام که ییها زمزمه...کردیم زمزمه مدام لب ریز که یحال در

  ...دارم دوستت...دارم دوستت...دارم دوستت-

  

 ...ماه مهر 29

 ...دیچیپیم شهر در باران تند شر شر يصدا

 ...شد زیخ مین تخت يرو... جانکاه درد با... عرق از سیخ ، شب يها مهین

 ...فشردیم دست را پتو و زدیم چنگ بالشت به مدام ، امد ینم باال شیها نفس

 ...دیچیپ خود به درد از و گذاشت دلش ریز را دستش
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 ...سخت دنیکش نفس...خفه اتاق يهوا

 ...دیباریم شدت به باران...دیچیپیم وجودش تمام در درد

 ...امد ینم در شیصدا

 ...ماند یم ساکت دینبا یول

 ...دیرسیم ادشیفر به یکس دیبا...زدیم صدا را یکس دیبا

 ...دیرسیم کودکش ادیفر به یکس دیبا

 ...شیروین تمام...اش يانرژ مانده ته تمام..کرد جمع را شیقوا تمام

 ..لرزاند را ساختمان ، بلندش و درد پر غیج يصدا

 ...شد اتاق وارد وال و هول با فروغ که ، دینکش هیثان چند به

 ...زد خودش صورت بر محکم ، زدیم يکبود به رو که ثنا صورت دنید با

 ...عرق از سیخ باشد مانده باران ریز که یکس مانند و بود شده بنفش صورتش

 ...زد زنگ اورژانس به فورا ریام

 ...تر تند باران...دیچیپ یم خود به هنوز ثنا

 کرد جمع را الزم وسائل و چاندیپ دورش ییپتو یسخت به فروغ ، بود نمانده تنش در یجان گرید

 ...آمد یم ایدن به داشت کودکش

.. 

 ...دیچیپیم تهران یباران يها ابانیخ در ، آمبوالنس بلند ریآژ يصدا

 ...بهمن مارستانیب يراهروها در ثنا غیج يصدا بعد یلحظات و

 ...نداشت یتمام دردش

 ...تحملش قابل ریغ و فرسا طاقت دردش
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 ...زدیم قدم ممنوعه اتاق پشت شانیپر و مضطرب فروغ

 ...برساند مارستانیب به را خودش بود خواسته و گرفته تماس لیسه با ریام

 ...شد مارستانیب یراه ساینک همراه و دیپوش لباس عیسر تماس شدن قطع با لیسه

.. 

 ...شد پخش فضا در شیرسا يصدا و خارج ییا شهیش در از يبلند قد و جوان دکتر

 صابر؟؟ خانم همراه-

 ...رفت جلو زود فروغ

 خوبه؟؟ دخترم دکتر؟؟؟حال ياقا شد یچ...مادرشم بله؟؟من-

 ...ستادیا فروغ کنار و امد سمتشان به هم ریام

 ...ادیم ایدن داره هم بچه...ستین عمل يبرا يمساعد طیشرا يتو دخترتون متاسفانه-

 ...کرد صبر نیا از شتریب شهینم

 ...ممکنه ریغ یعنی...نداره امکان یهوشیب یتنفس تیوضع خاطر به

 ...بشه حس یب دیبا نیهم يبرا

 ...عمل مراحل تمام در ارهیهوش ماریب یول... نییپا به کمر از یموضع یحس یب جور هی

 ... دیجویم را شیها ناخن مدام فروغ

 کرد؟؟ کاریچ دیبا حاال-ریام

 ...میکن شروع رو مانیزا تا کنه امضا رو تیرضا برگه دیبا شوهرش-

 ...دیلرزیم ینگران...بغض از فروغ يصدا

 شوهرش؟؟؟؟-

 ...شوهرش... خانم بله-
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 ...پدرشم من.. کنمیم امضا خودم من ، ستنین نجایا االن شونیا-ریام

 ...انداخت باال را شیابرو جوان دکتر

 ...دیکن عجله لطفا پس ، خب اریبس-

 ...کرد امضا را تیرضا برگه ریام

 ...شد دهیکش راهرو ته به نگاهش

 ...امدند یم طرفشان به دو حالت با راهرو يانتها از ساینک و لیسه

 ...کند آرامش کرد یسع و نشست فروغ کنار عیسر ساینک

 ...دیپرس ثنا تیوضع از و ستادیا ریام کنار هم لیسه

 ...کردیم درد قلبش و دیلرزیم شدت به شیپاها که یحال در

... 

 ...دوخت اتاق سقف به را اش یاشک چشمان

 ...کردیم حس خود دهان و ینیب يرو را ژنیاکس دستگاه

 ...رفتیم لیتحل کم کم شیقوا

 ...دیچکیم تخت بر چشم گوشه از آرامش يها اشک

 ...گرفت دست در را دستش یمهربان با پوش دیسپ يدختر

 ...داشت ییا یداشتن دوست و بایز چهره...بود یمهربان برق از پر اش یعسل چشمان

 ...بود گرم و آرام شیصدا

 ...یکشینم درد گهید کننیم حست یب االن...زمیعز باش آروم-

 ...یکنیم فراموش رو ها درد نیا تمام اونوقت...بغلت تو میزاریم رو خوشکلت ي بچه یکن تحمل گهید کمی

 ...خوردیم تکان ثنا يها لب
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 ...زدیم شیصدا مدام

 ...نبود کنارش در که را یکس

 نیام..نیام...نیام- ثنا

 خوشگله؟؟؟ خانم ه؟؟؟شوهرتهیک نیام-

 ...شد رهیخ دختر بخش آرامش چشمان به و داد تکان را سرش آرام ثنا

 ...شتیپ ادیم و شهیم داشیپ کم کم ادیم اونم...نباش نگران-

 ...ادینم وقت چیه گهید...ادینم...نه- ثنا

  ....فشرد تر محکم را دستانش بار نیا...بود شده رهیخ ثنا ناالن و درد پر صورت به متعجب دختر

  

  1387 آبان 15

 ....شد صادر طالق حکم

 ...شد سپرده دستشان به و صادر طالق حکم بر یمبن ، سازش امکان عدم یگواه

 ...طالق ي قهیص خواندن و محضر به رفتن بود مانده فقط

.. 

 ...شد يپدر خانه یراه و مرخص مارستانیب از شیپ روز 10 ثنا

 ...بود خواب ثنا که یزمان هم ان ، رفته مالقاتش به ییا قهیدق چند لیسه

 ...شد خارج و زد اش یشانیپ بر یکوتاه بوسه...ماند کنارش لحظه چند آرام

 ...ییجدا نیا...بکشد طول يدور نیا خواستینم گرید

 ...باشد خواهرش کنار خواستیم گرید

 ...گناهکارش خواهر
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 ...تنها...برود مالقاتش به خواستیم خود لیم به خودش هم ساینک

 ...شد ثنا اتاق وارد یگل دسته با همراه

 ...دیباریم هنور باران...بود بسته را چشمانش ثنا

 ...برگرداند طرفش به را سرش و باز را را چشمانش ساینک يصدا با

 ...بود زده زل زردش صورت و ثنا به یخشک حالت با ساینک

 ...بود صورتش از تر خشک شیصدا

 ...تیتسل ای بگم کیتبر بهت دیبا دونمینم-

 ...دیلرز ثنا قلب

 ...بچه دنید بودم رفته شیپ قهیدق چند-

 ...ها فرشته مثل...بود دهیخواب اروم و ناز یلیخ

 چرا؟؟ یدونیم...سوخت براش دلم

 ..يمادر نیهمچ داشتن خاطر به

 ...شکست ثنا قلب"

 ...بود شکسته دستشان به بارها و بارها هرچند

 "ختیر فرو شیها شکسته موقع آن دیشا

 ..يندار رو ییا بچه نیهمچ داشتن اقتیل ه؟؟تویچ یدونیم-

 ...باشه تو يرو که مادر اسم فیح

 ...نبند دل بهش پس يندار رو داشتن بچه و بودن مادر اقتیل اصال تو

 ...یباش داشته نهیس در یدل اصال دونمیم دیبع چند هر

 ...خورهیم خط روت از هم بچه نیا اسم.. خورد خط برادرم شناسنامه از اسمت نکهیا از بعد ، حال هر به
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 ...اون يرو از تو اسم نیهمچن و

 ...زد رونیب اتاق از و گرفت ثنا حال یب چشمان از نگاه ساینک

 ...کرد کج نوزادان اتاق سمت به را راهش و داد فرو را شیگلو بغض

 ...باشد کنارش خواستیم...دیا یم فرزندش دنید يبرا ساعت نیا بود گفته نیام

.. 

 ...داشت آغوش در را اش روزه 17 نوزاد که یحال در...شد محضر یراه ریام و فروغ همراه

 ...بود شده عاشقش بودش گرفته اغوش در که یاول لحظه همان از که ينوزاد

 ...وجودش آرامش عاشق...تنش يبو عاشق

 ..بود مرگ با يمساو شیبرا او از ییجدا

 ...سرد هوا...يابر و گرفته آسمان یول...دیبار ینم باران گرید

 ...بود سیخ فروغ يچشمها شیجا به

 ...فشردش خود به و دیچیپ نوزاد دور را رنگ یآب یعروسک و نرم يپتو...شد ادهیپ نیماش از آرام محضر يرو به رو

 ...اش شناسنامه یب و اسم یب نوزاد

.. 

 ...بودند منتظر محضر درون یهمگ راد خانواده

 ...نکند نگاه کی چیه به تا ، دوخت نوزادش به را نگاهش ثنا

 ...افتاد مهسا آلود اشک و نیغمگ ییا قهوه چشمان در چشمانش ییا لحظه فقط

 ...نشست مادرش و پدر نیب ما ، اطراف به توجه یب

 ...دیایب سراغش به نکرد جرات کس چیه لیدل نیا به دیشا

 ...بزند زبانش زخم بازهم و
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 ...تر هم در دلش...بود هم در شدت به نیام يها اخم

 ...زد صدا را اسمشان ها برگه يامضا گرفتن يبرا ، دار محضر یوقت

 ...کرد زدن به شروع گنجشک مانند دو هر قلب

 ...رفت زیم سمت به همانجور و کرد امتناع ثنا یول ردیبگ را نوزاد خواست فروغ

 ... بگبرد دست در را خودکار درست توانستینم و دیلرزیم شدت به دستش

 ...کردیم نگاه را حرکاتش رهیخ نیام

 ...کرد نگاهش ثنا...خورد یتکان شیجا در نوزاد

 ...گرفت دست در محکم را خودکار...باشد گرفته تازه جان ییگو

 ...چرخاند را سرش

 ...کرد نگاه نیام افسرده و هم در افهیق به

 ...یدگیرنج و يدلخور هزار...دل و درد هزار...داشت ناگفته حرف هزار اهشیس يچشمها

 ...کرد امضا را ها برگه و گرفت را نگاهش

 ...شدیم رو و ریز شدت به دلش

 ...نداشت ماندن توان گرید شیپاها

 ...زد رونیب آنجا از عیسر طالق غهیص شدن يجار با و امضا را ها برگه عبوس چهره همان با ، محکم و مقتدر اما نیام

 ...برگشت مادرش و پدر کنار به آرام ثنا

 ...بروند انجا از عیسر که کردیم التماس چشم با

 ...گرفت دخترش ملتمس و پناه یب چشمان يبرا ریام دل

 ...برداشت قدم رونیب سمت به و انداخت ثنا کمر دور را دستش

 ...باشد دخترش کنار خواستیم هم او دیشا
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 ...کند يپدر شیبرا بعد به نیا از

 ...رفت سمتشان به کند تحمل نتوانست ، داشتینم بر ثنا از چشم که نیریش

 ...ستادیا شانیجلو نیریش که...بودند کوچه داخل بایتقر

 ...نفرت و نهیک از...دیلرزیم بغض از شیصدا

 ...يدیم پس رو هات يکار کثافت ي همه تقاص-

 ...گشود سخن به لب ثنا که...دهد ادامه خواست نیریش

 ...بودند زده حلقه دورشان یهمگ

 کردیم نگاهشان دورتر یکم هم نیام

 ...زدیم یحرف دیبا...دادیم یجواب دیبا

 ...نینکرد و نیکرد که ییکارها ي همه از...رفتارتون و ها حرف از...دیشیم مونیپش همتون که رسهیم يروز هی-

 ...یلیخ...رهید یلیخ گهید موقع اون اما

 ...نیشیم زده حسرت و مونیپش تکتون تک که يروز رسهیم

 ...بخشمینم

 ...بخشمینم رو کدومتون چیه...وقت چیه

 ...شد مانع نیام ادیفر يصدا که ، دهد ادامه خواست نیریش

 ....دیش سوار...مامان-نیام

 ...برگشت پدرش سمت به ثنا

 ...میبر کنمیم خواهش- ثنا

 ...بسپارد خاطر به را ساینک لبان گوشه پوزخند کرد،یم یسع که یحال در برداشت قدم نیماش سمت به ثنا

 ...خورد گره یبراق و روشن نگاه به نگاهش آخر لحظه
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 ...نشست نیماش داخل و باز را در نوزادش هیگر بلند يصدا با همراه...داد تکان لیسه يبرا تاسف نشانه به يسر ثنا

... 

 ...گذشتیم شان يمحضر و یرسم ییجدا از روز 4

 ...یشک چیه یب...بود مصمم...گرفته را خود میتصم

 ...بود کار نیا به یراض وجودش تمام

 ...کردیم شیعمل دیبا امروز...دیشیاند یم موضوع نیا به که بود وقت یلیخ

 ...بود شرکت هم ریام و رفته رونیب دیخر يبرا صبح از فروغ

 ...کرد نوزادش تن را یصورت يبایز لباس

 ...بشکند شیپا و دست مبادا ، دیترسیم ثنا که بود فیظر و کوچک يحد به

 ...نبود شتریب گرم 1900 نشیریش نوزاد

 ...دهد غذا بچه به خودش ریش از که دادینم اجازه او به فروغ

 ...استرس پر ریش نیا...ستین خوب او يبرا غم پر ریش نیا...بگذرد یکم دیبا گفتیم

 ...يشو بهتر یکم دیبا

 ...ختیر ساك در را لشیوسا گرید و خشک ریش یقوط

 ...شد خارج انجا از و انداخت خانه کنار و گوشه به ییگذرا و کوتاه نگاه...کرد بغل را اش بچه

 ...اش يپدر خانه از

 ...اش یبچگ و یکودک خانه از

 ....خواندیم کودکش يبرا را یآرام ییالال که یحال در

 

 ...الال...الال... الال
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 ...بخوابه من بخت.. ..الال....الال....الال....بخوابه کودکم

 ...میگو چه خدا يا پدر نشان اگر بپرسد....غم ز گرفته پا مرغک نیا....ستم دهیچش نا کودك نیا

 ...درده ز پر نه یس....الال...الال...الال....سرده ونهیآش...الال...الال...الال

 ...میگو چه خدا يا...ببرم کجا به غم همه نیا من...نبرم خدا به اگر من یره

 . . . . 

 ...دیچیپ خانه در فونیآ دهیکش و بلند زنگ يصدا

 ... رفت اطیح به و کرد تن به را چرمش کاپشن

 ...امد یم در صدا به زنگ طلبکارانه يصدا هم باز که ییدرحال

 ه؟؟؟یک...اومدم...خبرته چه بابا اه-

 ...کرد باز را در

 ...شد خشک بایتقر... بغل در یکودک با همراه ثنا دنید با

 ...سوختن به کردن شروع شیگلو...خشک و تلخ دهانش...ستادیا کار از ییا لحظه قلبش

 ...کردیم چه نجایا او

 ...ها یاهیس اعماق از...شد بلند قیعم یچاه قعر از شیصدا

  تو؟؟؟- دیفرش

  

 ...بعد سال سه

 کوثر مارستانیب...رازیش

 ...برگرفت در را فضا یمحکم و آهسته يها قدم يصدا

 صالبت پر...مردانه...مقتدر ییها قدم
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 ...برگرفت در را جا همه ورساچه يبو...شد کینزد يپرستار ستگاهیا شخوانیپ سمت به جوان دکتر

 ...پخش جوان دکتر عطر از شد پر مشامش...دیکش یقیعم نفس آوا

 ...برگشت دکتر طرف به ایرو به یچشمک با همراه...بود اهنگ خوش و فیظر شیصدا

 د؟؟؟یریب یم فیتشرر دیدار...دکتر يآقا به به-آوا

 ...کرد نگاهش خورده چروك و مهربان صورت آن با ایرو

  برد فرو رنگش خوش نیج شلوار بیج در را دستش...آمد سمتشان به جوان دکتر

 ... ستادیا رنگ دیسف زیم يرو به رو یکوتاه میتعظ با همراه

 ...شمیم مرخص دارم اجازتون با بله...خانوما شد عرض سالم-

 چطوره؟؟ حالتون...دکتر سالم- ایرو

 داد تکان دییتا نشانه به را سرش جوان دکتر

 ...شمینم بهتر نیا از...خوب-

 فرستاد باال را نازکش ابروان يتا کیکرد، زیآنال را دکتر نییپا تا باال از اوا دقت با و کنجکاوانه نگاه

 ن؟؟یبریم فیتشر یخاص يدکتر؟؟؟جا يکرد امروز؟؟؟چه خبره چه ال اوال...اوه-اوا

 ...داد هیتک شخوانیپ به دکتر

 ...دیکش دشیجد مدل و حالت خوش يموها داخل یدست

 ... دارم مهم قرار هی امروز آخه-

 داد ادامه را حرفش و کرد مکث یکم سپس

 ...عروسک هی با-

 ...رفت هم در اش افهیق وضوح به اوا

 گه؟؟؟ید نایا و تیطفول دوران ادی دکتر؟؟؟به یکنیم يباز عروسک حاال تا یک از-
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 ...کرد براندازش لبخند با بود گذشته ازش یسال و سن بایتقر که ایرو

 ...یشیم تر ماه روز به روز...تخته به بزنم ماشاال-

 ...پسرم باش خودت مواظب یلیخ...کنه حفظت مادرت يبرا خدا

 ...کرد اعتماد یهرکس به شهینم...بافنیم بهم دقل و دروغ ادیز زمونه دوره نیا يراستش،آمها

 ...دیباش خودتون مراقب یلیخ دیبا ها جوون شما

 ...یکماالت با و رعنا جوون نیهمچ هی اونم

 ...فرشتس هی من عروسک نیا بعدشم...هست خودم به حواسم من...جون ایرو راحت التونیخ-

 ...نشده بنده اغفال به موفق تاحاال یکس کنم،اما در به راه از رو یکس من ممکنه تازشم

 ...دیکش زیم يرو را اش خورده الك و بلند يها ناخن اوا

 .. زد دو هر به ییبایز چشمک ، انداخت ینگاه اش یمچ ساعت به دکتر

 پوستم برسم رید...حساسه یلیخ بودن قول خوش به ما عروسک نیا...شهیم رید کم کم داره...برم دیبا گهید شرمنده-

 ...خانوما ریبخ عصرتون...کندس

 ...تیرضا با ایرو...کردیم نگاهش حرص با اوا

 ...بود دهیچسب آنجا وارید و در به عطرش انگار...آمد یم هنوز اش ورساچه يبو

 ...برگشت ایرو طرف به یخاص انزجار با اوا

 ...کشهینم خجالتم یراض خود از ي پسره...اه...اه...جون ایرو ینیبیم-

 ...مملکته دکتر سرش ریخ...کنهیم عوض دختر دوست تا ده يروز

 ...کنهیم مداواشون نیا که برسه ییکسا بداد خدا

 ...آورد در را او يادا يدار خنده حالت با سپس

 ...دارم قرار عروسک هی با-
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 ...کرده تیلیت رو ییا چارهیب کدوم مخ يباز زبون با سین معلوم

 ...گذاشت آوا فیظر دستان يرو را اش دهیچروک دستان و دیخند بلند يصدا با ایرو

 هم ها چارهیب اون نگران...نکن فیکث رو خودت خون شه؟؟تویم تیحسود هی؟؟چيخوریم حرص چرا چته؟؟تو تو حاال-

 ...نباش

 داره قرار باهاش نیا که یعروسک اون چارهیب...بشه،عمرا میحسود من؟؟من-اوا

 ییا افاده و لوس...باز دختر...جلف ي پسره...ادینم خوشم ازش اصال من

 ...کرد حرکت مارانیب از یکی اتاق سمت به و آمد رونیب يپرستار ستگاهیا از سپس

 ...کردیم عروسکش و او نثار فحش لب ریز هنوز که یحال در

 آمد یم حساب به ها نیبهتر مارستان،جزءیب آن عروق و قلب متخصص پزشکان از دلشاد دکتر

 ...دادیم قرار ریتاث تحت را همه او خاص منش و مهربان رفتار

 ...کردیم خود فتهیش را همه بزرگش روح و پاك قلب با

 ...شناختندیم را او همه و معروف مارستانیب در

 ...بودند عاشقش جوان چه و ریپ ضان،چهیمر یتمام

 ...بود کرده شاد و دوستانه کامال را کار طیمح شیجا به يها یشوخ و زدن حرف طرز

 ...کار طیمح در حاال چه و دانشگاه در چه...بود دختران اکثر توجه مورد شهیهم

 ...کردیم جلب خود به را یهرکس نظر جذابش و بایز چهره

 ...بود خوشگل کلمه یواقع یمعن به

.. 

 ...رفت اهشیس يمایماکس سمت امد،به نییپا مارستانیب زیتم و دیسف يها پله از

 ...شد سوار و باز موتیر با را در
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 ...کرد حرکت و روشن را نید،ماشیکش نییپا یکم را شهیش

 ...داشت دوست حد از شیب را يزییپا خنک يهوا نیا

 ... را امروز يهوا مخصوصا

 يرو انگشتانش...دادیم تکان را خود ضبط تند تمیر کرد،بایم زمزمه خواننده با همراه که یحال در...ادیز را صوت ضبط يصدا

 ...بود گرفته ضرب فرمان

 ...سرگذاشت پشت را قصرالدشت ابانیخ و فشرد گاز پدال بر را شیپا

 ...رفتیم خانه سمت به بعد و گرفتیم لیتحو را اش داده سفارش يکادو دیبا یهرچ از اول

.. 

 ...رفت در سمت به و زد دور را نیماش...کرد پارك مجتمع دیسف در يرو به رو

 ...کرد جا جابه دستش در را رز گل شاخه

 ...شد فشرده سرهم پشت دوبار یشگیهم عادت چهار،طبق شماره زنگ يرو انگشتش

 ...دیایب نییپا عروسکش ستاد،تایا اهشیس نیماش به هیتک سپس

 ...شد يباز اس ام اسم مشغول و نشست نشیماش کاپوت يرو...شد خواهد معطل ییا قهیدق ده حداقل دانستیم

 ...دادیم جواب هم را امد یم شیبرا که ییها امیپ یگاه از هر...اش یمچ ساعت به رفتن ور حال در

 ...کردیم اخم یگاه..زدیم لبخند یگاه

 ...آورد یم در را طرف يادا یگاه

  ...برگشت در سمت به خود خاص لبخند با...دیبر نییپا نیماش کاپوت يرو از در شدن باز يصدا با

 ...شد انینما در آستانه در یبرف و گرد یصورت با..يمتریسانت 84 يقد با..پوش کیش يبایز دختر

 ...دوخت شیرو به رو يبایز عروسک به را نشیتحس با نگاه

 ...شیباال و بلند سوت با همراه
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 ...کرد براندازش نییپا تا باال از دقت با و شد خم طرفش برداشت،به قدم سمتش به

 ...کردیم باتریز را او چشمانش طنتیش و نیتحس برق

 ... حلقم تو تیپیت...يشد يگریج چه...بانو شد عرض سالم-شهاب

 ...امشب کنهیم ریگ من يگلو يتو که هلو نیا...محاله یخوشبخت همه نیا جونم،منو خدا يوا

 ...دیخند غش غش امیت

 ...گرفت بر در را خلوت ي کوچه يفضا اش کودکانه و شاد ي خنده يصدا

 ...شد حلقه کمرش دور شهاب دستان...کرد پرت شهاب آغوش در را خودش حرکت کی با

 ...گرنش دور امیت دستان

 ...آمد در رقص به هوا در دارش تاب و اهیس بلند يموها...خورد چرخ دور چند شهاب

 ...دیخندیم سرخش لبان...دیخند یم اهشیس چشمان

 ...دیخندیم اش یصدف و کوچک يها دندان

 ...امد یم هنوز اش خنده يصدا

.. 

 ...بست را کمربندش و نشاند جلو یصندل يرو را خوردن،او چرخ یکم از بعد

 ...گل میتقد با همراه

 برن؟؟؟یم فیتشر کجا مادمازل خب-شهاب

 ...گذاشت شیپا يرو را کوچکش فیک...کرد مرتب را کوتاهش دامن امیت

 ...قلبان يشهلباز-امیت

 ...شادش و کودکانه لحن يبرا رفت ضعف شهاب دل

 ...کرد حرکت پارك لونا يشهرباز يسو به و نشت فرمان پشت...کرد میتعظ شیرو به رو
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 ...نبود سرد اصال مهرماه آواخر يهوا

 ...بود آورده وجد به را دو هر اش يبهار و خوب يهوا...داشت یجالب و بایز ينما کوه يباال از رازیش يبایز شهر

 ...بود بخش يانرژ بیعج شیفضا...شده ساخته کوه يرو بایتقر ي شهرباز

 ...بودند ریناپذ یخستگ و يپرانرژ شهیهم دو آن گرچه

 ...دیرسیم گوش به طرف هر از ها بچه ياهویه و يباز يصدا

 ...سرخوش يها غیج يصدا...يشاد و خنده يصدا

 جا همه شیپا به اق،پایاشت و رغبت با کند یخستگ احساس ییا لحظه نکهیا بدون...بود امیت يبرا یخوب همراه شهاب

 ...رفتیم

 ...عشقش تولد روز البته و امیت تولد روز...بود ایدن روز نیبهتر شیبرا امروز

 ...شدند خانه یراه و خوردند شام کیش یرستوران در خنده و يشاد... يباز یکل از بعد

.. 

 ...کرد باز را در خود دیکل با شهاب

 ...گذاشت اطیح داخل و کرد خارج نیماش عقب صندوق از را اش ییاهدا يکادو

 ...شدند بهشت یمسکون ساختمان ام،واردیت به یچشمک و اشاره با همراه سپس

 ...زد در به ضربه چند و ستادیا خانه یچوب در پشت امیت

 ...دیرسینم زنگ به قدش هنوز

 ...شد باز سرخش يها لپ و کودکانه لبخند يرو به در

 ...خوشگله سالم-امیت

 ...دیخند ثنا

 ...نمیبب تو چنده؟؟بدو ساعت یدونیخانوم؟؟؟م يکرد رید انقدر چرا پس...پاره شیآت سالم-
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 ..رفت کنار در يجلو از ثنا

 ...گذاشت باز را در یول شد وارد سرش پشت هم امیت

 ...کند چکار دیبا دانستینم اصال ثنا یگاه...بود تخس و طانیش اندازه از شیب

 ...دهد انجام رفتارش مقابل در یالعمل عکس چه

 ...کند کنترلش توانستینم کس چیه...بودند عاجز دستش از ساختمان يها بچه تمام

 ...بود بیعج شیبرا دختر کی وجود در طنتیش همه نیا

 ...دانستیم شهاب با گشتن جهینت را نهایا ي همه ثنا

 ...کند اماده را فردا ناهار تا رفت آشپزخانه به

 ...زدیم حرف و رفتیم راه دنبالش به هم امیت

 ...شد سوال هم ها يباز اسباب همه يتو...اونول و ول نیا لفتیم یه...تو جون به شهابه نیا لهیتقص-

 ...کنهیم یطونیش ه،همشیبد پسله یلیخ

 زد زل شیرو روبه ریتصو به منتظر اهشیس و گرد چشمان با و کرد پرت مبل يرو را خود سپس

 ...زدیم لبخند اش ساله سه دختر یزبان نیریش به ثنا

 ...يکرد دیسف هم رو شهاب يرو که ه؟؟تویچ یطونیش یدونینم اصال که برم تو قربون-

 ...دیدینم را سالن و بود آشپزخانه در به پشتش

 ...بود گرفته باال کنارش از را دستش..ستادیا اپن يرو به رو شهاب

 ...ترستاند را ثنا بلندش يصدا

 ...مبارك تولدت...زمیعز سالم-

 ...دیکش يبلند غیج شهاب دستان درون سوسک دنید با...برگشت طرفش به ثنا

 ..شد کشینزد یکم شهاب
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 ...آخه نیا داره ترس مگه یکیکوچ و يناز نیا به موجود هیچ مگه...چارهیب ترسهی،میکشیم غیج چرا...بابا هیچ-

 ...زد کرده غش خنده از که امیت به يا اشاره سپس

 ...آوره خجالت واقعا...یترسیم تو وقت اون ترسهینم بچه نیا

 ...این گفتم...اونور برو...شهاب...کینزد این...اونور رشیبگ وونهید- ثنا

 ...امیت يها خنده يصدا نیهمچن و شدیم تر بلند لحظه هر ثنا غیج يصدا

 ...زدیم دست و دیپریم نییپا و باال مبل يرو امیت

 ...کنار ببرش...کنار برو... شهااب- ثنا

 ...شهاب یگوش خوردن زنگ شد،با همراه زشیت و بلند غیج يصدا

 ..گرفت گوشش دم را اش یگوش و برد بشیج در را دستش...کرد رها نیزم يرو را سوسک

 ...دیدو رونیب آشپزخانه از دو حالت با ثنا

 ..کرد نگاه زدیم حرف تلفن با خونسرد که شهاب به حرص بود،با گذاشته قلبش يرو را دستش که یحال در

 ...عسلم شده تنگ برات دلم منم...خوبم منم...زدلمیعز سالم-شهاب

 ...رفت اتاق طرف به و زد یچشمک شیکرد،برا نگاه ثنا به شهاب

 ...بود دختلش دوست کنم فک-امیت

 ...کرد نگاه امیت به متعجب ثنا

 ...انداخت باال را اش شانه امیت

 ...زدیم حرف شهاب با فرصت نیاول در دیبا...دیشنیم او از يادیز يها حرف روزها نیا

 ....انداخت آشپزخانه يها کیسرام يرو مرده آور چندش سوسک به را نگاهش

 وونهید- ثنا

 ...شد خارج اتاق از لبخند با شهاب
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 م؟؟؟یبود کجا خب...داشتم واجب تلفن شرمنده-

 ...ستادیا شیرو به رو و برداشت کوتاه قدم چند ثنا

 ...رونیب برو-

 ....که اومدم تازه یچ واسه اء-شهاب

 ...داد تکان را شیها گوش ي پرده ثنا ادیفر يصدا

 ...روووونیب برووو گفتم-

 ...رفت در سمت به و دیپر عقب به ییا مزه با حال با شهاب

 ...وواانهید ي آورده،دختره رو نوبرش انگار...یوحش چته-

 ...یکنیم رونیب خودم خونه از منو گهید حاال

 ...دیدو شهاب دنبال به و برداشت را اش یفرش رو ییدمپا ثنا

 ... شد خارج در از غیج با همراه شهاب

 ...دیدو ثنا طرف به امیت

 ...کن سوکسش بزن بود حقش...خودم یجون مامان نیآفل-

 ...کرد نگاهش شده گرد چشمان با ثنا

 ام؟؟؟؟یت- ثنا

 هان؟؟؟-امیت

 ...رفت مبل سمت به و گرفت را دستش ثنا

 ...نشاند شیپا يرو را امیت

 ...زد دخترش نرم صورت به یکوتاه بوسه

 یزنیم که سین خوب اصال حرفها نیا...بزنه حرفها نیاز دینبا من خوشگل دختر-
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 ...همش دهیم ادمی اون خب-امیت

 ...مامانم زشته حرفا نیا...زمیعز يریبگ ادی دینبا تو-

 گه؟؟؟یم شهاب چرا زشته اگه-امیت

 ه؟؟؟یبد پسره ینگفت خودت مگه...کنهیم یزشت کار هم شهاب-

 ...گفتم یالک که من یول-امیت

 ...بود جهینت یب شهیهم او با زدن حرف...دیکش یقیعم نفس ثنا

  پاشو وقته رید...ایشینم داریب صبح فردا یبخواب دیکن،با عوض لباساتو برو فعال خب یلیخ-

  ...رفت اتاقش به ریبخ شب با همراه...دیبوس را مادرش صورت امیت

 ...کرد باز آرام را اتاق در ثنا

 ..کرد نگاه دخترش خواب در غرق چهره به و نشست امیت تخت کنار

 ..دیباریم اش کودکانه چهره از بودن تخس و شرارت...نبود آرام و مظلوم هم خواب در طانشیش ي چهره

 ...گذاشت تخت يرو امیت یتپل دستان کنار را سرش

 ...بست آرام را چشمانش...گرفت دست در را کوچش دست

 ...یشب نیهمچ به...یباران شب به...دیکش پر گذشته به الشیخ

 ...گذشت چشمانش يجلو از لحظه به لحظه کودکش آمدن ایدن به ي خاطره

 ...اش یکس یب و ییتنها ي خاطره

 ...منتظرش چشمان ي خاطره

 ...دردش پر مانیزا ي خاطره

 ..برخواست جا از و کرد مرتب امیت يرو را پتو...بلند را سرش زنگ کوتاه يصدا دنیشن با

 ...بود داده هیتک در به را سرش شهاب... کرد باز آرام را در
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 ...دیباریم یخستگ اش چهره از

 ...شود دور لبانش از امد یم شیپ کم که يلبخند...زدیم لبخند همچنان یول

 ...کند اخم امد یم شیپ کم یلیخ...شود یعصبان امد یم شیپ کم یلیخ

 ...اوهم... کردیم نگاهش رهیخ ثنا

 ....تو امیب شهیم-شهاب

 ...داد باال را سرش ثنا

 ...نوووچ-

 ...دل سنگ...رحم یب يدار نگه در پشت منو ادیم ؟؟؟دلتیچ کنم خواهش اگه-شهاب

 ...زدیم حرف ییا مسخره بغض با شهاب

 ...نخندد شهاب لوس و بچگانه لحن به کرد یسع...رفت کنار در يجلو از حرف یب ثنا

 ...کرد پرت کاناپه يرو را خود شهاب

 ..امروز درآورد رو پدرم...یانداخت پس تو اس بچه نمیا بابا...شد خورد کمرم...خدا یآخ-شهاب

 ... دوخت بود ستادهیا نهیس به دست شیرو به رو که ثنا به را نگاهش سپس

 ...گهید نیبش ایب...سرم باال يسادیوا مجسمه مثل چرا وا-

 ...خودته ي پروده دست- ثنا

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم...یگیم راست آره-شهاب

 کو؟؟؟ تولدت يکادو یراست

 ...برگرداند را شیرو حرص با ثنا

 ...باشه دیبا که همونجا-

 ...يکرد ول آشپزخانه کف همونجور رو چارهیب-شهاب
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 ...دارم برش من که ینداشت توقع-

 ...داد هیتک شهاب

 نگاشون لحظه هی فقط من خداشونه از همه...تو يندار منو يکادوها اقتیل...دارمیم برش رمیم خودم نکرده الزم رینخ-

 ه؟؟یچ شهاب نیا یبفهم تا کو...یبدون منو قدر تا کو...کنم

 ...برگشت طرفش به کامل ثنا

 ه؟؟؟یچ-

 ...گهید گرهیج-شهاب

 ...يدیرس جهینت نیا به ییتنها خودت- ثنا

 ...گهید بچ برو...گنیم دوستام بابا نه-شهاب

 گهید دختراته دوست منظورت- ثنا

 ...زد یچشمک شهاب

 ...دختل دوست امیت قول به-

 ...کردیم روشن را هیقض نیا فیتکل دیبا...دیکش ییا کالفه نفس ثنا

 ...خان شهاب داره يبداموز بدجور رفتارات-

 ...فرستاد باال تعجب با را شیابرو شهاب

 من؟؟؟ یک-

 ...الگوش يشد...رهیگیم ادی بچه نیا رو یکنیم که ییکارا تمام...من يرفتارا پس نه-

 ...خداشونه از همه...گذاشتم دوره واسش یمفت بده...باشه داشته من مثل ییالگو بخواد دلتم-شهاب

 ...شهاب يوا- ثنا

 توء ریتقص همشم کرده دایپ يبد ياخالقا امیت...آخه داره يحد هم طنتیش
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 ...رهیگیم ادی زود جنبس یب خودت چه،بچه من به-شهاب

 ...مختلف يها وهیش به دهیم انجام رو بدترش پله صد اون يدیم انجام تو يهرکار...رهیگیم ادی تو از خب- ثنا

 کرده؟؟ دایپ دختر دوست مگه-شهاب

 ...داد ادامه حرفش به شهاب کهیت به توجه یب ثنا

 نکنه رو تشیشکا یکس که سین يروز...نداره آرامش دستش از یکس ساختمون نیا تو-

 ...دیخندیم زیر زیر شهاب

 ...کرده عاجز هارو هیهسا...باشم اون و نیا يگو جواب دیبا هروز-

 ...تو يدار یتوقع چه گهید رفته باباش به...فعاله شیپ بچم-شهاب

 ...ختیر دلش...شد تالطم پر دلش...کرد نگاهش مات ییا لحظه ثنا

 ...کرد جمع را حرفش عیسر شهاب

 مگه؟؟ سین ادتی خودم يها یبچگ...گمیم دروغ مگه-

 ...شد آرام دلش...زد لبخند آرام ثنا

 ...برد ادی از...کرد فراموش شدیم مگر..بود ادشی چرا

 ...بود ادشی ها یبچگ تمام...یکودک خوش دوران تمام

 ...ندارما رو يباز قیغر نجات حوصله یشب نصفه یش غرق خوادینم حاال خب-شهاب

 ...رفت غره چشم ثنا

 حاال؟؟؟ يببند چشماتو شهیم...اژدهات يها خشم نیا يفدا-شهاب

 ...عمرا- ثنا

 ...دیخند بلند شهاب

 ...بکنم يبد کار خوامینم خدا به...تو جان به نه-
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 ...داد باال را سرش ثنا

 ...مایافتاد يریگ عجب...بهت بدم رو تولدت يکادو خوامیم بابا-شهاب

 يبد کادو بهشون تو خداشونه از ها یلیخ حتما- ثنا

 ...انداخت باال ییا شانه شهاب 

 ...داره دردسر یپیت خوش...گهید کنم کاریچ- 

 ...بست را چشمانش خنده با ثنا

 ...شمردن به کرد شروع آرام شهاب

10 _ 9 _ 8 _ 7 _ 6 _ 5 _ 4_ 3 _ 2 _ 1 

 ...کرد باز را شیچشماها آرام ثنا

 ...کردیم حرکت چشمانش ي،جلويبلند نسبتا دیسف ریزنج

 ...زدیم برق ریزنج درون یشکل یلیمستط پالك

 ...گرفت دست در را پالك ثنا

 ...بود شده حک شیرو ییبایز طرز کاد،بهی ون

 ..شهاب قشنگه چقدر.. من يخدا يوا-

 ...نشست جانش به شهاب آرام يصدا

 ...گردنت بندازم برگرد حاال...تو یقشنگ به نه-شهاب

 ...برگشت عیسر ثنا

 ....مدتها از بعد

 ...زده جانیه...بود زده ذوق ها بچه مانند

 ...شدیم آب دلش در قند مرتب..زدیم لبخند مرتب..کنندیم افتیدر کادو که ها بچه مانند
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 ...برد کینزد پشت از را سرش...بست گردنش به را ریزنج شهاب

 داشتن دوست از پر...یخوب از پر...بود بخش ارامش شهیهم مثل گرمش و داغ يها نفس

 ...محبت از پر

 ...بود کرده میتقد ثنا به او که یآرامش

 ...دادیم ادشی...کردیم قیتزر وجودش به کم کم که یداشتن دوست

 ...کردیم نثارش جان و دل با که یمحبت

 ...يکرد اش پاره گردنت از شیپ دوسال که يریزنج اون يجا به نیا-

 ...شهیهم يبرا...بمونه نجایهم ابد تا یکی نیا دوارمیام

 ...بود کرده پاره گردنش از را نیام ییاهدا ریزنج افتاد،که يروز ادی به ثنا

 ...امیت امدن ایدن به روز...تولدش روز قایدق

 ...یشب نیهمچ

 ...گرید یکس ،ازيگرید ریزنج حاال

 ...شهاب از...گرید يوجود از...متفاوت یحس با

 ...کردیم ییخودنما گردنش خود،درون به مخصوص يبو و رنگ با

 ...برگرداند حال به و گرفت گذشته از را ش،اویها نفس برخورد با شهاب،همراه آرام يصدا

 ...کردیم عوض را شیهوا و حال بود،که شهاب نیا شهیهم مثل

 ...پراندیم را مصمومش افکار

 ...دل ته ته از... بزند لبخند شدیم باعث...کردیم شادش

 ...نشستیم دلش به بیعج یگوش ریز يها زمزمه نیا حاال و

 ...بود ها حرف نیا ازمندین چقدر
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 ...را جمله نیا داشت کم چقدر...بود کلمات نیا محتاج و ازمندین چقدر

 ...دنشیشن از...انشیب از دیکشینم درد چقدر و

 ....دارم دوستت-شهاب

 ...مرتب و آرام...زدیم آرام که یقلب يرو...گذاشت قلبش يرو را دستش ثنا

 ...برگشت شهاب طرف به

 ... دیدرخشیم اش يخاکستر چشمان

 ..امشب مانند...شهیهم مثل

 ...نبود درهم شیبایز و فرمش خوش ابروان...بود لبخند مهرش پر يلبها يرو

 ...بود ختهیر یشانیپ يرو اش کهیت کهیت يموها

 تازه یزندگ نیا ونیمد...دیجد غرور نیا ونیمد..بود یداشتن دوست چهره نیا ونیمد ثنا

 ...زنیاکس از خالص يهوا نیا ونیمد

 ...باز يها نفس نیا ونیمد

 ...شهاب ندارم رو یخوب همه نیا اقتیل من- ثنا

 ...زمیعز نگو یچیه...ثنا نگو یچیه...سیه-شهاب

 ...زد جرقه وجودش در يزیچ که دهد ادامه خواست

 ...شهیهم کرد،مثلیم بیترغ را او يزیچ

 ...داد قورت شود يجار زبان بر خواستیم که را اش عاشقانه يها حرف

 ..انداخت گرید يپا يرو را شیپا...گرفت خود به يغرور پر ژست

 ...بود يجد و متفکر اش چهره

 ...یگینم راهمیب خب البته-
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 ...توء با حق نمیبیم کنمیم فکر دارم که حاال

  رمیبگ رو نبضشون فقط من آرزوشونه ها یلی،خ راستش...تلخه قتیحق یدونیم

 ...شدم ریاس نجایا فعال گهید خب اما

 دونمینم قایدق...سر سه وید دمیشا...شدم اهیس وید ریاس که فرشتم هی مثل االن من

 ...گهید کنم تحملت مجبورم خالصه

 ..رفت اش ییدمپا سمت به ثنا دست

 ...شهاب کشمتیم- ثنا

 ...گذاشت فرار به پا و شد بلند حرکت کی با شهاب

  ...کردم غلط..کردم غلط يوا-شهاب

 ...نکرد دایپ را نظرش مورد کاغذ یکرد،ول رو و ریز را زیم يرو يها دهم،برگه بار يبرا

 ...گذراند نظر از را ها پوشه و ها کتاب تمام...دیکش رونیب قفسه از را ها پرونده تمام

 ...نشد افتی یول ختیر بهم کامال را اتاق تمام

 یقیعم پک با همراه زد آتش و گذاشت لبش کرد،گوشه خارج پاکت از يگارینشست،س گردان یصندل يرو دیام نا و پکر

 ...فرستاد هوا به را دودش

 ...کردینم سرفه دنیکش از گرید

 ...بود کرده عادت يخاکستر و آلوده يدودها نیا به شیها هیر گرید

 ...رفتیم کم کم دیبا...انداخت ینگاه وارید يرو رنگ اهیس ساعت به

 ...برود دنشید به حتما خواستیم امروز

 ...شد خارج اتاق از و برداشت را کتش و فیک...خاموش يگاریس جا در را اش کاره نصفه گاریشد،س بلند جا از

 ...کرد قطع را تلفن و تمام را حرفش نیام دنید محض تلفن،به با صحبت حال در حکمت خانم
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 ...شد بلند شیجا از احترام با

 ...دیبریم فیتشر دیدار-

 ...دیبرد اومدن که صابر مهندس دیکن صبر بله،شمام-نیام

 ...سالمت به دینباش چشم،خسته-

 ...زد رونیب شرکت از و داد تکان يسر نیام

 ...فشرد را نگیپارک دکمه و شد آسانسور وارد

 ...دیکش کوتاهش يموها داخل یدست...کرد نهیا در خود تیوضع به ینگاه

 ...زد یجان کم لبخند جذابش ریتصو به

 ...را مرتبش شیر ته نیهمچن...دارد دوست را کوتاهش يموها بود گفته

 ...دیآ یم اش سبزه صورت به بود گفته

 ...اورد در کتش بیج از را لیموبا...گرفت نهیآ از ولن،نگاهیو يصدا شدن بلند با

 ...فشرد را اتصال دکمه ردیبگ خود به یخاص حالت اش چهره نکهیا شماره،بدون دنید با

 ...سالم الو-نیام

 ...زمیعز خوبم

 ....آره....شگاهیآسا رمیم دارم نه

 ....رستوران يجلو 8 ساعت همون قرارمون گهید نه

 ...بود نشسته صورتش يرو يلبخند...برگشت نهیآ طرف به نگاهش باز

 ....منتظرتم...باش خودت مواظب....نطوریهم منم-نیام

 ...فعال

 ...رفت دشیسف يمزدا سمت شد،به نگیپارک وارد آسانسور ستادنیا با
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 ...شد سوار و گذاشت عقب یصندل يرو را لشیوسا

 ...صورتش با سرد يهوا برخورد از گرفت لرزش ییا لحظه....داد نییپا آخر تا را شهیش

 ...روشن را نیماش

 ...شگاهیآسا سمت به میمستق...فشرد پدال يرو را شیپا

 ...بزند سر او به و برود آنجا به بار کی ییا هفته بود شده عادتش

 ...کردیم رفتن به بیترغ را او يزیچ

 ...بود او که ییجا هر به جا آن فقط کشاند،نهیم انجا به را او درونش در يزیچ

 ...سرد و روح یب مکان نیا به حاال و منزلش به قبال

 ...بود آنجا زشیچ همه دیشا...داشت او نزد يادیز يزهایچ ییگو یچرا،ول دانستینم

 ...یزندگ نیا و اتفاق نیا مقصر...دانستیم مقصر را خود هم دیشا

 ...شوم سرنوشت نیا مقصر

 زدینم حرف..کردینم دل و درد کس چیه با او جز...گذشته سال سه نیا تمام مدت،در نیا تمام در

 ...رفتینم کس چیه سراغ او جز ییتنها مواقع در

 ...رفتیم نزدش به ها شب هم ،بازییجدا از برخوردش،بعد نیاول از بعد یحت

 ...مدت نیا یتمام مانند هم امروز و

 ...کردینم اش یعصبان و شانیپر گریدم،د و دود...کیتراف... شلوغ يها ابانیخ

 ....یچ همه و جا همه به بود توجه یب

 ...دادینم آزارش يزیچ بود،که وقت یلیخ

 ...را بلندش یکم يصدا یحت ای و دهینشن را ادشیفر يصدا یکس بود،که وقت یلیخ

 ...صبور و آرام...بود شده آرام یبیعج طرز به
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 ...شدیم خالصه سکوت و کوتاه اخم کی تش،دریعصبان و یناراحت تمام

 ...آرامشش پر حضور...او حضور ونیمد...دانستندیم او بودن جهینت را مسائل نیا همه

.. 

 ..شد یاصل ي کوچه و ابانیخ وارد

 ...داد تکان نگهبان رمردیپ يبرا یدست

 ...کرد پارك و برد شگاهیآسا نگیپارک به را نشیماش

 ...شناختنشیم شیب و کم انجا کارکنان تمام ماه 9 و سال 2 از بعد گرید

 ...کرد حرکت یشگیهم يجا يسو به...گرفت دست در را دهیارک گل يها شاخه

 ...بود امده رید يروز چند

 ...بود شلوغ سرش روزها نیا...بود شده برابر چند شیها يگرفتار روزها نیا

 ...است منتظرش دانستیم... امده رید یکم دانستیم

 ...امد سمتش به و داد تکان دست شیلبخند،برا با نیدلنش صورت و دیسف روپوش آن با یاحیر خانم

 ...بودم منتظرتون نهایا از زودتر....هفته نیا دیکرد رید...راد جناب سالم-

 ...امیب زودتر نشد...داشتم کار کمی شرمنده بله...خانم سالم-نیام

 ... شده طاقت کم یلیخ روزها نیا ما دوست نیا گهید خب اما...دیاریم فیتشر زود ای رید دونستمیکنم،میم خواهش-

 ...کشهیم انتظار رو اومدنتون بدجور...کرده عادت بهتون بدجور

 ...تنهاس یلیخ...ادینم دنشید به و زنهینم سر بهش یکس شما از ریغ اخه

 هی... وال و هول هی...نمیبیم یبیعج ترس هی حرفش پر نگاه يد،تویکنیم رید یوقت...شماس اومدن منتظر همش چشماش

 ...ینگران

 ...ارهیم آرامش براش نجایا شما وجود انگار
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 ...دیکش یاه نیام

 ... نداره رو یکس چارهیب اون متاسفانه...دونمیم بله-نیام

 ...پرحرفش نگاه همون دنید به...کردم عادت نجایا اومدن به منم

 ...بگه خوادیم یچ بفهمم تونستمیم کاش يا

 ...زدیم حرف و زدیم قدم او با همراه و گام هم نیام

 ...بودند گرفته خود به زییپا يبو و رنگ درختان یتمام...شدند آنجا دلباز و باز ي محوطه وارد هم همراه

 ... نیاتش و تند یرنگ...ریدلگ و نیغمگ ییبو

 ...بود گرانید حضور از یخال و خلوت بایتقر محوطه

 ...کردندیم پخش هوا در را شده جدا يها برگ و خوردندیم تکان باد وزش از درختان بلند يها شاخه

 ...کرد اشاره سرسبز و دیب درخت ریز به دست با پرستار

 ...شهیهم مثل...اونجاس-

 ...  یکوتاه تشکر داد،ضمن پرستار به را ها گل نیام

 ...کرد ش،حرکتیور به رو دار چرخ یصندل سمت به...دیب درخت سمت به

 ...داشت دوست را شیپا ری،زيزییپا يها برگ شدن خرد خش خش

 بگذارد ینارنج و زرد ي دهیخشک يها برگ يرو را شیپا بایکرد،تقریم یسع و کردیم حرکت آرام

 ...بردیم لذت دادنش انجام از هنوز که بود ییکارها معدود جزء

 ...بود شده عوض او در زهایچ یلیخ

 ...شناختینم را خودش هم خودش گاهش

.. 

 ...بود شده دیسف اکثرا شیموها...افتاده و خم اش مردانه يها شانه...ستادیا چرخدار اهیس یصندل پشت
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 ...ستادیا شیرو به رو و برداشت قدم آرام

 و نیچ از پر چشمش يها گوشه...اهیس و گود چشمانش اطراف...کرد نگاه اش بسته چشمان و دهیتک صورت به

 ...بود شده یاستخوان و الغر صورتش...چروك

 ...تیوضع نیا در او دنید بود سخت شیبرا چقدر

 ...رازش پر چشمان حالت دنید از بردیم رنج...دیکشیم عذاب او نزار روز و حال دنید ها،از مدت از بعد هم هنوز

 ...سوختیم شیبرا دلش...بارش تاسف تیوضع دنید از

 ...شهیهم مثل...بود آرام بمش يصدا

  ...قیرف سالم-نیام

 ...گشود را دردمندش و ییا قهوه چشمان

 ...نشست رنگش یب و خورده ترك لبان بر یراحت سر از يلبخند

 ...زد پلک آرام سالم نشانه به

 ...دهد تکان را سرش توانستینم یحت

 ...نشست رنگ یآب مکتین يباغچه،رو کنار شیرو به زد،رو اش شده دیسف يموها بر یکوتاه بوسه نیام

 ...بود شنونده فقط او شهیهم مانند و کردیم باز را صحبت سر بود،که خودش شهیهم مانند

 ...اومدم رید که ببخش-نیام

 کارامم ریدرگ که هست یوقت چند...گرفتارم کمی روزها نیا راستش

 ...امیب موقع سر نتونستم

 ... يبخوا رو راستش یدونیم آخه

 ...شد رهیخ شیپا ریز يها برگ به و انداخت ریز به را سرش...زد يمحو و آرام لبخند نیام

 ...کردیم نگاهش حرکت یب و ساکت همانطور دیفرش
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 ...یعذاب چه و يدرد چه...است آن پس در يراز چه دینفهم وقت چیه نیام که ینگاه

 ...آمد ینم بر دستش از يکار کردن نگاه از ریغ

 ...کردیم نگاه را نیام رهیوجدانش،خ عذاب از پر و نیشرمگ نگاه با

 ...بشنود را شیحرفها ي ادامه بود منتظر

 ...شهیهم مثل

 ...دوخت دیفرش رنگ یب و نیشرمگ چشمان به را اهشیس نگاه نیام

 ...نگاه نیا دنید از شدیم شیر دلش

 ...زدیم يزرد به دیفرش چشمان يدیسف

 ...ناخواسته...شد لیتبد پوزخند به لبخندش کم کم

 ... گهید ماه کی از کمتر....کنمیم ازدواج راستش،دارم-نیام

 ...شد بسته گونه آه دیفرش چشمان

 ...بود منتظر شهیهم

 ...نگران و منتظر...ییحرفها دنیشن منتظر

 ...بدتر...شدیم تر نگران روز به روز

 ...بفهمد که يروز از...دیاین سراغش به نیام گرید که يروز از...زیچ همه از...دیترسیم

 ...مصرفش یب خود از...خوردیم بهم اش عرضه یب خود از حالش

 ...حرکتش یب و حس یب خود از

 ...خبر نیا دنیشن از داشت يبد حال

 ...تلخ و محو يها لبخند نیا دنید از...مجدد ازدواج دنیشن از

 ...درد پر يپوزخندها نیا
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 ...است کشته را او خود دستان با که دانستیاورده،م خود قیرف و دوست سر ییبال چه که دانستیم یخوب به

 ...افتین جبران يبرا فرصت گاه چیه یول

 ...دیفهم رید

 ...ییبها چه به و کرده چه که کرد درك رید...شد داریب رید

 ...بوده ارزش یب و بها یب شیبها که دیفهم رید

 ...بود دهیرس جهینت نیا به که بود وقت یلیخ

 ...نداشته هم را جبران يبرا یفرصت داشتن اقتیل یحت او دانست،کهیم خوب یلیخ

 ...دهد گوش نیام يحرفها به و زدیبر دور را افکارش کردیم یسع

 ...دنیرس جنون به و کردن فکر...بود ادیز کردن فکر يبرا فرصت

 ...شدن وانهید يبرا...داشت کردن فکر يبرا يادیز فرصت روزها آن

 داشتن و یمتاهل گفت،ازیم اش یخوشبخت و یزندگ تیوضع ت،ازیرضا سر از پهن يلبخند اق،بایاشت و شوق با نیام يروز

 ...داشتن دوست و یعاشق از...آرامش

 ...بزرگ يآرزوها و هدف از

 ...مجددش ازدواج گرفته،از و آرام ییصدا... یتلخ به رو يخسته،لبخند یچشمان با حاال

 ...زدیبر رونیب را نهیس حرف همه نیا توانستیم کاش...بزند یحرف توانستیم کاش

 ...دیبگو خودش داشت،که را توانش کاش يا

  ...یچ همه از ناتوان...بود شهیهم از تر ناتوان او یول

 ...بود شده فلج نییپا به گردن از خودش و کرده فوت مادرش و ب،پدریمه و نیسنگ یتصادف اثر ش،بریپ ماه نه و سال دو

 ...شد منتقل شگاهیآسا نیا مارستان،بهیب از شدن مرخص از روز،بعد همان از

 ...نداشت را چکسیه...بماند ششیپ او که نبود چکسیه
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 ...نشد اش ينگهدار به حاضر چکسیه

 ...گذاشتند تنها را او همه...زدند پس را او همه

 ... فرستاد را شگاهیآسا در ماندش مخارج دن،فقطیفهم از بعد برادرش

 ...دیایب دنشید يبرا بار کی بخواد نکهیا بدون

 ...ردیبگ مادرش و پدر يبرا یمراسم نیکوچکتر نتوانست یحت دیفرش

 ...دادند انجام لیسه و نیام هم را دفن و کف يکارها تمام

 ...بود شیسرجا حواسش و هوش و درك قدرت

 ...نداشت العمل عکس انجام و دادن جواب يبرا ییتوانا یاست،ول خبر چه برش و دور دیفهمیم

 ...نجایا در بودن...تیوضع نیا در بود،بودن مرگ از تر سخت شیبرا

 ...يمادر و پدر یب نیا...یکس یب و ییتنها نیا

 ....بکند بود نتوانسته کار چیه او و بودند داده جان چشمانش يجلو که يمادر و پدر

 ...رفتینم کنار چشمانش يجلو از ییا لحظه يبرا یحت چگاهیزش،هیعز دادن جان لحظه

 ...امد یم چشمانش شیز،پیعز جان خوردن قسم ي لحظه همراهش و

 ...شدیم زنده و مردیم بار هر و

 ...مردیم مادرش و پدر همراه هم او خواستیم دلش

 ...بود شیآرزو تینها مرگ

 انیپا یب يدردها نیا شدیم کم...شدیم تمام روزها نیا عذاب مرگ با دیشا

 ...شیها شب وحشتناك کابوس شدیم کم

 ...را اهشیس و غم پر کرد،دلینم آرام زیچ چیه

 ...شبانه يها قیتزر نه...یعصب يها شک نه...بخش آرامش يها قرص نه
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 ...زیچ چیه

 ...نداشت هم گفتن کیتبر يارای زبانش یحت دوخت، نییپا به را نگاهش

 ...نشست کنارش و شد بلند شیجا از نیام

 ...گذاشت دیفرش حرکت یب و جان یب دستان يرو را دستش

 ...يشد داماد تو نه... کرد دایپ یدوم من یزندگ نه اما..یبش داماد من از بعد.. زود یلیبود،خ قرار هم تو-نیام

 ...میشد گرفتارش ماها از هرکدوم بود،که یسرنوشت چه نیا دونمینم

 ...فهممینم هم وقت چیه...شد یچ دونمینم واقعا...بود نیا ریتقد دیشا...بود اشتباه کارمون يکجا دونمینم

 ...دیجنگ باهاش شهینم...کرد شهینم شمیهست،کار که نهیهم اما

 ...نمیزم ي کره يرو مرد نیتر خوشبخت من گفتم بهت روز هی ادتهی

 ...گرفتم پس رو حرفم و اومدم شب هی بعدشم

 ...بکنم رو تالشم گهید بار هی خوامیم خب اما

 ...قیرف دمیبر گهید...شدم خسته گهید راستش

 مرد نیتر قینارف او...دادینم عذابش...کردینم داغانش کلمه نیا انیب با نیام کاش يا...کلمه نیا دنیشن از بردیم رنج دیفرش

 ...بود

 ...شد دگرگون حالش باز...شد تابیب باز

 ...نشد خارج اش خنجره از مبهم اصوات و ناله جز ییصدا یول

 ؟؟؟يدار قبول هم ه؟؟؟تویچ-نیام

 ...ها یلیخ مثل... ادمها ي همه مثل... کنم یزندگ خوامیم گهید

 ...گرانید و خودم تیاذ و آزار بسه گهید

 ... شدم ریپ عمر هی قد سال چند نیا تو کنمیم احساس
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 ...دارم رو ناتوان رمردیپ هی حس...شده ریپ درونم اما... نده نشون نویا ظاهرم دیشا

 ...دمیم عذاب هم رو انمیاوضاع،اطراف نیا با رفتارها نیا با

 ...بدم سامون و سر میزندگ شده،به که هم ها اون خاطر به خوامیم

 ...کنم امتحان رو خودم شانش گهید بار هی خوامیم...بشم جون خوامیم

 کنم یجون خوامیم...بدم گهید فرصت هی خودم به خوامیم

 ...ییتنها و غم نیا بسه گهید

 جلو، رمیم باز چشم با گهید نباریا...انتخابم يتو کنمینم اشتباه گهید نباریا

 ...داده ادی بهم زایچ یلیخ گذشتم یزندگ

 ...فهممیم بهتر االن...ترم پخته االن

 ...کردینم حس را يزیچ دیفرش داد،هرچند فشار را دیفرش دست آرام نیام

 ...رو داشتن دوست یحت... یکنم،حت تجربه رو زیچ همه گهید بار هی خوامیم-

 ...دیخند بهم گهید بار هی یزندگ دیشا يدید چه رو خدا

 ...شدم خوشبخت نباریا دیشا

 ...بود ینگفتن چشمانش درد...شد نمناك دیفرش چشمان

 ...گرفته او زا را قشیرف یخوشبخت که بده او دانستیم خودش فقط

 ...شد بلند کنارش از نیام

 رینگ دل به شد رید اگه...شهیهم مثل زنمیم سر بهت بازم...برم دیبا کم کم گهید-نیام

 ...باش مطمئن..امیم

 ...بشه رید ترسمیم دارم قرار نامزدم با... برم دیبا االن

 ...نبود موفق ادیز هرچند...شاد یکم...کند عوض یکم را فضا کرد یسع



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 437 

 ...شد یقاط یچشمک با قشیعم لبخند

 ...آورد بدست رو خوابشون رگ حاال از دیبا...حساسن یقول خوش به یشناسیم که رو خانوما-نیام

 ...بزارم منتظر رو یکس تونمینم.. رحم دل که منم

 ...کردیم تمنا...کردیم خواهش...کردیم التماس نیام به چشمانش با دیفرش

 ...کردیم ناله

 ...کندیم ناله چه يبرا...کندیم التماس چه يبرا دیفهمینم نیام یول

 ...تیوضع نیا تو دنتید سخته یلیخ برام...یچ همه خاطر به متاسفم...بگم دیبا یچ دونمینم-نیام

 ...دیفرش کن باور...ینیبب یبیآس نیکتریکوچ خواستینم دلم وقت چیه من

 ...ومد،نهیم بدم ازت فکرنکن

 سخت برام دنتید کن باور دیفرش...شرکت ياین گهید خواستم ازت و کردم رفتار باهات ياونجور که هم يروز اون راستش

 ...بود

 ...داده حیترج شوهرش به رو داشته،اون نظر بهش زنش که يمرد دنید

 ...بود سخت

 ...شدیم تازه عذابش...شدیم زنده واسم روزها اون خاطره دمتیدیم هروقت

 ...ذاشتینم تو وجود اما کنم فراموش خواستمیم من

 ...دادیم عذابم یلیخ دنتید

 ...یانداخت یم دوران اون ادی منو اما يبود ریتقص یب تو دونمیم

 ...ببخش یناراحت ازم اگه..زدم یحرف اگه فقط یکن درکم ندارم توقع... رفتارم خاطر به ببخش منو

 ...گذاشت اثر هم تو یزندگ يرو من یزندگ نکهیا خاطر به ببخش منو

 ...بود کرده اخراجش محترمانه ییجورا کی و داده او به را شتریب یلیخ یسهمش،حت تمام نیام که افتاد يروز ادی به دیفرش
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 ...دیاین شرکت به گرید بود خواسته دیفرش از اش ییجدا از بعد ماه کی درست

 ... تحملش از خارج...بود نیسنگ شیبرا واقعا دیفرش حضور و دنید

 ...بود شانیپر و یعصب شدت به که ییروزها همان

 ....یدلتنگ يها روز همان

 ...یدل دو و یمانیپش بد يروزها همان

 ...یسردرگم يروزها همان

 ...نداشت ییا چاره یول بود ناراحت خودش رفتار از هم خودش

 ...نداشت را او طرف از يبرخورد همچون انتظار هم دیفرش

 ...بود شده شکه واقعا روز آن

 ...تالش و کار يعمر از بعد کند رونیب شرکت از را او گونه آن نیام نداشت توقع

 ...رفاقت يعمر از بعد

 ...کردیم درك را فاجعه عمق تازه...کرده چه دیفهم که بود آنموقع تازه

 ...بود شرکت آن کارمند هنوز مرجان یول رفتیم دیبا او حاال

 ...اند داده او به را ایدن ییگو انروزها که یمرجان

 ...دیکش رونیب گذشته از را دیشده،فرش خشک يها برگ شدن خرد يصدا

 ...شد دور او از یارام یخداحافظ با همراه... دیبوس را سردش یشانیپ نیام

 ...سرد و بسته خی وجود ان از شد دور

 ...خود اعمال آتش در...خود گذشته در...رفت فرو خود افکار در دیفرش بازهم و

  ...سوخت بازهم و

 ...دیچیپ خانه در دهیکش و بلند فونیآ زنگ يصدا
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 ... رفت اطیح به و کرد تن به را چرمش کاپشن

 ...امد یم در صدا به زنگ طلبکارانه يصدا هم باز که یدرحال

 ه؟؟؟یک...اومدم...خبرته چه بابا اه-

 ...کرد باز را در

 ...ماند وا بایتقر...بغل در یکودک با ثنا،همراه دنید با

 ...سوختن به کردن شروع شیگلو...خشک و تلخ دهانش...ستادیا کار از ییا لحظه قلبش

 ...کردیم حس شیپا يها استخوان در یمحسوس لرزش

 ...کندیم چکار نجایا او دانستینم

 ...ها يدیپل و ها یزشت اعماق از...ها یاهیس اعماق از...شد بلند قیعم یچاه قعر از شیصدا

 تو؟؟؟- دیفرش

 ...زد یکج لبخند ثنا

 ...زمیعز سالم-

 ؟؟؟يبود ییا گهید کسه ؟؟؟منتظريکرد تعجب چرا

 دنم؟؟؟ید از ينشد خوشحال

 ...شد مات نگاهش...دیپر باال دیفرش يابروها

 ...نداشت را ییا کلمه گفتن يارای زبانش و دیپر پلکش پشت

 تو؟؟؟ امیب یکنینم زده؟؟دعوتم خشکت چرا- ثنا

 ...سرده یلیخ هوا

 ...داد تکان مانند ینف را سرش دیفرش

 ...ستادیا در يجلو و امد جلو قدم چند ثنا ببند،که را در خواست
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 ...ستادیا اطیح در و شد دهیکش عقب سمت به دیفرش يپاها

 ...دیلرزیم تنش تمام...بود گرفته دربر را وجودش تمام ترس

 ...دیپریم هنوز پلکش

 .. ارام،خونسرد ثنا

 ...بست محکم را در پا پشت با و شد کرد،واردیم نگاهش که همانطور

 ...اورد در یمنگ از را دیفرش در شدن بسته يصدا

 ...دیلرزیم شیصدا

 نجا؟؟؟یا ياومد یچ واسه-

 ...وحشتناك...بود خثمانه نگاهش...داشت دوست بیعج را لرزش و ترس نیا ثنا

 عاشقتم؟؟؟ من یدونینم مگه...نمیبب ترو اومدم گهید معلومه خب- ثنا

 ...گرفت در طرف به را دستش...بست را داد،چشمانش قورت را دهانش آب دیفرش

 ...رونیب برو-

 ...ستادیا شیرو به رو قایشد،دق کینزد قدم چند ثنا

 ...اومدم که داشتم يکار حتما...برم که ومدمین-

 ...شد خانه داخل و رفت ساختمان طرف د،بهیفرش طرف از یجواب ماندن منتظر بدون سپس

 ...بود گرانید حضور از یخال و ساکت،آرام خانه

 ...دیرسیم گوش به ها اتاق از یکی از یمیمال کیموز يصدا

 ...داشتند ییا ساده یزندگ و خانه...کرد نگاه را اطراف یکم ثنا

 ...ها فرشته بود،مانند دهیخواب آرام دوخت،که نامش یب نوزاد به را نگاهش

 ...خواباندش ها مبل از یکی يرو و کرد محکم دورش را پتو
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 ...شد وارد بعد لحظه چند دیفرش

 ...رونیب دیبر لطفا...بگم بهش یچ من نهیبب رو شما اگه...ادیم مادرم االن...خانوم ثنا کنمیم خواهش-

 ...برگشت طرفش به یواضح پوزخند با ثنا

 خانوم؟؟؟ ثنا-

 ...کرد يبلند نسبتا خنده تک سپس

 حاال؟؟؟ تا یک از-

 ...دیجنبیم گوشم سرو که قبال...بودم کار انتیخ و هرزه که قبال

 آره؟؟؟...خانوم ثنا شدم حاال

 ...انداخت پا يرو پا... نشست آرام نوزادش کنار ثنا

 شه؟؟؟یم یچ مگه ادیب خب-

 ...بگم کیتبر بهش ییآقا و ماه پسر نیهمچ کردن بزرگ خاطر به خوامیم...نمیبب رو مادرتون خوادیم دلم یلیخ اتفاقا

 ...بود رانهیتحق کامال نگاهش

 ...کندیم نگاه آور چندش ییا تکه به ییگو که کردیم نگاه دیفرش به يجور

 ...بود سردرگم و کالفه دیفرش

 ...ازتون کنمیم خواهش - دیفرش

 ...شد ادیفر ثنا يصدا

 ...ییپرو و وقاحت همه نیا خورد،ازیم بهم حالش

 ...یشرف یب همه نیا از...ینشناس نمک و ییرو و چشم یب همه نیا از

 ...نزن حرف محترمانه من با انقدر...شو خفه-

 ...گهید يمردها از یلیخ به تو فقط نه... داشته نظر بهت که هستم یآشغال زن همون من
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 ...ارمیم ادتی من نداره اشکال.... رفته ادتی نکنه

 ...مرد هی دست به دست...شیدید ابونیخ يتو که یهمون...کثافتم همون همونم،من من

 ؟؟؟يدیند مگه

 ...نداشت را او به کردن نگاه توان واقعا...انداخت ریز را سرش دیفرش

 ...امد کینزد قدم چند و شد بلند ثنا

 ... ینینب ؟؟مگهيکور-

 ... منم نیا... نیبب خوب... نیبب منو

 ...يکرد له پاهات ریز رو شرافتش و آبرو تو که همون...يدیکش لجن به شویزندگ تو که همون

 ...رو داشت که ییزهایچ تمام...یگرفت ازش هم رو خانوادش یحت تو که همون

 ... سین مهم واسم... بدونم خواممینم... چرا دونمینم

 ...یبفهم تو... ینیبب تو خوامیم فقط

 ...کن نگاه منو

 ...پراند دیفرش صورت از مانندش،رنگ غیج داد يصدا

 ..کن نگاه منو گفتم-

 ...دیلرزیم وضوح به لبش...کرد نگاهش دیفرش

 ...دیچکیم نییپا ثنا براق چشمان از افتاد،که یاشک کوچک ي قطره چند به نگاهش

 آره؟؟؟...یبشکن منو یخواستیم-

 .... شکستم آدم هی من... کن نگام خوب خب،حاال

 ...يشد گم،موفقیم کیتبر بهت... يدیرس مرادت به تو

 ...شاد...باش شاد...بزن قهقه...بخند بلند...بخند حاال... باش خوشحال حاال
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 ...شد گم ثنا گنگ و ارام يصدا انیم در نوزاد هیگر يصدا

 ...داد فرزندش،ادامه هیگر به توجه بدون ثنا

 ؟؟؟يشد شد؟؟راحت خوب-

 ؟؟؟ کجا به ؟؟یبرس یچ به یخواستیم

 ...نداره وجود یمن گهید چون یباش خوشبخت یتونیم حاال....یکن یزندگ راحت و آروم یتونیم حاال...شد تموم آره 

 بودم؟؟؟ کردنت یزندگ مانع بودم؟؟من راهت سد من

 ...ستمین گهید

 ...شهیهم يبرا...رمیم دارم

 ...نباشم کس راه سد تا رمیم...نیبرس آرزوهاتون به شماها تا شمیم گم...شمیم گم و رمیم

 آره؟؟ بودم یاضاف من

 ...دیکشینم نفس اصال ییگو...بود شده قرمز شدت به دیفرش

 ...برگرداند را شیرو و د،گرفتیفرش دهیدر چشمان از نگاه ثنا

 ...یکن نابود رو دوستت یخواستیم.. نه دمیشا ای-

 ...يکرد راحت،نابودش التیخ اونم بابت از

 نامرد؟؟؟ بود کرده يبد چه حقت در چرا؟؟مگه گهید اون با

 ...ینیبب رو خودت از بهتر یتونستیآره؟؟نم شدیم تیحسود بهش

 نه- دیفرش

 ییزایچ همه به...ینداشت تو و داشت اون که ییزایچ همه به...ظاهرش به...تشیموقع و طیشرا به... يکردیم حسادت چرا-

 ...ینداشت رو اقتشیل که

 ...ختیر یم رونیب حرصش پر و شده دیکل يها دندان نیب از دیفرش يصدا
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 نه- دیفرش

 ...ختیریم کلماتش تک تک از ریتحق...کرد اشاره دیفرش يپا سرتا به دست با ثنا

 ...کنه حسادت نیام به دمیبا... تو مثل ی،آدمیداشت حق خب-

 ...تو واسه اونم داره حسادت يجا واقعا

 ...گرفت را شیها گوش نوزاد هیگر و ثنا يها حرف از کالفه دیفرش

 ...نه...نه...دنهیفرش

 ؟؟؟يبشنو يندار ه؟؟؟دوستیچ- ثنا

 ...يبشنو دیبا اما

 رو؟؟؟ صداش يشنوی؟؟ميشنویم

 تیهو یب... نام یب... شناسنامه یب بچه هی...پدره یب ي بچه هی يصدا نیا

 ...خانمان یب

 ...باشه ادتی شهیهم...  بسپار ادی به صداشو

 ... گرفتش اغوش در و رفت نوزاد سمت به ثنا

 ؟؟؟يببند بهش منو ينکرد دایپ خودت از تر ؟؟آدميداد نسبت من به رو خودت چرا حاال-

 ؟؟یپرفکت یلیخ يکرد فکر ؟؟یهست یعال یلیخ يکرد فکر

 ...هیچ یدونیم ه،اخهیقض نیاز شدم متاسف واقعا

 ...ستادیا دیفرش يرو به رو قایدق ثنا

 ...بود شده مسخ که يدیفرش...نداشت گفتن يبرا یجواب و حرف چیه که يدیفرش

 ...دمینم تو مثل تا صد رو،به نیام ي دهیگند تار هی من-

 ...نداشت را ها حرف نیا تحمل...شدیم یعصبان کم کم دیفرش
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 ...من که يکرد فکر اگه نجا؟؟یا ياومد یچ واسه تو اصال.. رونیب برو گفتم- دیفرش

 من...يخوند کور...یبگ رو قتیحق نیام به يبر که کنم التماست اومدم يکرد فکر هیچ.. خوامینم یچیه تو از من نه- ثنا

 وقت چیه...کنمینم التماس شرف یب يتو به رممیبم

 ...گهید سین مهم واسم

 ...نباشه نکهیا نه

 ...من یگناه یب متوجه...یکن اشتباهش متوجه رو یکس تو خوامینم من اما

 ...وقت چیه...يندار هم رو گفتنش جرات مطمئنم هرچند

 ...احمق هی...یفیکث هیترسو هی تو

 ..دانستیم را نیا هم خودش...نداشت را قتیحق گفتن جرات وقت چید،هیفرش گفتیم راست ثنا

 داشت ارزش واسم نیا...کردیم باور رو خودم يحرفها.. بفهمه خواستیم اگه یکس -

 ...دار نگه خودت واسه رو حرفهات..ستمین تو يها حرف محتاج من

 ...اخرتت يبرا بزار...یکن دفاع خودت از شد الزم گهید یکس شگاهیپ يتو يروز هی دیشا

 ...دیلرز ثنا اخر جمالت از دیفرش تن

 ...بود دنیکش نفس يبرا یژنیاکس از یخال انجا يفضا ییگو...نداشت را انجا در ماندن طاقت گرید ثنا

 ...گرفت دیفرش طرف به و دیکش رونیب را ییا برگه و کرد فشیک در دست

 ...بمونه شتیپ زایچ هیبق مثل نمیا...وراثته شیآزما برگه نیا،ایب-

 ... باشه شتیپ هم برگه نیا خوامیم من و یدونیم رو زیچ همه که یهست یکس تنها تو

 ...گرفت ثنا دست از را برگه دیفرش

 ...بود خودش فکر به فقط...دیسنجیم را خودش طیشرا فقط او...نبود مهم شیبرا زیچ چیه موقع ان

 ...رسهیم مادرم االن...دیبر نجایا از کنمیم خواهش-
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 ...ستادیا دیفرش به پشت جور همان شدن خارج از رفت،قبل در سمت به ثنا

 ...نشه خودم مثل دمیم قول...کنم تیترب درست رو دخترش دمیم قول بگو نیام به-

 ...شد خارج در از و گفت را نیا

 ...نشست یقال يرو شکسته و مغموم دیفرش

 ...کندیم درد انقدر سرش چرا دانستینم...گرفت دست در را سرش

 ...شد دهیکش رونیب افکارش چرخدار،از یصندل کردن حرکت با

 ...برد ساختمان سمت به و درآورد حرکت به را اش یصندل که بود یاحیر خانم

  ...گهید تو میبر دیبا شده سرد هوا-

 ...نداشت دنیرس يبرا ییا عجله چیه ییگو...کردیم یرانندگ متفکر و آرام نیام

 ...بود پکر و شانیپر

 ...گشتیبرم آنجا از که يگرید وقت هر مانند

 ...کردیم ناراحتش شهیهم..ختیریم همش به شهیهم روز و حال نیا با دیفرش دنید

 ...کرد توقفش به ست،مجبوریا قرمز چراغ

 ...شد رهیخ شمار هیثان و چراغ يقرمز به

 ...گذشتیم بودش دهید سالم که يبار نیآخر از يادیز زمان

 ...بود بدتر شهیهم از حالش شب آن

 ...گذشتیم ثنا مانند فرار رفتن از ماه سه

 ...اش یدلتنگ...اش یتاب یب از ماه سه...اش يخبر یب از ماه سه

 ...رفتیم راه شب ي بسته خی يها ابانیخ در هدف یب...زدیم پرسه ها ابانیخ در هدف یب

 ...پر و آشفته یذهن...یخال دست...ادهیپ يپا
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 ...رفتیم فقط... کجا دانستینم

 ...درآورد سر دیفرش ي خانه يجلو از چگونه و یک دینفهم که رفت راه انقدر

 ...يشامدیپ هر انتظار...داشت را یاتفاق هر انتظار روزها آن...نکرد تعجب دنشید با دیفرش

 ...ستین هوا يسرد متوجه اصال بود مطمئن...کرد دعوت داخل به را نیام

 ...کردیم آشوب را دلش انجا يفضا...شد خانه وارد نیام

 ...بودند سالن در مادرش و پدر

 ...نشست نامرتبش تخت يرو و رفت دیفرش اتاق به یکوتاه یاحوالپرس و سالم از بعد

 ...فرستاد شیموها داخل را شیانگشتها...گرفت دست در را سرش

 یحت...دیآ یم او سراغ به فقط شهیهم چرا دانستینم...کند دل و درد او با تواندیم که است یکس تنها دیفرش چرا دانستینم

 ...کردنش اخراج از بعد

 ...برگشت داغ ییچا فنجان دو با بعد یلحظات و رفت آشپزخانه به دیفرش

 ...شد خشک شیپاها نیام حرف با بود،که ننشسته هنوز دیفرش

 ؟؟؟يکرد من با نکارویا د؟؟؟چرایفرش چرا-نیام

 ...نشست تنش تمام در رفتن لو از ترس... شد گشاد تعجب از دیفرش يها چشم

 ه؟؟؟یچ منظورت- دیفرش

 باشم؟؟؟ خوشبخت خودم يخبر یب يتو ینذاشت کنم؟؟چرا یزندگ خودم يخبر یب تو ینذاشت ؟؟چرایگفت بهم چرا-نیام

 ...نشست یصندل يرو کردیم رها را اش شده حبس نفس که یحال در دیفرش

 ؟؟؟یگرفت ازم رو زمیچ همه گفتنش با چرا-نیام

 کردمیم ریس الیخ و خواب همون يتو هنوزم خواستیم دلم...دمیفهمینم وقت چیه کاش يا

 ...یاحمق همون يتو...تیخر همون يتو
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 ...کنم تحمل تونمینم...رمیمیم دارم...دیفرش رمیمیم دارم

 ....تونمینم اون بدون

 ...داد فشار محکم را اش کرده مشت دستان دیفرش

 ...قتیحق نیا از...بردارد راز نیا از پرده و بکند يکار توانستیم که بود یلحظات نیاخر نیا دیشا

 ...کرد که بود يکار تنها سکوت یول

 ...مانند خیتوب...شد بلند یکم نیام يصدا

 بکنم؟؟؟ رو میزندگ ینذاشت ؟؟چرایگرفت ازم رو میخوشبخت چرا-نیام

 ...بدونم خواستمینم خبره؟؟من چه اطرافم که يکرد آگاهم چرا

 ....شم داریب خواستمینم

 ...خواستمینم من...بفهمم خواستمینم من

 ...وونهید باش آروم- دیفرش

 ؟؟يزد پسش ؟؟چرايدار نگهش یتونستیبره؟؟م یگذاشت چرا؟؟چرا بود سخت واست انقدر اگه

 ....داد تکان را سرش نیام

 ...بود شده مانیپش که بود وقت یلیخ

 ...دیکشیم را رفتنش حسرت که بود وقت یلیخ

 ...گرفت بازگشت به می،تصمییجدا از بعد روز 10 درست

 ییا لحظه بدون و عیسر بود شدن تلف حال در یتابیب از که روز همان...شد مانیپش یرسم ییجدا از بعد روز 10 درست

 ... بگذارد شیپا يجلو بازگشت يبرا یراه خواست او از و رفت لیسه نزد درنگ،به

 ...برگردند خانه به دخترش و ثنا خواستیم
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 از خبر...داد ثنا خبر یب رفتن از ،خبریزخم ییصدا با... مرده یدل نبود،با زادیآدم هیشب که ییا افهیق با لیسه روز همان

 ...فرارش

 .....اش يخبر یب از خبر

 ...بود رفته فرو نیزم در آب ییا قطره مانند ثنا یکند،ول شیدایپ کرد یسع آن از بعد

 ...ختیر بهم را افکارش ولنیو آرام يصدا

 ...داد جواب و گرفت گوشش کینزد را یگوش

 ...بود گرفته بیعج شیصدا

 ...جانم-نیام

 ؟؟یگذاشت ؟؟سرکارمياینم چرا پس...بابا زدم خی تو؟؟؟ پس يکجا-

 ...اونجام گهید نیم 5 امیم دارم-نیام

 ... نبستم لیقند تا پس بدو-

 ...دمیرس يبشمار صد چشم،تا-نیام

 سمت به يشتریب سرعت با و فشرد گاز پدال يرو را شیانداخت،پا اطراف به گنگ یقطع،نگاه را تلفن نیام

  کرد حرکت....رستوران

 ...نامزدش یداشتن دوست مکان به...دیرس نظر مورد مکان به بعد ربع هی

 ...افتاد راه به و پارك یخلوت يجا در را نیماش

 ...رفت سمتش ،بهیبیسراش يابتدا در يدختر دست داد تکان با

 ...زدیم برق هم یکیتار در اش یعسل چشمان

 ...نیریش لبخند همان با...روشن و شفاف نگاه آن با

 ...داد نشان را ساعتش دست با همزبان
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 ...بود نیدلنش و آرام شیصدا

 ...اقا دیداشت ریتاخ قهیدق 15-عسل

 ...بود کیتراف شرمنده-نیام

 کردناتون؟؟؟ رید واسه نیآورد یم ییا بهونه نبود،چه کیتراف نیا اگه ونیآقا شما-عسل

 ...کرد حرکت باال سمت به او با قدم زد،هم یآرام لبخند نیام

 رستوران؟؟؟ يتو باال ینرفت چرا... زینر زبون انقدر ينزد خی تا وفتیب راه-

 ... میبر باهم يایب تو شدم منتظر-عسل

 ..کردند یط را روشن و شده فرش سنگ ي جاده باهم و گذاشت عسل کمر پشت آرام را داد،دستش باال را شیابرو نیام

 ...داشت ییایرو بایتقر و کیش يفضا...بود شده ساخته کوه يباال بایتقر رستوران

 ...دیسف و قرمز يپرداز نور با

 ...دندیزس رستوران يجلو به کوتاه یمسافت یط از بعد

 ...شد وارد دنبالش به هم خودش و شود وارد عسل تا کرد باز را در دست با نیام

 ...رفتند گرفته بخار ییا شهیش يپنجرها کنار و رستوران يانتها به هردو

 ...بودند گفتگو و زدن قدم حال در يادیز افراد...بود بخش يانرژ و بایز اریبس یرونیب ي محوطه

 ...نشست شیرو روبه خودش و دیکش عقب عسل يبرا را یصندل نیام

 ...شیبایز و کوتاه يموها مدل به...شد رهیخ نیام به دقت با و زد اش چانه ریز دست عسل

 ...امد یم اش سبزه صورت به اندازه از شیب که ي شیر ته به

 ؟؟؟یکنیم نگام ينجوریا چرا-نیام

 ...تاحاال دمیند پیخوشت-عسل

 ...گذاشت زیم يرو را دستانش و داد هیتک یصندل به نیام
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 ...قبول ارتیز...يدید حاال که شکر رو خدا پس خب-نیام

 ....نشست صاف او از تیطبع به هم عسل

 ...پرو-

 ...داشتند امد و رفت باهم و شده رو به رو باهم که شدیم یکسالی

 ...بود نیام يبرا نهیگز نیبهتر عسل همه نظر به...کند ازدواج تا رفتندیم رژه مغزش يرو مدام خانواده که شدیم یکسالی

 ...نکن تکرار دوبار را اشتباه کیبود، گفته ساینک

 ...کن گوش ات چارهیب مادر حرف به شده که هم بار کیبود، گفته نیریش

 ...ازدواج نیا به کردنش یراض يبرا را خود نظرات هرکس

 ....نشناخت بود،اصال دهید را عسل که يبار نیاول

 .... نداشت خاطر به را يزیچ که بود ریدرگ ذهنش انقدر موقع آن

 را سرش ییجورا کی و رفته اش يخاستگار به يروز که اورد ادی عسل،به يها ختنیر زبان و ساینک یمعرف با کم کم بعد

 ...دهیکوب طاق به

 ...یسرتق و یجوان يروزها همان

 به یگاه...بود داشته نگه را شب آن خاطره ذهنش از ییا گوشه کی شهیهم...بود شده خوشحال نیام دوباره دنید از عسل

 ...کردیم فکر او

 ...گرددیم مناسب يفرد دنبال حاال و خورده شکست اولش یزندگ در نیبود،ام گفته او به ساینک

 ...باشد نفس هم و همراه...باشد یزندگ زن... باشد همراه که ياری دنبال

 کردند،یم آمد و رفت هم با مدام

 ...گفتیم طشیشرا و نیام از شیبرا مدام

 ...آوردند یم خود همراه هم را بود،عسل نیام که ییهرجا
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 ... شد آب خشی کم کم یکرد،ولینم یتوجه اول يها ماه و روزها نیام

 ...مقابلش در عسل پرنگ حضور نیهمچن...نبود ریتاث یب انیاطراف يها حرف

 ...را رفتارش... را شیها حرف...کرد درك را عسل حضور کم کم

 ...شد آشنا اتشیاخالق و او با کم کم

 ...کرد يخاستگار عسل از رسما گذشته ماه نیهم و گذاشت را خود ریمادرش،تاث يها التماس و اصرار اخر در و

 ...بود انتخاب نیبهتر عسل هم خودشم نظر به حاال و

 ...شدیم شتریب او به توجهش کم کم...کردیم عادت وجودش و حضور به کم کم

.. 

 ...شود آماده شامشان تا شدند منتظر و دادند سفارش غذا دو هر

 ...نیام شهینم باور هنوزم-عسل

 ..کرد نگاهش نیام

 و؟؟یچ-

 ...باهم...تو و من...میکنیم ازدواج میدار نکهیا-عسل

 ... گهید میکنیم ازدواج می؟؟؟داریکنینم باور چرا-نیام

 ادته؟؟؟ی...من يخواستگار خونمون ياومد ش،تویپ سال 5 حدود-عسل

 ...داد تکان را سرش لبخند با نیام

 هی مثل...يبود نشسته ریز به متشخص،سر ياقا هی مثل...دمتیدیم کینزد از که بود بار نیاول...بود یشب عجب-عسل

 ...جلتلمن

 ...نبود يریز به سر و یآروم همه اون از يخبر گهیاتاق،د تو میرفت یوقت

 ...يبود بسته رو از رو ریشمش...يبود اومده پر توپ با
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 ... یبدون ازم کمی ینخواست یحت...بگم خودم از و بزنم حرف کمی ينداد فرصت من به یحت

 ...يکردیم فرار ییجورا هی تو بدونم،اما شتریب ازت داشتم دوست شهیهم من

 نبودم هواها و حال نیا يتو...کردمینم فکر ازدواج به اصال اونموقع من خب-نیام

 ...نبود يخواستگار واقعا قصدم گرنه و اومدم ساینک و مامان اصرار به

 ...اومدم يدختر کدوم يخواستگار و کجا نبود مهم واسم موقع اون

 .. هیچطور و هیک مقابلم طرف که کردمینم نگاه نیا به

 ...شم متاهل خواستمینم که بود مهم نیا واسم

 ...خواستمینم واقعا من

 ...گفت بهم رو نایهم بعدش هم ساینک-عسل

  ییاعتنا یب همه به نسبت و يبود نطوریهم شهیهم تو گفت...کنه ارومم حرفاش با کرد یسع

 ...نکرده جلب رو نظرت يدختر چیه حاال تا گفت

 ..یکن دایپ رو ازدواج یآمادگ تا الزمه زمان گفت بهم

 ...شهیم عوض نظرش نیبش آشنا باهم شتریب یبگذره،وقت که مدت هی گفت بهم

 ...داره خبر قشیعال از و دونهیم رو داداشش قهیسل گفتیم

 ...ادیم خوشم ازتو منم دونستیم چون...ادیم خوشت من از تو مطمئنه گفتیم

 ...دمیشن رو ازدواجت خبر بعدش ماه چند شد،کهیم باورم داشت کم کم

 ...دوخت رونیب به را نگاهش نیام

 ...زدندیم قدم هم دست در دست که یجوان پسران و دختر به

 ...شدیم خارج دهانشان از که يسرد بخار به

 ...جوان و ریپ يها زوج به
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 ...شود گم مبادا تا بود گرفته محکم را پدرش دست که یکودک به

 ...دیکش يمانند اه نفس

 ...بود ینگفتن روزم و حال راستش ،خبیکنیم ازدواج يدار دمیشن یوقت-عسل

 ...نبود یخوب حس

 ...داشتم رو مترسک هی حس...دمیشن دروغ...خوردم يباز کردیم فکر

 ...شده خرد... شده له غرورم کردیم احساس شتریب

 ...نه سوختمیم وصالت انتظار در و داشتم دوستت یلیخ گمینم...نداشتم ازت يادیز شناخت من

 ...ومدیم خوشم ازت یکم فقط

 ...خب اما

 ...نبودم تفاوت یب بهت نسبت

 ...بشناسمت شتریب...بدونم ازت شتریب خواستیم دل

 ...ندارم و نداشتم اعتقاد جلسه چند يتو دونمیم چه ای نگاه هی يتو عشق به اصال من

 ...پسندمیم شتریب رو داشتن دوست...ندارم قبول رو عشق کال

 ...یباش برام یخوب مورد تو کردمیم فکر...رو یعقالن داشتن دوست

  ...کردمیم فکر اشتباه...انگار بود اشتباه اما

 بود، انداخته ریز را سرش نیام

 ...کند نگاه را رونیب يبایز يفضا خواستینم دلش یحت گرید

 پوچ،درسته؟؟؟ و گذر زود احساسات هی...يشد احساسات ریدرگ موقع اون گفتیم ساینک-عسل

 ...زودگذر احساست به زد پوزخند دلش در نیام

 ... يریبگ قرار ریتاث تحت دختر هی دنید با که یباش یادم نیهمچ ومدینم بهت-عسل
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 ...يبود یمنطق انسان نظرم به

 ...ادینم در آب از درست شهیهم آدم معادالت-نیام

 اما...ستمین هم هیقض نیا منکر...کردم عجله...کردم اشتباه انتخابم يتو من

 ...شدند ساکت هردو غذا آوردن با

 ...کند خفه را اش یدرون حس کرد یسع نیام

 ...ستمین مونیپش اما گفتیم مرتب که یحس...دهد ادامه خواستیم که یحس

 ...نبود وقت چیه...نبود پوچ و زودگذر من حس اما

 ...کندیم اشتباه هم باز..گردیم را میتصم نیهم رد،بازهمیگ قرار تیموقع آن در هم گرید بار کی اگر گفتیم اش یدورن حس

 ...شیزندگ در نیریش و ناب یدوران دنیچش و دنید خاطر به

 ...روزها نیبهتر...ها ماه نیبهتر تجربه خاطره به

 ...کردیم حس هنوز را اش مزه بود،که یداشتن دوست و نیریش شیبرا ثنا،انقدر با یزندگ کوتاه مدت آن

 ...کردیم آرامش دوران آن ینیریش یگاه

 ...برگردد زمان آن به ییا لحظه يبرا یکند،ول تحمل را ها یسخت نیا تمام گرید بار بود حاضر

 ؟؟؟یکنیم فکر یچ به-عسل

 ...گذشته به-نیام

 ...کنهینم عوض رو يزیچ گذشته به کردن فکر...الیخیب-عسل

 ...حال به...کن فکر االن به...نکن فکر بهش

 يبخور رو اشتباهاتت حسرت و ینیبش عمر اخر تا دینبا ،تویکنیم یاشتباهات یزندگ تو یهرکس

 ...خوردمینم رو اشتباهاتم حسرت که نجاستیا مشکل گفتیم خود با نیام

 ...شهیم تنگ اشتباهاتم يبرا دلم بلکه
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 ...دارم دوست رو اشتباهاتم که نجاستیا مشکل

 ...داره انیجر یزندگ-عسل

 ...خوانیم یزندگ هستن زنده یوقت تا آدمها...میهست زنده هنوز ما

 ...خوانیم ارامش و یراحت...خوانیم يشاد

 ..يبد دست از رو ها فرصت دینبا...زمیعز یکن غیدر خودت از رو نهایا دینبا تو

 ...کردیم نگاهش دقت با نیام

 ...اش یصورت و کوچک يلبها به...شیبایز چشمان به

 ...اش یمهتاب پوست به

 ...بود آرامش از یموج شهیهم که شیحرفها به

 ...کنم یزندگ خوامیم منم... دونمیم-نیام

 ...بزنم درجا همش خوامینم منم...بشه تلف ينجوریا عمرم هیبق خوادینم دلم

 ...بود کرده دایپ یخاص تیجذاب قرمز نور ریز چشمانش...شد تر پرنگ عسل لبخند

 ...میش اماده کم کم دیبا ضمن در-

 ...نمونده يزیچ گهید ماه کی تا گهیم،دیبد انجام رو کارهامون واشی واشی دیبا گهید

 ...میببر دوران نیا از رو استفاده تینها دیبا...گذرهیم زدن بهم چشم هی به

 ...کردیم مجسمش آنجور يروز که است يدختر همان ملوس دختر نیکرد،ایم فکر نیا به نیام

 ...زشت و اور چندش آنجور

 ...زد یقیعم لبخند مادرش و خواهر يحرفها و شب آن ياداوری از

 ؟؟؟یگیم رو بپرسم؟؟؟راستش سوال هی من يدیخند و يشد مربون که حاال-عسل

 ...گذاشت دهان در را شیغذا از ییا تکه نیام-
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 ...بپرس دوتا شما نه که چرا...اوهوم-

 ؟؟؟يدار دوست منو-عسل

 ...کرد یفیظر اخم نیام

 تو؟؟؟ آخه یپرسیم که یسوال چه نیا.. دارم که معلومه-

 ...یدونیم آخه-عسل

 ...نبودم نجایا االن نداشتم دوستت خانوم،اگه عسل نیبب-نیام

 ...مفهومه...میکن ازدواج نبود قرار هم گهید ماه کی

 ... ذهنم تو ادیم بد افکار يسر هی یگاه چرا دونمینم اما...نداشتم يبد منظور بخدا دیببخش...دونمیم-عسل

 ...مهیزندگ يرو هیسا هی کنمیم فکر همش... ترسمیم همش

 ...دارم دلشوره همش

 ... هیعیطب ها دلشوره نیا مراسم از قبل-نیام

 ؟؟؟يدار دوست منو ؟؟؟تویچ خودت حاال

 ...یکن رو فکرش که یاون از شتریب آره-عسل

 ...زد یتلخ لبخند نیام

 ...فشرد یکم و گرفت دست در را نیام دست عسل

 ...يبد یزندگ فرصت هردومون به خوامیم...یباش گاهم هیتک خوامیم...یکن اعتماد بهم خوامیم-عسل

 ...اروم یزندگ هی...خوب یزندگ هی

 ...آرامش پر یزندگ هی فقط نه ییایرو و یعال یزندگ هی گمینم

 ...یباش زدلمیعز خوامیم...باشم دلت مرهم خوامیم

 ...ادیب سراغت یناراحت ییا لحظه زارمینم کن باور نیام
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 ...رو آروم یزندگ...رو داشتن دوست...دمیم نشون بهت من

 ...دمیم نشون بهت رو آرامش

 ... آمد در خروش به یدرون حس آن هم باز

 ...بود رابیس هنوز...بود دهیچش ممکن شکل نیبهتر به را نهایا ي همه یزمان او

 ...یچ یعنی یخوشبخت...یچ یعنی شوهر و زن...یچ یعنی داشتن دوست بدم نشون بهت خوامیم-عسل

 ...شهیم رید میبر و میبخور رو غذامون بهتره-نیام

 ...شد خوردن غذا مشغول و کرد رها را نیام دست عسل

 د؟؟؟یخر میبر بعدش-عسل

 ...شد سرد بخور غذاتو فعال زمیعز باشه-نیام

  ...کردیم يباز شیغذا با شتریب نیام که یحال در...کرد غذا خوردن به شروع آرامش با عسل

 ...برد هجوم تلفن سمت به و کرد باز دیکل با عیسر را در

 ...برداشت بود یکش خود درحال که را تلفن عیسر و رها نیزم کف را فشیک

 بله؟؟؟-

 د؟؟؟یهست صابر،خودتون خانم سالم-

 ...شدیم وصل و قطع شیصدا و زدیم نفس نفس ثنا

 ...بود امده باال دو حالت به را مانده یباق يها پله زنگ،تمام يصدا دنیشن با

 شما؟؟...دییبفرما... بله-

 ...رمیگیم اس،تماسی کودك مهد از-

 ...دیایب شیسرجا نفسش تا...نشست يکنار مبل يرو

 افتاده؟؟ یاتفاق امرتون؟؟-
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 ...داره تعجب يجا وفتهین اگه...نجایا وفتهیم روز هر که کنم،اتفاق عرض چه واال-

 ...شدیم نگران...زدیم شور دلش داشت کم کم ثنا

 ...فهممینم رو مگه؟؟منظورتون شده ی؟؟چ یچ یعنی-

 خوبه؟؟؟ دخترم حال

 ...بده هیبق حال...خوبه شونیا حال بله-

 ...نداره شمارو دختر از ينگهدار ییتوانا گهید مهد نیا...خانم نجایا دیاریب فیتشر دیبا شما

 ...هد ادامه خواستیم خط پشت خانم

 ...دیکوب دستگاه يرو را تلفن یمحکم ي کلمه گفتن با ش،تنهایها حرف دنیشن با ثنا

 ...امیم- ثنا

 ..شد بلند جا ارد،ازیب در سر از را چادرش نکهیا بدون سپس

 ...شد خارج در از و گرفت دست در را فشیک دوباره

 ...شود اماده شب یمهمان يبرا تا بود امده خانه به نداشت،زودتر کالس شتریب ساعت سه امروز

 ..گشتندیبرم سفر از يپر خاله و مایش امشب

 ...بودند دهید تدارك انیآشنا و دوستان حضور را،با یکوچک یمهمان مناسبت نیا به که شهاب تولد با بود مصادف نیهمچن

 ...رفت نییپا ها پله از و دیکش یخراب،اه آسانسور ي دوباره دنید با ثنا

 ....داشتیبرم قدم تند یبود،ول امدهین جا کامل هنوز نفسش

 ...رفت اطیح سمت به

 ...شد رنگش دیسف دیپرا سوار

 ...شد خارج رنگ دیسف بزرگ يفلز در از و باز مخصوص موتیر با را مجتمع در

 ...شد چاندهیپ نیخلدبر ابانیخ سمت به نیماش فرمون
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 ..کردیم پرداخت اش يکار درامد از را اش یزندگ مخارج تمام

 ...گرفتیم یخصوص کالس...کردیم تالش توانستیم که ییجا تا

 ...باشد نداشته يکمبود نیتر کوچک یزندگ در امیت داد،تایم درس ها بچه به هم منزل در یحت

 ...باشد داشته یزندگ در یفقدان نیکوچکتر دخترش خواستینم دلش...بگذارد کم شیبرا خواستینم دلش

  کردیم ينگهدار امیت يبرا مدت بلند یحساب کرده،در افتیدر نیام از که را یحقوق و حق تمام

 ...دخترش يبرا باشد ییا پشتوانه تا

 ...کند استفاده بخواهد ایباشد، زده دست را اش قرون کی یحت نکهیا بدون

 ...نبود پول نیا کردن خرج به راغب وجه چیه به

 ...خودش تالش و کار با...کردیم نیتام را یزندگ مخارج و کردیم کار خودش

 ...شد استخدام یرسم صورت به و کرد دایپ کار شیبرا مدارس نیبهتر از یکی در اول،شهاب ماه همان

 ...بود یراض کارش از

 ...کردیم کار..عالقه و عشق با.. اموزان دانش و اش حرفه عاشق

 و رنگارنگ در سمت به ادهیپ و کرد اس،پاركی یخصوص کودك مهد از باالتر یکم را نینظر،ماش مورد ابانیخ به دنیرس با

 ..کرد حرکت شادش

 ...متحرك و يباز لیوسا اقسام و انواع از بود، پر مهد اطیح

 ...گوشیباز و شاد يها بچه هیشلوغ يصدا از پر...قد مین و قد يها بچه حضور از بود پر

 ...شد آنجا کوچک ساختمان وارد و کرد شان ،نثاريمهر پر لبخند ثنا

 ...ندیبش که کرد اشاره ثنا دنید تلفن،با با صحبت حال جوان،در ریمد

 ...نشست شیور به چرم،رو یصندل يرو و کرد جمع را شیبایز چادر ثنا

 ...بود يپر خاله ییاهدا که یاهیس چادر
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 شهر،خاله دل در سبز ییا امامزاده مقصد به هم شود،آن خارج خانه از خواستیخاله،م و مایش اصرار بار،به نیاول يبرا یوقت

 ...کرد هیهد او به را چادر يا يپر

 ..نشد جدا...نشد برداشته ثنا سر از روز آن از که يچادر

 ...غرور ینوع...ارامش ینوع...تیامن ینوع...داشت دوست را دیجد پوشش نیا

 ...آمد یم او به که هم چقدر و

 ...گذاشت سرسبز و کوچک شهر آن در پا یوقت...رفت رونیب خانه در از مایش و يپر خاله با بار نیاول يبرا یوقت

 ...سرخوش يها لبخند دنید ها،با ابانیخ یشلوغ و مردم دنید با

 ...است زنده هنوز که کرد حس

 ...کشدیم نفس هنوز

 ...داشت آغوش در دیجد یزندگ کی که یحال در...است انیجر در هم هنوز یزندگ

 ...شد سبک ها ماه از بعد...افتی ارامش ها ماه از بعد...بایز و بزرگ ي امامزاده آن به رفتن با

 ...آسوده...دیکش نفس ها مدت از بعد

 ...شد بندیپا بیعج...کرد آرامش بیمقدس،عج مکان آن نیدلنش و آرام يفضا

 ...یزندگ دواریام...خدا وجود دواریام...دواریام

  ...برود آنجا به بار کی ییا هفته شد،که عادتش بعد به آن از

 ...برگشت ثنا طرف به ییآشنا لبخند با و قطع را تلفنش جوان ریمد

 ...نیاومد خوش صابر خانم سالم-

 ...نیایب يزود نیا به کردمینم فکر راستش

 ...بود خشک و مقتدر ثنا نگاه

 ...ممنون سالم- ثنا
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 ...هیچ من دختر مشکل خب...اومدم منم امیب نیگفت

 ...زد یکوتاه لبخند جوان ریمد

 ...داره یمشکل شما دختر نگفتم من-

 ...میشیم خسته واقعا یگاه و میدار ییها تیمسئول هی نجایا هم د،مایکن باور اما زدم، یحرف اگه دیببخش رو من لطفا

 ...زد پلک آرام ثنا

 ... هیخوب و یداشتن دوست ي بچه یلیخ امیصابر،ت خانم دینیبب-

 ...سازه دردسر يادیز کمی خب اما

 ...شه متشنج نجایا جو نذارم و کنم کنترلش کردم یبود،سع توانم در و تونستم که ییجا تا من

 ...رو طیشرا دیکن درك دورامیام خب اما

 ...داد ادامه باز و کرد یکوتاه مکث یکم سپس

 یاحترام و دلشاد خانم خاطر به منم دیکن باور...کنن نامش ثبت گهید ییجا کنمینم داره،فکر شما دختر که هم یطیشرا با-

 ...کردم قبول بودم قائل شونیا يبرا که

 ...دیکش درهم را شیها اخم ثنا

 ه؟؟یچ ؟؟منظورتونیطیشرا چه-

 ..نداره شناسنامه دخترتون که نیکرد فراموش شما انگار اما دیببخش-

 ...کردیم حس اش یشانیپ بر را عرق سرد زیر قطرات که یحال در...دیکش چادرش به محکم را اش کرده عرق دست ثنا

 ...شد یعصب و تند یکم شیها نفس

 نه؟؟...دیکرد افتیدر هیشهر دیبا که یاون از شتریب هم شما اما- ثنا

  اما...شمینم منکرش من بله-

 ه؟؟یچ مشکلتون االن- ثنا
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 ...کردن پا به قشقرق و نجایا اومدن ها بچه از چندتا يایاول راستش-

 ...دارن هم حق يحدود تا خب...بودن یشاک

 ...نکهیا نه میباش مواظبشون ما که ارنیم نجایا رو هاشون بچه

 ...خورد را حرفش ریمد

 ...کرد شیها حرف یچاشن يلبخند

 ...کند صحبت مهربان و محترمانه که بود نیا شیسع تمام

 ...کننیم تیشکا شما دختر دست از هم پسرا یحت نجاست،کهیا شیجالب-

 ...هم مهد یمرب یحت

 ...دادیم گوش و بود انداخته ریز را سرش ثنا

 بگم؟؟؟ براتون رو کارهاش از نمونه چند نیخوایم-

 ...ستین یمشکل خب یلیخ...ستین يازین رینخ- ثنا

 حضور...نیبد ادامه مواظبتتون به نیتونیم فردا از...شهیم آروم مهدتون جو فردا از راحت التونیخ...ارمشینم گهید فردا از

 ...کنهینم جادیا یتشنج گهید من دختر

 صابر؟؟ خانوم-

 ببرمش؟؟ االن شهیم- ثنا

 کرد حلش زدن حرف با شهیم...دیشیم یعصبان زود انقدر شما چرا...خانم نبود نیا منظورم من-

 ...شتریب نهیهز افتیدر...بود افتهیدر را او منظور یخوب به ثنا

 ...بود یخوب ي بهانه امیت يها طنتیش

 موردش در یحرف نیکوچکتر یحت ای کند نییتوه دخترش به یکس دادینم اجازه وجه چیه به ینبود،ول مهم شیبرا پول

 ...بزند
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 ..کند ناراحت و ازاردیب را او ییا کلمه گفتن با چکسیه دادینم اجازه

 ...دیبش تیاذ همکاراتون و شما نیا از شتریب خوامینم ست،منین الزم- ثنا

 ...کنهیم قبول خاصش طیشرا با رو من دختر که ستین ییجا نیاخر نجایا...دیباش مطمئن ادهیز من دختر يبرا مهد

 ...کرد ادا یخاص حالت با را آخرش ي جمله ثنا که مخصوصا...بود شده ثنا يها زدن حرف هیکنا با متوجه کامال ریمد

 ...شد بلند شیجا از ثنا که..شیها گفته انکار يبرا یحرف...بزند ییدلجو يبرا یحرف خواستیم

 ...اجازه با- ثنا

 ...رفت در يسو به و شد بلند عیسر

 ...دیکن صبر لحظه هی کنمیم خواهش-

 ...میدار دوستش همه ما...هستم دخترتون نگران من دیکن باور...کرد حل رو مشکل نیا شهیم

 ...کنم کمکش واقعا خوادیم دلم

 ...ستادیا ریمد ییا شهیش زیم يرو به رو و شد کینزد قدم چند ثنا

 ...بود نیآتش بدجور نگاهش...گذاشت زیم يرو را اش کرده مشت دست

 ه؟؟؟یچ راهکارتون خب؟؟اونوقت-

 که هست يادیز مراکز االن...بشه حل مشاوره جلسه چند با دخترتون اتیاخالق کنمیم فکر من-

 ...دیکوب زیم يرو محکم را دستش ثنا

 ...محترم خانم نیبفهم رو دهنتون حرف لطفا-

 د،مطمئنیکن ادهیپ خودتون يرو رو راهکار نیا بهتر...باشه داشته یاجیاحت زایچ نیا به ست،کهین وونهید و یروان من دختر

 ...دهیم جواب شتریب دیباش

 ...خوش روز

 ..کردیم ،نگاهش باز دهان و شده گشاد چشمان با ریمد
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 ...شرمندم واقعا...نبود نیا منظورم واقعا من اما-

 ...رفت ها بچه کالس يسو به و خارج دفتر از سرعت داد،با تکان تاسف يرو از يسر ثنا

 ...ریمد مکرر يها زدن صدا باشد،به توجه یب و نشنود کرد یسع

 ...شد رنگ یآب پر مهین کالس وارد

 ...بود ینقاش مشغول... نشسته اخر یصندل يرو امیت

 ...نبود محکم و خشک گرید ثنا لحن

 ...مهر و بود عشق فقط

 ام؟؟یت-

 ...دیدو طرفش به شوق در،با چوب چهار در مادرش دنید با امیت

 ؟؟؟ياومد یک تو...یمامان سالم-

 ...خونه میبر میخوایم کن جمع رو لتیوسا...زمیعز سالم- ثنا

 ...نشده تموم مدسم که هنوز اما-امیت

 ...میدار کار یلیخ خونه تو...میبر تا کن زم،جمعیعز گرفتم رو اجازت- ثنا

 ...گذاشت فیک در را شیها یرنگ مداد و رفت،دفتر زشیم سمت به امیت

 ...شد خارج آنجا از ثنا همراه و داد تکان دوستانش يبرا را دستش

 ...رفت نشیماش سمت به و رونیب انجا از تند يها قدم با و فشرد دست در را دستش ثنا

  ...کرد حرکت خانه سمت به سرعت با و نشست فرمان شدنش،پشت سوار از بعد و گشود امیت يبرا را نیماش عقب در

 ...امد در صدا به دهم بار يبرا خانه تلفن

 ...گرفت گوشش کینزد را یگوش و رفت تلفن سمت به عیسر امیگشود،ت را در ثنا

 الو؟؟-امیت
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 ن؟؟یدینم جواب رو تلفن چرا شما نیی؟؟کجا امیت الو؟؟-شهاب

 ...سالم-امیت

 ..حاال یهم خونه میاومد دنبالم،باهم بود اومده یمامان

 ...بهش يدیم رو یگوش حاال...زمیعز سالم-شهاب

 ...خدافظ باشه-امیت

 ...زد صدا را ثنا و گذاشت زیم يرو را یگوش امیت

 ...داره کارت شهاب ماما-امیت

 ...برداشت را تلفن و امد رونیب اتاق از ثنا

 ...زد زل دهانش به و نشست ثنا يپا يرو و دیکش باال را خود امیت

 ...بشنود را شانیها حرف کردیم یسع و گرفته کینزد را گوشش که یحال در

 ...سالم الو-

 ...زدم زنگ دفعه تو؟؟ده يدینم جواب رو تلفنت چرا ؟؟ییکجا هست معلوم چیه..سالم-شهاب

 ...دیکش یپوف شهاب...دمینشن لنتهیسا يرو بود فمیک يتو- ثنا

 ...نمونن معطل مردم...بنداز بهش ینگاه هی یگاه از هر...ینباش خسته-

 ؟؟یداشت میشده؟؟کار یچ مگه حاال- ثنا

 ...بزنم زنگ تو به یه وقت یب و وقت کارمیب من يکرد فکر...گهید آره...په نه-شهاب

 ...خواه خواطر پشت خواه خاطر...ضیمر پشت ضیمر...بخارونم رو سرم ندارم وقت نجایا من

 ...تو جون نداره یتموم که حرفهاشونم...ادیم اون رهیم نیا....که کننینم ولم

 شهاب؟؟؟- ثنا

 جونم؟؟-شهاب
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 ...االن يکرد معطل اتاقت در پشت رو مردم...یبگ رو کارت شهیم- ثنا

 ...رهیم ادمی یکشیم حرف آدم از تو بس از آهان-شهاب

 ...شب يبرا دیخر میدنبالتون،بر امیم گهید ساعت مین ن،تایباش آماده بگم خواستم

 ..ندارم دیخر ي حوصله اصال من.. گهید برو خستم،خودت من شهاب يوا- ثنا

 ...دیچیپ خانه يفضا در امیت بلند يصدا

 ...دالم حوصله من یول-

 يبا... اونجام گهید ساعت مین تا...اومد باال مقامات از ؟؟دستوريدیشن-شهاب

 ...کرد قطع را تلفن بوق يصدا دنیشن با ثنا

 ...کردیم نگاه امیت به رهیخ ثنا

 لون؟؟؟یب میبل میخوایم-امیت

 ...دنبالمون ادیم شهاب شو حاضر برو آره...هم يدینشن که نه- ثنا

 ...کرد ماچ مجکم را ثنا لپ امیت

 ...لونیب واسه لمیمیم من جون آخ-

 ...زد لبخند آرام ثنا

 ...شد رهیخ چشمانش یاهیس به و کرد حلقه امیت کمر دور را دستش

 ...حالت همان به...یاهیس همان به...بود او ادگاری که یچشمان یاهیس به

 ...ییبایز و یمهربان همان به

 ؟؟يبود کرده کاریچ مهد يتو امروز- ثنا

 ...انداخت باال ییا شانه امیت

 گفت؟؟؟یم راست..يکرد تیاذ رو ها گفت،بچهیم ریمد خانم- ثنا
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 ..کدم تیاذ ادبلو یب بچه اون فقط من.. لمینخ-امیت

 ...دیکش امیت حالت خوش و اهیس يموها داخل را دستش ثنا

 ؟؟يکرد کارشیچ خب-

 ...بهم چسبوندم یآب چسبه با رو دفترش يها بگه-امیت

 ...کدم یچسب هاشو ینقاش کد،منمیم مسخله منو همش

 ...خانوم ينکرد یخوب کار اصال یول- ثنا

  يبذار محل بهشون دینبا زم،اصالیعز يبد رو جوابش دینبا تو دهیم انجام يبد کار هرکس

 ...دادیم گوش ثنا محبت پر و ارام يحرفها به دقت با امیت

 ...دادیم گوش شیحرفها به و کردیم صحبت او ،بایمهربان و نوازش با...عشق و محبت با ثنا

 ...رفتند دیخر به شهاب امدن با و شدند اماده دو هر زدن حرف یکم از بعد

 سمت به لباس دیخر يبرا شهاب اصرار به هم بعد... ازین موارد و ینیریش و وهیم ،مانندیخوراک يدهایخر يبرا همه از اول

 ... پاساژ

 ...زدیم غر مدام و بود شده خسته یکم امیت

 ...کند کردنش بغل به مجبور را شهاب خواستیم

 ...زدیم لبخند حرکاتشان و ها حرف به ثنا

 ..بود دوباره یزندگ شیبرا دو آن شاد حضور

 کرد نثارش ییا خثمانه نگاه و کرد بغل را امیت شهاب

 ...نیکنیم ظلم من به همش شما...رمیگیم کمر سکید تو دوست از اخر من-شهاب

 کرد يصدادار و محکم ماچ را لپش بود سوخته شهاب مظلومانه لحن حال به دلش که یحال در امیت

 ...ام کوشولو که من...نتس-امیت
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 ...داد فشارش محکم شهاب

 ...اتیمهربون يفدا...کوشولو من برم تو قربون-شهاب

 ...نشود رید مبادا تا...بروند خانه به و دهند انجام را شانیکارها زودتر داشت اصرار ثنا

 ..یخی نیج با ،همراهییا سورمه اسپرت راهنیپ کی شهاب يبرا

  یاسی زیر يها گل با بنفش،همراه کوتاه راهنیپ کی خودش انتخاب به امیت يبرا

 ...امد یم دشیسف پوست به اندازه از شیب که

 ...ختیر بهم اش قهیسل مورد و نظر مورد لباس کردن دایپ يبرا را مغازه تمام

 ...کردینم توجه هم کس چیه نظر به

 شدیم مواجه امیت ناك چندش نگاه با یول کردیم باز را ها لباس دستورش به مدام چارهیب فروشنده

 ...داد دیخر به تیرضا دوخت خوش و رنگ خوش یلباس دنید با آخر

 ...نداشت لباس دیخر قصد ثنا

 ...نبود دوباره دیخر به يازین و داشت يادیز يها لباس نظرش به

 دیخر قصد کال...دیپسند ینم ثنا یول دادیم شنهادیپ ثنا به را ییها لباس مدام...داشت دیخر بر اصرار همچنان شهاب یول

 ..نداشت

 ...زد برق چشمانش...ستادیا ییا مغازه نیتریو پشت

 ...ستادیا شهاب ين،جلویتریو به کردن نگاه بدون ثنا...دیایب که کرد اشاره ثنا به

 ...خوامینم لباس گفتم که من...من زیعز- ثنا

 ...زمیعز شد رید...افتاد م،پاهامیبر بهتره... بپوشم بخوام دارم لباس یکاف اندازه به

 ...کرد خم را سرش شهاب
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 تو چرا...کنم خرج قهیسل واسشون من خداشونه از همه من قهیسل به اونم تازه..یبپوش دیجد لباس هی امشب شهیم یچ حاال-

 اخه؟؟ يناشکر انقدر

 ...دیخند ثنا

 ...بود نیتحس برق از پر اش يخاکستر چشمان...کرد اشاره پشتش لباس و ییا شهیش نیتریو به شهاب

 ...ماند رنگ،ثابت قرمز يبایز و بلند لباس يرو نگاهش و دیچرخ ثنا

 ...شد مات نگاهش...باخت رنگ کم کم لبخندش

 ...کرد زمزمه گوشش کنار و آورد کینزد را گوشش شهاب

 ..تو تن يتو رنگم؟؟؟اونم نیا عاشق من یدونستیم-شهاب

 ...نکرد حس را گرمش يها نفس برخورد یحت..دینشن ثنا یول

 ...بود مانده لباس يقرمز يخش،روی و مات نگاه

 ...شیرو شیپ ریتصاو يرو

 ...گرم یشب...یزمستان یشب يرو

... 

 یتوجه هم نیام يها غر غر به و دادیم ادامه محکم يها قدم با مشتاق همچنان عسل بودند،اما رفته راه را يادیز مسافت

 ...کردینم

 ...دیکشیم خود همراه هم را نیام و رفتیم طرف آن به ابانیخ طرف نیا از مدام

 ...ها مغازه به کردن نگاه عاشق...بود کردن دیخر و زدن قدم عاشق

 ...کردیم عبور ها مغازه يجلو از اجناسش و ها نیتریو از توجه یب نیام

 زده جانیه يصدا با همراه دیکوب بهم یخوش از را شیستاد،دستهایا نیتریو يجلو یکیش و بایز شب لباس دنید با عسل

 ...دیکش هم را نیام دست...اش

 ...نازه چقدر نیبب نیخدا،ام يوا-عسل
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 کنم؟؟آره؟؟ امتحانش میاد،بریم من به یلیخ رنگا نیا

 ...ییا شهیش نیتریو طرف به...برگشت رو به رو طرف به و گرفت عسل از نگاه نیام

 ...شد خشک قرمز لباس يرو گردش چشمان..شد حبس نفسش..ستادیا کار از قلبش ییا لحظه

 ...دیدیم يزیچ نه دیشنیم ییصدا نه نیام یگفت،ولیم لباس از ذوق و شوق با و زدیم حرف مدام عسل

 ...کردیم عبور چشمانش يجلو از رقصان يپسر و دختر ریتصو فقط

 ...خوردندیم چرخ...کیتار یسالن انیم در... عاشق يمرد گرم اغوش در پوش قرمز يدختر

 ...دیشنیم وضوح به را کیموز يصدا

 ...دیشنیم را قلبش يها تپش يصدا...را شیها نفس يصدا

 ..فشرد یکم را شیبازو و داد تکانش دست با عسل

 ...اومده خوشم ازش یلیخ...بپوشم نویا من داخل میبر ایب گمیهستم؟؟م تو ن؟؟بایام-

 ...کرد نگاه عسل ینوران چشمان به نیام

 ...بود يگرید وقت هر از تر بم شیصدا

 ...میبر ایب...ادینم خوشم رنگا نیا از اصال من...خوادینم نه-

 ...ادیم خوشت مطمئنم بپوشم اگه...کنمیم خواهش نیام...دارم دوستش من اما-عسل

 ...کند بغض شد باعث..شود شد،ساکت باعث نیام بلند یکم و قاطع يصدا

 ...نه گفتم-نیام

 ...شد دور مغازه آن يجلو از عیسر عسل به توجه بدون سپس

... 

 ...داد تکان ثنا چشمان يجلو را دستش شهاب

 ؟؟ دختر ییکجا ؟؟يهو-
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 ...بود تار چشمانش...دهیپر رنگش که یحال در.. برگشت سمتش به ثنا

 هان؟؟-

 ...شیدیخر اومد خوشت دیشا..بپوش برو يدار دوسش اگه گمیم-شهاب

 ...دیکش یلرزان نفس ثنا

 ...ومدین خوشم رنگش از...ندارم دوسش... نه-

 ...ثنا نداره ضرر که دنشیپوش...ادیم بهت یلیخ مطمئنم قشنگه اما-شهاب

 ... دیکش آغوش در را امیت و کرد بود،دراز رفته خواب به آغوشش در که امیت سمت به را دستش شهاب حرف به توجه یب ثنا

 ...کرد حلقه دورش محکم را دستش

 ...داد فشار خود به را فرزندش...فرد فرو بلندش يموها داخل را سرش

 ...زد رونیب پاساز از عیسر و خورد فرو را بغضش...دیکش مشام به را عطرش

 ...بود ازمندشین چقدر...بود آشنا تنش عطر چقدر

  ...خواستینم را امیت وجود جز زیچ چیه لحظه آن در

 ...دندیرس راه از يگرید از پس یکی کم کم هم ها هوا،مهمان شدن کیتار با

 ...بود گانیهمسا و همکاران...دوستان شامل شدگان دعوت یتمام

 ...کردیم دعوت داخل به را ها آن فراوان احترام ک،بای هر آمدن با شهاب

 ...دندیرس راه ار یبزرگ گل سبد با بود،که کرده دعوت هم را همکارانش از یبعض

 دوستان از یهمگ ،که مارستانیب پرسنل گرید و مرد پزشکان از نفر چهار با گر،همراهید پرستار چند ي اضافه به اوا و ایرو

 ...بودند اش یمیصم

 دعوتشان داخل به خنده و یشوخ ،باییگو امد خوش ضمن...رفت در يجلو به استقبال يهمکارانش،برا دنید با شهاب

 ...کرد
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 ...گفت کیتبر و دیبوس مادرانه را سرش ایرو

 ...گفت کیتبر لبخند پر و بشاش ییا چهره با هم آوا

 ...شدیم برگزار يپر خاله خانه و ییباال واحد در یمهمان

 ... بود دهیچ خودش يجاها سر مرتب و کرده اماده را ییرایپذ لیوسا یتمام ثنا

 ...بود کرده اماده یمهمان يبرا و مرتب کامال را ام،خانهیت و شهاب کمک با هم روزید

 ...بود نمانده یباق مایش و خاله دنیرس تا يزیچ گرید

 ...بودند گفتگو و گپ حال در هم با مهمانها شتریب

 ...بود يکار شلوغ و يباز سالش،مشغول و سن هم يها بچه از چندتا با امیت

 ..زد شیصدا شهاب بلند،که هیپا يها جام در شربت ختنیر مشغول اشپزخانه در هم ثنا

 خانوم؟؟ ثنا-شهاب

 ...برگشت سرش پشت به ثنا

 جونم؟؟-

 ...گرفت دستش از را شربت ینیس و شد کینزد شهاب

 ...دییبفرما...نباشن تنها مهمونا رونیب برو ارم،شمایم من بده-شهاب

 ...شد خارج آشپزخانه از شهاب همراه و برداشت را ینیریش ظرف ثنا

 ...شد گرفته یبعض چهره... خندان و شاد یبعض چهره دنشانید با

 ...شد رو به رو همه با لبخند پر و گشاده يرو با ثنا

 ...را شهاب همکاران بجز...شناختیم را ها مهمان اکثر

 ...زدیم لبخند و کردیم تعارف مدام...باشند نداشته يکسر و کم رفت،تایم سراغشان یکی یکی

 ...داشت فشیظر اندام با یخاص یش،همخوانیبایز یمشک دامن و کت
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 ..بود بسته سر يرو ییبایز طرز به هم را شالش

 ...گذاشت يدار تمیر یقیموس و کرد روشن را صوت ضبط شهاب

 ...کردندیم یهمراه زدن دست با هیبق و شدند رقص مشغول سالن وسط ییا عده

 ...امد در صدا به در زنگ بود،که مهمانان با صحبت و ییرایپذ مشغول ثنا

 ..دنیپر نییپا و باال و زدن دست به کرد شروع...دیپر حال وسط خنده با امیت زمان هم

 ...اومد جون مادر-امیت

 ...رفت فونیآ سمت به یمحکم ماچ با همراه...کرد بغلش و رفت سمتش به شهاب

 ...گذاشت یگل پر ینیس بود،در کرده اماده قبل از که را ياسپند ظرف و رفت بالکن به ثنا

 ...را گذشته یخواستن يبو...کرد پر را مشامش اسپند يبو

 ...يدور و زیپره ها مدت از بعد...داد دست بهش یبیعج حس دنشییبو از

 ...شد زاریب بو نیا ناخداگاه،از بطور ها اتفاق ان از بعد

 ...شود تنگ ای و ردیبگ نفسش نکهیا یب...دیکشیم مشام به را دودش قیعم يها نفس با بازم حاال یول

 ...انداخت یمهتاب و صاف اسمان به ینگاه

 ...شد خارج بالکن از و کرد ها آسمان يخدا نثار يشاکر و بخش تیرضا لبخند...بود خدا گذار شکر چقدر

 ...بودند ستادهیا دهیرس راه از تازه ي خانه صاحب ورود سرپا،منتظر یهمگ

 ...یشادمان و يشاد يصدا..رفت هوا به غیج و سوت ي،صدايپر خاله چروك پر و مهربان صورت دنید با

 ...نداشتند را یاستقبال نیهمچ انتظار...شدند ریغافلگ و شوکه واقعا خاله و مایش

 ...رفتینم کنار لبانشان از لبخند که یحال در....بود مشهود مهربانشان چهره از یخستگ

 ...بود دلچسب و آور يشاد شانیبرا..انجا هم شب،ان موقع نیا اشنا،در يها چهره دنید

 ...بودند کرده عادت صدا و سر و یشلوغ به گرید
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 ...سکوت و ییتنها از بودند زاریب هرچند

 ...بود ینعمت وجوشان...بود آورده در ییتنها از را آن امیت و ثنا وجود

 ...را بزرگ نعمت نیا داشتند دوست چقدر و

 ...انداخت يپر خاله بغل در را ،خودییا زده جانیه غیج با و دیپر نییپا شهاب بغل از امیت

 ...جون مادر-امیت

 ...دادیم فشارش خود اغوش در و دیبوسیم را صورتش مدام خاله

 ...دیکشیم مشام به را تنش عطر مدام

 ...داشت دوست اش نداشته ي نوه مانند را امیت

 ...زدلمیعز...من وروجک بود شده تنگ ایدن هی قد برات دلم...عمرم برم قربونت یاله-

 ...یاله بشه فدات جون مادر

 ...زد یآرام ي ضربه امیت پشت به دست با مایش

 ؟؟يکرد فراموش رو ما يزود نیا به..اینکرد سالم خاله طون؟؟بهیش -مایش

 ...کرد باز طرفش به را برگشت،دستانش مایش طرف به امیت

 ...یجون خاله سالم-امیت

 ...کرد بغل را امیت و رها نیزم يرو را لشیوسا مایش

 ...خاله عشقه مردمیم داشتم بخدا...نداشتم تیدور طاقت گهید من که يوا...زمیعز ماهت يرو به سالم-مایش

 ...گرفت خود به یناراحت ي افهیق شهاب

 ...چغندر برگ بخدا،نه میادم هم ما بابا...رهیبگ لیتحو رو ما هم یکی بابا يا-شهاب

 ...ها منه تولد امشب سرم رهیخ

 ...بده شانس خدا...واال خوبه...شهیم گهید یکی بینص ماچش و ها صدقه م،قربونیدیکش ما رو ها زحمت ي همه
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 ...رفت پسرش سمت به يپر خاله

 ... مادر شم فدات-خاله

 ...کرد بوسه غرق را صورتش...کرد بغل را شد،مادرش خم یکم شهاب

 ....یداداش يسر تاج که شما-مایش

 ..افتاد خنده به مایش حرف از امیت

 عروسه؟؟ تاج شهاب یعنی-

 ...یفسقل رسمیم شما حساب به بعدا من حاال-شهاب

 ...برگشت طرفش به ها ،نگاهیسالم يصدا و فضا در اسپند يبو دنیچیپ با

 ...کردند تمام،نگاهش عشق و یمهربان با مایش و خاله

  ....سالم- ثنا

 ...شده سبک یکم کردیم احساس

 دامن ها حرف و عاتیشا به بود دهید آنجا را او یکس اگر دانستیخت،میر رونیب را بود دلش در ها مدت که ییحرفها

 ...نداشت دادن دست از يبرا يزیچ گرید...بود گذشته سرش از آب گرید...رفتیم دیبا یزد،ولیم

 ...گردیم دق زدینم اگر...زدیم را اش نگفته يحرفها دیبا

 ...بود شده راحت گرید... داشت يبهتر احساس حاال

 .. رفتیم دینداشت،با نجایا يکار گرید حاال

 ...کردیم سفر يخاکستر و الوده شهر نیا از دیبا

 ...انصاف یب و رحم یب شهر نیا از

 ...نبود جا جیه به متعلق گرید او نظرش به هرچند...دانستینم نجایا به متعلق گرید را خود

 ...شد سوار و گذاشت یصندل يرو را لشیداد،وسا تکان را رنگ،دستش زرد یتاکس دنید با
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 ...درآمد حرکت به نیآرژانت نالیترم سمت به نیماش

 .. باشد داشته يخبر او از چکسیه خواستینم دلش گرید...بگذارد یباق خود از يرد نیکوچکتر خواستینم

 ...ینشان چیه یب....کند فرار خواستیم...شود گم خواستیم

 ...دادیم حیترج اش یخستگ تمام با را اتوبوس نیهم يبرا...ماندیم ستیل در برود،نامش مایهواپ با اگر دانستیم

 ...کس همه و زیچ همه از...بود دهیبر گرید

 ...مختلف يچهرها از پر...مسافر از بود شلوغ،پر نالیترم

 ...دم و دود از پر

 ...خراش گوش و بلند يصداها از پر

 ...گرفت طیبل خودش يبرا نیدروغ یاسم ،بايکار محکم يبرا

 ...کرد حرکت نظر مورد شرکت سمت به و فشرد دستش در را اتوبوس طیبل

 ...داشت دوست را اتوبوس با سفر چقدر یزمان

 ...کند پرواز خواستیم دلش فقط...برسد خواستیم دلش فقط حاال یول

 ..شود تمام خواستیم فقط..یچ با نبود مهم

 نشست، اتوبوس سفت يها یصندل يرو یوقت

 جا وجودش از مهین...ماند آنجا شهیهم يبرا وجودش از ییا ،تکه کرد حس وجود تمام امد،با در حرکت به اتوبوس یوقت

 ...يخاکستر شهر همان در...ماند

 ...دیچک کودك یصورت لباس بر که شد یاشک ي اش،قطره يدلخور و یدلتنگ اش،تمام یناراحت تمام

... 

 ...دیلرز شهر،قلبش يورود دنید با

 ...رنگارنگ و مانند پله يکوها...برافراشته و بایز ي دروازه
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 ..یرنگ بلند هیپا يها چراغ...سرمست و شاد مردمان

 .. اوردیب مایش دنید و نجایا به را او هرسال بود،که داده قول نیام یزمان

 .. تنها حاال یول

 ...گذاشتیم بیغر شهر نیا در ،پايگرید وقت هر از تر تنها

 ...شده خشک تنش تمام دانستیم برسد،فقط تا دهیکش طول چقدر ای و بوده راه در چقدر دانستینم

 بود کرده درست ریش کودکش يبرا راه طول در فقط...بود نخورده زیچ چیه حال به تا صبح از...رفتیم ضعف شدت به دلش

 ...نماند گرسنه تا

 ...زتریتم... تهران از گرمتر یلیخ رازیش يهوا...بود کیتار کیتار هوا

 ...دیکشیم نفس سخت ثنا یول

 ...بود آمد و رفت پر و شلوغ هم شیکاراند نالیترم

 ...گذاشت شهر اهیس يها سفالت يرو قدم و گرفت دست در را ساکش

 ...کردیم یکس یب و ییتنها حس يگرید وقت هر از شتریب

 ...عاجز و درمانده چقدر...بود تنها چقدر...آشنا نا مردمان آن انیم در

 ...فشردیم را شیگلو یدرماندگ و یبیغر حس

 ورم یچرک ي غده مانند که نگفته يها حرف حجم خاطر به دیشا...بود بغض شدت از دیکرد،شایم درد شدت به شیگلو

 ...بود کرده

 ...رفت جلو و دیکش نیزم يرو را شیپا

 ..امدند سمتش به مرد نیچند

 ...زدندیم حرف مدام..کردندیم تکرار مدام

 "ن؟؟یبر نیخوایم کجا...یتاکس خانم...یتاکس "
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 .. شد تر دیشد بغضش

 ...کرد بغض...خورد تکان لبانش فقط.. نشکست یول

 ...گرفت درد شتریب شیگلو

 ...گرفت یتاکس کی و رفت یرانیتاکس باجه سمت به ناتوانش يپاها با

 ...بود گرفته مایش از ییا بسته فرستادن يبرا شیپ ماه چند که یداد،آدرس راننده دست به را شده نوشته کاغذ يرو آدرس

 ...داشت ازش يخبر نه...بود دهیشن را شیصدا بود،نه وقت یلیخ که ییمایش

 ...صدا کم و آرام...بود آرام شهر

 ....کردیم روشن را ها ابانیخ و ،کوچهيشهردار زرد و دیسف يها چراغ

 ...یگرم ادی به...انداخت یم جنوب ادی به را ها،ثنا ابانیخ یبعض وسط نخل يها درخت

 ...آرامش و یگرم حس...داشت شهر نیا به امدن از یبیعج حس

 ...گرفتیم آدمها دنید از دلش هرچند

 ...داد هیتک شهیش به را سرش... بست را شیشد،چشمهایم پخش نیماش ضبط از که یمیقد یاهنگ دنیشن با

 ...داشت دوست شتریب را شیها پلک پشت یکیتار

 

 میبر هم با تا بذار نرو تنها همسفر

 میمسافر دومون هر یکی سرنوشتمون

 راه ي خسته هنوزم دمیرس راه از تازه

 امیب منم تا بذار نرو تنها همسفر

 ها یدلبستگ و شهر نیا از کندن دل سخته

 ها یخستگ همه با جدا خونه از موندم
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 يدربدر یک به تا دهیرس لبهام به جون

 يبر دیبا بازم که تنم رو غربت گرد

 

 ...گرد مشت را دستش...دیگز دندان به محکم را لبش

 ...بشکند یلعنت بغض نیا موقع ان خواستینم دلش...شود سیخ چشمانش بازهم خواستینم

 

 بره خسته تن نیا از یخستگ تا بذار

 بره دلبسته شهر از یدلبستگ سخته

 صبور سنگ شمیم من امیب يبذار اگه

 دور راه غربت شهر دمیم هات قصه به گوش

 

 ...کرد بدتر بود که انچه از را حالش یمیقد اهنگ نیا دنیشن...کرد باز را نشیسنگ ن،چشمانیماش ستادنیا با

 ...شد ادهیپ نیماش از و کرد حساب را هید،کرایترد و ریتاخ یکم با

 ...رفت و گذاشت نیزم يرو شیبرا را ساکش و امد کمکش داشت،به بغل در که ییا بچه خاطر به راننده

 ...دیچیپ کوچه در سستش يها قدم يصدا...کرد خلوت و آرام ي کوچه به ینگاه

 ...ستادیرنگ،ا دیسف در يرو به رو

 ...شد فشرده پنچم شماره زنگ يرو لرزانش دست

 ... دینشن یجواب یماند،ول منتظر یکم

 ...سکوت و بود سکوت بازهم یول زد را زنگ تر محکم نباریدوم،ا بار يبرا

 ...امدین ییصدا چیه یول دیکوب زنگ بر محکم و حرص با نباریا.. امد سراغش به ترس کم کم
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 ...نشست در کنار شده خم یزانوان خسته،با و دیام نا

 ...برود که داشت را ییجا نه و شناختیم را جا جیه نه

 ...نبود بدنش در یتوان گرید...شدیم تر نیسنگ لحظه هر شیگلو بغض

 ...کند چکار دیبا دانستینم و بود درمانده

 ... دیترسیم زیچ همه از...دیترسیم

 ...آورد یم هجوم ذهنش به که یمختلف يها فکر از

  ...باشند نرفته انجا از که کردیم خدا خدا فقط... داد هیتک سرش پشت وارید به را سرش

 .. گشود را ن،چشمانشیماش چرخ يها کیالست يصدا دنیشن با

 ... ندیبب را ییجا درست توانستینم و کردیم تیاذ را چشمش ن،بدجوریماش يها چراغ نور

 ... بود گرفته را وجودش تمام ترس

 ...را بود مانده شیبرا که يزیچ چسباند،تنها خود به تر محکم را بچه

 ...گرفت چشمانش يجلو را دستش

 ...شوندیم ادهیپ نیماش از که دیدیم را ییها هیسا فقط

 ...دیکشیم نفس نامرتب و تند...نداشت را باال به کردن نگاه جرات ثنا...امد یم کینزد یکیتار در زن دو ي هیسا

 ...کرد بلند ناخداگاه را ،سرشییاشنا يصدا دنیشن با

 شده؟؟ يزیخوبه؟؟چ حالتون د؟؟ینشست نجایا خانوم،چرا دیببخش-مایش

 ...دیشنیم هم را يمرد يها قدم يصدا

 ...کینزد یلیخ...کینزد

 ...شد منگ و دهیدر مایش و خاله سرش،نگاه کردن بلند با

 ...دیدیم که آنچه از دیترد از پر...يناباور از پر...تعجب از بود ما،پریش يصدا
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 ثنا؟؟؟-مایش

 ...کرد نگاهش دقت با و امد کینزد یکم خاله

 ثنا؟؟...نجایا...تو ؟؟اصال ینشست نجایا مادر؟؟چرا ییجون؟؟تو ثنا-

 ...افتاد هق هق مادر،به ي کلمه دنیشن با ثنا

 ...شد تر کینزد مرد يها قدم يصدا

 ... بود ستادهیا خواهرش و مادر کنار ش،کهیصدا دنیشن با همراه

 شده؟؟؟ یچ-شهاب

 ...شد تالطم پر هم قلبش بلکه... متعجب چشمانش تنها ثنا،نه دنید با

 ....کردیم هق هق هنوز ثنا

 ...هم کردن نگاه توان...نداشت ستادنیا توان

 ...شد دهیکش اغوشش درون نوزاد ثنا،به دردمند صورت از سه هر نگاه

 ...شد کشینزد مایش

 ...شود بلند کرد کمک و رفت آرام را ثنا بغل ریز

 ...خواهرانه يها يدلسوز از پر...یدلتنگ و بغض از بود پر شیصدا که یحال در

 ...زمیعز پاشو-مایش

 نیا يبود خونتون؟؟کجا زدم زنگ بار چند یدونیخبرم؟؟؟میب ازت وقته چند یدونیبرم؟؟م ،قربونتیکنیم کاریچ نجایا تو

 م؟؟؟یشیم نگرانت یگیمدت؟؟نم

 ...کرد باز دیکل با را در و امد بود،جلو منگ هنوز که شهاب

 ...آخه جوابه و سوال يجا نجایا...لرزهیم داره مایش تو ببرش-شهاب

 ...باش هم بچه مواظب...ادینم خوب حالش نظر به...نکن جوابش سوال انقدر تو ایب.. مادر آره-خاله
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 ...رفت داخل به همراهشان و برداشت بود،را افتاده در گوشه که یساک شهاب

 ...رفت باال طرف به پله با خودش و فشرد شانیبرا را اسانسور دکمه

 ...برود باال عیسر و یکی دوتا را ها پله کردیم یسع

 ... شدند ادهیپ آسانسور از هم د،آنهایرس واحدشان يرو به رو و پنجم طبقه به یوقت

 ...شد خم یکم و گذاشت يفلز يها نرده يرو را دستش

 ...زدیم تند هنوز قلبش...بود شده انیم در یکی و دار صدا شیها نفس

 ...برد داخل به را ثنا مایکرد،ش باز را در دیکل با خاله

 ...ردینمک نگاه کی چیه به...داشتیبرنم نوزادش از نگاه که ییثنا

 ...بود مرگ ي منزله به شیبرا گرید که يزیچ آن دنید از...نگاهشان از دیترسیم

 ...دیچیپیم گوشش در فروغ يحرفها

 ...بره هم اونا شیپ آبرومون که مونده نیهم.. بفهمن يزیچ دینبا اونا"

 "یهست یتیوضع چه تو یدونینم انگار

 زبانش زخم هم انها اگر...چه کردندیم نگاهش کار انتیخ کی چشم به هم انها اگر...شد مانیپش امدنش از ییا لحظه يبرا

 ....کردندیم متمهمش اگر...چه زدندیم

 ... گذاشت مبل يرو را ساکش شهاب

 ...اورد آب یوانیل شیبرا و رفت اشپزخانه به عیسر مایش

 ...بود گرفته بغل در را فرزندش محکم ثنا...گرفت ثنا سمت به را وانیل

 ...امد کشینزد خاله

 ...زمیعز من به بدش-

 ...اورد در ثنا ي شده قفل يها دست انیم از زور به را بچه بایتقر
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 ...کردیم نگاهش متعجب و متفکر آشپزخانه به هیتک شهاب

 ...گذشتیم دنشیند از سال 5...بود شده شکسته ثنا نظرش به چقدر

 ...نبود یرستانیدب و دخترانه ي افهیق ان از يخبر گرید

 زم؟؟یعز رو صدام يشنویم جونم؟؟ ثنا-ایشم

 ...کن نگاه منو

 ه؟؟؟یک ي بچه نیا ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو خانوم؟؟ شده یچ

 ...برگشت طرفش به ناگهان ثنا

 ...شیگلو نیسنگ بغض شکست،تمام ناگهان

 ...دیلرزیم بدجور شیصدا

 ...اوردمش ایدن به خودم...خودمه مال بخدا...منه وجود از...منه ي بچه...خودمه ماله-

 ...دمشینم یچکیه به...من ماله اون...رتشیبگ ازم یچکیه زارمینم

 ...دشیریبگ ازم دینبا

 ...دیغلتیم صورتش يرو شیها اشک

 ...دیکش اتش به را سه هر وجود دردمندش يصدا

 ...نکردم يچکاریه من...نبودم بد من...نکردم يبد کار چیه من بخدا-

 ...کردیم هیگر و دیلرزیم...دیلرزیم وضوح به ثنا

 ...گنیم اونا که ستمین یاون من بخدا-

 ...ستادیا کشینزد و رفت مایش سمت به سپس

 ...تمنا و خواهش از پر...بود التماس از پر لحنش حاال

 ...اورد در هم را نوزاد هیگر ادشیفر يصدا
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 ...ستمین کار انتیخ من...ستمین بدکاره من...ستمین هرزه من-

 ... دروغه... دوروغه همش

 ...نهیبینم منو چکسیه چرا...نمکنه باور رو حرفام چکسیه چرا

 ...ختیریم اشک و دیکشیم غیج ثنا

 ...بود شده خشک بایتقر شهاب

 ختیریم داد،اشکیم تکان را نوزاد که یحال در يپر خاله

 ...شدینم آرام او یول کند ارام را کرد،ثنایم یسع مایش

 ..شدینم آرام که داشت وجود در نهیک و بغض انقدر

 ...شدینم آرام که داشت نگفته حرف انقدر

 ...زد زار و گرفت دست با را نشست،سرش نیزم کف و شد خم زانوانش کم کم

 ...ثنا باش آروم...جون به دردت ،آخهیکنیم ينجوریا خودت با چرا...زمیعز باش آروم-مایش

 اومده؟؟؟ سرت ییبال اخه؟؟؟چه شده یچ...زمیعز باش آروم

 ...شد کینزد خورده گره يها اخم و هم در ییا افهیق با شهاب

 ...را مظلومانه يها اشک نیا دنید طاقت...نداشت را ثنا یپناه یب همه نیا دنید طاقت

 ...کردینم فکر زیچ چیه به لحظه آن

 ...کند ارامش خواستیم گر،فقطید يزهایچ نه و ثنا بودن متاهل به نه

 ...گذشته مانند...شهیهم مانند...باشد مواظبش خواستیم فقط

 ...بود مواظبش جا همه و شهیهم...دیآ در اشکش دادینم اجازه چگاهیه

 ... نشست مایش کنار و ثنا يرو به رو

 ...کردیم هیگر و بود گرفته را سرش همچنان ثنا...کرد قفل لرزانش و فینح يها شانه دور را اش مردانه دستان
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 ...چسباند ثنا سر يرو را اش چانه...شد شتریب شهاب دستان فشار

 ...گرفت يجا شهاب مهر پر و گرم آغوش در و افتاد نییپا سرش يرو از کم کم ثنا دستان

 ...شدیم وصل و قطع کلماتش و دیلرزی،م یامان یب هق هق از شیصدا

 ... من...نکردم رو کارها اون من...دروغه...دروغه همش،- ثنا

 ...دروغه همش زایچ هیبق...همونه یمگ تو که یهرچ...دروغه که معلومه...زمیعز آروم...  اروم سیه-شهاب

 ...کرد حرکت ثنا کمر يرو گونه نوازش و آرام دستش

 تو فقط...گنیم یچ هیبق ستین مهم...یگیم راس تو...توء با حق...دروغه یچ همه...زمیعز ينکرد يکار چیه تو-شهاب

 ...تو...یمهم

 ...شدیم ارام کم کم ثنا

 ...گرما آن حس از... اعتماد دنیشن از.. باور دنیشن از

 ...دیکوب شهاب ي نهیس بر ارام را مشتش

 ؟؟آره؟؟؟یگیم بهشون... کننیم اشتباه دارن بگو...دروغه که بگو بهشون پس-

 ...باش آروم فقط تو... گمیم که معلومه... آره-شهاب

 ...شتمیپ من...هستم من

 ... يگرید هروقت از شد،ارامتر آرام ثنا

 ...افتاد نییپا و خورد سر شهاب ي نهیس يرو دستش.. افتاد هم يرو کم کم چشمانش.. نداشت بدن در یتوان گرید

 ...شد بلند ثنا رفتن حال از دنید ما،بایش غیج يصدا

 شهاب؟؟-مایش

 ... اریب اتاقم تو از منو فیک اون برو... ستین يزیچ... سیه-شهاب
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 و کرد باز شیپا با را در... برد مایش اتاق طرف به و کرد بلندش حرکت کی با و گرفت را ثنا يپا ریز گرشید دست با سپس

 ...خواباندش تخت يرو آرام

 ...بود ستادهیا در ي استانه در نگران خاله

 ...يزیچ یمارستانیب.. یدرمانگاه مشیببر ایب گمیم-

 ...بود نییپا شدت به گرفت،فشارش را نبضش زمان هم...دیکش سردش و کرده عرق یشانیپ يرو را دستش شهاب

 ...نباش نگران.. مامان ستین يازین-شهاب

 ...نشست تخت کنار و اورد را شهاب فیک مایش

 ...کرد اماده را یدرهم،سرم يها اخم با شهاب

 ... بود زده رونیب فشیظر دست گرفت،رگ دست در را ثنا دست پشت

 ...کرد فرو متورمش رگ در را سوزن و دیگز دندان به حرص از را لبش

 ..گرفت دست در محکم را دستش خت،شهابیریم اشک ارام مایش

 ...کنه استراحت دیبا.. ریبگ ابغوره سرش باال نجایا نینش.. پاشو-شهاب

 شده؟؟؟ ينجوریا گفت؟؟؟چرایم بود یچ نایاومده؟؟ا سرش ییبال چه-مایش

 ...زمیعز پاشو...رونیب میبر پاشو فعال... دونمینم خودمم-شهاب

 ...نداشت صورت به رنگ کنه،بچم استراحت کمی نیبزار مادر آره-يپر خاله

 ...روزشه و حال نیا که شده یچ ستین معلوم...براش رمیبم یاله

 ...رفت سمتش به و شد بلند...انداخت ینگاه آغوشش در کودك و مادرش به مایش

 ...زدم زنگ بهش دفعه ده ؟؟من نگفت يزیچ فروغ خاله چرا پس...بچشه ابن گفت... شده دار بچه واقعا ثنا یعنی-

  ...کرد رونیب اتاق از را همه و داد تکان يسر شهاب

 ...شدیم زده دیخورش ادیز نور تابش چشمانش،از
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 ...شود داریب خواستینم دلش... کند باز را چشمانش خواستینم دلش

 ...شد چشمانش گشودن به مجبور خاله مهربان يصدا دنیشن با یول

 ...دخترم یدارشیب يخواینم...جان ثنا-

 ... خانوم تنبل یخوابیم چقدر ظهره لنگه...مادر پاشو

 ...شده تنگ مامانش واسه دلش...گشنشه نیبب پاشو..برس کوچولومون نیا به کممی پاشو

 ...انداخت شدیم نییپا و باال يپر خاله دستان درون که کوچکش نوزاد به را نگاهش ثنا

 ...بده ریش بهش دیبا مامانش... اس گرسنه کوچولو خانوم نیا پاشو-يپر خاله

 ...بود گرفته شدت به شیصدا...کرد يدار خش ي سرفه ثنا

 بدبد؟؟ بهش شهیم...ساکشه يتو رشیش-

 ...کرد نگاه چشمانش عمق به رهیخ و نشست ثنا تخت کنار خاله

 ...ارین در يباز لوس پاشو...شهینم مادر ریش مثل بچه يبرا یچیه...يدیم خشک ریش بهش که يندار ریش خودت مگه- ثنا

 ...انداخت ریز را نگاهش ثنا

 ...ندم بهش رو خودم ریش گفتن آخه-

 چرا؟؟ وا-يپر خاله

 ...مایندار ها يباز مسخره نیا از نجایا.. نمیبب پاشو.. پاشو

 ...من اما- ثنا

 ...اخه رفتار نیا یچ یعنی...پاشو گفتم-

 ...داره ازین ییا گهید زیهرچ از شتریب مادرش ریش به...که خورهینم بدرش خشکا ریش نیا...مادر گشنس بچه نیا

 ...کرد نگاهشان و ستادیا در چوب چهار در مایش

 ...کنه استراحت کردن زیتجو دکتر يآقا..نکن تیاذ انقدر منو دوست نیا مامان-مایش
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 ...کرد نگاهش یچپ چپ خاله

 ...داد هیتک تخت یپشت به و نشست یسخت به ثنا

 ...گذاشت اغوشش در را نوزاد خاله

 ...یکن يدار بچه يچطور يریبگ ادی دیبا...باشه درست تن و سالم بچت يخوایم اگه-يپر خاله

 ...امروز نیهم از...االن نیهم از...یکن يمادر براش يریبگ ادی دیبا

 ...داده بهت خدا که ینعمت...يبد بهش خودت وجود رهیش از دیبا هم یهرچ از اول

 ...زد باال را ثنا،لباسش جانب از یالعمل عکس ماندن منتظر بدون سپس

 مامان؟؟-مایش

 ...کمک ایب زدن حرف يجا به... کن نگاه مارو اونجا نسایوا هم تو-

 ...بزنم یبیآس بهش خوامینم من- ثنا

 زدلم؟؟یعز آخه یبیآس چه-يپر خاله

 داره ضرر واسش رتیش گفت مامانم-

 ...کرد غلط مامانت-يپر خاله

 ...نکن توجه ها حرف نیا به...باشه داشته ضرر رتیش که چته تو مگه

 ...دیکش عقب را دستش يپر خاله

 ...دونهیم بهتر رو بچش صالح خودش مادر هی...يدار کاریچ هیبق حرف به...حست به...کن رجوع خودت عقل به-

 ...دیکشیم لب يرو را زبانش مدام...امد یم گرسنه نظر به...کرد نگاه کودکش کوچک يلبها به ثنا

 ...گذاشت دهانش در را اش نهیس و دیکش باال را نوزادش آرام

 ...دیچکیم نییپا چشمانش از قطره قطره اشک که یحال در
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 خوردیم یگرسنگ سر از و کردیم نق نق خشک ریش خوردن هنگام شهید،همیمکیم را مادر ي نهیس يادیز اقیاشت با نوزاد

 ...ادیز نه انهم

 ...فراوان لیم و رقبت با...خوردیم را مادرش ریش محکمش يها کیم با حاال یول

 ...دیچکیم نییپا ثنا چشمان از اشک قطره کیزدن، کیم هر با

 بایز و بیعج یحس...متفاوت یحس...نداشت یحس نیهمچ حال به تا

 ... بود یخواستن و نیدلنش حسش چقدر...یناگفتن یحس

 ...ییرها حس...داشت یآرام احساس

 ...شدن یکی حس

 ...شد یلبانش،قاط يرو لبخند با شیها اشک کم کم

 ...ندیبب را درشتش يها اشک یکس خواستینم شد،دلش بلند شیجا از و دیکش ثنا سر بر آرام را دستش خاله

 ...بگذراند تنها را دو آن که کرد اشاره هم مایش به

 ...بست را در و شد خارج اتاق از مادر همراه به هم مایش

 ...دیترسینم زیچ چیه از گرید...نداشت بغض گرید...ختیرینم اشک گرید ثنا

 ...فشیظر و دهیکش دستان به...کوچکش لبان خورد تکان به...کردیم نگاه را کودکش یارام لبخند با

 ...پشتش کم و اهیس يموها به

 ...دنشیکش نفس و نهیس ي قفسه رفتن نییپا و باال به

 ...کرد لمس را مانندش تیکبر انگشتان...گرفت دست در را کوچکش دست

  ...بود کینزد خدا چقدر

 ...بود اتاق درون خود کودك با ها ساعت

 کرد دل و بود،درد مونسش تنها که او با ها ساعت
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 ...شدینم هم زمان گذر متوجه او وجود با گرید...رفت اش صدقه قربان...زد حرف

 ...نشدند مزاحمش کدام چیه يپر خاله و مایش

 ..دادیم نشان را ظهر از بعد 3 وارید يرو آمد،ساعت نییپا تخت از آرام ثنا

 ...رفت رونیب اتاق از و خواباند تخت يرو را نوزاد

 ... بود شیرو يجلو يها برگه به یدگیرس مشغول مبل يرو مایش

 ...نشست کنارش آرام ثنا

 ...کرد نگاهش یمهربان با مایش

 ؟؟يبهتر-مایش

 ...داد تکان را سرش ثنا

 ...امد رونیب اشپزخانه از ثنا دنید با خاله

 ...حاضره ناهار ها بچه-

 ...کرد بلندش و گرفت را ثنا دست مایش

 ...خورد رو بزرگ روده کهیکوچ روده که پاشو-

 ...بود دهیچ را ناهار زیم قهیسل تینها با يپر خاله

 ....بود کرده پر را جا همه فسنجان عطر

 ...یخال داداشم يمامان؟؟؟جا یانداخت راه ییبو چه يوا-مایش

 ..ادیب زود امروز داده قول...رسهیم کم کم گهید شهابم نیکن شروع شما-خاله

 ...شد خوردن مشغول و انداخت نییپا را سرش ثنا

 ...کردیم خوردنش به مجبور يپر خاله يها محبت و مایش ادیز يها اصرار ینداشت،ول غذا به يادیز لیم هرچند

 ..شکستیم هم در را موجود سکوت ظروف با قاشق برخورد يصدا فقط...شد صرف آرامش و سکوت در ناهار
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 ...بود نیدلنش و خوب ثنا يبرا که یسکوت

 ...بود ممنونشان بابت نیا از چقدر ثنا و نزدند ثنا منتظره ریغ امدن مورد در یسخن کی چیه ناهار صرف موقع

 ...شد بلند شیجا ناهار،از شدن تمام از بعد

 بشورم؟؟ رو ظرفا من شهیم- ثنا

 ...داد جواب عیسر مایش کند،که مخالفت خواست خاله

 ...یباش فعال دیبا...ستین خبرا نیاز نجایا رینخ.. بخواب و بخور و یمهمون ياومد يکرد فکر..شهیم که معلومه-مایش

 ...میندار هم نایا و يباز تنبل

 ... بوسهیم رو شما دست هم ظرفا نیدارم،ا کار عالمه هی منم تازه

 ...رفت رونیب یچشمک همراه و چپاند ثنا دستان درون بایتقر را شیغذا ظرف سپس

 ..شورمیم خودم بذار.. زمیعز کنهیم یبچه،شوخ نیا دست از-خاله

 ..دیکش عقب را دستش ثنا

 ...بکنم رو نکاریا خوادیم دلم واقعا...کنمیم بودن مصرف یب نکردم،احساس يکار چیه وقته یلیخ...کنمیم حواهش نه- ثنا

 ...بشور خب یلیجون،خ خاله هیحرف چه نیا-حاله

 هنوز؟؟ خوابه دخترت یراست

 ...بودن مادر حس...داد دست ،بهشيندیخوشا حس کلمه نیا دنیشن از ثنا

 ...نبودن تنها حس...بودن مهم حس

 ...دارهیب شبا شتریب...باشه داریب ادیم شیپ کم یلیخ...خوابه مواقع شتریب بله- ثنا

 ...هیقاط روزش و شب فعال...شهیم درست بشه تر بزرگ که کمی....نجورنیهم ها نوزاد زم،اکثریعز هیعیطب-خاله

 ...شد زیم کردن جمع مشغول ثنا

 ...دیبگو يدار بچه و بچه از شیبرا هم باز خاله خواستیم دلش که یحال در
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 ...شیبرا بود یبزرگ کمک يپر خاله و نداشت ییا تجربه چیه مسائل نیا در

 ه؟؟؟یچ گالبتون سیگ نیا اسم ،حاالیراست-خاله

 ...کرد نگاهش گنگ ثنا

 ...کرد نگاهش زده جانیه و شد خم اپن يرو هم مایش

 ؟؟یگذاشت یچ رو ه؟؟؟اسمشیچ یفسقل نیا اسم میدونینم هنوز ما... مامانم گهیم راست-

 ...دونمینم خودمم راستش- ثنا

 نظر در بچش واسه اسم يسر هی يمادر هر...گهید یباش کرده انتخاب براش یاسم هی دیبا حال هر ؟؟به یچ یعنی وا-خاله

 باشه؟؟ یچ اسمش خوادیم دلت...داره

 ...که بلدم خوشگل اسم یکل من...میکن انتخاب اسم براش خودمون نیایب اصال-مایش

 وسط نیا ییا چکاره تو...تو نه بزاره اسم براش دیبا مامانش... فضول چه تو به آخه-شهاب

 ...دیکشیم خجالت دنشید از...انداخت نییپا را سرش شهاب دنید با ثنا

 ؟؟؟ياومد یک دمیترس مادر يوا-خاله

 داد را مادرش گرفت،جوابینم ثنا از نگاه که یحال در شهاب

 ...االن نیهم-

 ...گرفت باال را سرش و برد اش چانه ریز به را دستش... ستادیا ثنا يرو به رو سپس

 ...زد زل اش یشیم حالت یب چشمان به

 ...آشنا امسال دوست پارسال...ریبخ دنیرس...بانو شد عرض سالم-شهاب

 ...طرفا نیا از...يکرد گم راه

 ...زد یآرام لبخند ثنا

 ...شیور روبه مرد نیبود،ا اشنا چقدر



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 494 

 ...یدوست و ییآشنا زمان بود دور چقدر و شناختشیم چقدر

 ...سالم-

 ... زد لبخند او از عتیطب به هم شهاب

 ...دمیرس موقع خوش بود؟؟؟انگار یچ بحث موضوع خب-

 ...بچه يبرا اسم انتخاب-مایش

 ...زهیچ نیمهمتر تو ؟؟نظرتيدار دوست یچ خودت...مادر بگو خودت-خاله

 ...اش حلقه یخال يجا به...کرد نگاه دستانش به ثنا

 ...شهیهم مثل...بود بایز دارش خش و بم يصدا

 ...نیریش شب آن مثل

 ...عسل ینیریش ن،بهیریش

 "بزارم امیت رو اسمش شدم دار دختر اگه خواستهیم دلم شهیهم"

 ...کرد بلند را سرش ثنا

 ...بود منتظر سه هر ي چهره

 ...امیت- ثنا

 ...کرد تکرار را اسم بار چند شهاب

 ...من چشم یمعن به...امیت...امیت-

 ...قهیسل خوش شهیهم مثل...زمیعز خوشگله یلیخ يوا-مایش

 ...یمعن با هم قشنگه هم مادر آره-خاله

 ...ادیم اهشمیس يچشما به

 ...زد یآرام لبخند ثنا
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 ...دیکش را دستانش شهاب برگردد،که ییشو ظرف طرف به خواست

 ...دارم کارت نیبش ایب ،ياریب در رو ها کدبانو يادا نکرده طرف،الزم نیا ایب

 ...شد دهیکش دنبالش باالجبار ثنا

... 

 ...برد سالن به و ختیر ها فنجان را،درون دم تازه ییچا مایش

 ...بود نشسته ثنا يرو به رو قایدق شهاب

 ...گرفت يجا مادرش کنار هم مایش

 ...خب-شهاب

 ...يتر سالم منم از یعنی...باشدیم خوب االن شما باشم،حال دکتر که بنده دید به

 ؟؟یبگ شهیم حاال

 ...کرد نگاه ترس با ثنا

 و؟؟یچ-

 ...میبدون ما الزمه یدونیم که یهرچ -شهاب

 ...یبزن حرف موردش در يدار دوست و شهیم مربوط هم ما به که یهرچ

 دلت که یهرچ...کنهیم کمک بهت گفتنش که يزیهرچ...کشوندتت نجایا به که يزیهرچ...کنهیم تتیاذ که يزیهرچ

 ...یبگ خوادیم

 ...فشرد دست در را نشست،دستانش ثنا کنار و شد بلند مایش

 ؟؟يندار اعتماد ها ما به-مایش

 ...بود قاطع ثنا يصدا

 ...نبودم نجایا که نداشتم اگه...نجامیا که دارم...چرا- ثنا
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 ...نترس هم یچیه از...بگو...زمیعز خب-خاله

 ...میدار اعتماد حرفات و تو به ،ماهميدار اعتماد ما به تو که اندازه همون

 ...کرد تر زبان با را د،لبشیکش یقیعم نفس ثنا

 ....قشیعم نفس با همراه

 ...گفت

 ...را دانستینم و دانستیم که را هرچه

 ...ختینر اشک و گفت

 ...دینلرز شیصدا و گفت

 ...دادیم حیتوض اش خانواده يبرا دیبا که را آنچه ي همه

 ...دادندیم زدن حرف فرصت بهش و دندیپرسیم او از دیبا که انچه ي همه

 ...گفتیم شوهرش يبرا دیبا که انچه ي همه

 ...را بود شده انباشه اش نهیس در که ییها حرف تمام

 ...بپرد شیحرفها وسط کس چیه نکهیا بدون

 ...کنند شک شیحرفها صدق به ییلحظها یک،حتی چیه نکهیا بدون

 ...نجابتش به...اش یپاک به

 ...شد تر چشمانشان و گفت...خوردند حرص و گفت...کردند باور و گفت

 ...اش ییتنها و یکس یب يشبها ي همه از...کس همه و زیچ همه از

 ...اش يمادر و پدر یب ي همه از

 ...نیام یانصاف یب از...لیسه ییوفا یب از

 ....خانواده ياعتماد یب از
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 ...ها زبان رخم از

 ...قلبش ته در...دلش ته در مانده يحرفها...دیکش طول ها ساعت شیحرفها

 ....اش نگفته يها حرف

 ...شد کیتار که دندیشن انقدر و گفت انقدر

 ...گرداند بر رو...ختیر اشک...کرد يهمدرد مایش

 ...دیکش سرش بر نوازش دست...رفت صدقه قربان خاله

 ...زد رونیب خانه از و شد بلند جا جمله،از کی گفتن با ،تنهایعصبان و درهم ییا افهیق با شهاب

 ...کردیم دادیب خشم از شیصدا که یحال در

  ...قیال یچ هر قیخال....باشه فکر کوته و کودن انقدر لیسه کردمینم فکر-شهاب

 ...گرفت یمهتاب و صاف آسمان و زن چشمک يها ستاره از ه،نگاهیگر يصدا دنیشن با

 ...کرد بلندش تخت يرو از آرام و رفت سمتش به

 ...کردیم هیگر و بود گرفته باال را کوچکش دستان

 ...بود شده نم اش بسته چشمان خورد،گوشهیم تکان آلود بغض شیلبها

 ...داد تکانش آرام ثنا

 ...خوردیم تکان یماه مانند لبانش...برگشت اش نهیس سمت به کودك سر...زد باال آرام را لباسش

 ...کردیم نگاهش لبخند با ثنا

 ...اش بامزه و شکمو کودك به

 ...بود راحت و آرام ها مدت از بعد امشب

 ...بودند کرده باورش نکهیا

 ...داشت ارزش ایدن کی شیدنش،برایفهم یم وجود تمام با نکهیا
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 ...نتشیبب یکس...کند نگاهش یکس...کند باورش یکس که بود نیا ازمندین چقر

 ....بود ارام حاال

 ...خواند نماز و کرد سر به يگلدار دیسپ چادر ها،بازهم مدت از بعد امشب

 ...بود شده برداشته دوشش يرو از يبار انگار حاال و بزند حرف یکس با داشت ازین چقدر

 ...شد ها اسمان يخدا گذار شکر ها مدت از بعد امشب

 ...اش دوباره یزندگ گذار شکر و کنارش ینیزم يها فرشته وجود...کودکش وجود گذار شکر

 ...شد ارام ریش خوردن با نوزاد

 ...کرد لمس را فشیظر دستان...گرفت دست در را کوچکش دست ثنا

 ...بود بسته هوز چشمانش

 ...کردیم نگاه را صورتش تمام عشق با

 ...داشت دوست را اش نداشته يها ابرو مدل چقدر

 ...داشت دوستش که چقدر و بود او به ،متعلقیداشتن دوست و کوچک موجود نیا

 ...را اش ساله کی یزندگ ادگاری تنها

 ...را اولش عشق ادگاری تنها

 ...بود تنش ي پاره...اش بچه...بود خودش وجود از که او

 ...دیکش اهشیس و پشت کم يموها بر گونه نوازش و آرام را دستش

 ..خواند ییالال شیداشت،برا بغض نه و دیلرزیم نه که ییصدا با

 ...را شیها یکودک ییرا،الال اش عالقه مورد ییالال

 

 الال مهتاب دوباره آمد الال، سنجاب الال، گنجشک
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  ییالال الال یی،الالالالییالال الال ییالال الال

 شهیب دهیخواب ساکت شه،قورباقهیهم مثل دیخواب زود گل

 شهیب دهیخواب ساکت شه،قورباقهیهم مثل دیخواب زود گل

 ییالال الال یی،الالالالییالال الال ییالال الال

  الالال الالال،برکه جنگل

  فردا صبح خوش،تا برهمه شب

 فردا صبح خوش،تا برهمه شب

 ییالال الال یی،الالالالییالال الال ییالال الال

... 

 ...گذشتیم هم یپ از ها هفته و ها روز

 ...شدیم بهتر روز به روز

 ...تر زنده...تریقو... تر محکم

 ...بود مهربان و دلسوز ي خانواده نیا ونیمد را روزها نیا تمام

 ...مهربانش يخدا ونیمد

 ...سبزشان وجود به بود کرده عادت چقدر

 ...شادشان و همراه وجود به

 ...شود انها مزاحمت باعث نیا از شتریخواست،بینم دلش یول

 ...کند شروع کودکش با را اش دونفره یزندگ بود،که دهیرس آن زمان گرید

 ...کردیم تالش فرزندش و خود یزندگ يبرا و ستادیا یم خود يپا يرو دیبا...شدیم مستقل دیبا زود ای رید

 ...اول اوله از...کردیم شروع نو از دیبا
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 ...کند دایپ ها یکینزد همان یکوچک ي خانه شیبرا خواست،تا شهاب از

 ...کردندیم مخالفت شدت به مایش و خاله

 ...شود مستقل خواستیم وجود تمام با...کردیم يپافشار اش خواسته بر ثنا یول

 ...شد ساکن بود خودش به مطعلق که ینییپا واحد در شهاب،ثنا شنهادیپ به هم آخر

 ..برود خودش ي خانه امد،به یم شیپ کم یلیخ

 و لیوسا تمام با...داد قرار ارشیاخت در کامل را انجا ثنا امدن با حاال و گذراندیم خواهر و مادر شیرا،پ وقتش شتریب شهیهم

 ...امکاناتش

 ...نه ای کند جبران تواندیم را محبت همه نیا که دانستینم...بود یخوب همه نیا ي شرمنده ثنا

 ...بود دوباره یزندگ شیبرا انها کنار در بودن

 ...بود ینعمت شیبرا يپر خاله خصوص به همه کنار در بودن

 ...کند چکار دیبا دانستینم اصال مواقع یبعض...آمد یبرنم نوزادش يکارها پس از ییتنها به خودش لیاوا

 ...دادیم ادشی را بودن حوصله،مادر و صبر با خاله

 ...اموخت یم درس...گرفتیم ادی...کردیم حرکت شیپا به پا،پا نو یکودک مانند ثنا و

 ...هست کشانینزد که بود خوشحال هم حاال و

 ...طبقه کی ي فاصله با

.. 

 ...شد نییپا طبقه یراه دست به نهیآ خودش و داد ثنا دست به را قرآن مایش

 ...شدند وارد هرسه و کرد باز را در دیکل با شهاب

 ...بود شده زده ذوق کیش اما ینقل واحد ان دنید از ثنا

 ...بود خود يسرجا مرتب و بایز زیچ همه
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 ...داشت دوست را کوچک و آرام خانه نیا چقدر

 ...شد خانه صلواتش،وارد يصدا با اسپند،همراه ظرف با خاله بود،که نگذشته ورودشان از يزیچ

 ...شد جمع ثنا چشمان در اشک

 ...داد دست بهش يبد تهوع خشک،حالت يها سرفه با همراه

 ...دیدو ییدستشو طرف به و گذاشت اش ینیب و دهان يجلو محکم را دستش

 ...بود خوشش و شاد يروزها تمام همراه که ییبو...شدیم بد حالش اسپند يبو از که بود يبار نیاول نیا

 ...شیها مراسم اداوری

 ...کرد قفل داخل از را در و شد ییدستشو وارد عیسر

 ...براقش و نمناك چشمان به...کرد نگاه شفاف و زیتم ي نهیآ درون خود ریتصو به

 ...دیپاش صورتش بر بار نیچند و گرفت سرد آب ریز را مشتش

 ...رود رونیب مشام از شیبو د،تایپاش انقدر

 ...کند استشمام را بو نیجا،ا جیه و وقت چیخواست،هینم دلش گرید

 ...داشته دوست را خاص يبو نیا چقدر ثنا يروز که دانستیم یخوب به مایش

 ...دانستینم را رفتارش لیدل حاال یول

 ...برد رونیب به و گرفت دستش از را ظرف... رفت مادرش طرف به عیسر شهاب

... 

 ...برگشت طرفش به ها ،نگاهیسالم يصدا و فضا در اسپند يبو دنیچیپ با

 ...کردند تمام،نگاهش عشق و یمهربان با مایش و خاله

 ....سالم- ثنا

 ...برداشت قدم ثنا سمت به و آمد رونیب مهمانان جمع از خاله
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 گلم؟؟؟ دختر یخوب...زمیعز ماهت يرو به سالم-

 ...گرفت ثنا از را دود پر و گل پر ینیس شهاب

 ...گرفت اغوشش در محکم و رفت خاله طرف به ثنا

 ...اقیاشت با...قیعم...دیکش نفس و برد فرو گردنش يگود يتو را سرش

 ...دادیم را مادر يبو چقدر

 ...بود دلتنگش چقدر

 ...ازمندین چقدر

  ...مامان...نیاومد خوش- ثنا

 

  ...مادرانه...محکم...داد فشار خودش به شتریب را ثنا خاله

 کامل شیآرا با کرد،همراه پرنگ را اهشیس چشم خط و ستادیا نهیآ يرو به بست،رو سر يباال را لختش و ییا قهوه يموها

 ...یمیمال و

 ... دادیم نشان را،سرحال صورتش یکم ها لعاب و رنگ نیا دیشا

 ...شد خارج اتاق از بدست مانتو و کرد عوض را شیها لباس

 ...شد بلند معترضش يبود،صدا داده لم مبل يرو که لیسه دنید با

 ...نکن تیاذ رو من انقدر پاشو...لیسه گهید ؟؟؟پاشوينشد اماده هنوز که تو-ساینک

 اخه؟؟ بخورم حرص دستت از دیبا چقدر

 ..بود گذاشته چشمانش يرو را دستش لیسه

 ... کند نگاهش یحت ایبخورد، تکان شیجا از نکهیا بدون

 ...برو ام،تنهاینم که گفتم-لیسه
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 ...تنـــــها.. تنــــها.. تنـــها-ساینک

 ...هام رفتن ییجا تنها نیا شدم،از خسته

 ...هام بودن تنها نیا از

 برم؟؟ تنها جا همه دیبا که ندارم شوهر من مگه

 ...کن تمومش رو يباز مسخره نیا کنمیم خواهش

 اخه؟؟ یگرفت شیپ تو که هیرفتار چه نیا..خدا به زشته.. منتظرن نایا مامان پاشو

 ؟؟ینذاشت ما ي خونه يتو رو پات وقته چند یدونیم

 ندارم؟؟ شوهر وقته چند یدونیم

 ؟؟یبرداشت روم از رو ات هیسا وقته چند یدونیم

 بگم؟؟؟ یچ خانوادم به من

 ...  گهید بسه-لیسه

 ؟؟یفهمیندارم،نم حوصله گمیم

 ... راحت التیره،خیگینم رو من سراغ یکس باش مطمئن

 ...ستمین مهم وسط نیا من که گرمه سرشون انقدر

 آخه؟؟ هیچ حرف نیا ل؟؟یسه يشد ونهید-ساینک

 تو؟؟ هیچ دردت...یگیم یچ یفهمینم...سرت به زده

 ...نشست کنارش و شد کشینزد ساینک

 ؟؟يشد عوض انقدر ؟؟چرایکنیم رفتار ينجوریا بامن چرا-

 ...شدم خسته بخدا

 ... يشوهر یب نیا از... یکوفت یزندگ نیا از شدم خسته
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 ...یارزش یب و یتوجه یب نیا از

 ... بخاطر دونم،اگهیم رو لشیدل... دونمیم

 ...شد زیخ مین شیجا در لیسه

 ...بودنش يبرا...کردنش لمس يبرا...شده تنگ صورتش دنید يبرا دلش چقدر که کردیم فکر نیا به ساینک

 ...اش دهیخشک يها محبت يبرا

 ...اش شوهرانه آغوش یحت...بود محروم ها مدت که ییزهایچ تمام يبرا

 ..یگیم مزخرف چرا-

 ؟؟یداشت یزندگ يتو يکمبود واست؟؟چه گذاشتم کم یچ حاال تا من

 ؟؟یزنیم غر جونم به انقدر چرا

 ...میزارینم خودم حال به چرا پس...خوامینم ازت يزیچ که من...گمینم يزیچ که من

 ...کن درك...بفهم...ندارم رو رفتن یمهمون حوصله و حال من

 ...کنم استراحت خوامیخستم،م

 باشم؟؟؟ داشته آرامش خودم خونه يتو تونمینم هم جمعه روز هیکنم،یم جون سگ شب،مثل تا صبح از هفته روز هر

 ...یگیم رو نیهم شهیهم-ساینک

 ...يندار حوصله...ییا خسته یهست که هم ی،وقتیستین وقت چیه

 ؟؟یچ من پس

 ....باش راحت ؟؟بگویگینم رو تیاصل لیدل چرا

 ...رمینم خودمم مادر و پدر خونه که ینیبینداره،م یخاص لیدل-لیسه

 ...کن یتراش لیدل خودت واسه نیبش یه حاال

 ...ها یخستگ نیا...کردنا کار نیا...کندنا جون نیه؟؟ایک خاطر واسه نایا تمام
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 ...یباش نداشته يکمبود تیزندگ يتو نکهیا واسه

  دارم دارم،خوبشم اتفاقا چرا..ندارم يکمبود یکنیم فکر تو...یکنیم فکر ينجوریا تو-ساینک

 ... کمبود از شده پر من یزندگ

 ...یروح یب و یکنواختی از پر.. یحوصلگ یب از پر

 ...من... ضمیمر من... دارم مشکل من...يدار حق تو

 ...تیتکرار يحرفا نیا با يکرد کالفم...گهید بسه يوا-لیسه

 ...تکــــــرار...یفهمیم... تکرار از پر شده منم یزندگ

 ؟؟یباش روحم سوهان ادیم خوشت

 اره؟؟ یکن يباز اعصابم با ادیم خوشت

 ...زدیم درونش،برق شده جمع اشک از ساینک چشمان

 ...یگیم راست تو اره-

 ...هاتم يخورد اعصاب ي همه باعث من...روحتم سوهان من

 ...شده يتکرار واست یزندگ نیا زیچ همه

 ...شدم يتکرار واست منم یحت

 خوام،یم زیچ هی ازت فقط من اما

 ...شاد...خوشبخته دخترشون کنن فکر اونا بزار...کن يساز ظاهر خانوادم يجلو کنم،حداقلیم خواهش ازت...خدا ترو

 ...یهست یناراض تو کنن فکر نذار...نزن بهم رو شونیشاد...طیشرا نیا تو مخصوصا

 ...بده لیتشک ییا دوباره یزندگ نیخواد،امینم دلت تو که ادیب بوجود فکر نیا نذار

 ...خوامینم ازت یچیه من

 ...ندارم رو گرونید يها ثیحد و حرف حوصله فقط
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 ...زد يدار صدا پوزخند لیسه

 اون؟؟ ؟؟واسهیک واسه ي؟؟؟شاديشاد-

 ؟؟؟يشاد کدوم

 ....نیکنیم بدبختش یدست یدست نیدار

 ...نیگرفت يباز به هم رو چارهیب دختره اون یزندگ یحت شما

 ...تون یالک يها يدلسوز با...تون یخودخواه با

 ...هیبق حال به يوا یبگ يطور نیا دربارم یزنم که تو...گمیم رو نایا يحسود سر از من کنمیم فکر دونمیم

 ...ستین مهم د،اصالیکن فکر خوادیم دلتون که هرجور شما

 ...کنمیم کار باهاش و نمشیبیم شب تا صبح دارم که منم نیا اما

 ...نداره شیداماد نیا واسه یذوق و شوق چیه داماد تازه نیا که یبدون نویا بهتره

 ...شهیم درست بگذره که مدت هی-ساینک

 ...باش الیخ نیهم به آره-لیسه

 ...رفت اتاقش سمت به و شد بلند شیجا از لیسه

 ل؟؟؟یسه-ساینک

 ... شد بلند جا از ساینک

 ...برداشت را چشیسوئ و فیک... دیپوش حرص با را شیمانتو

 ...این خب یلیخ-

 ...درك به...ياین وقت چیه که خوامیم...جهنم به اصال

 ...نبودنات نیا به...کردم عادت ییتنها نیا به گهید...باشم زنا وهیب مثل بازم بزار

 ...بود همراه بغض با اخرش کلمات
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 ...در محکم شدن بسته يصدا شد،با همراه بغضش دنیترک

... 

 ...بود کسل و گرفته بازهم بود،اما کرده بهتر را حالش یکم يپدر ي خانه يفضا

 ...کند دل و درد...بزند حرف باره نیا در یکس با خواستیم دلش چقدر

 ...شد یخال و کرد صحبت او با بشود که نبود کس چیه یخواست،ولیم همدم دلش چقدر روزها آن

 ...کند گوش شیحرفها به که نبود کس چیه

 ...بزند یحرف باره نیا در توانستینم هم خود مادر با یحت

 ...بودند کرده دعوت گذشت و يصبور به را او موجود،همه طیشرا با یول بود، آمده شیپ بحثش يبار چند قبال

 مانیپش گرانید شیپ دلش سفره کردن باز و زدن حرف از بود،که ساینک نیا آخر در و داندیم حق لیسه به ینوع به همه

 ...شدیم

 ....کردیم حتینص ينحو به را او هرکس

 ...نیام از ریغ همه

 ...بود مانده هم خود کار در او

 کمک فکر در...بودند او یزندگ فکر در يادیز گرانید هرچند...گرانید به چه بکند يکار خودش يبرا توانستینم یحت او

 ...کردن

 ...نیام گرفتن سامان و بود،سر شده همه ذکر و فکر روزها آن

 ...کردینم یش،توجهیهوا در پا یزندگ و او به یکس گرید

 ...دیایب سراغش به الیخ و فکر کمتر کند،تا سرگرم را خود کردیم یسع

 ...کرد مرتب را خانه یکم مادر کمک

  درامد صدا به خانه زنگ يصدا بود،که مخصوص ظرف در ینیریش دنیچ حال در نیریش
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 ...دیکش سرك آشپزخانه از شوق با

 ....کن،اومدن باز و در ساینک-

 ...زد نییپا را در و رفت فونیآ سمت شد،به بلند مبل يرو از ساینک

 ...داماد تازه و عروس تازه بزند،به لبخند کرد یستاد،سعیا در ي آستانه در سپس

 ...آمدند یم راه هم کنار نیام و عسل

 ...بود خوشبخت دختران مانند صورتش...بود سرزنده و خوشحال عسل بشاش صورت

 ...تفاوت یشه،بیهم مانند هم نیام

 ...انداخت آغوشش در را خودش و کرد تند را شیها سا،قدمینک دنید با عسل

 ؟؟؟یخانوم یخوب...زمیعز سالم-

 ن؟؟؟یکرد رید انقدر چرا ن؟؟یخوب شما...یمرس سالم-ساینک

 ...شد من ریتقص دیببخش-عسل

 ...کردم معطل رو داداشت خان نیا هم یکل... دیکش طول کمی شدنم حاضر

 ...بشه مونیپش کم کم کنم فکر

 ...کرد نگاهش و برگشت نیام طرف به لبخند با سپس

 ...داشت لب بر که يمحو لبخند به

 ...کرد نگاه برادر جوان صورت به دقت با ساینک

 ...هست که دانستیم باشد،اما درست لیسه يحرفها خواستینم دلش

 ...کندیم فکر اش کسالهی یزندگ و او به هم هنوز دانستیم...کند فراموش نتوانسته هنوز که دانستیم

 ...یخال و سرد نگاه نیا جوانش،با برادر دنید از گرفتیم دلش

 ...آورد دست به را سابق اعتماد تواند،آنینم گرید نیام که دانستیم یخوب به
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 ...شود خوب خواستیم دلش

 ...کند یخوشبخت احساس و یآشت یزندگ با دوباره نیام بود،تا کرده را تالشش تمام

 ...بود رفته در دست از خودش یزندگ افسار بود،که شده برادر مسائل ریدرگ انقدر

 ...دانستیم نهایا تمام مسبب را او یگاه

 ...را خود کدر یزندگ هم و نیام یپوشال نگاه هم

 ...کرد دراز طرفش به را دستش

  تو ایب...ياومد خوش...داداش سالم-

 ...فشرد را خواهر دست نیام

 ...کرد ،اکتفایسالم گفتن به تنها و

 ...دیبوس محکم بار چند و دیکش آغوش در را عسل همه از امد،اول جلو آنها دنید با نیریش

 ...بودمت دهیند بود وقت یلیخ ياومد يکرد خوب...دخترم ياومد خوش-

 .. بود شده تنگ براتون دلم منم دیکن باور..مامان یمرس-عسل

 ...شلوغه سرمون یحساب که االن مخصوصا... ذارهینم يگرفتار و کار خدا به اما

 ...میخوایم رو ها جون شما یخوشحال فقط ما...نیباش سالم و شاد شهیهم که شاالیا...نیبش ایب...زمیعز فهممیم-نیریش

 ...دوخت نیام به را نگاهش سپس

 ...نینکن تعارف...خودتونه ي خونه گهید نجایا.. کن يرایپذ تیخانوم از ؟؟مامان؟؟؟ نیام-

 ...ندیبش هم عسل تا گرفت ها مبل سمت به را دستش نشستیم خودش که یحال در و داد تکان را سرش نیام

 ...دیدیم پسرش دوباره یزندگ را او دیشا...داشت عسل با یمیصم و گرم رفتار نیریش

 ...است تازه شروع کی پسرش يبرا او وجود که بود دهیرس باور نیا به

 ...کرد درست را زیچ همه زمان دیشا...بگذرد یکم دیبا فقط
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 ...را ها دل يسرد یحت

 ...برداشت را ونیزیتلو کنترل و شد جا به جا یکم نیام

 ...ومدنین نایا احسان-

  ...بشه داشونیپ دیبا گهید االنا...مادر نه-نیریش

 ...شد خود کار و گفتگو مشغول نهار،هرکس صرف از بعد

 ...نداشت هم رفتن رونیب قصد بود کرده گرم آشپزخانه يتو را سرش...باشد جمع يتو کمتر کردیم یسع مهسا

 ...کردیم کمک فراوان رقبت با و داد یم انجام را کارها ل،تمامیم کمال با شهیهم خالف بر روز آن

 ...کند مرتب را آشپزخانه و دیبشو را ها ظرف تا خواست نیریش از خودش

 ...وستیپ جمع به و رفتیپذ هم نیریش

 ...دیکشیم ها ظرف يرو را اسکاچ حرص با مهسا

 ...آدمها نیا انیم در...باشد جمع نیا در خواستینم دلش چیه

 ... یپناه یب و ییتنها همه نیدن،اید روز همان از...محضر در ثنا دنید روز همان از

 ...بود مجبور یباشد،ول کنارشان یحت ای و نتشانیلحظه،بب کی یحت خواستینم دلش گریثنا،د خبر یب رفتن از بعد

 ...بودند شوهرش ي خانواده آنها

 ..شدیم دنشانید به مجبور یگاه از هر یخانواده،ول نیا از کند يدور کردیم یسع یلیخ

 ...شود بزرگ آنها کنار در ماهان خواستینم دلش یحت

 ...کردیم تحمل را حضورشان دیبا و بود کننده کسل يها روز همان از یکی هم امروز

 ...بود عسل وجود تحمل شیبرا يزیهرچ از سختر یول

 ...بود ثنا یزمان که ستادهیا ییجا در او یباشد،ول متنفر او از آنکه نه...باشد يبد دختر عسل آنکه نه

 ...جمع نیا در مخصوصا...کردیم حس وجود تمام با را ثنا یخال يجا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 511 

 ...دیکشیم زجر هم کنار در عسل و نیام دنید با یحت

 ...شود اش يجار یداشتن دوست و بایز دختر نیخواست،اینم دلش وجه چیه به حاال و

 ...بود مخالف يخواستگار اول روز همان از

 ...ثنا يجا...ندیبب او يجا را ایدن دختر نیبهتر یرا،حت کس چیه توانستینم اصل در

 ...بودش دهیند شدیم یسال سه که ییثنا

 ...زدیم زنگ او به بار کی ییا هفته حداقل که ییثنا...کندیم چه و کجاست دانستیم هرچند

 ...گفتیم امیت و خودش یزندگ از کرد،فقطیم يکنجکاو نه و دیپرسیم يزیچ از نه

 ...بپرسد یسوال نیکوچکتر یکس مورد در نکهیا بدون

 ...است آرام و سالم او که بود بس نیهم شیبرا...گفتینم يزیچ هم مهسا

 با بود،که ثنا ممنون چقدر و دادیم عذابش کندیم چه و کجاست دانستینم نکهیا...بود نگرانش ثنا رفتن از بعد ها مدت

 ...بود درآورده ینگران از را او تماسش

 گوش به تلفن پشت مهسا امان یب يها هیگر و هق هق يصدا فقط...نشد بدل و رد يادیز حرف مکالمه نیاول در هرچند

 ...دیرسیم

 ...دیچرخ خود دور یآشپزخانه،کم کردن مرتب و ها ظرف شستن از بعد

 ...نشست ییا نفره تک مبل يهمه،رو به توجه یب و امد رونیب انجا از اخر،بالجبار در و دهد انجام که نبود يکار گرید

 ...بود ماهان يبرا یژاکت بافتن حال در نیریش

 ...دادیم گوش برادرش و پدر يحرفها به و کردیم يباز ماهان با شتریب نیام

 ...يگرید وقت هر از تر آرام...بود شنونده شتریب روزها نبود،آن گردان مجلس و حرف پر سابق مثل گرید

 ...کردندیم صحبت هم با و نشسته مبل نیدورتر يرو عسل و ساینک

 ...بود مشهود کامال ساینک ي گرفته و پکر افهیق
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 تنها که شیبرادرها و خواهر مانند...بود کنارش در و یخانوادگ جمع در شوهرش خواست،االنیم دلش هم او مطمئنن

 ...نبودند

 ...برگرداند را شیرو و زد ساینک ي افهیق به يپوزخند مهسا

 ...بود شده دل سنگ یبیعج طور به ها روز آن

 زیچ چیه نه بود نظرش يجلو ثنا نیغمگ چشمان فقط ها لحظه آن...سوختینم هم انها مشکالت حال به دلش یحت

 ...گرید

.. 

 دارن؟؟ فیتشر یحسن انگار شما بوده؟؟شوهر سرکار امروزم لیسه آقا یراست-عسل

 ؟؟یچ یعنی-ساینک

 ...رفتیم جمعه رفتیم یرفت،وقتینم مکتب به یحسن گنیم يدینشن-

 ..توء شوهر تیحکا حاال

 ...بود حوصله یب يادیز ساینک روز آن

 داره؟؟ یربط چه خب-ساینک

 .. داشت کار یگیم کجاس شوهرت پرسمیم وقت هر من اخه-عسل

 ...حرفها نیا از...بود خسته...بود سرکار

 رهینم نایا و یمهمون ادیز.. شده بداخالق دایجد..نداره حوصله حالو ادیز روزها نیا-ساینک

 ...رهینم خودشم مادر و پدر ي ،خونهیچیه که نجایا

 ...کنم کاریچ دیبا دونمینم...اونجا بره پسرشون ذارمینم من کنن فکر اونا خوادینم دلم

 ...رسهینم جا چیه به عقلم...جمیگ

 رفتارش؟؟ نیا داره یخاص لی؟؟دل چرا خب-عسل
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 ...نزن ینفهم به رو خودت عسل کنمیم ؟؟خواهش یدونینم تو یعنی-ساینک

 ...ادب یب یکنیم یخال من سر رو تیدل دق چرا وا-عسل

 .. ستین مشخص يزیچ هنوز که بگم دیشاست،بایآزما برگه اون منظورت اگه بعدشم

 ...یکنیم بزرگش يدار یالک تو

 ..دیدار وقت ید،کلیجوون هنوز دوتا شما

 ...ادیم یخوب یلیخ پسر نظر باشه،به ينجوریا شوهرت کنمینم فکر من تازه

... بکن الیخ و فکر خودت واسه نینش خود یب...رتتیبگ دیند دونمیم چه ای...کنه یخلق کج باهات بچه خاطر به کنمینم فکر

 ...یعجول انقدر چرا تو دونمینم من

 ...دادیم گوش عسل يها حرف به حرف یب ساینک

 ...ستین او مشکل خاطر به تنها لیسه رفتار لیدل دانستیم خوب

  کنه سالم ادم به ادیم زورش انگار.. بداخالقه یلیموافقم،خ نظرت با ییجورا هی خب اما-عسل

 ..نبود یراض من حضور از ادیز دمیشا ایبود، خودش يتو یلیخ دمشید که يچندبار اون يتو

 ...دونمینجور،نمیهم شهیهم کال دمیشا

 ... يکردیم فیتعر ازش یلیخ قبال ادمهی...یکنیم تحملش نویا يچطور تو موندم فقط من

 ...هاش ختنیر مزه از..هاش یاخالق خوش از..رفتارش از

 ...میدیند يزیچ تاحاال که ما اما

 ...شدم مونیپش دنشید از بعدا نمش،امایبب خواستیم دلم یگفتیم ازش که ییزایچ با وقتا یبعض

 ...گفتم رو تیواقع خب اما دایببخش البته

 ...بود نیریش و خوب زیچ همه که ییروزها ادی به...انداخت یم گذشته ادی به را سایعسل،نک يها حرف

 ...داشت اش نهیس درون غم از د،نشانیکش وجود اعماق از که یآه
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  ..نبود ينطوریا قبال -ساینک

 ...بود نیریش و خوب زیچ همه که ییروزها ادی به...انداخت یم گذشته ادی به را سایعسل،نک يها حرف

 ...داشت اش نهیس درون غم از د،نشانیکش وجود اعماق از که یآه

 ..نبود ينطوریا قبال -ساینک

 ...کرده رییتغ...شده عوض یلیخ لیسه..شده ينطوریا دایجد

 .. ستین من سابق لیسه اون گهید

 ...تونمینم من... ضمیمر... ناقصم من.. منه مشکل خاطر به همشم

 .. کرده شرفتیپ علم.. کرده فرق زمونه گهید ــوانه،االنید نگو ينجوریا-عسل

 ...داره وجود راه یکل...کرد شهیم کار یکل

 ...داره درمان ينابارور گهید االن...شدن درمان که بودن نازا يها زن همه نیا

 دکتر؟؟؟ خانم شیپ یرفت روزید اصال

 ...شدیم دگرگون و بد حالش هم یینازا ي کلمه دنیشن از یحت..داد تکان را سرش آرام ساینک

 ...شود مادر تواندینم و نازاست نکهیا باور بود سخت شیبرا

 ...مادرها و ها زن یتمام مانند...ردیبگ آغوش در را خود فرزند تواندینم نکهیا باور

 اصال؟؟ بود یچ گفت،نظرش ایچ شد؟؟ یچ خب-

 ...بود شیها یگوشیباز و ماهان يبرو ساینک نگاه

 ... یمیقد يها حرف همون بازم..شیآزما بازم... یچیه-ساینک

 ...  شده حروم من يبرا شدن مادر انگار

 ... اس بهانه همش ها شیآزما نیا...ستین دواریام ادیز هم دکتر خود

 ... رفتم که ستین يدکتر نیاول نیا... نداره یدرمان که دونمیم
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 ... نداره یدرمان چیه...نداره یدرمان من زدن،مشکل بهم رو حرف نیهم همشون

 ...لیسه هم.. من هم...ببرم گور به رو شدن دار بچه يارزو دیبا انگار

 ...گرفت دست در را دستش عسل

 .. برهیم زمان شه،فقطیم درست مطمئنم من...ینیب بد و دیام نا انقدر چرا تو-عسل

 ...یکن توکل و یباش صبور دیبا...يریبگ قرار درمان تحت دیبا

 ...اما بکشه طول یکم ممکنه

 سالحته به نیا حتما..یکن شکر رو خدا هم موقع اون دیبا ،تازهینرس جهینت به که اخرشم اخر

 ...بشه دار بچه خوادینم یچکیه زمونه دوره نیا تو بعدشم

 ...دردسر یعنی بچه

 ...نده شعار من واسه لطفا...شهیم هم بچه بدون یزندگ مگه... یگیم يدار یچ-ساینک

 .. کشنیم کمتر هم دردسر کنن،تازهیم رو شونیزندگ دارن بچه داشتن بدون آدم همه نیا.. نشه که چرا آره-عسل

 ...شهیم یچ ندشونیآ میدونینم یحت...نداره ییا گهید زیچ مشکل و دردسر جز بچه

 ...یکن يدار بچه ریدرگ رو خودت االن از ادیم خوشت بابا...میزد مادرامون و پدر سر به یگل چه ماها خود مگه

 ...بزن نیام يجلو رو ها حرف نیا يدار جرات اگه-ساینک

 ...مثال شهیم یزنم،چیم خب چرا؟؟ وا-عسل

 ...شد درهم یکم ساینک ي چهره

 ...اس بچه عاشق اون-

 ... خود یب-عسل

 ...ندارم شدن دار بچه قصد اول،اصال ساله چند تا من

 ...که بکنم ریاس رو خودم خوامینم... ببرم لذت میزندگ از دارم فرصت تا خوامیم
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 ...نگفت چیه و انداخت نییپا را سرش ساینک

 ... بود رفته مارستانیب در نوزادش دنید به بار نیاول يبرا نیام افتاد،که يروز ادی به

 ..کردینم فراموش وقت چی،هییا شهیش يها وارید پشت از نوزاد دنید موقع را نیام چشمان برق

 ...اشک تجمع خاطره به ایاست، یخوشحال خاطره به دینفهم وقت چیه که یبرق

 ... یناراحت از ای است؟؟ يشاد از

 ...کرد حس وجود تمام با را وجودش ی،داغ گذاشت آغوشش در را نوزاد ساینک یوقت

 ...کوچکش دختر کردن بغل خاطر بود،به داغ نیام دستان موقع آن چقدر

 ...بود دهیکش دشیسف و سرخ صورت به آرام را اش ینیب

 ...یزندگ يبو...یپاک يبو...دادیم بچه يبو

 ...را امشیت يبو

 ...کوتاه ي قهیدق چند مدت به فقط هم آن...دید را دخترش که بود يبار نیاخر و نیاول روز آن

 ...ندیبب را چشمانش رنگ بود نتوانسته یحت

 نیبهتر شیبرا...باشد یخوب پدر شیبرا که بود داده قول او به موقع همان...بود دهیبوس آرام را فشیظر و کوچک دستان

 ...کند فراهم را زهایچ

 ...بود وجودش از که يدختر...زدیبر دخترش گانهی يپا به را ایدن خواستیم

 ...رفتینم ادشی را لحظه ان وقت چیه...رفتینم ادشی ساینک

 ...رفتینم کنار نیام لبان از لبخند که یموقع همان

 ...را بعد يروزها نه و را روز آن نه

 ...بود گذاشته کودك آن کنار در بودن حسرت در را همه اش دفعه کی و خبر یب رفتن با ثنا...نبود ينوزاد گرید که ییروزها

 ...شد دهیکش رونیب الیخ و فکر و گذشته از مادر توسط نامش دنیشن با
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 ...رفت سمتش به و شد بلند عیسر

 ... رفت کنارش به بود نشسته تنها مهسا،که دنید با عسل

 ...ردیبگ دهیناد را وجودش کردیم یسع مهسا

 ..کند نگاهش یحت خواستینم دلش

 جون؟؟ مهسا یخوب-عسل

 ...داد تکان هم را سرش زمان هم...کرد نگاهش بالجبار مهسا

 ...يبهتر شما اما...ستمین بد ممنون-

 ...انداخت باال ییابرو عسل

 ...باشم من که بده طیشرا نیا تو يدختر کدوم...باشم بد چرا...معلومه خب-

 ...داد نشان مشغول لیموبا یگوش با را خودش سپس...زد ییگذرا و محو پوزخند مهسا

 ..شود صحبت هم و کالم هم او با خواستیم عسل

 ...را شیرایگ و گرم يصدا خواست،بشنودینم دلش مهسا چقدر و

 بپرسم؟؟ سوال هی شهیم-عسل

 ...یتونیم...اوهوم-

 اد؟؟ینم خوشت من از چرا-عسل

 ...زد زل اش یعسل چشمان به مهسا

 ...نداشت را ثنا ناز چشمان ییرایگ اما بود کننده رهیخ و بایز چشمانش رنگ نکهیا با

 اد؟؟؟یب خوشم دیبا چرا-

 ...زد لبخند صراحت همه نیا دنید از عسل

 ...دونمینم-
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 ...باشه داشته یخاص لیدل دیشا گفتم

 ...ادیب بدتون من از شده باعث که باشم داده انجام یاشتباه کار کنمینم فکر

 ...نداره رفتار به هم یربط...نداره یخاص لیدل-مهسا

 ...ادیم خوشم شما از من اما-عسل

 ...میشیم هم يبرا یخوب يها يجار مطمئنن...میشیم لیفام میدار باشه یهرچ...میباش داشته ارتباط باهم شتریب خوادیم دلم

 ...ندارم رابطه نیا جادیا به ییا عالقه من...کنمینم فکر ينجوریا من یول-مهسا

 ...دیکش ییا کالفه نفس عسل

 ...بود زاریب شدن گرفته دیند و یمحل کم از شهیهم

 رو حضورم شهیهم دیبا و میهست يجار باهم ما نینخوا چه و نیبخوا چه چون...نیشیم تیاذ شتریب خودتون ينجوریا خب-

 ...یکن تحمل

 ....نیندار يجار با یخوب ي رابطه کال دمیشا ای ه؟؟یچ هیقض نیا با شما مشکل دونمینم من البته

 د؟؟؟یداشت رو رفتار نیهم هم نیام سابق همسر با

 ...کرد نگاهش تمسخر با مهسا

 باهاش من ي رابطه مورد در يخوایم اونوقت...بوده یک ای داشته یگاهیجا چه خانواده نیا يتو اون یدونینم یحت تو-

 ..داره خنده ؟؟واقعایبدون

 ...یکن باز رو چشمات بهتره...کوچولو خانوم يریم جلو بسته چشم با يدار

 ...یبش مونیپش و بشه رید نکهیا از قبل...یکن نگاه برت و دور به يشتریب دقت با بهتره...ستین يباز مامان یزندگ

 ...ستین مربوط من به...ندارم ازدواجت و تو با یمشکل چیه من ضمن در

 ...بدن انجام خوادیم دلشون که يهرکار توننیم...مربوطه خودشون به ادمها یزندگ

 ...زنهیم بهم رو حالم که ادمهاست حماقت نیا یول
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 ...گذاشت تنها سوال از پر و متعجب ییا افهیق با را عسل و شد بلند شیجا حرف،از نیا گفتن با مهسا

 ...ستیچ ها حرف نیا گفتن از مهسا منظور دانستینم...کردینم درك را شیها حرف یمعن عسل

 ...دانستینم هم را رفتارش لیدل یحت

 ...نبود یگوش و یدم دم دختر...باشد تیاهم یب اطرافش يادمها حرف به نسبت کردیم یسع شهیهم

 ...بگذارد ياثر شیرو مهسا رفتار و ها حرف خواستینم هم حاال و

 ...نداشتند باهم يبرخورد گونه چیه یمهمان انیپا تا گرید

 ...شود کالم هم یحت ای و رو به رو او با خواستینم دلش هم عسل نباریا

 ...بازگردد اش ییتنها ي خانه به زودتر خواستیم دلش...کردیم نگاه ساعتش به مدام ساینک

 ...کند گرم را موجود سرد جو کردیم یسع و زدیم حرف مدام احسان

 ...کردندیم دادن گوش به تظاهر گرانید و کردیم فیتعر را دیرسیم ذهنش به که يزیچ هر

 ...برگشت نیام سمت به اقیاشت با يزیچ يآور ادی با ناگهان

 ...شیدار هنوز کجاست اصال...میدینشن رو سازت يصدا ما وقته چند یدونیم نیام یراست- احسان

 ...کردند دییتا را احسان حرف هم گرانید

 ...گذاشت شیپا يرو را دستش و کرد بود،نگاه نشسته کنارش که نیام به حرف نیا دنیشن با عسل

 ...یزنیم هم ساز تو مگه يوا-

 ...داد تکان يسر لبخند با نیام

 ؟؟؟ینگفت بهم حاال تا چرا...دونستمینم من اما-

 ...کردیم حس را مهسا واضح پوزخند یبود،ول نیام به نگاهش نکهیا با عسل

 ...نبود گفتن قابل...ستین یمهم زیچ آخه-نیام

 ...زنمینم ادیز
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 ؟؟؟یزنیم یچ حاال...ام یقیموس عاشق من...دارم دوست یلیخ من اما-

 ...بود خنده پر و بلند احسان يصدا

 ...زنهیم مخالف ساز فقط ما داداش خان نیا- احسان

 ...ماهرانه و بایز ییخ اونهم...زنهیم ولنیو داداشم خان ریخ نه-ساینک

 ...دیکوب هم به را دستانش محکم عسل

 ...نیام بده قول...یبزن برام دیبا...نمیبب رو زدنت ولنیو دارم دوست یلیخ...هیعال نیا-

 ...ظاهر به یحت...بزند لبخند توانستینم گرید نیام

 ...بود دهینشن را سازش يصدا هم خودش که بود وقت یلیخ

 ...بود وداع روز همان بار نیاخر

 ...بود زده شیها عکس يرو به رو و ثنا يبرا که يروز همان

  ...وقتش به باشه-نیام

 ...کردند رفتن عزم یهمگ هوا شدن کیتار با

 ... برساند شان خانه به را او شود،تا اماده خواست عسل از هم نیام

 ...کند استراحت و برود خانه به زودتر خواستیم و داشت يادیز يکارها شرکت در فردا

 ... برود رونیب به دیخر يبرا عسل همراه توانستینم یحت

 ...باشد همراهش فردا تواندینم بود،که کرده اعالم هم قبل از

 ... بروند دیخر به باهم تا برود دنبالش به خودش فردا شد قرار...شود همراه او با تا خواست ساینک از هم عسل

 ...شد خارج خانه از نیام همراه به و کرد یخداحافظ همه با عسل

 ... بود شده حوصله یب و کسل...ندارد را صبح اقیاشت و شوق گرید چرا دانستینم

 ...نبود ریتاث یب هم مهسا يها حرف دیشا
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 ... کند ازدواج بود قرار

 ...کینزد دوستان هم و خودش خانواده جانب از بود،هم دهید يادیز يها مخالفت

 ... دیشنیم کنار و گوشه از يادیز يحرفها

 ... گرفته طالق و کرده ازدواج بار کی نیام که نبود مهم خودش يبرا یول

 ... داشت دوست را مرد نیا که بود نیا مهم شیبرا

 ...کردیم تصور طانیش و صدا و سر پر را او شهیهم...باشد حرف کم و ارام کرد،انقدرینم فکر وقت چیه که يمرد

 یقبل تصورات کرد،بایم یرانندگ سکوت در و دوخته چشم رو به رو يها ابانیخ به آرام و بود نشسته کنارش که يمرد یول

 ... داشت فرق آسمان تا نیزم اش

 ...نداشت دوست اصال را سکوت نیا...بست را چشمانش و داد هیتک شهیش به را سرش

 ... هم را شدیم پخش نیماش از که یآهنگ نیا

 ...نداشت نیغمگ و ارام يها اهنگ دنیشن به يادیز ي عالقه کال

 ... خواستیم شاد و دار تمیر يها اهنگ دلش

 ...خواستیم يشاد فقط دلش...شود عروس يزود به بود قرار حال هر به

 ... کند خفه را ضبط بلند يصدا توانستیم کاش يا...نداشت تشیموقع و روز و حال با یخوان هم چیه اهنگ نیا یول

 

 

 رهیگیم رو جام نفر هی ، قلبت تو داره دمیشن

  رهیبگ رو اشکام جلو ، تونهینم یچکیه گهید

 روزم و حال داره هیگر ، سوزمیم دارم و یستین

  هنوزم دارم دوست رو تو ، اما چرا دونمینم
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 ستین غم جز یچیه ، شبها مهین دلم يتو تو از بعد

  ستین مرهم یچیه غمام واسه ، دلم به موند حسرتت

 وونهید شدم.... امشب ادتی با

  شونه نیا يرو.... غصم ، تو یب

  خونه نیا يتو.... صدا ، ادینم گهید

  ستین غم جز یچیه ، شبها مهین دلم يتو تو از بعد

 ستین مرهم یچیه غمام واسه ، دلم به موند حسرتت

 

 ...کرد نگاه نیام به عسل

 ... بود زده غم و ریدلگ نگاهش حالت چقدر...پکرش و درهم افهیق به

 ...را زهایچ نیا ندیبب خواستینم دلش چقدر

 ... ترساندشیم نیام ي گرفته ي افهیق هم حاال و اهنگ نیا دنیشن

 ...کند باور خواستینم او یگرفت،ول جان چشمانش شیپ مهسا يها حرف

 ... بداند را داشت دوست آنکه جز يزیچ خواستینم

 ...برگرداند پنجره سمت به را سرش

 ... است یاضاف کردیم حس لحظه آن در

 ...نبود او حضور متوجه اصال انگار

 ... دیدینم را زیچ چیه موقع ان در نیام

 ...را خودش یحت نه و عسل ناراحت و ترسان نگاه نه

 ... کرد کم را ضبط يصدا خلوت و ارام ي محله به شدن کینزد با
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 ..کرد پارك شان خانه يرو به رو و دیچیپ کوچه درون به آرام

 ... گرفت را دستش نیام شود،که ادهیپ حرف یب خواست عسل

 ...پرغمش و جذاب صورت به...پرحرفش و اهیس چشمان به...دیچرخ سمتش به عسل نگاه

 ... اش بسته و فرم خوش لبان به

 ...ریبخ شب...بود یخوب روز...ممنون امروز بابت-عسل

  ؟؟؟یناراحت من ؟؟ازيشد ينجوریا چرا...شده يزیچ-نیام

 ...خستم فقط نه-عسل

 ... کرد رها را دستش نیام

 ... اگه ببخش...بود یخوب روز منم واسه-

 ... داد تکان را دستش عسل

 ...ستین يزیچ نه-

 ... زد یآرام لبخند سپس

 ...کردیم وسوسه را او يزیچ...خوردیم تکان وجودش در يزیچ

 ... نیریش و بیعج یحس

 ...رفت در رهیدستگ سمت به دستش..زد پس را افکارش

 ... کردیم يپافشار هنوز قلبش یول

 ...دیبوس را رانه،صورتشیگ غافل و عیسر حرکت کی در و برگشت نیام سمت به آخر ي لحظه در

 ... یخواستن و گرم یول...کوتاه و آرام

 ...رفت خانه سمت به و شد ادهیپ نیماش از حرف بدون سپس

 ... شد داخل عیسر و کرد باز دیکل با را در
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 ...بود مانده یباق نشسته همانجور نیام

 ... نشد هم عسل رفتن متوجه یحت

 ...دیکش صورتش بر را دستش

 ... چاندیپ محکم را فرمان و فشرد پدال بر را شیپا...دیکش يدار کش و قیعم نفس

 ...پرکرد را نیماش يفضا بلند و نیغمگ يصدا همان هم باز

. . 

 ... گذاشت قلبش يرو را دستش...دیتپیم کوبنده قلبش...داد سرد و يفلز در به را اش هیتک در شدن بسته با

 ....باشد شوهرش بود قرار که یکس...داشت دوستش که یکس دنیبود،بوس نیریش شیبرا چقدر

 ... اش یزندگ تمام...کسش ي همه...محرمش

 ...نداشت رفتارش بر ياریاخت لحظه آن یشود،ول انجام نیام توسط اول بار يبرا کار نیا خواستیم دلش هرچند

 ... اش زده جانیه و دخترانه رفتار بر

 ...نبود هم مانیپش

 ...کرد حرکت خانه يورود سمت به و برداشت در از را اش هیتک

  ...شدیم داریب زود صبح تا دیخوابیم زودتر دیبا

 ...کرد باز را ،چشمانشیگوش آالرم يصدا دنیشن با

 ...بود گرفته و کیتار اتاق يهوا

 ...شود بلند خواست ینم دلش و آمد یم خوابش هنوز...فشرد آغوش در را بالشتش و خورد یغلط شیجا در

 ...کرد قطع را سمجش يصدا و کرد دراز یگوش سمت به را دستش

 ...شد زیخ مین شیجا در ساعت دنید با

 ...برود دنبالش به تا شدیم آماده زودتر دیبا و بود گذاشته قرار گرید ساعت کی يبرا ساینک با
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 ...شد بلند تخت يرو از اکراه با

 را بود کرده اماده که يدیخر ستیش،لیها لباس دنیپوش و ،يمختصر دوش گرفتن و عجوالنه ي صبحانه خوردن از بعد

 ...زد رونیب خانه از و برداشت

 ...بود يابر و گرفته شدت به هوا

 ...رهیت و گرفته آسمان نیا دنید از گرفتیم دلش...نداشت دوست را هوا نیا اصال

 ...دادیم حیترج را یآب آسمان و صاف يهوا شهیهم

 ...بود یباران يهوا عاشق که نیام برعکس

 ...افتاد راه به و شد اش یداشتن دوست نیماش بر سوار

 ...باشد سرحال و شاد کردیم یسع

 ...اش ندهیآ یزندگ لیتشک يبرا دیخر هم برد،آنیم لذت کردن دیخر از شهیهم

 ...کرد بلند را آهنگ يصدا

 ...کند نفوذ جانش به يشاد خواستیم دیشا

 ...بود کرده رشیدلگ یکم یباران و يابر يهوا نیا دنید هرچند

 ...کرد یط آرام را یباران و سیخ يها ابانیخ

 ...شد ادهیپ نیماش از و ستادیا یمسکون مجتمع يرو به رو

 ...فشرد را مربوطه واحد زنگ

 ...زد لبخند ساینک يصدا دنیشن با

 ه؟؟یک-ساینک

 ...بانو دیاریب فیتشر لطفا...هستم تونیشخص ي راننده...شما چاکر-عسل

 ..شمیم حاضر االن باال ایب لحظه چند شرمنده... سالم-ساینک
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 ...زد نییپا را در سپس

 ...رفت داخل به و کرد قفل را نیماش يدرها عسل

 ...شد اسانسور وارد و انداخت ساعد يرو را کوچکش فیک

 ....شد خارج آن از آسانسور ستادنیا با... کرد چک شفاف ي نهیآ در را اش آراسته ظاهر

 ...بود باز خانه یچوب در

 ...شد خانه وارد و آورد در را شیها کفش

 ؟؟؟ صابخونه-عسل

 ...دیکش سرك اتاق درون از ساینک

 ...تو ایب...سالم-

 ...یستین اماده هنوز که تو وا-عسل

 کنم فکر..کن صدا منو يبر یخواست گفتم بهش شبیله،دیسه نیا ریتقص همش...موندم خواب جونم یدوست دیببخش-

 ... رفته ادشی

 ...شمیم حاضر االن نیبش

 ...زد یچرخ خانه در و انداخت مبل يرو را فشیک عسل

 ...قهیدق چند يبرا فقط و کوتاه امروز مانند اما...بود امده شان خانه به يچندبار قبال

 ..کرد پرت مبل يرو را خودش سپس و رفت راه سالن در یکم

 ...رفتیم سر اش حوصله داشت کم کم

 ...کرد حرکت خواب اتاق سمت به و شد بلند شیجا از يزیچ ياداوری با...بود متنفر هم یعالف و يکار یب از

 ...بود سشیخ يموها کردن خشک حال در ساینک

 ...داد هیتک در به عسل
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 ...يبد نشونم بهم رو آلبومت اومدم که روز هی شد قرار یراست-

 ...رفت سر حوصلم بابا...نمیبب یشیم اماده تو تا بده

 ...کرد نگاهش نهیآ درون از ساینک

 آلبوم؟؟ کدوم-

 اریب رو عکساش حداقل ينکرد دعوت یعروس واسه که رو من...گهید تیعروس آلبوم...تو يدار یجمع حواس چه-عسل

 ...نمیبب

 ...امیب تونمینم یگفت آوردم،خودت هم کارت واست که من...  عسل یانصاف یب یلیخ-

 ...کردم یشوخ دونمیم-عسل

 نه؟؟؟ ای نمیبب يدیم...حاال نشو سگ

 ...گرفت عسل سمت به و دیکش رونیب درونش از را بزرگ آلبوم دو و رفت دراور يکشو سمت به ساینک

 ...منو نخور هم تو...البوم نمیا دییبفرما-ساینک

 ...نشست تخت يرو و گرفت دست در را ها آلبوم یخوشحال با عسل

 ...لبخند با...کردیم نگاه را ها عکس یکی یکی

 ...نیریش و قیعم يلبخند

 ...بود بخش لذت شیبرا ییها صحنه نیهمچ دنید

 ...بود کردن شیآرا حال در و بود دهیپوش را شیها لباس ساینک

 ...ایگیم راست بابا آره-عسل

 ...برگشت سمتش به متعجب ساینک

 ...يزدیم حرف خودت با چرا...يشد وونهید...ها شهیم تیزیچ هی امروز انگار-

 ...گمیم يجد تو جان به نه-عسل
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 و؟؟یچ-

 ...انگار بوده مهربون یلیخ قبال لیسه آقا نیا-عسل

 ...ادایم بهش اخم از شتریب لبخند شییخدا اما

 ...تره جذاب ينجوریا

 ...برگشت نهیآ سمت به و رفت ییا غره چشم ساینک

 ...بردارد یجالباس از را شیپالتو تا رفت رونیب اتاق شش،ازیآرا شدن تمام با

 ...شد یخانوادگ و یجمع دسته يها عکس دنید مشغول و گرفت دونفره عکس نیآخر از را نگاهش عسل

  ...شد رهیخ و مات ،نگاهشيدختر کنار در لیسه از یعکس دنید با

 ...داشت حضور دختر آن شان یخانوادگ يها عکس شتریب در

 ...پرنگ و درخشان يحضور

 ....مادرش و پدر کنار...لیسه کنار

 ..ساینک با یحت..هست آنها نیب یمیصم ي بود،رابطه مشخص کامال

 ...بردارد چشم نیدلنش ي چهره آن از آمد ینم دلش...کرد نگاهش يشتریب دقت با

 ...فردش به منحصر لبخند...چشمانش برق

 ...داشت دوست را لباسش مدل و رنگ یحت

 ...کرد کیبار یکم را چشمانش

 ..بود آشنا اش چهره چقدر

 ...لبخندش پر و مهربان چهره...اش یداشت دوست و گرم ي چهره

 ...کرد خارج آلبوم از را لیسه با اش دونفره عکس

 ... آمد یم ادشی شتریب دیدیم شتریب چه هر



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 529 

 ...بود ممکن ریغ شباهت همه نیا

 ...شدیم مطمئن دیبا...ستیک او دیفهمیم دیبا

 ...بست را چشمانش ییا لحظه يبرا

 ...افتاد نیچ شده وارد فشار چشمانش،از کنار

 ...گرفت جان چشمانش يجلو يریتصاو زمان هم...بست نقش نظرش در عکس درون دختر ي افهیق

 ... یباران یشب مند،در درد یزن ریتصو

 ...منتظرش و بار اشک چشمان... همش در چهره ریتصو

 بود؟؟؟ انیگر و سیخ چشمان همان شاد يها چشم نیا یعنی

 ... زد رونیب اتاق از و شد بلند تخت يرو از درنگ یب

 دانستینم و بود خبر یب بود،او که هرچه یول...ستیچ خانواده نیا با دختر آن ربط دانستینم

 ...بداند خواستیم دلش چقدر و

 ...بود بیعج شیبرا يکنجکاو همه نیا

 ...بود نشده کنجکاو کس،انقدر چیه مورد در حال به تا

 ...بیغر یحس...بود داده دست او به ها عکس نیا دنید از یبیعج حس حاال

 ...اش یشگیهم حس... آشنا نا و مبهم ییا هیسا وجود از ترس حس

 ..افتی لیوسا کردن چک مشغول آشپزخانه درون را او و...گشت سالن درون ساینک دنبال به چشمانش

 ...زد زل صورتش به و ستادیا شیرو به رو

 ؟؟؟یکنیم نگام ينجوریا شده؟؟چرا یچ-ساینک

 ...کرد کج را سرش یکم سپس

 ...میبر... ندارم يکار گهید من... يشد معطل یلید،خیببخش خدا ترو-
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 ...خوشگلم داداش زن يبرا یعروس دیخر يسو به شیپ

 ...دیکش هم را عسل خوشفرم گونه همزمان

 ...بود زده زل او صورت به همچنان عسل یول

 ...خود اعتماد مورد دوست صورت به

 خانم؟؟؟؟ عروس یجیگ خوبه؟؟؟چرا چته؟؟حالت-ساینک

 ...گرفت قرار ساینک ییا قهوه چشمان يجلو و امد باال عسل دستان درون عکس

 سا؟؟؟ینک هیک نیا-عسل

 ...کرد نگاه را عکس رهیخ و مات ساینک چشمان

 ...اش یزندگ خاطرات سراغ...بود نرفته اش یمیقد يها عکس سراغ که شدیم وقت یلیخ

 ...شد ل،خشکیسه و ثنا خندان و دهیکش لبان يرو نگاهش

 ...بود دهیند نگونهیا را لیسه که بود وقت یلیخ

 ...بود بهیغر لبانش لبخند چقدر

 ... ذهن از دور چقدر

 ...یداشتن دوست و مهربان صورت نیا دلتنگ چقدر و

 ...بکشد صورتش به گونه نوازش را دستش خواستیم دلش چقدر

 ...ببرد درونش به یپ صورتش حاالت از خواستیم ییگو...دیچرخ یم ساینک ي باخته رنگ صورت يرو عسل چشمان

 ...بود مشخص کامال عکس دنید حاالتش،با رییتغ

 ... اورد خود به یتکان با همراه را او عسل يصدا

 ...منتظرم هنوز من...ینگفت خب-عسل

 ...داد قورت را دهانش آب ساینک
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 ...شدینم جور و جفت دهانش در کلمات

 ...دیبگو چه دیبا دانستینم

 ...گفتیم يزیچ دیبا...زدیم یحرف دیبا...آورد فشار خود به یکم

 بود؟؟؟ که واقعا او

 ...چکسیه-ساینک

 ...دیکش درهم را اش يجد ي افهیق...انداخت باال را شییابرو عسل

 ش؟؟؟هان؟؟؟یدیند حاال تا دمیشا ایش؟؟یشناسینم که یبگ يخواینم-

 ...داره چکسیه نیا با یکینزد ي رابطه شوهرت انگار یول

 بوده؟؟؟ کرده تنگ رو تو يجا نکنه...هی؟؟چيدار يبد ي خاطره ازش دمیشا ای

  ؟؟؟یزنیم که هیچ حرفها نیه؟؟ایچ منظورت-ساینک

 ..دیکش رونیب عسل دستان درون از را عکس ساینک

 ...مربوطه خودم به زایچ نی؟؟؟ايدار کاریچ من یخانوادگ يها عکس به تو اصال-

 ...پوشاند را اش یشانیپ یظیغل اخم همزمان...شد دهیکش درهم روشنش و نازك ابروان

 ...باشم خانواده نیا از یجزئ قراره منم رفته ادتی نکهیا مثل-عسل

 ...نکن رفتار ها بهیغر مثل من با پس...داداش زن یگفت شیپ قهیدق چند خودت

 ...نداشت گفتن يبرا یحرف ساینک

 ...شد رهیخ رنگ دیسف يها کیسرام به و انداخت نییپا را سرش تنها

 ...پرسمیم که مهمه برام کن باور...مهمه برام یلیخ دونستنش...هیک دختر نیا بگو کنمیم خواهش-عسل

 ...بکشم سرك گرانید یزندگ تو بخوام ستم،کهین یفضول آدم یدونیم خودت

 گرفته؟؟؟؟ باهاش یعکس نیهمچ هی که؟؟؟؟کهینزد شوهرت به انقدر که هیک نیا
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 ...چلچراغه يشاد از تو،چشماش یعروس شب يتو که هیک نیا

 خوره؟؟؟یم تو درد چه به دونستنش-ساینک

 ...آشنا هی کن فکر

 ...انداخت باال يا شانه یالیخ یب با و گرفت خود به يخونسرد ي افهیق عسل

 ...پرسمیم خودش از رمینداره،م خب،اشکال یلی؟؟؟خیبگ يخواینم یعنی-عسل

 ...گرفت شیجلو را شیدستها و ستادیا آشپزخانه در يرو به رو و دیپر جا از ترس با ساینک

 ...یبزن یحرف لیسه با مورد نیا در دمینم اجازه بهت من...یبکن رو يکار نیهمچ هی دینبا تو نه-

 ...نکش وسط رو لیسه ي؟؟پایکنینم کارو نیا که بگو...عسل کنمیم خواهش

 ...گمینم...باشه-عسل

 ...ندارم يکار شوهرت اون با تو،نه با نه گهید

 ...کرد حرکت خروج درب طرف به و زد کنار را ساینک دستش با سپس

 ...لرزاند را ساینک قلب بلندش يصدا که یحال در

 ...گهیم بهم اون...پرسمیم نیام از رمیم-

 ...دیچیپ خانه در ساینک مانند غیج يصدا

  ...نـــــــــــــه-ساینک

 ...کرد دایپ يبد انعکاس گوشش درون ساینک غیج يصدا...برگشت طرفش به متعجب عسل

 ...شدیم نییپا و باال قلبش درون يزیچ

 ...نشست جانش به امان یب يا دلهره

 ...نداشت برداشتن قدم توان و بود شده خشک شیسرجا

 ...شد کشینزد ساینک
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 ...قتیحق يافشا از ترس...بود شده گشاد ترس از چشمانش

 ...تلخ و دورغ یقتیحق

 ...تهش سرو یب و پوچ يها حرف تمام شدن برمال از

 ...نه اون....نه نیام...عسل نه-ساینک

 چرا؟؟-عسل

 زه؟؟یریم بهمت يجور نیا حرفش که هیک دختر نیا

 ...مونمینم نجایا هم لحظه هی وگرنه بزن حرف...بگو

 ...االن نیهم....ساینک بگو

 ...کرده کنجکاوم شتریب تو رفتار...بدونم خوامیم من

 ...بدونم دیبا که دارم نیقی گهید داشتم،االن شک شیپ لحظه چند اگه

 ...هست وسط نیا يزیچ هی مطمئنم

 ...ستین خوب حالم من کن باور... کن صبر کمی فقط کنمیم خواهش...گمیم خب یلیخ-ساینک

 ..بهم کمی فقط...رو زیچ همه...بگم برات دمیم قول

 ...ندیبب را چشمانش شد باعث عسل ادیفر يصدا

 ...االن ــــــــنیهم-عسل

 ...کند باز را چشمانش خواستینم دلش گرید

 ...را اش دخترانه ي چهره...آورد ادی به را اش چهره مطلق یکیتار آن در

 ...بشیفر دل و مهربان چهره

 ...ندیبب را اش چهره یکیتار همان در خواهدیم دلش چرا دانستینم

 ...بود دلتنگش ها يبد تمام با...بود دلتنگش هم او دیشا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 534 

 ...داد تکان را لبانش بود بسته چشمانش که همانطور

 ....لهیسه خواهر-

 ...قدم چند فقط...آمد جلو آهسته عسل

 ...يبرادر نه و داره يخواهر نه...فرزنده تک لیسه يبود گفته که تو-

 ؟؟يبود نگفته مگه

 ...انداخت نییپا و داد تکان را سرش ساینک

 ...گفتم دروغ-

 ...گرفت باال را سرش...  برد اش چانه ریز دست عسل

 ...کن نگاه من به-

 ...بودم دارت بودم؟؟راز دوستت که من ؟؟بهیگفت دروغ من به چرا؟؟چرا

 ...یگفتیم رو راستش دینبا چرا

 ...داره خواهر هی لیسه که دمیفهمیم دینبا من چرا

 ...کرد بغض ساینک

 ...يخواهر یب درد...بود لیسه يها درد ياداوری از که یبغض

 ...نداره گهید چون-

 ...شد نگران عسل نگاه

 ؟؟یچ یعنی-عسل

 مگه؟؟ افتاده براش یاتفاق چه

 ...کجاست االن

 ...دونمینم کن باور...دونمینم-ساینک
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 ..بود داده دست از را تحملش و صبر گرید.. شدیم یعصبان کم کم عسل

 ؟؟؟یزنینم حرف آدم مثل ؟؟چرایچ یعنی-

 بگو؟؟

 ؟؟؟یگفت بهم ییدروغا چه گهید بگو

 عسل؟؟-ساینک

 گم؟؟یم یالک ه؟؟مگهیچ-عسل

 ...یبگ یتونیم بازم مطمئنن یبگ بار هی یوقت...ارهیم دروغ،دورغ که گفتن شهیهم

 ...ينخوا گهید دمیترس...یبزن جا یبدون اگه دمیترس...عسل دمیترس من-ساینک

 ...بود دوتون هر خاطر به کن باور...ینباش گهید

 ...دیفهمینم را شیها حرف منظور عسل

 ...بود نامفهمون و گنگ نگاهنش

 ؟؟؟یچ یعنیچرا؟؟ -عسل

 من؟؟؟ يبرا کجاست نفعش دروغ نیبزنم؟؟ا جا یچ داره؟؟از من به یربط چه دختر اون

 ؟؟يکرد پنهانش که بزنه من به تونستهیم یبیآس چه

 ...داد وارید به را اش هیتک ساینک

 ...کرد قفل اش نهیس درون را دستانش

 ...لیسه خواهر...ثنا-

 ...شیبایر یب و شفاف چشمان به...شد رهیخ عسل شانیپر و منتظر چشمان به سپس

 ...کرده اشتباه که دانستیم خوب یول...داشت دوستش...بود دوستش

 ...اوله همسر-
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 ...بزند را حرفش و کند نگاه روشن چشمان ان به نتوانست...دهد ادامه نتوانست...خورد را حرفش ساینک

 ...سوزدیم چشمانش کردیم احساس

 ...شتریب و شتریب...افتاد نیچ چشمانش ي گوشه بازهم...فشرد محکم و بست را چشمانش

 ...انداخت مبل يرو را تنش و برگرداند را شیرو

 ...کردیم حس را يگرید وجود شهیهم...داشت اضطراب... دیترسیم شهیهم

 ...افتاده اش یزندگ يرو ییا هیسا کردیم حس

 ...هیعیطب ازدواج از قبل يها اضطراب و ترس نیا بود گفته نیام

 ...زودگذر احساسات بود گفته ساینک

 ...متنفره ازش بود گفته نیام

 ...بود اشتباه هی فقط بود گفته ساینک

 ...ادینم خوشم رنگا نیا از اصال من بود گفته نیام

 ...نیتریو پشت قرمز لباس به داشت شباهت قرمزش لباس

 ...شد شتریب چشمانش سوزش

 ....فشرد و گرفت دست در را نشیسنگ سر

 ...باطن نه و ظاهر لحاظ از نه...نبود بود،خوب گفته ساینک

 ...زده گول را نیام بود گفته

 ...نبود ما حد در اصال بود گفته

 نبود؟؟؟ حدشان در شوهرش خواهر چطور

 ...داشت زودگذر احساست او به نسبت شدینم...گذشت او از ساده شدینم...نبود نهایا از کدام چیه دختر آن درخشان ي چهره

 ...کرد نگاهش نگران و نشست عسل يرو به رو ساینک
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 رو زیچ همه...بدونه دیم،بایکن یزندگ باهم قراره اگه گفتیم شهیهم...بگه بهت خواستیم نیام-

 ...گرفتم رو جلوش من...خواستمینم من... کردم مخالفت من اما

 ...دادم قسمش من

 ...داشت اجیاحت بهت نیام...يبر که دمیترسیم چون

 ...محبتت به...داشتنت دوست به...بودنت به

 ...داشتم اجیاحت منم

 ...باشه مونیزندگ يتو دختر اون اسم گهید خواستمینم من

 ...زد شیآت رو هممون یزندگ بودنش با چون

 ...منو یزندگ...رو شوهرم یزندگ...رو برادرم یزندگ

 ...روز و حال اون با...نمیبب ياونجور رو لیسه گهید خواستمینم چون

 ...هاش یآروم نا از...هاش یخواب یب از...شبانش يکابوسا از بودم شده خسته چون

 ...داشتم دوستش چون

 ...شد بدتر روز به روز...موند همونجور شهیهم یول

 ...نشدنه پدر خاطر به...بچس خاطر به...منه يماریب خاطر به گفتمیم همه به

 ...ستین نطوریا که دونستمیم خوب خودم اما

 ...دیدینم هم منو گهید لیسه

 ...نبود مهم براش من تیوضع

 ...میشد دور هم از انقدر یک دمینفهم

 ...دادم دستش از یک دمینفهم

 ...ستین یزندگ گهید من یزندگ که دینفهم چکسیه
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 ...دیند چکسیه...رو شدنم وهیب دینفهم چکسیه

 ...شدم لیسه یب...شدم تنها

 ...بود من یزندگ ي همه نیام...بشم برادر یب خواستمینم گهید

 ...باشم برادرم یزندگ ریدرگ نیا از شتریب خواستمینم گرید

 ...دیچک صورتش يرو قطراتش و شد اشک سیخ چشمانش ید،کینفهم ساینک

 ...کرد نگاه دستانش درون عکس به

 ...دیچک لیسه و ثنا صورت يرو اشک درشت قطرات

 ...شد رهیخ شیور به رو حال شانیپر زن به و کرد بلند را سرش عسل

 ...آورد یم درد به را دلش ساینک ي دلمرده و آلود اشک صورت

 ...کند جوابش و سوال خواستینم...بپرسد یسوال خواست ینم دلش

 ...بداند مقصر را یکس خواستینم یحت

 ...يداور شیپ هرگونه يبار بود زود حاال

 ...بود مانده عکس یخال يجا بر هنوز ساینک نگاه که یحال درآورد،در دستانش درون از آرام را عکس

 ...زد رونیب آنجا از و شد بلند شیجا از

 ...شد رها اش شده خشک در،دستان شدن بسته يصدا با

 ...شدیم هق هق به لیتبد کم ارامش،کم هیگر

 ...تلخ یهق هق

 ...کردیم فرار تیواقع از بود،که ها مدت

 ...زیچ همه از

 ...باشد توجه یب و الیخ یب کردیم یسع... بزند دنیند و ینفهم به را خود کردیم یسع
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 ...شیها آمدنش رید شب به

 ...شیلبخندها دنیند به...احساساتش ي شهیر شدن خشک به

 ...شیها دارم دوستت نگفتن به

 ...ادیفر و بود داد فقط دیشنیم اگرم...دیشنیم کم هم را شیصدا گرید یحت

 ....خوابش يجا کردن جدا به

 ...دیجوشیم مغزش در يشتریب شدت با زیچ همه حاال و کند فراموش را زیچ همه کردیم یسع که بود وقت یلیخ

 ...هارا ماه و روزها تما

 ...بحث نیاول...دعوا نیاول

 ...را بود خورده یلیس لیسه از که يروز نیاول یحت و

 ...بود خواهرش از يدار جانب خاطر به که یلیس

 ...اش رفته دست از خواهر

 ...سوزدیم صورتش کردیم حس لحظه آن در

 ...سوختیم اش یلیس يجا هنوز دوسال گذشت از بعد

 ...گذاشت صورتش يرو را دستش

 ...گفتن دورغ و کردن يباز نقش بود یکاف گرید...خودش و بود خودش فقط حاال

 ...کردن یخوشبخت به تظاهر بود یکاف

 ...گذاشت قلبش يرو را گرشید دست

 ...زدیم صدا یب و آرام شدیم ها مدت که یقلب

 ...بست نقش چشمانش يجلو یعروس روز در لیسه خندان ي چهره

  ...برگرفت در را سرد آپارتمان تلخش و بلند هیگر يصدا
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 ...فشرد فرمان يرو محکم را انگشتانش

 ...شدیم شتریب و شتریب گاز پدال يرو لحظه هر شیپا فشار

 ...ریتصاو همان با همراه...بود سرش درون یگوناکون افکار

 ...تلخ يریتصاو... شاد يریتصاو

 ...انیگر و خندان يها چهره

 ...دیشنیم وضوح به را شده تولد نوزاد،تازه ي هیگر يصدا

 ...بود فیظر و کوچک چقدر...بود گرفته آغوشش در ییا لحظه که آمد یم ادشی

 ...خورده گره کوچکش نوزاد و تنها زن آن به اش یزندگ که دانستینم موقع آن

 ...بود دهیبوس را اش یشانیپ ناخداگاه موقع آن که ينوزاد

 ...بود دلخواهش مرد وجود از چون دیشا

 ...دیرسیم گوش به نوزاد، يها هیگر انیم در زن ناالن يصدا

 "...ادینم وقت چیه گهید...ادینم...نه"

 ...داد تکان محکم را سرش

 ...را باورش زود و احمق خود...دانستیم مقصر را خودش فقط لحظه آن در

 ...را ها حرف ي همه بود رفتهیپذ ساده چقدر

 ...بود باخته ساده،دل چقدر و

 ...شد دهیکوب داغش صورت بر باران مانند شالق د،قطراتیکش نییپا آخر تا را شهیش

 ...بود متنفر شهیهم...يابر و ریدلگ يهوا نیا بود،از متنفر چقدر

 ...کردیم تر آشفته را اش آشفته ذهن باران شر شر يصدا

 ...شدنش عروس به...اش یعروس جشن به بود ماننده هفته سه...باشد آرام و خوب زیچ همه خواستیم دلش چقدر
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 ...کردینم شیرها ییا لحظه دلهره...نداشت که ها آرزو چه

 ...بشنود بود قرار که ییزهایچ ي همه از دیترسیم

 ..بود نیام يها گفته به اش یدلخوش تمام

 ...نداشتنش دوست به...تنفرش به...گذرش زود حس به

 ...کردیم رد را ها حرف نیا تمام بود،که دهید دختر آن ي چهره درون يزیچ یول

 بود؟؟ متنفر او از شدیم مگر

 ...بود دهینشن هم را اسمش حال به تا که او از

 ...شد رنگ دیسف و بزرگ ساختمان تند،وارد يها قدم با و کرد پارك نگیپارک يرو به رو را نیماش

 ...نداشت را باران ریز ماندن تاب

 ...دیایب نییپا آسانسور تا نکرد صبر یحت

 ...گذراند زده شتاب و تند يها قدم همان با را ها پله تمام

 ...دیرسیم عتریسر هرچه دیبا

 ...یمنف و بد حس همه نیا از شدن خالص يبرا...دنیرس يبرا داشت عجله

 ... ستادیا امیت يبایز و بزرگ يتابلو و شرکت در به رو

 ...دیکش سرهم پشت و قیعم نفس چند

 ...دیایب شیجا سر نفسش تا کرد صبر هیثان چند

 ...شد شرکت وارد محکم ییها قدم با و دیکش نییپا را در ي رهیدستگ سپس

 ...شد بلند جا از دنشید با حکمت

 ...نییبفرما...نیاومد خوش...مهندس خانم سالم-

 ...شد دهیکش طرفشان برلن،به شرکت ی،منشیمیکر خانم نگاه
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 ...بود ها آن يگفتگو یپ حواسش تمام

 ...بود آمده امیت ن،بهیام خواست کارها،به تر عیسر شدن انجام و کردن کمک يبرا امروز

 هستن؟؟...زمیعز ممنون...سالم-عسل

 ...دینیبش دییبفرما...دیکن صبر دیبا...نشه مزاحمشون یکس گفتن...دارن مهمون یول بله-حکمت خانم

 ...االن نیهم نمشیبب دیبا من اما-عسل

 را شیجلو بتواند او نکهیا از قبل و برداشت قدم اتاق طرف حکمت،به حاتیتوض و ها حرف به توجه یب سپس

 ...شد اتاق وارد و دیکش نییپا را در رهیرد،دستگیبگ

 ..دیچرخ طرفش به سرها یتمام ورودش با

 ...زد زل عسل يجد و کیش ي افهیق به متعجب نیام

 ...دیکش عقب را اش یصندل

 ..آمد عسل طرف به و خواست یکوتاه معذرت مهمانانش از

 ...شد خارج اتاق از همراهش به و گرفت سمتش به خروج ي نشانه به را دستش سپس

 ...بود شده دوخته حکمت به غضبناکش نگاه که یحال در

 ...آنها به یمیکر سوال پر نگاه و

 ...نیدار مهمون شما که گفتم بهشون من دیکن باور.. مهندس يآقا دیببخش-حکمت خانم

 ...اتاق يتو اومدن دفعه کی خودشون

 ...نیبرس کارتون به فعال...کنمیم یدگیرس بعدا-نیام

 ...داد حل بایتقر يگرید اتاق دورن به را او و گذاشت عسل کمر پشت فشار پر را دستش همزمان

 ...باشد آهسته شیصدا کردیم یسع که یحال در

 ...شدیم حس کلماتش تک تک از تیعصبان یول
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 ..یباش دیخر دنبال به بازارا يتو بود قرار االن کنم ؟؟؟فکریکنیم کاریچ نجایا شده؟؟؟تو یچ-

 ...بزنم حرف باهات دیبا-عسل

 ...زد يپوزخند نیام

 ؟؟؟يببر منو يآبرو يایب خاطرش به گه،کهید بود واجب کارت ؟؟انقدریکن صبر هم یتونستینم-

 ...برد فرو شلوارش بیج داخل را دستش سپس

 ...نیا از شتریب تا دیببر فیتشر حاال...میزنیم حرف باهم تونم،بعداینم فعال حال هر به-

 ...دیکوب نیزم به را شیپا عسل

 ...االن نیهم-عسل

 ...ادهیز زدن حرف يبرا وقت...دارم کار ینیبیه؟؟؟نمیچ ها يباز بچه نیا-نیام

 ...شرکت يتو يایم و نییپا يندازیم رو سرت ينطوریا که باشه آخرت بار ضمن در

 ...داد حرکت نییپا و باال طرف به عسل طرف به را دستش و

 ...کردیم يپافشار اش خواسته بر تش،مجددیعصبان به توجه یب عسل

 ...دنده کی...بود شده لجباز یبیعج طرز به

 ...کند تحمل را فشار و حس همه ان توانستینم گرید...کند صبر توانستینم گرید

 واسم زیچ کی فقط االن...نه ای رهیم آبروت که سین مهم برام...يدار کار که سین مهم برام...بزنم حرف باهات دیبا گفتم-

 ...مهمه

 ...یکن گوش بهش دیبا هم تو و تره مهم من کار

 نه؟؟؟ ای یفهمیم...منم صبر تونمینم ساعتم کی یحت من

 ....دیکش شیموها داخل یدست کالفه نیام

 ...بزنم کله و سر تو با نجایا نه...باشم یلعنت اتاق اون يتو دیبا االن من...حداقل شده یچ بگو من اخه؟؟؟به شده یچ-
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 ...بره دستم از کار نیا اگه اما...ادهیز زدن حرف يبرا وقت

 ...دیکش رونیب را عکس و برد فشیک داخل دست عسل

 ...کند رام را نیام توانستیم دختر آن فقط دیشا...بود موقع نیبهتر االن نظرش به

 ...نباشد گونه آن خواستیم دلش چقدر و

 به پوش قرمز دختر ان به توجه یب و کند پاره را عکس...بزند داد سرش عکس آن دنید با نیام خواستیم دلش چقدر

 ...برگردد اتاقش درون

 ...گذاشت دستانش کف را عکس و گرفت دست در را نیام دست

 ...داد دستانش درون عکس به عسل نگران و ریدلگ چشمان از نیام نگاه

 ...بود نیام العمل عکس دنید بابت که ینگران

 ...کردیم نگاهش ینیب زیر و دقت تینها با عسل

 ...ردیبگ نیام صورت از را نگاهش ییا لحظه خواستینم یحت

 ...زندیم برق دارد کردیم حس که...بود رهیخ که یاهیس چشمان از

 ...بود دهیند حال به تا و تازه شیبرا که یبرق

 ...سابقش زن ي چهره به رهیخ...بود رهیخ همچنان نیام

 ...بود کرده رشیاس که يلبخند به رهیخ

 ...بود یاحساس یب از ینگاهش،خال حالت

 ...گذر زود احساسات از یخال

 ...تنفر از یخال

  ...فشرد دندان با را لبش عسل

 ..کرد نگاه عسل به و گرفت عکس از را نگاهش یسخت به
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 ...دیدینم را اش چهره گرچه

 ...خاطره پر یشب...بود بایز یشب ي کننده یتداع شیبرا عکس آن

 ...فشیظر انگشت درون انگشتر نشاندن خاطره...دونفره رقص نیاول ي خاطره

 ...دوخت عسل به را تارش آورد،نگاه فشار چشمانش به سبابه و شصت انگشت دو با

 ...نداشت را شیپ لحظه چند تیعصبان آن گرید شیصدا

 ...بود خسته و آرام

 ؟؟ياورد کجا از رو عکس نیا-نیام

 مهمه؟؟ مگه-عسل

 ...دیکش یکوتاه آه

 ...ستین مهم نه-نیام

 ...امیم گهید ي قهیدق چند تا و دارمیم بر رو وسائلم... نییپا برو-

 ...زد رونیب شرکت از و شد خارج اتاق از یحرف نیکوچکتر بدون عسل

 ...بود گرفته را وجودش تمام بغض که یحال در

 ...شدیم له داشت...مانده آوار ریز کردیم احساس

 ...ستادیا آسانسور منتظر نباریا

 ...نداشت یتوان و عجله چیه گرید

 ...داد هیتک اش نهیآ به و شد آسانسور وارد در شدن باز با

 ...نداشت دنیشن يبرا یاقیاشت چیه گرید

 ...رفتینم جلو گرید کاش يا...شدیم متوقف لحظه آن در زمان کاش يا

 ...دل ساده چقدر...بود الیخ خوش چقدر
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 ...زد پوزخند پوچش و دخترانه افکار به

 گرفت آسمان روبه و باال را سرش...رفت نیماش سمت به و دیکش نیزم يرو را شیپاها

 ...شود سرد و تند باران از سیخ صورتش تا کرد صبر یکم

 ...شد سوار آرام و باز را در سپس

 ...دیکش باال آخر تا را ها شهیش

 ...دیایب نیام تا ماند منتظر و گذاشت فرمان يرو را سرش

 ...کرد بلند فرمان يرو از را سرش در، شدن باز يصدا با د،تایکش طول یربع کی

 ...گذاشت ساعت چند شیبرا که یربع کی

 ...کرد حرکت یمعلوم نا مقصد سمت به و کرد روشن را نیماش ریتاخ یکم با

 ...کند نگاهش تا برنگرداند را سرش یحت

 ... دیلرزیبود،م ختهیر جانش به که یاسترس از دستانش

 ...کرد نگاهش نگران نیام

 ...نمیبش من بزار...دار نگه-

 ...شد ادهیپ نیماش از و کرد پارك ابانیخ ي گوشه مخالفت بدون عسل

 ...بست را چشمانش و داد هیتک یصندل به را سرش...کرد عوض نیام با را شیجا

 ...نزدند یحرف کدام چیه نامعلوم مقصد به دنیرس تا گرید

 ...کرد باز را چشمانش نیماش ستادنیا با

 ...انداخت اطراف به آشنا نا ینگاه

 ...بود شده پارك رنگ يفلز در يرو به رو نیماش

 ...شد ادهیپ و کرد خاموش را نیماش نیام
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 ...نبود اشنا شیبرا هم اش محله یحت...شناختینم را خانه نیا و کوچه نیا عسل

 ...گشود شیبرا را در و برداشت قدم نیماش سمت به سپس... کرد باز را در دیکل با نیام

 ...نییپا ای؟؟بیشینم ادهیپ چرا پس-

 کجاست؟؟ نجایا-عسل

 ...گمیم بهت نییپا ایب-نیام

 ...شد ادهیپ حرف یب عسل

 ...شد وارد همراهش و کرد قفل را نیماش يدرها نیام

 ...دیچرخ اطیح دور تا دور نگاهش

 ...بود شده خشک درختان و ها گل یتمام

 ...بود نگذاشته خانه نیا درون پا که بود وقت یلیخ

 ...کرد باز دیکل با هم را يورود در

 ...شد کیتار مهین سالن وارد دنبالش به هم خودش و شود وارد عسل تا ستادیا کنار

 ...کرد پرت گرفته خاك زیم يرو را چشیسوئ و فیک

 ...نشست مبل يرو و

 ...نیبش ایب-نیام

 ...نشست گرفته خاك و گرد يها مبل يرو اکراه با عسل

 ...دادیم خاك و نم يبو جا همه

 ...بود کرده سخت را دنیکش نفس آنجا ي خفه يفضا

 ...چرخاند بزرگ ي خانه دور تا دور را نگاهش

 ...کردیم شتریب را ترسش خانه آن يفضا
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 ...دوخت سمتش به را ن،نگاهشیام يصدا دنیشن با

 ...خونمه نجایا-نیام

 ...شهیم یدوسال هی بایتقر...کنمینم یزندگ نجایا گهید که وقته یلیخ البته

 ...مونده استفاده یب هم نجایا

 ...کنم یزندگ تر دنج و تر کیکوچ يجا هی دادم حیترج نیهم واسه...بزرگه يادیز نفر هی ي واسه

 ...يدار هم گهید ي خونه هی آپارتمان اون از ریغ بود گفته ساینک-عسل

 ...کجا دونستمینم من اما

 بود؟؟ گفته بهت ایچ گهید ساینک-نیام

 ...دروغ کدومش...راسته کدومش دونمینم گهید اما...زایچ یلیخ-عسل

 ...بگم خوامیم که ییزایچ به...کن گوش من به فقط...یکن فراموش رو هاش حرف ي همه شهیم-نیام

 ...یبدون یخواستینم مگه

 ...گمیم برات بار نیاخر و نیاول يبرا چون...کن گوش خوب پس

 ...وقت چیه...بزنم حرف موردش در کلمه هی یحت خوامینم گهید

 ...داد تکان را سرش عسل

 ...شد بلند شیجا از نیام

 ...دیکش کنار را پرده و رفت پنجره سمت به

 ...افتاد پرده ي گوشه یپارگ به عسل نگاه

 ...رفت بایز ي پرده آن یپ حواسش لحظه کی تیموقع آن در

  ...شود خراب یپارگ با که بود لطافت و ییبایز همه آن فیح نظرش به

 ...بگم بهت تا ؟؟؟بپرسیبدون يخوایم یخب؟؟چ-نیام
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 ...کند تمرکز شیها دهیشن و ها حرف يرو کرد یسع و کرد جمع را حواسش

 ...شهیم مربوط بهش که ییزایچ ي همه...بدونم اون مورد در خوامیعکس؟؟م اون-عسل

 داره؟؟ شماها با ینسبت ه؟؟؟چهیک اون

 نه؟؟؟ مگه کردم ازدواج قبال من یدونستیم تو-نیام

 ...یکن ازدواج باهام يکرد قبول و یدونستیدادم؟؟م طالق رو زنم سال کی از بعد یدونستیم

 بوده؟؟؟ يجور بوده؟؟چه یک زن اون که یبدون مهمه برات حاال

 ...نیگفتینم دروغ بهم...نیکردینم پنهانش ازم نبود مهم اگه مهمه؟؟چون برام آره-عسل

 ...کرد نگاه چشمانش به میمستق و دیچرخ عسل طرف به نیام

 ...نگفتم بهت یچیه من بایتقر...بگم بهت یدروغ چیه خواستمینم من-نیام

 ...نگفتم راستشم خب اما

 ...خب یلیخ

 ...گمیم رو قتیحق... گمیم حاال

 ...رو یبدون دیبا که ییزایچ ي همه

 ...نکنه عوض بهم نسبت رو دتید ها حرف نیا گفتن دوارمیام فقط

 ...خوامینم واقعا...بشه عوض نمونیب يزیچ خوامینم من

 ...یباش من با ينخوا گهید ممکنه دونمیم که یصورت در...گمیم بهت رو راستش من

 ...دمیفهم رو قتیحق که یوقت يبرا مونهیم ها حرف نیا-عسل

 ....شنومیم...بگو

 ...کرد نگاه اش خانه بار غم و خشک اطیح باران،درون تند بارش به و دیچرخ نیام

 ...میمیقد همکار و دوست خواهر....لهیسه خواهر به مربوط عکس اون-



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 550 

 ...من سابق همسر البته و

 ...کردم یزندگ باهاش سال کی به کینزد که یکس

 ...خونه نیهم يتو...جا نیهم

 ...نبودم عاشقش بگم اگه دروغه...نداشتم دوستش بگم اگه دروغه

 ...بود گذر زود بهش نسبت حسم بگم اگه دروغه

 ...نشدم خسته ازش وقت چیه من

 ...نزد رو دلم وقت چیه

 ...نشد کم بهش نسبت احساسم از ییا ذره وقت چیه

 ...میزندگ سال نیبهتر شد که سال کی...کردم یزندگ باهاش رو سال کی

 ...بود کنارم اون که شد ییم،روزهایزندگ يروزها نیبهتر

 ...خواستمیم اون با فقط رو زیچ همه...خواستمیم اون کنار رو دنیکش نفس

 ...بود شده عوض برام زیچ همه...نبود سابق مثل میزندگ اوضاع گهید

 ...بود شده قشنگ

 ...نبودم مغرور و مجرد پسر اون گهید

 ...خوب شوهر هی شدم...همدل و همراه شدم...یزندگ مرد شدم...شدم متاهل

 ...بود یعال...کمه براش خوب نه...بود خوب زیچ همه

 ...کردمیم فکر ينجوریا من یعنی

 ...عاشقه من مثل اونم خودم الیخ به...مشابهه اونم حس کردمیم فکر

 ...بود بهار برام ها فصل و روزها ي همه

 ...شد زمستون...شد طوفان...ختیر هم به زیچ همه نکهیا تا
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 ...بودم خبر یب ازش من که یقتیحق...کرد روشن برام رو قتیحق که یطوفان

 ...بود فیکث و تلخ که یقتیحق

 ...بود زشت

 ...برد ادمی از رو میزندگ یقشنگ که زشت انقدر

 ...سردرگمم...معلقم...هوام يتو دمید کردم باز رو چشمام هوی

 ...بودم ختهیر پاش به رو وجودم ي همه من که یکس

 ...رو احساسم ي همه

 ...خودمه مال فقط کردمیم فکر که یکس

 ...نبود من عاشق...نبود من مال فقط

 ...نبود اما...بود من زن ظاهر به

 ..دیکشیم زجر اش يادآوری از هم هنوز... داد فشار محکم را اش یشانیپ نیام

 ...چسباند شهیش يرو را دستش کف

 ...دیدینم را باران قطرات گرید

 ...دیدیم را اش یزندگ ي لحظه لحظه فقط

 ...را نیریش و تلخ يها لحظه

 ...بود خسته گرید

 ...شدن غرق و کردن فکر از خسته...اوردن ادی به از خسته

  ...شود تمام شهیهم يبرا ها کابوس نیا کاش يا که کرد آرزو وجود تمام با لحظه آن

 ... برگشت عقب به و کرد باز را اش،چشمانش شانه يرو یدست احساس با

 ...بود ستادهیا شیرو به رو سرخ یچشمان با عسل
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 ...شد خشک عسل نیغمگ و متورم چشمان يتارش،رو نگاه

 ...بود نشانده او یعسل چشمان ش،دریها حرف با که يدرد دنیبود،د سخت شیبرا

 ...گشتیم اهشیس چشمان در پروا یب زین عسل چشمان

 ...را نگاهش عمق یحت...را زیچ همه...دیدیم واضح حاال

 ...را دردش و یدلبستگ عمق

 ...بود دلشکسته و خسته چقدر

 ...خورده زخم چقدر

 ...را مرد نیا بود دهیند حال به تا چرا

 ...بود داده دست از را زشیچ همه د،کهیدیم را عاشق يمرد شیرو به رو

 ...را قلبش تمام...را شیزندگ

 ...را بودنش خشک و یاحساس یب د،تمامیفهم یم حاال

 ...فشرد نیام ي مردانه ي شانه بر را دشیسف و فیظر دستان

 ...همدردانه

 ...بفهممت کنمیم یسع...کنم درکت کنمیم یسع-

 ...بفهمم رو حالت نکهیا تالشم تینها

 ...رو یداشت تو که یحال کنه درك تونهینم...بفهمه تونهینم چکسیه که دونمیم رو نیا اما

 ...رو يدیکش تو که يدرد

 ...بذاره تو يجا رو خودش نتونسته چکسیه...نبوده تو يجا کس چیه

 ...نکرده حس رو درد اوج تو اندازه چکسیه

 ...دونمیم
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 ...سخته داشتن دوست

 ...نداره دوستت که یباش داشته دوست رو یکس سخته

 ...یباش ياجبار...یباش يزور...یباش یلیتحم سخته

 ...بشه آوار اهاتیرو سخته

 ...باشه دروغ...باشه پوچ آرزوهات سخته

 ...بودن طرفه کی سخته یلیخ...نیام سخته یلیخ

 ...شدن زده پس سخته یلیخ

 ...افتاد نییپا هم عسل دست انداخت،همزمان نییپا را سرش نیام

 ؟؟؟؟یکن پنهون یخواستیم کجا تا-عسل

 ؟؟؟یک تا

 ؟؟؟یچ که آخرش

 ؟؟؟یچ من نداشتم؟؟؟پس یارزش من

 بودم؟؟؟ یچ بودم؟؟؟من کجا من

 ازت؟؟؟ خواستمیم یچ من مگه

 ...یخواست خودت...ياومد خودت...بودم نکرده مجبورت که من

 نبودم؟؟؟ آدم من

 نبودم؟؟؟ مهم برات من

 ...یدونیم خودتم...یهست...يبود که معلومه-نیام

 ...داد تکان را سرش عسل

 ...دونمینم یچیه گهید...دونمینم...  نه-
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 ...شیها دهیشن تمام اندازه به نیسنگ...شدیم فشرده ینیسنگ بغض ار شیگلو

 ...شیاهایرو و االتیخ تمام اندازه به

 ...ییجدا یسخت اندازه به...کسالهی یزندگ ینیریش و ییبایز اندازه به

 ...فشرد محکم و گرفت دست در را کوچکش و سرد دستان نیام

 ...کنمیم خواهش...نکن نگام ينجوریا-

 ...نزن شمیآت گهید تو... جهنمم يتو خودم من

 ...من

 ...دارم دوستت من...من

 ...بودنت به...وجودت به...کردم عادت بهت من

 ...دارم دوستت کن باور

 ...خواستمتیم اول از بگم اگه دروغه نه...داشتم اولش از گمینم

 ...حاال اما

 ...جا همه...شهیهم...یباش خوامیم

 ...من فقط...من واسه

 ...دیچک نییعسل،پا روشن چشمان از آرام اشک قطرات

 ...چشمانش زجر از دیشا...بود نیام يصدا یتلخ از دیشا

 ...باشم داشته دوستش خوامیم که...داره دوستم که یکس با...کنم یزندگ خوامیم-نیام

 ...یزندگ

 ؟؟؟یدونیه؟؟؟میچ یزندگ یفهمیم

 ؟؟؟يدیم ادمی رو یعاشق ینگفت ؟؟؟مگهيدیم نشونم رو داشتن دوست ینگفت مگه
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 ...وقتشه حاال

 ...بده بهم فرصت هی

 ...جبران يبرا فرصت هی

 ....کنم فراموش خوامیم...بکنم رو تالشم تمام خوامیم

 ...بکشم نفس...باشم زنده خوامیم

 ؟؟؟یچ نشد فراموش اگه-عسل

 ...نبود من مال میدیم چشمات يتو شهیهم من که یعشق نیا

 ...نبود اما...هست کردمیم فکر

 ؟؟؟یچ نشد من مال وقت چیه اگه

 کنم؟؟؟ کاریچ وقت اون

 ...جفتمون...میبخوا دیبا فقط...شهیم که مطمئنم...شهیم-نیام

 ...یباش دیبا...یکن کمکم دیبا

 ...خوامیم وجودم تمام با رو نیا کن باور

 ...بشه تیاهم یب خوامیم...بره ادمی خوامیم

 ...بشه گم خوامیم...بشه تر کمرنگ روز به روز خوامیم

 ...کنم حلش وجودم يتو خوامیم

 ...مطمئن ینفس...دیکش یقیعم و محکم نفس سپس

 ...دارد خی ییا قلب،تکه يجا به نهیس در کردیم احساس لحظه آن در

 ...تو آوردن دست به از...باشم خوشحال رفتنش از که برسه يروز خوامیم-نیام

 ...ندارم دوستش گهید من
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 ...ستمین خدا به...ستمین هالکش و تاب یب گهید

 ...نابودم...شکستم فقط

 ...تو دست به...بخوره وندیپ خوامیم...گسسته هم از پودم رو تا

 ...تو با

 ...کردیم نگاه اهشیس چشمان به میعسل،مستق

 ...گفتینم دروغ که یچشمان...کردیم دییتا را شیها حرف صداقت اوج در که یچشمان

 ...دیکش رونیب را دستش عسل

 ...بود سرد شهیهم...نداشت را نیام دستان یداغ تحمل

 ...حاال اما

 ...در سمت به...رفت قدم به قدم چند

 ...بگم يزیچ تونمینم االن من...بده فرصت بهم-عسل

 ...کنم فکر دیبا

 ...کنم فکر هوا در سر و معلق یزندگ نیا يرو دیبا

 ...سختمه...سخته

 ...کنم فکر بزار

 ...خستم منم...جمیگ من...دونمینم من...ستمین مطمئن من

 ...کردیم نگاهش تابیب نیام

 ...بود نگران

 ...ماندن تنها از...نبودنش از...رفتنش از نگران

 ...حاال
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 ...بماند کنارش در شهیهم خواهدیم و دارد دوستش کرد،کهیم اعتراف خود به داشت مکان نیا در و لحظه نیا در

 ...عمرش تمام اندازه به ییا شهیهم

 ...شد خارج در از و گرفت نیام رهیخ نگاه از را عسل،نگاهش

 ...کرد،رفتینم شیرها ییا لحظات،لحظه نیآخر در نیام ملتمس نگاه که یحال در

 ...کردیم فکر دیبا...رفتیم دیبا

 ...تنها و خلوت در

 ...کردیم ردش منطق و عقل که یمیتصم...گرفتیم میتصم دیبا

 ...زدیم رقم را اش ندهیآ که یمیتصم

 ...را اش دخترانه و جوان ي ندهیآ

 ...کرد حرکت یک و شد نیماش سوار یک دینفهم

 ...شد یاصل ابانیخ وارد که دینفهم

 ...دینفهم چیه

 ...دیشنیم را يزیچ گوشش نه و دیدیم را ییجا چشمش نه

 ...اش یعروس مراسم به بود مانده هفته دو

 ...شدنش عروش به

 ...گذشتیم نظرش بودن،از او کنار در يها لحظه تمام

 ...را شیصدا تمام

 ...دیشنیرا،م شیحرفها

 ...بود شده دار حس بیعج امروز که را حسش یب چشمان تمام

 ...بود شده گرم
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 ...بود شده انینما چشمانش قتیحق و رفته کنار رهیت يها ها،پرده ماه و ها سال از بعد امروز

 ...دیشنیم...دیدیم

 ...را نوزاد هیگر تمام

 ...را کار انتیخ زن منتظر چشمان تمام

 ...دیکش ریت کمرش...ختیر قلبش...سوخت دلش

 ...سیخ و براق چشمان آن يادآوری از

 ...پناه یب و درشت يها اشک آن آوردن ادی به از

 ...سوختیم دلش

 ...همه يبرا

  ...کار انتیخ چشمان یحت

 ...انداخت خانه را،داخل اش خسته و حس یب تن و کرد باز را در دیکل با

 ...سرد و کوچک يا بود،خانه مانده شیبرا که يزیچ تنها

 ...بود ادیز...بود بزرگ شیبرا یکوچک تمام با که ییا خانه

 ...دیچینپ مشامش در يزیچ یکس یب و ییتنها يبو جز ید،ولیکش باال را اش ینیب

 ...شد وارد آرام و بست سرش پشت را در

 ...شد وارد خاموش و صدا یب

 ...سرد و کیتار شهیهم مثل

 ...امن و آرام ي خانه از نبود يخبر گرید

 ...مادرانه ي خوشمزه و گرم يغذاها يبو از

 ...شدینم شیها آمدن رید نگران یکس گرید...دیکشینم انتظار را آمدنش کس چیه گرید
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 ...نوازش از...محبت و مهر از نبود يخبر گرید

 ...انداخت مبل يرو را کرد،خودش پرت نیزم يرو را فشیک

 ...دوخت شیرو يها عنکبوت تار و سقف به را نگاهش

 ...ها تار نیا بود،از پر ها خرابه مانند هم او وجود

 ...درونش مانند...سرد و کیتار هم نگاهش

 ...رهیت و گرفته یدرون

 .... کرد خارج اش کهنه نیج شلوار بیج از را یگوش و دوخت نییپا را ،نگاهشیگوش زنگ يصدا دنیشن با

 ...داد جواب و گرفت گوشش کنار را یشماره،گوش دنید بدون سپس

 ...نشناخت را صدا ابتدا در

 ...بود آشنا شیبرا که ییصدا

 ...بود دهیشن را شیصدا نه و دهید را خودش نه که شدیم وقت یلیخ

 ...نداشت يخبر یمیقد انیآشنا و دوستان از که بود وقت یلیخ

 ...یکس از او نه و گرفتیم سراغ او از یکس نه گرید

 ...بود مرده ییگو

 ...گرانید يبرا هم...خودش يبرا هم

 ...شده نینفر و یلعنت شب همان از دیشا

 ...بود نیبدتر که یشب

 ...نیتر زیانگ نفرت...نیتر زشت

 ...بود شده تیاهم یب وجودش...بود شده فراموش موقع همان از دیشا

 ...خودش يبرا یحت
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 ...اورد فشار اش دهیپوس مغز به یکم

 ...را خود یمیقد همکار و دوست يصدا آورد ادی به کرد یسع

 ...بود اش کهنه خاطرات ي کننده زنده که ییصدا

 مرجان؟؟؟...الو-

 ؟؟یزنینم حرف چرا پس ؟؟؟؟یخودت

 الو؟؟

 ؟؟يبد رو جوابم يخواینم...دختر هستم تو با

 ...دیکش يا مهین نصفه نفس مرجان

 ...نداشت را اش حوصله اصال...بود نداده جواب کاش يا...کردیم لعنت را خودش

 ...نداشت را زیچ چیه حوصله گرید

 ؟؟؟يافتاد من ادی شده یچ...شنومیم دارم بگو-مرجان

 ...کردم عرض سالم اوال-

 ...انصاف یب زدم زنگ بهت بار چند من دوما

 ...ينداد منو جواب گهید شرکت از رفتنت و هیقض اون از بعد تو یول

 ...رفته ادتی نکنه

 ...يکرد ردم شده،اما یچ نمیبب تا خونتون در اومدم هم يبار چند...ينزد حرف باهام هم کلمه کی یحت

 ...بست را چشمانش مرجان

 ...را اش نشسته گود به چشمان

 ...دیچیپ روز آن يآور ادی از وجودش تمام در يدرد

 ...داشت خود دنبال به نحس یشب که يروز
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 ...فیکث یشب

 ....بود گرفته او از را زشیچ همه که یشب و يروز

 ...دیچیپ یمیکر يها گوش در اش گزنده و تلخ يصدا

 ....فقط بود نیهم کارت...یبگ رو نیهم يزد زنگ-مرجان

 خبرم؟؟؟ یب ازت وقته چند یدونیم...یکنینم ما از يادی گهید که تو...بپرسم رو حالت زدم زنگ زمیعز نه-

 ...یکنیم چه و ییکجا نمیبب بزنم زنگ هی گفتم

 ...نمیبب کن فیتعر خب

 ...یمشغول کجا االن...خبرا چه

 خوبه؟؟؟ مامان

 ...فشرد و گذاشت اش شده خشک يگلو يرو را دستش مرجان

 ... شهیهم مثل...ستین يخبر-مرجان

 ...ستمین کاریمشغولم،ب جا هی

 ...بودم نگرانت کن باور...شکر رو خدا خوبه-

 ...زد یکمرنگ پوزخند مرجان

 ...خوبه-

 ...باشد تفاوت یب زیچ همه به نسبت و کند فراموش کرد یسع سپس

 ن؟؟؟یکنیم کاریچ ها شما-مرجان

 ...میگذرونیم قبل مثل هم ما-

 ...شرکت اون تو کمیشرکت، نیا تو کمی

 ...پروژه پشت پروژه...کار پشت کار
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 ...گهید شدم خسته کن باور

 ...که نذاشته یزندگ ما واسه راد نیا

 ....ما سر ختهیر رو ها کار همه

 ...شهیش تو کرده رو ما خون... ادیب ادیز رسهینم خودش

 ...میکشیم ما هم رو اون جور

 ...نشست صاف نامش دنیشن با مرجان

 ...گذاشت شیپا يرو شده مشت و برداشت شیگلو يرو از را دستش

 ...تر سخت...تر محکم...شدیم فشارتر پر لحظه هر که یمشت

 ...ردیبگ خبر او از و بشنود را اسمش بازهم خواستیم دلش چقدر

 ..ندشیبب هروز قبل مانند خواستیم دلش چقدر

 ...باشند یمیقد يها همکار همان خواستیم دلش چقدر

 ...بود روزها ان دلتنگ چقدر

 ...شانیپر و دلتنگ

 ...خوردیم افسوس چقدر و

 ...نباشد مشخص شیصدا یگرفتگ تا کرد صاف را شیصدا

 ...را اش یکس یب...را دردش نفهمد یکس تا

 ...شلوغه سرش انقدر یعنیکجاست؟؟ اد؟؟؟مگهینم یچ چرا؟؟واسه خب-مرجان

 ... دونستمینم شیپ وقت چند تا خودمم يبخوا رو راستش-

 ...گرمه ییجا هی سرش که بود مشخص اما

 ...کنمینم يکنجکاو کاراش يتو ادمیز... اصال ستین مهم من يبرا ومدنشین و اومدن البته
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 ...رو لشیدل دمیفهم شیپ روز چند اما

 ...بشنود کامل و واضح خواستیم...بود چسبانده گوشش به محکم را یگوش"

 ...بود ها دنیشن نیهم فقط نیام از سهمش دیشا

 "...دیشنینم کاش يا یول

 ...کنهیم ازدواج داره آخه...بشه داماد قراره انگار-

 ...دمید رو نامزدش

 ...بود خوشگل و ملوس یلیخ

 ...خوشگال سراغ رهیم شهیهم...اس قهیسل خوش یلیخ ما مهندس نیا

 ...گمیم رو شرکت،نامزدش بود اومده شیپ روز چند

 ...ومدنیم هم به یلیخ...رونیب رفتن باهم بعدم

 ...واال بده شانس خدا

 گم؟؟؟؟یم یچ يشنویم ییمرجان؟؟؟کجا الو

 ...دیشنینم ییصدا یول

 ...دیرسینم گوش به هم شیها نفس يصدا گرید یحت

 ...کرد قطع را تلفن ممتدد بوق دنیشن و ییصدا دنیچیپ با

.. 

 ...بود افتاده نیزم بر و خورده سر اش کرده خی دستان درون از یگوش

 ...بود دهینشن اصال را اخر جمالت

 ...بود شده ستاده،خشکیا حالت به وارید يرو به رو

 ...رو به رو به رهی،خیچوب ییا مجسمه مانند
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 ...بود ثابت نقطه کی يرو به چشمانش

 ...نداشت را قبل تیجذاب و ییبایز گرید گه یچشمان

 ...نداشت ییا مرده و کشته گرید که یچشمان

 ...نداشت یعاشق

 ...دیکشیم انتظار را مرگ شگاهیآسا ي گوشه که یعاشق

 ...بود زده پس را خود خود،معشوق که یعاشق

 ...بود کرده رد...بود نخواسته

 ...بود شده مانیپش...بود کرده التماس که یمعشوق

 ...تیاهم یب...بود شده تنها

 ...خوردینم یتکان نیکوچکتر اش یاستخوان و الغر کلیه

 ...شدیم تکرار گوشش بود،در دهیشن که ییا جمله

 ...کند ازدواج...شود داماد بود قرار

 ...شدیم نییپا و باال شدت با حرص از اش نهیس قفسه

 ...تر صدا پر...تر بلند لحظه هر...دیچیپ یم خانه در شهیهم از تر بلند شیها نفس يصدا

 ...حسادت از پر...حرص از پر

 ...نفرت از پر

 ...درد و نهیک از پر

 ...یتباه و یاهیس از پر

 ...بود یانصاف یب تینها نیا نظرش به

 ...آخرش اخر به...بود دهیرس خط آخر به گرید
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 ... دانستیم شیها زخم و ها درد تمام مسبب را او

 ...کند ازدواج او بود قرار حاال و

 ...خوشگلش و ملوس نامزد با...باشد خوشبخت...باشد خرم و خوش

 ...کرد پر را یخال ي خانه اش غمزده و گرفته يصدا کوتاه یلحظات از پس

 ... نداره امکان نیا نه...  نــــــــــه-مرجان

 ...بکنه و کار نیا نداره حق اون

 ...باشه چکسیه مال دیست،نباین من مال یوقت

 ...زارمینم وقت چیه...زامینم من

 ...باشه خوشبخت اون و بکشم زجر نجایا من که ستین درست نیا

 ...دمینم رو اجازه نیا بهش من

 ...رو زیچ همه انتقام...رمیگیم ازت رو روزها نیا تمام انتقام

 ...کنمیم نابودت باش مطمئن...یلعنت باش مطمئن

 ...تیزندگ یپ يبر یخوشحال با زارمینم من

 ...ما مثل...یبکش زجر من مثل دیبا هم تو

 ...یباش جهنم يتو دیبا هم تو...یبکش عذاب دیبا هم تو

 ...یباش شاد دینبا کشم،تویم عذاب من یوقت

 ...يبخند دینبا کنم،تویم هیگر من یوقت

 ...دینبا

 ...گرداند دور تا دور را سرش فشیک دنبال به

 ...رفت در سمت به و زد چنگ نیزم از را فیک شتاب با
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 ...بود ها زده جنون مانند رفتارش

 ...ها وانهید مانند

 ...نداشت را سابق ذکاوت و هوش که ییا وانهید

 ...نداشت زیچ چیه که ییا وانهید

 ...خودش دست به...بود داده دست از را زیچ همه

  ...ینفهم با...ینادان با

 ...آمد نییپا یکی تا دو را ها پله یتمام

 ... خورد چیپ شیپا بار نیچند 

 ...شد خوردنش نیزم از يریجلوگ يبرا,ها نرده گرفتن به مجبور بار نیچند 

 ...دیلرز سرما از تنش بار نیچند 

 ...دیدینم را ییجا درست و بود رهیت و تار نگاهش 

 ...شد ابانیخ وارد و آمد رونیب ساختمان از یک دینفهم 

 ...کند دایپ ییا چاره خواستیم...کند فکر خواستیم 

 ...کردینم کار مغزش یول 

 ...بود یخال سرش 

 ...فکر یب...بود پوچ 

 ...خراب...يبد حال...داشت یبیعج حال 

 ...برسد ییجا به بلکه تا,آورد یم فشار ذهنش به و رفتیم راه فیبالتکل و سردرگم 

 ییا شهیاند...ییا چاره...يفکر به 

 ...خود يخبر یب و یحال یب حال در...بود خود حال در 
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 ...آورد ینم خود به را او هم ها نیماش یپ در یپ بوق يصدا یحت 

 ...یوقت هر از تر منگ...بود منگ 

 ...برسد ییا جهینت به آنکه یب کرد عبور جیگ,ها ابانیخ و ها رو ادهیپ از 

 ...برسد ذهنش به يزیچ انکه یب 

 ...ییا نقشه...ییا چاره...یراه 

 ...بود معروف یباهوش و یفعال به یزمان 

 ...زنانه يها رنگین از پر...سهیدس و نقشه از پر...بکر و ناب يها فکر از بود پر مغزش یزمان 

 ...بود افتاده کار از و یخال حاال یول 

 ...کردیم حرکت شیپاها فقط لحظه آن در 

 ...برود چه يبرا,برود کجا دیبا دانستینم 

 ...دیآ یم بر دستش از يکار چه ای... کند چکار خواهدیم دانستینم 

 ...ردیبگ توانستینم یمیتصم چیه اش افتاده کار از و خسته ذهن موقع آن 

 ...ستادیا آپارتمان یچوب درب يجلو,خسته یذهن و سرخ یچشمان با,نکردن فکر و رفتن راه یساعت از بعد 

 ...دیکوب را در بار دو اش شده مشت دست 

 ...دیچیپ مشامش در گاریس تند يبو در شدن باز با 

 ...دود پر و گرفته غبار ییا خانه آن یپ در و 

 ؟؟؟ياورد سر خبرته؟؟؟مگه چه-یساق 

 ...شد يخاکستر و کوچک ي خانه وارد و زد کنار را یساق جواب یب مرجان 

 ...بود شیها یبدبخت ي همه شروع که ییا خانه 

 ...کننده تمام دیشا ای و 
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 ...بود دوستانه ریغ و کوبنده لحنش,بست سرش پشت را در یساق 

 ...کردیم ترش تلخ و بدتر گاریس تند يبو که یلحن 

 گفتم؟؟؟ یچ يدی؟؟نشنيکر مگه- 

 ؟؟؟يدار کاریچ نجا؟؟؟یا ياومد ریز یانداخت سرتو یچ واسه 

 ؟؟؟يزد يگند چه باز 

 من؟؟؟ سراغ ياومد يشد خمار بازم 

 ...گرفت شیجلو زیآم دیتهد را انگشتش سپس 

 ...زد زل مرجان حال یب چشمان به و کرد کیبار را اش نیخشمگ چشمان 

 ...يبدهکار چقدر رفته ادتی نکنه...ستین يخبر یچیه از ینکن صاف رو هات یبده تا بگم چندبار- 

 ...داد فشار را شیها قهیشق دست با و کرد رها کاناپه يرو را خود مرجان 

 ...بود دهیکش کار يادیز ها مدت از بعد,اش افتاده کار از و خواب ذهن از امروز 

 ...بود تحملش از خارج که ادیز انقدر..ادیز 

 ...زیچ چیه به...کردینم فکر گرید که بود ها مدت 

 ...بود دهیپوس که بود ها مدت 

 ...داغونم...یساق داغونم-مرجان 

 ...چه من به... درك به- 

 ...ندارم رو ات حوصله کن گم نجایا از گورتو... کن جمع رو بساطت پاشو 

 ...نشو گرنم وبال گهید تو دارم دردسر یکاف اندازه به من 

 ...برداشت زیخ طرفش به و شد بلند خشم با مرجان 

 ...تو به دادم یدودست درآوردم پول یهرچ شهیهم که من انصاف یب اخه- 
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 ...يآورد سرم رو بال نیا که ییتو به 

 ...شب اون که ییتو به 

 ...شب اون 

 ...بست را چشمانش و فشرد دندان با را لبش مرجان 

 ...نیتر اهیس...نیبدتر...اش یزندگ شب نیبدتر يادآوری از,دیکشیم زجر چقدر 

 ...شود عوض نگاهش حالت نکهیا یب... بود ستادهیا شیرو به رو نهیس به دست یساق 

 ....بود نکرده مجبورت یکس...یخواست خودت- 

 رفته؟؟؟ ادتی نکنه 

 ...ادیب جا حالت خواستمیم...يایدرب روز و حال اون از خواستمیم...کنم کمکت خواستمیم که منه ریتقص 

 ....کنم فراموش کن يکار هی یگفت خودت 

 ...برس دادم به یگفت خودت 

 ...يکرد خراب خودت...خودته ریتقص اومده سرت یهرچ چون,ندارم يکار هم شیبق با 

 ...بود داده هشدار بهت که من 

 ...برگرداند را سرش و دیکش یپوف مرجان 

 ...نذار سرم به سر- 

 ...ستین خوب حالم...کن ولم يدار دوست یهرک جون ترو 

 ....بشنوم خوامینم...بسه 

 ...بود مشخص کامال دستانش لرزش...نشست زانو چهار,نیزم يرو سپس 

 ...رفت اتاقش سمت به و داد تکان يسر پوزخند با یساق 

 ....تهیدرد چه نمیبب ایب پاشو...بزن قمبرك اونجا نینش حاال- 
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 ...شد یشگیهم اتاق وارد دنبالش به و شد بلند هیثان چند از بعد مرجان 

 ...يخاکستر و مات یرنگ با یاتاق 

 . . . 

 ...بود داده هیتک پنجره ي شهیش به را سرش و گرفته بغل در را زانوانش... نشسته يفلز تخت يرو 

 ...بود ابانیخ و کوچه يها زن و مرد آمد و رفت به نگاهش 

 ...خوشبخت و شاد...بود شاد و دغدغه یب يآدمها یپ نگاهش 

 ...آرام و خوشبخت 

 ...حرف پر و لبخند پر يلبها یپ 

 ...یدرگوش ينجواها یپ...هم در شده قفل دستان یپ 

 ...افسوس 

 ...یمانیپش فقط...حسرت فقط...بود افسوس فقط 

 ....سوختیم خشم و نهیک از وجودش 

 ...ینشدن تمام و انتها یب یخشم و نهیک از 

 ...چرخاند طرفش به را سرش,یساق يصدا دنیشن با 

 ...فرستادیم هوا به را دودش و دیکشیم گاریس یالیخ یب با و انداخته شیپا يرو را شیپا 

 ؟؟؟یکن کاریچ يخوایم خب؟؟؟حاال-یساق 

 ؟؟یبکن یتونیم کاریچ اصال 

 ....چه تو به اصال 

 ؟؟؟يومدین عقل سر هم ؟؟؟هنوزينشد آدم هم هنوز...يدار کاریچ مردم یزندگ به تو 

 ...چارهیب بکن خودت حال به فکر هی تو 
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 ...نداشت را یساق رانهیتحق نگاه تحمل مرجان 

 ....بود نیخشمگ هم او از 

 ....همه از 

 ....ذارمینم من-مرجان 

 ...وفتهین اتفاق نیا اما رمیبم حاضرم 

 ...کردیم شتریب را درونش آتش,یساق قرمز لبان يرو نشسته پوزخند 

 ...ادینم بر دستت از يکار چیه چون,ریبم برو پس- 

 ؟؟؟هان؟؟؟یهست یک يکرد ؟؟؟فکريکرد فکر یچ خودت شیپ 

 شه؟؟یم تو مال یکنیم دور ازش رو زنش يکرد فکر 

 ...يدید هم رو اش جهینت خب 

 ...کنه نگاه صورتت يتو نشد حاضر یحت اون 

 ...نخواست ترو هم ساعت کی واسه یحت 

 ...استفاده سوء يبرا یحت...هوس يبرا یحت 

 ...یکن کیکوچ و ریتحق رو خودت يخوایم کجا تا 

 ...خواتتینم اون یفهمینم چرا 

 ...بهش یچسبونیم رو خودت شیریس مثل چرا...يداریبرنم سرش از دست چرا 

 ....گهید تو که هست برش و دور گل ور و ترگل يها دختر انقدر...رو يباز بچه نیا کن تمومش گهید بسه 

 ...دیپر جا از چرقه مانند مرجان 

 ...ببند رو دهنت- 

 ...ستین نایا من درد...ستمین گهید...ستمین اون دنبال من 
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 ...درست نایا تمام...درست...کرد رد منو...نخواست منو اون 

 ...شیزندگ یپ بره راحت ذارمینم من اما 

 ...اونجاست دیفرش یوقت...نجامیا من یوقت,ذارمینم 

 ...ستین انصاف اصال نیا...ستین انصاف نیا 

 ...دیلرزیم اش گرفته و دار خش يصدا 

 ...دیلرزیم که تنش تمام مانند 

 ...گرفته ازم رو زمیچ همه یوقت کنه یزندگ آسوده و راحت نداره حق اون- 

 ...بود یلعنت اون تقصر همش 

 ...بود اقتیل یب اون خاطر به همش...بود آشغال اون ریتقص همش 

 ...بود اون خاطر به نایا ي همه 

 ...نخواست...دیند...دینفهم که یاون خاطر به 

 ...بده پس رو هستم که ینیا تاوان دیبا اون...بده پس رو نایا تاوان دیبا 

 نه؟؟؟ ای یفهمی؟؟؟میفهمیم 

 ...بده پس رو دیفرش یناتوان تاوان دیبا اون 

 ...دیفرش 

 ...دیفرش 

 ...بست نقش نظرش در اش چهره زمان هم...کرد تکرار زبان بر بار چند را نامش 

 ...مرتبش و دهیکش اتو ي چهره 

 ...بود وار مهندس شهیهم...بود کیش شهیهم 

 ...بود عاشق و همراه شهیهم 
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 ...بودش دهید شیپ روز چند بار نیآخر 

 ...دهد نشان را خودش و برود جلو نکهیا یب,کردیم نگاهش دور از و رفتیم سراغش به هفته هر بایتقر 

 ...یمانیپش روز همان از...شدن زده پس روز همان از 

 ...یچارگیب روز همان از 

 ...نخواست گرید او یول ردیبگ آرامش یکم و بماند کنارش خواستیم که يروز انیهم از 

 ...بود داده دست از را آرامشش تمام که ییروزها همان از 

 ...شدیم رد چشمانش يجلو از ریتصاو فقط...آمد ینم زبانش بر یحرف گرید...نشست نیزم يرو و شد خم لرزانش يپاها 

 ...دیکشیم را نازش...رفتیم اش صدقه قربان یکس يروز که یچشمان يجلو 

 ...دینچک یول,زد حلقه اش نشسته گود به چشمان درون اشک 

 ...ختینر 

 ...را قلبش هم...را چشمانش هم...سوزاند فقط 

 ...لحظات تمام ياداوری از سوختیم 

 ...نداشت ختنیر يبرا یاشک و سوختیم 

 ...کردیم ریس ها آسمان در که ییروزها به...بود درآورده بال که ییروزها به,دیکش پر گذشته به ذهنش 

 ...دانستیم خود به متعلق گرید را نیام باورانه خوش که ییروزها...نبود نیزم يرو یخوشحال از که ییروزها به 

 ...همسرش از نیام ییجدا دنیشن ي لحظه همان از 

 ...کرد شادش چشمان میتقد را خبر نیا,ینگران و استرس با دیفرش که یوقت همان 

 ...دیلرز سبزش چشمان يشاد از دیفرش که یوقت همان 

 ...نشست دلش در عشق يجا تنفر که یوقت همان 

  ...مرد که یوقت همان 
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 ...  داد هیتک وارید به را نشیسنگ سر...  دیکش يکنار به را حسش یب و نیسنگ تن

 ... شد دهیکش تخت يرو گاریس یمشک پاکت به نگاهش 

 ... گذاشت اش خورده ترك و شده خشک لبان ي گوشه و دیکش رونیب را یکی لرزان دست با 

 ...شد خشک,فندك از شده خارج آتش کوچک شعله يرو نگاهش 

 ...شدینم تمام که يخاکستر...شدیم خاکستر و سوختیم...سوختیم درون از هم او 

 ...کرد حس را سوزشش...سوزاند را شیگلو,قشیعم و محکم پک 

 ...سوخت,شیگلو سوزش با همراه 

 ...گذشته يها سال در ذهنش...ماند هوا در شده پخش يخاکستر يها دود يرو نگاهش 

 ...ایدن از فارق يروزها همان به 

 ...دیلرزیم لحظه آن در شیصدا چقدر...دادیم را زنش از نیام ییجدا از خبر وال و هول با دیفرش که يروز آورد ادی به 

 ...او ي جمله هر انیب با,شدیم گرم مرجان چقدر و بود سردش چقدر 

 ...تالشش بودن بخش جهینت دنیشن از...امده شیپ عیوقا دنیشن از بردیم لذت چقدر 

 ...يگرید وقت هر از شتریب...بود شاد چقدر 

 ...شدن رها...دنیبر...ییجدا دنیشن از 

 ... خواستیم که يزیچ تمام... اش یهست تمام...بود عشقش,خود الیخ به که او به...او به است کینزد کردیم فکر چقدر 

 ...یقدم چند در...دیدیم کینزد را وصال و دنیرس گرید 

 ...دیچک صورتش بر روزها آن یالیخ خوش از,اشک قطره کی 

 ...هوا در پخش يخاکستر يها دود همان باز و گرید پک کی 

 ...بود شده گم اش يشاد در دیفرش نیغمگ چشمان که اورد ادی به 

 ...بود کرده ترکش,سر دادن تکان با تنها ییا لحظه از بعد و 
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 ...بود رفته 

 ...بود دهیند را زیچ چیه گرید...بود دهیند را رفتنش گرید مرجان و بود رفته 

 ...کردیم فکر زیچ کی به فقط 

 ...داشتنش به...او کنار در بودن به...نفر کی به 

 ...بود نمانده دنیرس تا یراه گرید 

 ...کند رفتار يعاد که بود نیا شیسع تینها,ییجدا از بعد دنشید اول يروزها 

 ...افسرده یکم و يعاد 

 ...آمد ینم نیام چشمان به که یناراحت...دادیم نشان ناراحت را خودش 

 ...دیدینم را زیچ چیه و کس چیه که,بود شکستش و خود ریدرگ انقدر که ینیام 

 ...دیدینم را يگرید يها یدلتنگ که بود خود يها یدلتنگ ریدرگ انقدر 

 ...نداشت یتیاهم یول,را مرجان پکر چهره دیدیم 

 ...کردینم فکر اش گرفته صورت و او به ییا لحظه یحت 

 ...اری نیدلنش صورت از بود پر او فکر 

 ...نوزاد شفاف و ینوران صورت از بود پر او فکر 

 ...تر يخاکستر...تر سوزانده...تر عمق...گرید پک کی 

 ...روزها نیآخر به...روزها همان به دیکش پر هم باز 

 ...آمد ینم شرکت به ادیز نیام 

 ...بود افتاده دوشش بر شرکت دو يکارها, لیسه نبود در که یحال در 

 ...بود شده نینش خانه,خواهرش خبر یب رفتن زمان از که یلیسه 

 ...دیکشیم هم را او جور دیبا,مجبورانه نیام حاال و 
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 ...امیت در یساعت و شرکت نیا در یساعت 

 ...دیاین سراغش به مختلف افکار که دیتراشیم کار خود يبرا انقدر...خواستیم را نیا خودش...بود پر وقتش تمام 

 ...بود لحظه چند فقط دیدیم اگرم...دیدینم را او ادیز مرجان 

 ...شدندینم صحبت هم ادیز 

 ...بود يکار و کوتاه شیها حرف...زدینم حرف کس چیه با نیام 

 ...گرفته و تلخ شیصدا 

 ...شده نینفر روز همان...یلعنت روز همان...روز کی تنها 

 ...افتاده عقب يکارها مشغول و بود شرکت در نیام که يروز همان 

 ...  بود مشغول سرسختانه همچنان او یول,بودند رفته کارمندان یتمام 

 ...کردیم کار وقفه یب... نبود گرید يجا کار جز حواسش ییگو 

 ...نبود اطرافش در گرید زیچ چیه متوجه که,بود شده غرق کار در انقدر 

 ...شد دهیکش شرکت یخال يفضا و نیام به نگاهش...شود آماده رفتن يبرا تا,امد رونیب اتاقش از مرجان 

 ...کردیم یبرس را ها نقشه و بود ستادهیا سالن وسط زیم پشت نیام 

 ...او با...بود تنها که یوقت تنها...بود آمده دست به تیموقع تنها نیا دیشا 

 ...شانسش تنها 

 ...بود يروز نیهمچ دنیرس منتظر ها مدت...دادیم دست از را فرصت نیا دینبا 

 ...صانهیحر و دقت با...کرد نگاه نیام به يبشتر دقت با 

 ...دیرسیم نظر به هم الغرتر یمشک شلوار و راهنیپ آن در اندامش و بود شده الغر یکم 

 ...بود تر جذاب شهیهم از نظرش به اش خسته ي چهره...  درهم اش یکمان و یمشک ابروان 

 ...گرفتینم پوش اهیس مرد آن از ییا لحظه را حسرتش پر نگاه 
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 ...بود اطراف يایدن از فارق و کار در غرق که يمرد 

 ...شد کینزد او به آرام و کرد رها زیم يرو را فشیک 

 ...بود مجرد...بود تنها او حاال 

 ...ثنا یب...یزندگ و زن یب...تعهد یب 

 ...شدیم او مال دیبا حاال...ردیبگ...کند جدا او زا را نیام که نبود ییثنا گرید 

 ...او به دنیرس يایرو در و فرصت نیا منتظر مرجان و 

 ...کند لمس را او خواستیم دلش 

 ...کند نوازش را اهشیس يموها دست با...بکشد مشام به را عطرش 

 ...آمد لبش به تصورات از یلرزان لبخند 

 ...دوخت اش برنزه صورت به را نگاهش رهیخ و میمستق و ستادیا نیام زیم يرور به رو 

 ...کرد نگاه مرجان رهیخ چشمان به متعجب و کرد بلند را سرش زیم يرو ییا هیسا افتادن با نیام 

 کتا؟؟؟ی خانم شده يزیچ-نیام 

 اش چهره یگرفتگ و یینما مظلوم در یسع که یحال در,داد قرار زیم ستون را دستش...داد قورت را دهانش آب مرجان 

 ...داشت

 نه؟؟؟ ای شده يزیچ دونمینم واقعا...دونمینم-مرجان 

 بشه؟؟؟ قراره یچ ایشده؟؟؟ یچ دیدونید؟؟؟میدونیم ؟؟؟شمایچ شما 

 ...کرد نگاهش مفهموم نا نیام 

 ...کرد قفل نهیس در را دستانش و داد سرش پشت وارید به را اش هیتک 

 ...بود شده یستودن و بایز مرجان نظر به لحظه آن در چقدر 

 ...گرمش و مردانه اغوش در...شود گم اغوشش در خواستیم دلش چقدر 
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 ...سوختیم او با بودن حسرت در 

 ...شد جمع سبزش چشمان در اشک,حسرت سوزش از 

 ...نماند دور نیام اهیس چشمان از که یاشک 

 کرده؟؟؟ ناراحتتون يزیاومده؟؟؟چ شیپ یمشکل کار يکتا؟؟؟توی خانم فهممینم رو منظورتون-نیام 

 ...برگرداند را شیرو حرص با مرجان 

 ...کار...کار...کار- 

 ...راد جناب داره یتیاهم چه کار 

 ...ندارم گهید...ندارم یچیه که یمن...ندارم یزندگ که یمن يبرا داره یتیاهم چه کار 

 ...دادم دست از رو زمیچ همه یوقت 

 ...ناراحتم یچ از...گمیم یچ از دیدونینم که دینگ...دیفهمینم رو منظورم گه دینگ 

 ...نیندار خبر نشدم لیتشک هنوز یزندگ خوردن بهم از که دینگ 

 ...نینگ نویا 

 ...بود هم در هنوز شیها اخم...انداخت نییپا را سرش نیام 

 ...دانستیم 

 ...بود خواسته دیفرش که ییجدا...شان ییجدا از...مرجان و دیفرش ينامزد خوردن بهم از...دانستیم یکم 

 ....دانستینم را لشیدل یول دانستیم 

 ...دو آن يبرا بود متاسف 

 ...بود گذاشته ریتاث...بود انداخته هیسا هم گرانید یزندگ بر,او یزندگ که,بود متاسف 

 ...باعث ناخواسته اگه متاسفم...متاسفم که نیا فقط...بگم دیبا یچ دونمینم واقعا من-نیام 

 خوره؟؟یم من درد چه به شما تاسف-مرجان 
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 ...آبرو نه شهیم یزندگ من واسه نه شما تاسف 

 ...شده پخش جا همه...دوننیم همه 

 مهندس؟؟؟ يآقا دیدونیچرا؟؟؟م دیدونیم...زده بهم رو زیچ همه دیفرش که دنیفهم همه 

 ...شما سابق همسر خاطر به 

 ...شد دایپ اون ي کله و سر که یوقت همون از...آورد رو بهش اون که یوقت همون از...کرد رها منو اون خاطر به 

 ...گرفت ازم رو میخوشبخت....ختیر بهم منو یزندگ اون يها يگندکار 

 ...فشرد برهم را چشمانش نیام 

 ...دیبر دیتونیم شده تموم تونیکار ساعت...هیکاف- 

 ...شد کینزد یکم مرجان 

 راد؟؟؟ جناب برم برم؟؟؟کجا برم؟؟؟کجا- 

 ...اندك ییا فاصله با,بود ستادهیا نیام يرو به رو قایدق حاال 

 ...شدیم تر تابیب و کردیم حس را شیها نفس يگرما...دیشنیم را شیها نفس يصدا 

 ...تر تشنه...تر مشتاق 

 ...بود شده ادیز ماهرانه شیصدا لرزش و بغض 

 ...تنهام یلیخ من...تنهام من- 

 ...تو مثل...شکستم من 

 ...کردیم نگاه او به متعجب و بود دهیچسب وارید به کامال نیام 

 ...شدیم گشاد کم کم اهشیس چشمان 

 ...من نه نیبگ دیفرش اون به دیبر دیبا رو نایا...خانم ستمین شما يها ییتنها مسوب من- 

 ...بگم تو به خوامیم من اما-مرجان 
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 ...میشد دهیگز سوراخ هی از هردو...میخورد شکست از هردو...مییتنها هردو ما 

 ...دارم ازین وجودت به من...دارم اجیاحت بهت من 

 ...يدار ازین هم تو...ییتنها هم تو...یراغب هم تو دونمیم...نکن غیدر من از نویا 

 ...شد کینزد گرید یقدم 

 ...دوخت نیام اهیس چشمان به را اش دهیکش و خمار چشمان 

 ...بود نکرده شک...بود نشده وسوسه...بود نخواسته...بود دهینلرز ییا لحظه یحت که یچشمان به 

 ...بود دار عذا هنوز که یچشمان به 

 ...فشرد و گذاشت نیام يبازو يرو را دستش مرجان 

 ...بست را چشمانش همزمان...هیثان چند فقط 

 ...خواستن از...بود پر وسوسه از وجودش 

 ...بود شده صیحر 

 ...آرامش يصدا با همراه 

 ...کنمیم خواهش...نیام کنمیم خواهش- 

 ...یباش کنارم بزار...باشم کنارت بزار 

 ...گذرا و کوتاه تماس نیهم...بود نیهم فقط سهمش دیشا 

 ...شد زده کنار نیام يبازو از شتاب با دستش,لحظه همان 

 ...خورد نیزم به محکم که يطور به,شد داده هل عقب به محکم موقع همان 

 ...را وجودش شکستن...را غرورش شکستن...دیشن را شکستن يصدا 

 ...شد گم نیام ي عربده يصدا انیم در شکستنش يصدا 

 ؟؟؟یکنیم کاریچ يدار یفهمی؟؟؟میگیم یچ یفهمیم...شو خفه- 
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 ...رونیب من شرکت از گمشو...رونیب گمشو 

 ...یکنیم من میتقد رو خودت حاال که یهست یعشق ي خورده زخم آره؟؟؟تو ییا خورده شکست تو 

 شکست؟؟؟ عشق؟؟؟کدوم کدوم 

 ...گمشو...رونیب برو 

 ...دارن اجیاحت بهت که همونا شیپ برو...ندارم يازین چیه تو به من 

 ...کردیم حس دهان در را اش يشور...شستیم را مرجان صورت اشک 

 ...بود مانند غیج,اش هیگر پر يصدا 

 ...رمینم تو بدون...رمینم- 

 ...يبد بهم رو زیچ همه دیبا خودت حاال...یگرفت ازم رو زمیچ همه تو 

 ...یلعنت يتو از...خودخواه يتو از...خوامیم تو از رو میزندگ من 

 ... من 

 ...خوامیم رو تو من 

 ...يبخوا تو که یهرچ...يبخوا تو که هرجور...هستم من 

 ...باش مطمئن...تو فقط 

 ...گرفت را سرش,دست دو با نیام 

 ...تحمل از خارج و نیسنگ...بود نیسنگ و باور ریغ شیبرا ها حرف نیا دنیشن 

 ...جوره همه...باشد او با خواستیم...کردیم طلب را بودن او با,قشیرف سابق نامزد 

 ...دیکشیم سوت سرش...بود کرده هنگ مغزش 

 ...دیرسینم ذهنش به يفکر چیه...نداشت بود دهیشن که ییحرفها از یدرک چیه 

 ...نداشت دختر آن فیکث حرکات يبرا یلیدل و حیتوج چیه 
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 ...بود رسانده نجایا به را مرجان یچ دانستینم 

 ...شکست و عشق درد از دیشا...  ییتنها اثر در دیشا 

 ...سوختیم اری آتش در هنوز او چرا...نبود نجوریا او چرا پس...بود دهیچش را شکست درد هم او...بود تنها هم او یول 

 ...شهیهم يبرا و زودتر هرچه...برود او خواهدیم که دانستیم فقط...دانستینم چیه 

 ...نداشت را زهایچ نیا تحمل او ماریب روح و جسم 

 ...کرد دراز در طرف به را دستش 

 ...کن گم گورتو...رونیب نکردم پرتت خودم تا رونیب گمشو- 

 ...کردیم هیگر همچنان مرجان 

 ...خوردیم حرص و کردیم هیگر...شکستیم و کردیم هیگر...سوختیم و کردیم هیگر 

 ...را شدن زده پس نیا شدینم باورش و کردیم هیگر 

 ...را نخواستن نیا شدینم باورش 

 ...کردیم تصور یافتنی دست را او که یزمان درست...او به افتنی دست باشد سخت انقدر که شدینم باورش 

 ...دیدیم دهیفا یب و پوچ را مدتش نیا تالش تمام 

 ...کرد حرکت در طرف به و ستادیا پا يرو یسخت به 

 ...کرد نگاهش بار نیاخر يبرا و برگرداند را شیرو اخر ي لحظه 

 ...بود آتش پر و نهیک پر که نگاهش 

 ...میرسیم هم به...راد جناب میرسیم بهم- 

 ...برگرداند را شیرو غضب پر نیام 

 ...دادیم مرجان رفتن از نشان,در محکم شدن بسته يصدا 

  ...ها مدت از بعد صورتش بر اشک شدن يجار.... يخاکستر دود شدن خارج... گاریس به پکش نیآخر 
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 ...گذاشت تخت يرو يور کی را سرش

 ...دیچکیم نییپا صورت از سوزانش و مهابا یب يها اشک 

 ...را افکارش نه... نداشت را شیها اشک اریاخت نه گرید 

 ...را بد اتیذهن و افکار تمام ختیریم دور...کردیم فرار شهیهم 

 ...را فیکث و زشت خاطرات تمام...شدیم مربوط اش گذشته به که را چه ان تمام 

 ...را اش یچارگیب شروع تمام 

 ...خط آخر...بود ایدن آخر شیبرا,نجایا... حاال یول 

 ...ها دنینرس و رفتن تمام آخر 

 ...کردیم عبور چشمانش يجلو از لمیف مانند,لحظات یتمام...فشرد برهم را چشمانش 

 ...بود شده خراب سرش بر آوار مانند,االتشیخ و اهایرو که یلحظات تمام 

 ...گرفت درد روزها ان فشار ياداوری از تنش 

 . . 

 ...دیکوب هم بر محکم را شرکت در 

 ...گرفت درد شده جادیا يصدا از شیها گوش که محکم انقدر 

 ...بردیم سر به يناباور و بهت در هم هنوز 

 ...ینفهم و یجیگ در 

 ...ممکن ریغ و سخت...سخت یلیخ...بود سخت باورش 

 ...بود مرادش طبق زیچ شهیهم که حاال...شود تمام زیچ همه يزود نیهم به,یراحت نیهم به شدیم مگر 

 ...نبود یبیرق گرید که حاال...بود نمانده یراه دنیرس تا که حاال 

 ...نبود یزندگ...یزن 
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 ...کردینم هیگر گرید 

 ...نبود اشک از سیخ شیچشمها گرید 

 ...يناباور و بود رتیح فقط 

 ...حسرت و بود داغ فقط...تیعصبان و بود حرص فقط 

 ...نیام توسط شدن زده پس,بود نیسنگ شیبرا 

 ...شدینم آشفته جور نیا...ختیرینم بهم جور نیا بود گرید هرکس دیشا 

 ..کردیم فرق شناختیم که یکسان ي همه با او...کردیم فرق شیبرا نیام اما 

 ...نداشت را خانه حوصله 

 ...نداشت را کس چیه و زیچ چیه ي حوصله لحظه آن در 

 ... دیا یم رید گفت و گرفت مادرش با یکوتاه تماس 

 ...دیپرسیم سول مدام که نگران يمادر 

 ...کرد خاموش را تلفنش آخر در و دادیم جواب یبدخلق با,اش مادرانه يها ینگران و ها جواب و سوال تمام مقابل در مرجان 

 ...ارزش یب...بود داده دست از را تشیاهم زیچ همه لحظه آن در 

 ...گرفت شیپ در را دوستش ي خانه ریمس شیپاها 

 ...بود مشکالتش ساز چاره و حالل شهیهم که یدوست 

 ...کردیم کمکش شهیهم...گذاشتیم شیپا يجلو یراه شهیهم 

 ...قانهیرف نه...مرامانه نه 

 ...داشت سود شیبرا مرجان 

 ...کارها نیکوچکتر یحت...کردیم افتیدر پول دادیم انجام شیبرا که ییکارها قبال در شهیهم 

 ...باشد کنارش لحظه آن در خواستیم مرجان که,بود یکس تنها یساق حاال و 
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 ...رساند او ي خانه به را خود یتاکس با 

 ...نکردن فکر يبرا بود یکمک بودن او کنار در...شود خالص فشار همه نیا از و برسد زودتر هرچه خواستیم دلش 

 ...بود نرفته آنجا به گاه چیه کاش يا که کردیم آرزو ها بعد که یحال در 

 ...گذاشتینم خانه ان درون به پا یول بود شده منفجر سرش افکار فشار از کاش يا 

 ...شد باز شیرو به در بالخره تا فشرد را زنگ مرتبه نیچند اپارتمانش در پشت 

 ...کرد براندازش باال تا نییپا از مرجان نگاه 

 ...بود ستادهیا شیجلو کیپ و کیش...  اماده و حاضر یساق 

 ...کرد کج را سرش یحوصلگ یب با مرجان 

 عجله؟؟؟؟ نیا با کجا- 

 ...کرد اش گرفته و سرخ چشمان نثار یچشمک یساق 

 ...خوب يجا هی- 

 ...امروز شده بمینص يافتخار چه خدا يوا...میکنیم ارتیز رو شما ما,دراومده طرف کدوم از آفتاب 

 ...کرد رفتن قصد و برگرداند را شیرو مرجان 

 ...برس کارت به برو...شمینم مزاحمت- 

 ...دیکش را دستش و شد خارج در از دنبالش به یساق 

 ...يبر ياومد که حاال ذارمیم من مگه...نمیبب تو ایب...بداخالق چه اوه اوه- 

 ...نداشت مخالفت و بحث ي حوصله مرجان 

 ...شد خانه وارد او از جلوتر و انداخت نییپا را سرش 

 ...کند حاضر شربت اش ناخوانده مهمان يبرا تا رفت آشپزخانه به یساق 

 ...شد مچاله خود در و دیکش دراز مبل يرو مرجان 
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 ...اندوه و غم بازهم...خراب و مسموم افکار همان بازهم 

 ...ندارد یخوب روز و حال که بود مشخص یخوب به 

 ... نشست شیرو به رو لبخند با یساق 

 ...بود کرده کنجکاوش,مرجان یگرفتگ و یحوصلگ یب 

 ...بود يانرژ پر و سرحال شهیهم...ندیبب رنجور و خود در نجوریا را او امد یم شیپ کمتر 

 ...کرد براندازش ینیب زیر و دقت با و انداخت گرید يپا يرو را شیپا 

 ...یباش پکر نجوریا نمیشده؟؟؟نب غرق هات یدختر؟؟؟کشت یداغون انقدر شده؟؟؟چرا یچ- 

 ...گذاشت برهم را چشمانش مرجان 

 ...نه- 

 شده؟؟؟ یچ نمیبب بزنم حرف نه؟؟؟درست یچ یعنی-یساق 

 شده؟؟ حرفت دیفرش با باز 

 ...اومده خوشش تو یچ از نیا موندم من...ادهیز سرتم از خدا به...کن خالص خودتو بده چارهیب نیا به بله هی بابا 

 ...ستین نیا که من درد...هیک خر دیفرش...بابا شو خفه-مرجان 

 ...کنم درمونش تا ه؟؟؟بگویچ پس-یساق 

 ...تونهین کس چیه...یتونینم-مرجان 

 ...تونستم من دیشا...بگو تو حاال-یساق 

 ...يدار شک من يها مهارت و تیخالق به نکنه 

 ...نکن فراموش وقت چیه نویا...ادیبرن من دست از که ستین يکار چیه 

 ...زد ینیخشمگ و دار صدا پوزخند مرجان 

 ...بدم انجام نتونم که ستین يکار چیه کردمیم فکر...زدمیم ادیز حرفها نیا از یزمان هی منم- 
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 ... ارمیب دست به نتونم که ستین يزیچ 

 ...یچیه...ندارم چیه...هیخال هیخال دستام نیبب ؟؟؟یچ حاال اما 

 ...نده من واسه ها شعار نیا از لطفا پس 

 شده؟؟ یچ بگو حاال...  بابا باشه-یساق 

 ...داد مبل به را اش هیتک و شد بلند مرجان 

 ...دوخت یساق سر پشت عکس قاب به را نگاهش 

 ...یاهیدرس...غبار در...دادیم نشان را مه در يدختر که یعکس 

 ...گفت شیها زخم از و کرد زدن حرف به شروع آرام آرام 

 ... رنجاندشیم...سوزاندیم...دادیم عذابش که يزیچ آن ي همه از 

 ...دادیم گوش شیحرفها به,یخاص آرامش و رقبت با یساق 

 ...آسوده یذهن و فکر یب يمغز دنبال به...گشتیم آرامش دنبال به و بود خراب مرجان 

 ...خواستیم راحت خواب دلش و بود آشفته 

 ....خواستیم یآسودگ و یالیخ یب دلش و بود ناراحت 

 ...بود یخوب فرصت او يبرا حاال 

 ...بیج به دست و دائم يمشتر داشتن يبرا ییطال یفرصت 

 ...نشست مرجان کنار و شد بلند 

 ...کردیم آرام را مرجان,اش یدنیشن و ماهرانه يحرفها 

 ...دادیم شتسشو را ضشیمر مغز 

 ... گفتیم یالیخ یب و یراحت از...  کردیم منحرف را فکرش 

 ...کرد اثر شیها حرف تا,گفت و گفت انقدر 
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 ...ببرد خود همراه به هم را مرجان خواستیم و داشت را خاص یمهمان کی به رفتن قصد شب ان ایگو 

 ..یکنیم فراموش...يشویم مشغول...است خوب تیبرا گفتیم 

 ...شیها غم و ایدن ي همه از يشویم فارق 

 ...شد رهیخ یساق زنانه و کرده شیآرا صورت به مرجان 

 ...کند منحرف را فکرش خواستیم...خواستیم را نیهم هم مرجان 

 ...روز چند...ساعت چند يبرا یحت,برود ادشی خواستیم 

 ...کرد آماده را او خودش و فرستادش حمام به زور به یساق,رفتن يبرا مرجان موافقت با 

 ...شدینم آرام و شدیم آماده 

 ...بردن ادی از و کردن فراموش...شدن فارق يبرا...رفتن يبرا شدیم آماده 

 ...کرد شیآرا را صورتش و موها و تنش به بایز و نو لباس 

 ...باشد نیبهتر دیبا من همراه و دوست گفتیم 

 ...نداشت رفتن يبرا يادیز اقیاشت مرجان...بودند رفتن اماده آراسته و بایز,دو هر حاال 

 ...بود اشفته و زدیم جیپ مدام دلش...نبود خوب ادیز حالش 

 ...بود خاموش هنوز اش یگوش 

 ...افکار از پر سرش...جیگ مغزش 

  ...نگران مادرش 

 ...برگشتن به...دارد نرفتن به لیم و لرزدیم شیپاها انقدر چرا دانستینم

 ...داد هیتک شهیش به را سرش و بست را چشمانش 

 ...بود مشغول فکرش ناخواسته 

 ...شدند خارج یساق ي خانه از یمهمان قصد به که یزمان همان از 
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 ...کردینم ترك را چشمانش يفضا که ییا چهره...کردینم شیرها ییا لحظه که يریتصاو مشغول 

 ...برسد خواستینم دلش وجود نیا با 

 ...دندیرس مقصد به کردیم فکر که آنچه از زودتر یول 

 ...کرد نگاه اطرافش به و برگردادند را سرش 

 ...آمد ینم سکوت جز ییصدا چیه و بود شده کیتار کیتار هوا 

 ...بود کرده پارك ییالیو ییا خانه يجلو یساق 

 ...نشاند تنش بر لرز,کیتار و خلوت ي محله 

 ...بود شده مانیپش آمدن از 

 ...بود برگشته لحظه همان کاش يا...بود مادرش کنار در االن خواستیم دلش 

 ...رفتیم نزدش به بود که هم او يها ینگران خاطر به کاش يا 

 ...يابد یخواب...برود خواب به اش مادرانه يها نوازش با و بگذارد رشیپ يپاها يرو را سرش خواستیم دلش 

 ... شد ادهیپ نیماش از یساق دهان از نامش دنیشن با 

 ...شد رنگ يآجر یینما با کیش و بزرگ ساختمان وارد همراهش به و فشرد یساق يبازو بر را دستش 

 ... کردینم فراوشش عمر آخر تا که یساختمان 

 ...کردیم دایپ زیآم جنون یحالت آن هیشب يزیچ دنید با و 

 ...دیچیپ مشامش در بو و گوشش در صدا,ورودشان و در شدن باز با 

 ...نور و دود از بود پر جا همه 

 ...تپش پر و بند يصداها از پر 

 ...یهرزگ و ینعشگ از پر...اواز و رقص از پر 

 ...بود نگذاشته ییها مکان نیهمچ به پا حال به تا 
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 ...ینیچن نیا يها یمهمان از امد ینم خوشش گاه چیه 

 ...کردیم یروبوس و رفتیم سمتش به دیدیم که را هرکس...بود انها با بش و خوش مشغول و شناختیم را افراد اکثر یساق 

 ...رفت طرفش به,کردیم نگاه اطراف به هدف یب و ستادهیا ییا گوشه که مرجان دنید با 

 ...کند یمعرف خود دوستان به را او خواستیم 

 ...بیغر و بیعج يها چهره آن به نسبت,باشد توجه یب کردیم یسع مرجان 

 ...ترشان بیعج و صانهیحر يها نگاه و 

 ...هوس پر چه...نیتحس پر يها نگاه چه...مردها نگاه به نسبت,بود توجه یب شهیهم 

 ...دارشان یمعن و فیکث يها نگاه از شدیم تیاذ,بیعج امشب یول 

 ... بود ستادهیا ها پله کنار که یجوان مرد نگاه مخصوصا 

 ...لبانش کینزد یدنینوش از پر جام...  پخش هوا در گارشیس دود 

 ...داد یساق به را پرتش حواس تمام و گرفت او از را نگاهش 

 ..وندندیبپ مهمانان به و کنند عوض را شانیها لباس تا,کشاند سالن گرید طرف به را او یساق 

 ...دیلرز خود بر گرید بار داشت تن بر که یلباس ياداوری با مرجان 

 ...آسوده...بود راحت شهیهم 

 ...بود شده برگذار نیام خانه در که یمهمان مانند 

 ...يفسفر باز لباس همان مانند 

 ...زدیم شور دلش...دیمترس دلش بیعج و نبود مطمئن امشب یول 

 ...بود تابیب دلش 

 ...داشت کردن فرار و رفتن به لیم بیعج 

 ...شدیم دلگرم وجودش از مرجان و گذاشتینم شیتنها ییا لحظه...شدینم دور کنارش از ییا لحظه یساق 
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 ...شد کم اش هیاول ترس از و گرفت آرام کم کم 

 ...دهنده عذاب و ییا کدفعهی يها دلهره نیا از,بود متعجب هم خودش 

 ...تر یعیطب...باشد بهتر کردیم یسع...شدیم بهتر گذاشتیم شتریب هرچه 

 ...بوها حس و ها صدا دنیشن به کرد عادت گرید...دیدینم بیعح را یمهمان يفضا گرید 

 ...شدیم گرم سرش...بود خوب نظرش به 

 ...شود ریدرگ خواستیم...باشد خوب خواستیم 

 ...بردیم رنج کمتر...شدیم غرق کمتر...کردیم فکر کمتر 

 ...باشد الیخیب و بزند لبخند توانستیم گرید 

 ...شد کینزد,یدنینوش جام دو با بعد ییا لحظه و شد بلند کنارش از ییا لحظه یساق 

 ...آمدنش به...کرد نگاه شدنش کینزد به مرجان 

 ...را شیآشنا صورت...را خوشگلش صورت اتییجز تمام,کرد برانداز 

 ...زدیم برق اش ییا قلوه و بایز لبان 

 ...دیرسیم نظر به تر بایز شیآرا با,حالتش خوش چشمان 

 ...بود تر بندهیفر و تر برجسته شهیهم از اش گرفته رنگ يها گونه...دیدرخشیم دشیسف بوست 

 ...دییکاو را صورتش شتریب دقت با 

 ...دشیدیم خود راه سد يروز که انداخت یم یزن ادی به را او اش چهره ته 

 ...افتنین دست...دنینرس يبرا يسد 

 ...خود دوست با شباهتش از بود کرده رتیح ییا لحظه يبرا,بودش دهید بار نیاول یوقت که یزن 

 ...دیدیم زن همان به هیشب را او هم هنوز 

 ...کردیم متفاوت را او که بود چشمانش درون وسوسه فقط 
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 ...لبخندش و 

 ...نداشت را دختر آن ییبایز لبخندش 

 ...ودین لرزاننده...نبود مهربان و نیریش لبخندش 

 ...بود وسوسه پر هم لبخندش 

 حاال؟؟ تا يدیند من؟؟خوشگل به يزد زل يجور نیا ه؟؟چرایچ-یساق 

 ... زد یکج لبخند مرجان 

 ... شد دنینوش مشغول هم خودش,سپرد دستانش به را جام یساق 

 ...رفت رقصندگان جمع به بعد ییا لحظه و 

 ...بود دختر آن شیپ هنوز فکرش که یحال در,کرد کینزد لبانش به را جام مرجان 

 ...داشت حق نیام...ترش قشنگ لبخند و قشنگ چشمان شیپ 

 ...دادیم خود به را حق او یول 

 ...شودیم باز او يجا رفتنش با کردیم فکر 

 ...اورد یم دست به را دلخواهش یزندگ 

 ...بود نگذاشته درحالش يریتاث او رفتن چرا؟؟چرا پس 

 ...کرد فکر و دینوش جرعه جرعه 

 ...شد تلخ...دیکش عذاب هم باز کرد فکر 

 ...بود اش یدنینوش یتلخ از دیشا 

 ...گذشته ساعت چند نیهم و ریاخ اتفاقات به,دیکش پر الشیخ بازهم 

 ...شدیم تر جیگ و منگ لحظه به لحظه سرش که یحال در,شد غرق بازهم 

 ..دیکشیم ریت و بود گرفته درد اش قهیشق کنار 
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 ...فشرد را شیها قهیشق دست با و گذاشت زیم يرو,شده یخال یک دانستینم که را یخال جام 

 ...داشت يبد درد سر 

 ..شدیم شتریب وجودش در لحظه به لحظه تهوع حالت و رفتیم جیگ سرش 

 ...سوختیم نیچن نیا که بود قلبش هم دیشا...سوختیم اش معده درون يزیچ 

 ...شد بلند و گرفت یصندل ي لبه به را دستش 

 ...ردیگ آرام یلعنت درد سر نیا تا,گرفتیم یمسکن قرص یکس از دیبا 

 ...بود نکرده رها را ذهنش امروز که یلعنت آن...دیدیم سردردش و حالت نیا مقصر را او 

 ...کرد نگاه و گرفت صورتش يجلو را دستانش 

 ...دیکوبیم کوبنده که قلبش با همراه...دیلرزیم يبد طرز به,دستش انگشتان 

 ...فشرد برهم را چشمانش 

 ...چرخاند رقص ستیپ سمت به شتاب با را سرش...دوخت یخال جام به را تارش نگاه 

 ...ندیبب را او فقط و باشد توجه یب گردنش درد به نسبت کرد یسع 

 ...دیدینم را یساق نگاهش یول 

 ...نبود جا چیه...نبود 

 ...کردینم دایپ را او چشمانش...دیدینم را او نگاهش 

 ...کردینم کار مغزش 

 ...نبود جا جیه گرید فکرش 

 ...کند شیدایپ خواست و دیکش نیزم يرو را شیپاها 

 ...شد دهیکش قدرتمند یدست توسط لختش بازوان که,بود نرفته قدم چند هنوز 

 ...برگرداند عقب به را سرش 
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 ...گشتیم شیبایز صورت و یساق دنبال چشمانش 

 ...یول 

 ...شد خشک بود ستادهیا ها پله کنار,اول ي لحظه که يمرد صورت يرو اش زده وحشت نگاه 

 ...زشتش لبخند به شده دهیکش لبان يرو 

  ...اش طلبکارانه چشمان يرو 

 ,باشد خونسرد خود بر و کند جور و جمع را خودش کرد یسع

 ...شدیم يهرکار انجام از مانع قلبش امان یب تپش هرچند 

 ...شدینم قلبش بلند يصدا دنینشن از مانع کیموز بلند يصدا یحت 

 ...گرفت فیکث و صیحر چشمان آن از را نگاهش 

 ...بکشد عقب را خود خواست 

 ...شد دهیکش شتریب سردش و لخت دستان یول...شود رها خواست 

 ...تر انهیوحش...تر محکم 

 ...دیرسیم گوش به ییا زوزه مانند,یاهیس و همهمه,همه آن انیم در شیصدا 

 ...یعوض کن ولم-مرجان 

 ...باهات دارم کار ها حاال حاال...اوردم رتیگ تازه...خوشگله خانم یچ واسه- 

 ...کردیم شتریب را اش تهوع حالت مرد ان زشت ي خنده يصدا 

 ...دیچیپیم هم به...شدیم رو رویز بیعج دلش 

 ...اثر یب...نبود بخش جهینت بازهم یول,دیکش عقب يشتریب شدت با را دستانش بار نیا 

 ....گردادند دور تا دور را سرش 

 ...ندیبب را یکس...نتشیبب یکس خواستیم دیشا 
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 ...بود دنشید و دنیشن از مانع,کیموز بلند يصدا و خاموش يها چراغ...نبود او به حواسش و دیدینم را او کس چیه یول 

 ....دیرس گوش به تر بلند بار نیا شیصدا 

 ...دست من به...کنار بکش را دستت...کثافت کن ولم گفتم-مرجان 

 ...شد دهیکش ها پله طرف به شتاب با دنبالش به و کرد حس صورت طرف کی در را درد که,بود نشده تمام حرفش هنوز 

 ...خودش و بود دهیشن خودش فقط را خوردنش یلیس يصدا 

 ...بود کرده حس خودش فقط را دردش 

 ...را قلبش اعماق سوزش....را صورتش درد 

 ...سوختیم,مرد دستان درد از صورتش 

 ...سرد یشب...یزمستان یشب در شوهرش دستان به یزن صورت سوزش همانند دیشا 

 ...بود ها موقع همان...بود یزمستان...بود سرد هم شب آن 

 ...زدیم تر تند هرلحظه قلبش 

 ...دیلرزیم...ختیریم 

 ...بود دهیلرز...بود ختهیر زن آن قلب که ییا لحظه همان مانند به 

 ...کردیم حس...دیفهمیم یول بود منگ و جیگ سرش 

 ...رفتیم یول...برود خواستینم...رفتیم باال ها پله از مرد آن دنبال به 

 ...نداشت مقاوت توان او و شدیم دهیکش باال به دستانش 

 ...نبود فرار يبرا یراه و رفتیم یتباه يسو به 

 ...داد هل اتاق درون به را مرجان و کرد باز محکم شیپا با را در مرد 

 ...باشد محکم نتوانست...استدیب نتوانست...کند حفظ را تعادلش نتوانست 

 ...خورد نیزم 
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 ...کوباندش وارید بر محکم و کرد بلندش نیزم يرو از و اورد حجوم سمتش به مرد 

 ...بگو حاال...بگو خب- 

 ...نییپا اون يکرد زر زر ی؟؟؟چیگفتیم یداشت یچ 

 ...تر واضح...دیدیم بهتر را مرد آن ي چهره حاال 

 ...کرد نگاه اش رهیت و سبزه صورت به يشتریب دقت با 

 ...بود آشنا 

 ...آشنا یلیخ 

 ...اوردیب فشار خود به ادیز نبود يازین...کند فکر ادیز نبود يازین 

 ...آورد ادی به را اش چهره عیسر یلیخ 

 ...کننده نابود...بود کننده تباه که يمرد ي چهره 

 ...داد قرار شیگلو يرو بر مرد ي شده گره دستان يرو را حسش یب و سرد دستان 

 ....یکنیم خفم يدار...جونم از يخوایم یچ...وونهید کن ولم- 

 ...بزند صدا را یکس کرد یسع سپس 

 ؟؟؟؟؟یســـــــــــاق....بده نجات یروان نیا دست از رو من یکی....کمک-مرجان 

 ؟؟؟؟؟ ؟یـــــــــــــــــــیکجا 

 ...برسه دادم به یکی 

 ...شد درهم اش چهره بازهم...سوخت صورتش بازهم 

 ...کند التماس...بزند یحرف خواستیم...کند باز را دهانش خواستیم 

 ...شد نیخون يمهر دهانش بر,مرد مجکم مشت که 

 ...شد پرت اتاق ي گوشه تخت طرف به محکم آن یپ در 



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 597 

 ...کرد حس خود یشانیپ بر را خون یداغ,تخت يفلز کنار با سرش برخورد با 

 ...یآرام و گنگ ي ناله در...شد گم یخشک ي هق هق در,اش ناله يصدا 

 ...دیترسیم فقط...دیلرزیم فقط...امد ینم خشکش چشمان از یاشک 

 ...گرفتیم التماس يبو کم کم لحنش...کردیم ناله فقط 

 ...تمنا يبو... خواهش يبو 

 ...نبود شیها حرف يشنوا یگوش یول 

 ...یهوشیب به رو...رفتیم ینفهم به رو...شدیم حس یب کم کم 

 ...تر جیگ و جیگ 

 ...تر منگ 

 ...آمد ینم باال نفسش گرید 

 ...کردیم حس خود کنار را مرد حضور 

 ...شدیم تر بسته هرلحظه چشمانش و کردیم حس 

 ...تر جان یب 

 چیه گرید و آورد در پا از را او,صورتش بر شده روان خون و یپ در یپ ضربات ریتاث...بدترش یدنینوش و بد روز ریتاث 

 ...دینفهم

 ...چگونه و یک...داد دست از را زشیچ همه یک دینفهم گرید 

 ...را اش یزندگ و تیثیح ي همه 

 ؟؟؟یک دست به و 

 ...بود گرفته را يگرید یزندگ,خودش ي واسطه به يروز که یکس همان دست به دیشا 

 ...آخر لحظات 
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 ...مطلق یهوشیب از قبل 

 ...بست نقش نظرش در,انیگر یچشمان ریتصو 

 ...ملتمس...نیغمگ...بود آلود اشک... یشیم چشمان 

 ...بود خورده کتک و یزخم که یمهتاب و بایز صورت 

  ...شود محو تارش چشمان شیپ زن ریتصو...افتاد هم يرو نشیسنگ يپلکها 

 ...شد فشرده مشتش درون دیسف یتخت رو

 ...کردینم کم یاندک جانش در نشسته درد از,زیچ چیه به زدن چنگ که افسوس یول 

 یلیس يجا از هنوز که یصورت يرو...اش درمانده صورت يرو...دیچکیم صورت يرو بر,تارش چشمان از قطره قطره اشک 

 ...سوختیم

 ...شد ریپ دنیکش زجر و دنید یسخت عمر کی اندازه به...شد ریپ و شکسته شب همان از که یصورت 

 ...روز آن يادآوری 

 ...شیبرا نبود دادن جان از کمتر يزیچ,خانه به بازگشتش آخر در و شب آن 

 ...زیگر از...فرار از...بود شده خسته گرید...افکار نیا هجوم مقابل در نکرد یمقاوت روز آن 

 ...را جا کی بتیمص و درد همه نیا,کند فراموش توانستیم کجا تا اخر 

 ...را یکس یب و یبدبخت همه نیا 

 ..شدینم باورش هم هنوز 

 ...را کاه جان و تلخ يها کابوس نیا کردینم باور...ردینمک باور هم وقت چیه دیشا 

 عذاب؟؟؟ و فکر همه نیا شدیم تمام یک 

 کننده؟؟ نابود و دهیپوس يبندها نیا از شدیم رها یک 

 ...دانستینم چیه...دانستینم 
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 ...آزاد...شود رها..شود تمام خواستیم فقط 

 . . 

 ...نشست تنش تمام در درد,ياریهوش و چشمان شدن باز با...کرد باز یکم را نشیسنگ يها پلک 

 ...فرسا طاقت و جانکاه يدرد 

 ...کجاست از قایدق دانستینم که يدرد 

 ...قلبش گرید ي لحظه...دیکشیم ریت سرش ییا لحظه 

 ...دیبریم را امانش درد و کردیم درد وجودش ي همه...روحش... جسمش...تنش تمام ییا لحظه 

 ...شود زیخ مین کرد یسع 

 ...بود ادشیز درد ي دهنده نشان که یاشک...شد جمع چشمانش در اشک,ییجا جابه و خوردن تکان یکم با 

 ...بود تحمل قابل ریغ شیبرا...دیگز محکم را لبش درد از 

 ...اش یسخت تمام با...شدیم بلند دیبا...دهد ادامه خواستیم یول 

 ...روز ای است شب دانستینم...نداشت تشیموقع از یدرست درك و کجاست دانستینم 

 ...کندیم چه نجایا او اصال و 

 ...دیرسینم گوش به سکوت جز ییصدا چیه 

 ...بود مطلق سکوت فقط 

 ...کبودش و برهنه تن دنید با,اش ینگفتن و آشفته تیوضع دنید و شدن بلند با همزمان 

 ...شد خارج اش حنجره از غیج مانند ییصدا 

 ...بود گذشته او بر که را آنچه اداوری به کرد یسع 

 ...برسد همه گوش به که بلند قدر آن...بکشد غیج خواستیم دلش 

 ...شد خارج شیگلو از سوزناك یآه تنها,مرد آن کنار در بودن و یهوشیب از قبل لحظات يادآوری با 
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 ...توانش یب توان در نیا از شتریب نبود 

 ...بود ذهنش پس در که را انجه,کند باور خواستینم 

 ...خوردیم را مغزش انهیمور مانند که يفکر 

 ...افکارش بر بود يدییتا مهر, جانش در نشسته درد و موجود شواهد یول 

 ...بود متنفر جنسش و خودش از لحظه ان در 

 ...بود شده يمرد کی يها يباز هوس دست چهیباز که یجنس از 

 ...بود گذاشته یفیکث مکان نیهمچ به پا که خودش از 

 ...جا همه و یچ همه از...همه از...شناختیم که یکسان ي همه از و 

 ...شد ولو تخت يرو ناالن 

 ...دیچک نییپا چشمانش گوشه از آرام اشک...فشرد چنگ در را شیموها 

 ...شدیم خارج اش حنجره از که,یمبهم دردمند يصداها با همراه 

 ...بود سخت باورش 

 ...بود دهیکش آتش به را یسرنوشت که او ریگ بانیگر...بود شده رشیگ بانیگر که یآتش و سرنوشت باور 

 ...بود آورده بوجود را,ها يناباور و ها باور که او 

 ...بود شکسته... اندهیگر... سوزانده که او 

 ...شد مچاله خود در تخت يرو جا همان 

 ...شود محو نیزم يرو از وجودش خواستیم فقط...ردیبم خواستیم فقط...نداشت را يکار چیه انجام توان گرید 

 ...دیلرزیم شدت به بدنش 

 ...رفتینم کنار دگانشید يجلو از ییا لحظه سمج ریتصاو و دیلرزیم 

 ...اندیگریم را چشمش...سوزاندیم را قلبش...لرزاندیم را تنش بود گذشته او بر قبل یساعات که آنچه فکر 
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 ...دیپر جا از وحشت با ییصدا دنیشن با که,ماند یباق حال همان در چقدر دانستینم 

 ...کرد تخت از آمدن نییپا به مجبور را او...مرد آن دوباره دنید,لحظات آن دوباره وقوع از ترس 

 ...کرد برتن را اش پاره و کهیت کهیت يها لباس وال و هول با 

 ...شود خارج انجا از توانستینم وضع آن با یول 

 و دیکش رونیب را گشاد و بلند یمشک يمانتو,ها کمد از یکی درون...کرد اتاق در گشتن به شروع لرزان و سرد بدن همان با 

 ...دیپوش عجله با

 ...بماند خانه آن در و اتاق آن در گرید ییا لحظه خواستینم 

 ...امد نییپا ها پله از,یسخت به...  لرز...  ترس با 

 ...کردیم حس شتریب را خون گرم رد,داشتیبرم که یقدم هر با...رفتیم جیگ شدت به سرش 

 ...کردیم درد شیها استخان تمام 

 ...انداخت مهمانان حضور از یخال سالن به ینگاه و گرفت یچوب يها نرده به را دستش 

 ...برگشت عقب به یکوتاه غیج با صدا دنیشن با 

 ...برداشت عقب به یقدم,شیرو يجلو بداخالق و اخمو رمردیپ دنید با 

 ...است فیکث و شلوغ ي خانه آن کردن زیتم مسئول بود مشخص که يرمردیپ 

 ...گرفت رمردیپ نیخشمگ و دهیدر چشمان از را نگاهش 

 ...زد رونیب انجا از عیسر و کرد جمع را توانش تمام 

 ...شد شتریب لرزشش,سرما هجوم و اطیح به ورود با 

 ...دیلرزیم ناتوانش يپاها...خوردیم برهم سرما شدت از شیها دندن 

 ...کرد جمع نهیس در را دستش 

 ...بود وحشتناك شب آن شدن تموم از نشان,یصبحگاه روشن مهین يهوا 
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 ...رساند یاصل ابانیخ را خود,بود که یبتیمص و یبدبخت هر با 

 ...کردیم لعنت را زمان و نیزم مدام...دیترسیم مدام...برسد خانه به راحت تواندینم صبح موقع نیا در دانستیم 

 ...کردیم نینفر...دادیم فحش 

 ...خوردیم تکان یبیعج لرز با لبانش و دیترسیم 

 ...خواستیم را مادرش وجود و خانه فقط لحظه آن 

 ...افزود لرزانش يها قدم سرعت بر,خانه در بودنش تنها و مادر يادآوری با 

  ...شود رید انکه از قبل...زود...دیرسیم دیبا 

 ...گرفت شیدرپ را خانه راه داشت سراغ خود وجود در که یتوان نیشتریب با

 ...بود دهیند را آرامش رنگ که شدیم ها مدت او به...کردیم هیهد او به را آرامش هنوز که ییا خانه

 ...بود کرده سلب او از را آرامش او با ارتباط یچگونگ و نیام با بودن فکر

 ...ابدی آرامش یاندک بازهم یناآرام و یشانیپر تمام با تا رفتیم حاال

 

 خویش ویرانه منزلگه سوي...  زار و افسرده و خسته روم می

 

 ...دیرسینم...دیرسینم رفتیم هرچه

 ...تر جزم را عزمش...کرد تر تند را شیها قدم

 ...ترش قبل يسالها نه...قبل یساعات به نه...کند فکر زیچ چیه به خواستینم موقع آن

 ...برسد خواستیم فقط

 ...دهینشن را ها صدا...گرفت دهیناد را ریتصاو...زد کنار را کننده نابود افکار

 ...دیبا...دیرسیم زودتر هرچه دیبا
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 ...نزارش حال و یخستگ تمام با

 ...پرتالطم و لرزان ینفس...دیکش یآسودگ سر از ینفس ستادیا خانه در پشت یوقت

 ...مادرش يبرا..خودش يبرا...بود کرده ایمه خودش که ییا خانه

 ...تحرك یب و صدا یب...بود آرام و خلوت جا همه...انداخت اطراف به ینگاه

 ...بود ساکت جا همه و زیچ همه بیعج امروز

 ...رفتینم در دستگره به دستش

 یجواب یب از...اش مادرانه يها ینگران و ها جواب و سوال از... مادرش کردن وحشت از...خودش وضع و سر از... دیترسیم

 ...خودش

 ...تلخش و یناگفتن يحرفها از

 ...رفتیم دیبا...دیکش ییا کالفه و قیعم نفس

 ...کتای مرجان...است یکس چه که کردیم تکرار خود با مدام

 ...خواستیم که آنچه به دیرسیم که يدختر...خودباور و خودساخته يدختر

 ...که نبود يدیب او

 یمیمال و آرام مینس هر با که بود يدیب او حاال...خاکستر تماما افکارش قبل یساعات و گذشته اتفاقات يادآوری با یول

 ...دیلرزیم

 ...آمد ینم بر دستش از يکار و شکستیم

 ...دیکش نییپا را در رهیدستگ...  فشرد هم بر محکم را چشمانش

 ...ندینب نیچن نیا را او و باشد خواب مادرش که داشت نیا به دیام که یحال در

 ...را دخترش تنها یهست و یزندگ ختنیر فرو ندینب و باشد خواب

 ...را یبدبخت و یتیثیح یب نیا ندینب
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 ...ختیر دلش کیتار مهین ي خانه درون گذاشتن پا با

 ...را ییتنها و تنهابودن کردیم حس بیعج

 ...دیرسیم مشامش به یخاص يبو

 ...مرگ يبو...یستین يبو...یکیتار يبو...سکوت يبو

 ...شد کینزد مادرش اتاق به قدم به قدم...  گذاشت اش کوبنده قلب يرو را دستش

 ...شیها ییتنها اتاق به

 ...برگرفت در را وجودش استرس و شد کینزد

 ...کرد حس شتریب را بو شدنش کینزد با و شد کینزد

 ...نبوده کنارش در...دهینپرس را حالش...نداده را مادرش يداروها روزید آمد ادشی و کرد حس

 ...یدلواپس با...کرد نگاه درونش به ینگران با و ستادیا اتاق يورود در کنار در

 ...آسمان يرو به رو...یشگیهم يجا همان...شهیهم مثل...بود نشسته دارش چرخ یصندل يرو پنجره کنار مادرش

 ...یهست ریتصو نیباتریز دنید از...نشاند لب بر پرآرامشش وجود دنید از یکمرنگ لبخند مرجان

 ...دیترسینم گرید...ندیبب نگونهیا را او که نبود مهم شیبرا گرید

 ...گرید زیچ چیه از نه...شیها سرزنش از نه

 ...ردیگ آرام او دست يها نوازش با و بگذارد شیپا بر سر خواستیم فقط...باشد کنارش در خواستیم فقط

 ...او درکنار و او با...باشد خواستیم فقط

 ...گرفت تازه یجان ناتوانش يپاها

 ...مادرش...زشیعز...اش ییدارا تنها به شد کینزد قدم به قدم

 ...اش يباز هم...اش یکودک يشبها مونس تنها

 ...زد زانو اش سرد یصندل کنار
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 ...نداشت را مهربانش چشمان به کردن نگاه جرات...کند نگاه مادر صورت به شدینم شیرو

 ...گذاشته خبر یب حالش و خود از را مادرش...امدهین خانه به که بود یشب نیاول نیا

 ...دیچک مادرش يپاها بر اش سوزنده چشمان از اشک يا قطره...گذاشت الغرش يپاها يرو آرام را سرش

 ...دیلرزیم شدت به...داشت بغض شدت به شیصدا

 ...ببخش منو...خوبم مامان ببخش...مامان ببخش-مرجان

 ...ببخش رو دخترت

 یمانان ترسمیم...ستین خوب حالم...نبود خوب حالم کن باور...بزارم تنهات خواستمینم

 ...نشم خوب وقت چیه گهید نکهیا از

 مامان؟؟؟

 ...بدبختم من...چارمیب من...تنهام کنم؟؟؟من کاریچ بگو تو

 ...ترم درمونده شهیهم از من

 ...دارم ازین تیسا به... دنتیبخش به... وجودت به که... ببخش منو

 ...قشنگت يصدا به...دستات لمس به

 ...هام یبچگ از شتریب یحت...شتریب همشه از

 ...مامان دونمیم...دونمیم آره...کردم اشتباه من...بود تو با حق

 ...جا همه و شهیهم...رفتم اشتباه من

  دینبا من...کردمینم گوش حرفت به من...بودم يبد دختر من...بود درست یگفتیم یهرچ...مامان یگفتیم راست تو

 ...  گرفت نفسش

 ...دهد ادامه نتوانست گرید و گرفت هیگر و بغض شدت از نفسش

 ...شیخطاها به اعتراف بود سخت شیبرا
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 ...آرامش يصدا دنیشن و خواستیم را اش مادرانه يها نوازش چقدر...بود گرمش دستان ازمندین چقدر حاال

 ...اش شانه بر...سرش بر را دستش کردینم حس یول

 ...کرد بلند را سرش

 ...کند تمنا...بخواهد...کند التماس او به چشم با خواستیم

 ...شد خشک مادر سرد و باز چشمان يرو...بارش خون چشمان سر کردن بلند با

 ...را مسکوت و تحرك یب ینقاش...دیدیم کینزد از را ینقاش نیا داشت حاال

 ...بود رهیخ رو به رو به چشمان...بود داده هیتک یصندل به يور کی را سرش

 ...کردیم ییخودنما انگشتانش يال هنوز سبز حیتسب

 ...کردینم باور...کردینم یحرکت چیه مرجان ي شده مسخ چشمان

 ...داشت امکان مگر...شدیم مگر

 ...بود رهیخ مادر يبایز و سبز چشمان يرو هنوز نگاهش یول...داد پنجره بر را اش هیتک...افتاد کنارش زانیآو دستانش

 ...اش تشنه و شده خشک لبان يرو...اش شده دیسف صورت يرو

 ...بود دهیخشک هم او چشمان

 ...نگاه و بود نگاه فقط...کردینم هیگر گرید

 ...دیدیم را کشش زحمت و دهیچروک صورت که... بود يبار نیاخر نیا دیشا

 ...ندیبش شیزانوها يرو کرد یسع... آورد باال را دستش

 ...گرفت قاب را مادر سرد صورت دست با

 ...زدیم صدا را او اش مانده چاه ته يصدا

 ...کن نگام خدا ترو...کن ؟؟؟نگامیمامان؟؟مامان-مرجان

 ...دخترت...مرجان منم...کن نگام
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 ...بشنوم صداتو خوامیم...بزن حرف من با...مامان بزن حرف باهام

 ...دخترش یزخم و کرده پف صورت نه...  دیرسیم آسمان دل درد ییجا به زن آن ي دهیخشک نگاه یول

 ...دیکش نییپا مادر صورت از آرام را دستانش

 ...دیچیپ اتاق بار مرگ يفضا در ینامرتب و بلند يها سکه سک يصدا زمان هم

 ...دیلرزیم يبد طرز به بدنش...  یعصب يها سکه سک با همراه

 ...بود داده دست از را زشیچ همه روز کی فقط...روز کی یط چرا؟؟؟چرا

 ...بود گرفته را زیچ همه روز کی یط ایآ

 ...دیچیپ جا همه در اش دهیکش و بلند غیج يصدا کوتاه ي لحظه چند از پس

 ...دیرسیم همه گوش به که بود یغیج همان نیا

 

  لرزد می ناله

  اشک رقصد می 

  من بگریزم که بگذار آه 

  گناه جوشان چشمه اي تو از 

  

 ...روز یک...شودیم شب یک دیفهمینم...شدینم متوجه را زمان گذر گرید

 ...غروب یک...کندیم طلوع آفتاب یک

 ...ترسناك و سرد...کیتار و اهیس...بود شب مانند به زیچ همه او يبرا

 ...گذشتیم اش یسخت تمام با...گذشتیم یول

 ...شهیهم از زودتر...يگرید هروقت از زودتر
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 ...مسکوت...مبهوت...بود جیگ هنوز و گذشتیم

 ...شد چه باره کی که دینفهم

 ...مادرش...اش یهست...اش یزندگ

 ...شد سپرده خاك به جانش یب و سرد تن یک و رفت چگونه و یک دینفهم

 ...بود گر نظاره فقط مسکوت و منگ..  متحرك ییا مرده مانند

 ...گذشتن گر نظاره...زمان گذر گر نظاره

 ...دیفهمینم يزیچ و دیدیم

 ...نداشت زیچ چیه گرید او نه...نداشت آرامش گرید

 ...بود دردش و عذاب باعث تنها بلکه...کردینم آرامش هم کوچکش ي خانه

 ...باشد خانه در کمتر کردیم یسع

 ...بود گورستان همانند شیبرا که ییا خانه

 ...کیتار و تنگ

 ...ینشدن تمام یجسم و یروح يفشارها با همراه

 ...خودش از یحت زیچ همه از...ختیگریم

 ... اش کس یب و تنها خود از

 ...شهیهم از تر تنها...تنها يتنها

 ...دیایب سراغش به که نداشت را کس چیه...امد ینم سراغش به کس چیه گرید

 ...گرفتیم را سراغش...شدیم ناخوشش احوال يایجو یگاه که بود نفر کی فقط

 ...گذارد شیتنها...باشد کنارش در کردیم یسع

 ...را زیچ همه...کند حیتوج کردیم یسع
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 ...دانستیم مقصر هم را او...خواستینم گرید...باشد او کنار در خواستینم مرجان یول

 ...بود متنفر هم او از

 ...کردیم محکوم را مرجان خود فقط و فقط و رفتینم زیچ چیه بار ریز که ییاو از

 ...یعرضگ یب به محکوم...ینفهم و ییهوا سربه به محکوم

 ...دیترسیم او وجود از...رفتیم تر عقب مرجان... شدیم کینزد شتریب یساغ هرچه

 ...دیترسیم هم خود هیسا یحت...زیچ همه از او حاال

 ...باشد کنارش در...کند کمکش توانستیم که بود نفر کی فقط حاال

 ...داشت را داشتنش دوست و عشق يادعا...يروزگار...يروز که یکس

 ...کند شیعمل یمتیهرق به خواستیم و بود گرفته را خود میتصم

 ...بود شکست بارها و بارها او...شدن خرد و شکستن...غرور شکستن نبود مهم گرید

 ...کند رفتار یمنطق کردیم یسع...بود مرهم یپ در حاا و

 ...کردیم فکر را وقتش تمام

 ...بود او ي چاره راه تنها دیفرش

 ...راه تنها ه دیشا...بود راه نیبهتر نیا نظرش به

 ...احوال و اوضاع نیا با مخصوصا

 ...کردینم دار لکه...بردینم سوال ریز را تشیثیح دیفرش با ازدواج دیشا

 ...یشگیهم مرجان...محکم و يقو...شود سرپا دوباره توانستیم

 ...اقیاشت با...رغبت با...رفت سراغش به ناچارا

 ...شدیم او دامان به دست دیبا و بود او فقط حاال

 ...نبود شدن دامان به دست به يازین نظرش به نه
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 ... بود شیآرزو تینها او با ازدواج...داشت دوست را او دیفرش

 ...وار دیام يلبخند با...شد اش خانه یراه قرص یدل و جمع یالیخ با پس

 ...خورنده...پوسنده یزندان...بود شده دیفرش زندان آنجا از ثنا رفتن روز از که ییا خانه

 ...کردنند یگرم استقبال او از دیفرش مادر و پدر

 ...بودند آمده مادرش خلوت و محقر مراسم به که یکسان تنها

 مرجان توسط ردش لیدل به دیفرش ریاخ يها يریگ گوشه و یافسردگ خود الیخ به...کردیم التماس او به نگاه با دیفرش مادر

 ...عشق در شکست خاطر به...بوده

 ...باشد او با...دهد نجات ییتنها نیا از را او و کند صحبت دیفرش با خواستیم او از

 ...شد دیفرش اتاق وارد و زد یجان مهین لبخند مادرش ي مادرانه يها خواهش مقابل در مرجان

 ...بود نفر دو آن ي مکالمه شاهد بار نیآخر يبرا وارشید و در که یاتاق

 ...روح یب و سرد يا مکالمه

 ...باشد مرتب و پوش کیش فخار مهندس همان زده غم و حال شانیپر مرد نیا شدینم باورش مرجان

 ...داشتن دوست و عشق از...گفتیم محبت و عشق از او با یمهربان با که یمهندس

 ...اندازدیب او به ینگاه نیکوچکتر کردینم یسع یحت و بود ستادهیا کنارپنجره او به پشت حاال

 ...دینشن سکوت جز یحرف او از یول کرد صبر یکم مرجان

 ...کرد شروع را بحث خودش و اوردین طاقت عاقبت

 ...روزها آن ي همه بودن خوب از...بودن هم با يروزها از...گفت گذشته از

 ...بودن کور از...ندانستن قدر از...اش یمانیپش و غفلت از

 ...اش یکس یب و ییتنها از

 ...مشترك یزندگ خواستن و حال از
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 ...او با

 ...دیچیپ شیها گوش در خودش يصدا فقط و گفت...دینشن یجواب و گفت

 ...شد خسته که گفت انقدر

 ...دیفرش يها نفس يصدا یحت دنینشن از...خودش يصدا دنیشن از...سکوت از شد خسته

 ...دیکش عقب به را دستش و رفت دیفرش سمت به حرص با..  شد زیلبر صبرش سر آخر

 ...سرد و پوچ ینگاه با...بود ستادهیا او يرو به رو قایدق دیفرش حاال

 ...مرده...یخال

 ....داد تکانش آرام و گذاشت دیفرش بازوان يرو را دستانش...دیکش ییصدا پر نفس مرجان

 رو؟؟؟ صدام يشنویگم؟؟؟میم یچ یفهمید؟؟؟میفرش هستم تو با-

 ...زیچ همه از...خستم من

 ...ستمین تنها که بگو...یهست که بگو...بگو يزیچ هی کنمیم خواهش

 ...بود فیضع شیصدا...خورد یاندک تکان دیفرش يلبها

 ...نداشت بدن در یجان ییگو

 ؟؟؟یک-

 ...بود نشسته جانش و دل در دیام...زد یلرزان لبخند مرجان

 ...ستین مهم زمانش...یبگ تو که هروقت...يبخوا تو که وقت هر-مرجان

 ...بودنه...شدنه انجام مهم

 ...دیشنینم را او يحرفها ییگو دیفرش یول

 ...برگرداند يابر آسمان و پنجره سمت به را سرش

 ...ناالن و فیضع يصدا همان بازهم
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 شدم؟؟؟ نامرد انقدر یشدم؟؟؟ک پست انقدر ی؟؟؟کیک- دیفرش

 بودم؟؟ مرد یک اصال

 ؟؟؟یک

 شدم؟؟؟ کش آدم یک

 ...بود وانگانید همچون که او به نگاه...کردیم نگاهش بهت با مرجان

 ....حاال یول گفتیم بودن باهم و ازدواج از دیفرش خود الیخ به

 ...گذاشت عقب به یقدم و کرد رها را او دستان

 ...بود جان یب و فیضع هم او يصدا حاال

 ...دیشن را حرفش دیفرش....دیشن یول

 ...بمونم که اومدم من-مرجان

 ...خوامتینم...خوامینم من یول- دیفرش

 ...خودم از...تو از

 ...ادیم بدم

 ...برو

 ...نمیبب رو هام یبدبخت ي همه عامل خوامینم گهید...نمتیبب خوامینم گهید...شهیهم واسه

 ...رو هام یپست ي همه عامل

 ...رو گرانید فالکت و یبدبخت همه نیا عامل

 ....گذاشت دهانش يرو محکم را دستش دیفرش که بزند یحرف خواست مرجان

 ...برو فقط....بشنوم رو صدات یحت خوامینم-

 ...دیچک دیفرش دست رو چشمش از شده خارج اشک قطره
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 ...دیکش عقب را خود...داد تکان را سرش

 ...تر عقب

 ....عذاب يبو...زجر يبو...دادیم نفرت يبو دیفرش نگاه

 ...شد خارج تاق از و گرفت ها چشم آن از نگاه

 ...خورد دیفرش مادر به محکم رو راه در

 ...شد تکه هزار نیزم يرو وهیم ظرف...خانه در ییصدا دنیچیپ با همراه

 ...زد رونیب خانه از عیسر و گرفت او متعجب صورت از را بارش اشک نگاه

 ....دادینم یزندگ يبو که ییا خانه از

 ...کرد مارستانیت و گورستان ي روانه را اش یاهال روز چند ي فاصله به که ییا خانه

 ...بود گرفته شیپ در شیپ ها هفته که گرفت شیپ در را یراه بازهم شیپاها

 ...یساغ ي خانه راه

 ...اش سوزنده و قیعم يها زخم يبرا کردیم دایپ یمرهم او شیپ دیشا

 ...بود رشیاس ها سال گذشت از بعد... هنوز که یمرهم

 ...رشیگ بانیگر

  ...مونسش

 ...نکرد باز را چشمانش یول...خورد یتکان پلکش,اتاق درون به یکس ورود حس با

 ...نداشت ییروشنا و نور دنید و شدن باز به یلیم, اش کرده پف و نیسنگ چشمان

 ...کردیم درد و سوختیم شدت به که یچشمان

 ...شدیم فشرده درد از شیگلو...بود نیسنگ سرش

 ...گذاشته آن يرو را سرش و نشسته تخت کنار,حالت نیا به ساعت چند نبود معلوم
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 ...  یساغ يصدا دنیشن با

 ...شد شتریب شیگلو درد...  اش قانهینارف و نامهربان يصدا

 ...داشت همراه به قیعم ییا نهیک که يدرد...بود نکرده شیرها سالها که يدرد...بود حرص و بغض از که يدرد

 ...کردیم شتریب را ساله چند و نیچند نهیک آن صدا نیا دنیشن حاال

 ات حوصله و حال اصال که رو بساطط کن جمع پاشو...یبزن غمبرك نجایا يخوایم یک تا...کن جمع رو خودتو پاشو-یساغ

 ...ندارم رو

 ...رونیب برو کن گم گورتو ای,بده خودت به یتکون هی شو بلند ای

 ...ماند یباق حال همان به و نکرد ییاعتنا مرجان یول

 ...گرفتیم خود به تیعصبان يبو و رنگ کم کم یساغ يصدا

 ...تر رحمانه یب...شدیم قبل از تر بلند لحظه هر که ییصدا

 رو ات حوصله اصال چون يگردیبرنم هم گهید يریم....کن گم گورتو پاشو رو؟؟؟گفتم صدام يشنوی؟؟نميکر-

 ...رونیب گمشو....ندارم

 ...شده خشک گردنش کردیم حس... کرد بلند یسخت به را سرش مرجان

 ...تر آشفته...بود کرده تر خراب را خرابش حال, همه و همه...داده رخ اتفاقات... دهیپوس و کهنه خاطرات... گذشته مرور

 ...کردیم نابود را او شومش سرنوشت و تیواقع دوباره حس

 ...دهیپوس و یخال...بود خسته روحش...نداشت کردن تحمل يتوانا گرید جسمش

 ...شدینم تمام...کردینم شیرها...دیکشیم زبانه وجودش در که,بود نهیک و نفرت فقط

 ...ختیر شیچشمها در را نفرتش تمام

 ...یساغ غضبناك چشمان به را حرصش پر نگاه

 ...يدار ؟؟؟مهمونیکن خلوت يخوایه؟؟؟میچ-مرجان
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 ...شد همراه پرنگ و واضح يپوزخند با,اش هیکنا پر و دار شین يحرفها

 ...کرد فوت شدت با را نفسش یساغ

 ...نداره یربط چیه هم تو به کنمیم بخواد دلم يهرکار...ياریاخت يوارید چهار...ومدهین تو به ها یفوضول نیا-

 ...شهیهم واسه....يریم و یشیم بلند االنم

 ...شده سخت کردنت نه؟؟؟تحمل ای یفهمیم...کنم تحمل رو نحست وجود تونمینم گهید

 ...رفت سمتش به کوتاه یقدم با و برخواست جا از نیخشمگ مرجان

 ...يآورد یبدبخت فقط و فقط بودنت با که ییتو...آشغال ي دختره ییتو نحس-

 ....يبو وجودت که ییتو

 ...شد بسته دهنش...ماند کاره هینم حرفش صورتش بر یساغ دستان برخورد با

 ....گرفتیم آتش شیحرفها دنیشن از قلبش که یحال در, سوخت صورتش

 ...یسیمیوا من يرو تو که دهیرس ییجا به تیکار گهید حاال...ببند رو دهنت...شو خفه-یساغ

 ...چارهیب يریمیم يخمار از که نباشم روز هی من اگه, بدبخت آخه د

 ...که يبود پوسونده کفن تا هفت تاحاال نبودم من اگه...يموند زنده يادیز حاالشم تا

 ...يبود نشناس نمک اولشم همون از گرچه

 ....داشتم رو هوات شهیهم...کردم کمکت چقدر که بگو رو احمق من

 ...هرزه ي دختره, یمسیوا من يرو تو حاال

 ...چشمانش حالت به...شیبایز صورت به...  کردیم نگاهش, زده رونیب یچشمان با مرجان

 ...نبود ثنا هیشب اصال او نه

 ... شد انینما چشمانش يجلو مهربان و بایز زن آن ریتصو بازهم

 ...زده حسرت...نیغمگ...بود آلود اشک شیبایز چشمان بازهم



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 616 

 ...بکشد نفس توانستیم سخت.. آورد یم کم دنیکش يبرا نفس, کردیم حس

 ...دوخت اش حانهیوق چشمان به را چشمش

 کرده سکوت و بود دهیشن...بود دهیشن ها حرف یلیخ, روزها یلیخ که یدهان در...بکوبد دهانش در مشت با خواستیم

 ...بود زده دنینشن به را خود و بود دهیشن...بود

 ...ازمندشین...بود محتاجش چون

 ...ندادن جواب...دنیشن حرف...شدن ریتحق بود یکاف گرید یول

 ...کند یخال سرش بر را ها حرف آن تمام یتالف خواستیم حاال

 ...کرد بلند را دستش

 ...شد پرت عقب به محکم,یالعمل عکس هر انجام از قبل اما

 ...وفتدیب نیزم بر و شود پرتاب عقب به مرجان شد باعث و دیکوب اش نهیس تخت بر محکم دست با یساغ

 ؟؟آره؟؟يکرد پاره ؟؟؟افساریوحش ه؟؟چتهیچ-یساغ

 هان؟؟...خورمیم یمفنگ يتو از من يکرد فکر

 ...بزنه رو پسر هی مخ نتونست یحت که,عرضه یب و پا دست یب يتو از

 ...بود شده خشدار حرص از شیصدا...کرد نگاهش نیخشمگ و سرخ یچشمان با مرجان

 ...منگ سرش...نیسنگ شیها نفس

 ...یعوض شو خفه...شو خفه-

 ...من نه ییتو شه خفه دیبا ك یاون-یساغ

 ...گمیم دروغ مگه

 ...کنه نگات نبود حاضر یحت که سوسول بچه هی خاطر واسه يکرد مسخره رو خودت عمر هی

 ؟؟؟هان؟؟؟یچیه آخرشم و يبود دنبالش سال چند
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 شه؟؟؟یم مردت و شه؟؟؟کشتهیم چاکت نهیس و عاشق يکرد فکر

 ...برگرداند را شیرو مرجان

 ...دیکشیم خط اش نداشته اعصاب يرو مدل بد یساغ يلبها بر نشسته پوزخند

 ؟؟يدیچ سهیدس ؟؟کميکرد يباز رل و يدیکش نقشه ؟؟کميزد در اون درو نیا کم-یساغ

 ...یهست االن که ینیا شد...شد یچ آخرش

 ...ییا عرضه یب پس

 ...رهیگیم جشن رو ازدواجش داره و نامزدشه بغل تو اون...یینجایا تو چون

 ...بدونه که ستین هم مهم مرده ای ییا زنده دونهینم اصال...یباش مهم براش نکهیا بدون

 ...یهست یمفنگ و پا و دست یب پس

 کار؟؟؟یچ خوادیم رو معتاد يتو اون آخه

 ...نکند حس...ندینب...نشنود خواستیم...فشار پر و محکم...گذاشت شیها گوش بر دست مرجان

 ...  شد ریسراز چشمانش از بازهم اشک

 ...داشت وجودش در که یحرص تمام با...وجود تمام با...زدیم ادیفر حاال

 ...نکردم خفت خودم تا شو خفه فقط...شو خفـــــــــه....آشغال شو خفـــــــــــه گمیم بهت-مرجان

 ...داشت لب بر یبزرگ لبخند که یحال در...داد تکان شیبرا يسر تاسف با یساغ

 ....یشیم منکر وقت اون....کنهیم وونتید هم دنشیشن-یساغ

 ...یچیه واسه يداد هدر رو خودت عمر که سرت بر خاك

 ...دیچیپ فضا در مرجان غیج يصدا بازهم

 ..یلعنت نبود یچیه..نبود یچیه,نـــــــــــه-

 ...برگردادند را شیرو ییاعتنا یب با یساغ
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 ...شد دهیپاش مرجان ي شده له وجود بر دیاس مانند, کلماتش نیآخر که یحال در

 ...نبود یچیه آره-یساغ

 ...يبود یچیه که يبود تو نیا...بود يادیز تو واسه اما

 ...يادیز...بود يادیز واست

 ...گرفتیم گر...سوختیم...دیلرزیم خشم از مرجان

 ...بود پا به یجهنم وجودش در

 ...شد بلند نیزم يرو از و کرد مشت را دستانش

 ...شدینم ساکت ییا لحظه که ییصدا...نداشت را شیصدا دنیشن تحمل گرید

 ...بود شده زیلبر صبرش...نداشت را تحملش گرید...بشنود خواستینم گرید

 ...بود بس گرید

 ...رساند او به را خود هیثان چند یط...بلند يها قدم با

 ...کردیم زمزمه خود با که یحال در

 ...ستمین یمفنگ...ستمین یپاچلفت و دست...ستمین عرضه یب...ستمین یچیه من-

 دنیکش با,شد همراه اش کلمه نیآخر و بردیم کار به کردنش ریتحق يبرا اوقات اکثر یساغ که, بود یکلمات تمام نهایا

 ...وارید بر سرش شدن دهیکوب و عقب از یساغ يموها

 ..کردینم زمزمه گرید

 ...را ساله چند و نیچند يها عقده...کردیم یخال عقده و زدیم ادیفر...زدیم ادیفر

 ...را نهیس در مانده يها عقده

 .....ـــــــــستمین....ستمین هرزه....ستمین هرزه من-مرجان

 ...شدیم دهیکوب وارید بر تر محکم یساغ سر,دهانش از کلمه هر شدن خارج با
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 ...لرزاندیم را تن وارید با سرش برخورد از که يبد يصدا گرفتن نظر در بدون

 ...وارید بر شده پخش يها خون يقرمز دنید بدون

 ...را شیور به رو جان یب جسم حال نه...را خود حال نه...دیفهمینم را زیچ چیه گرید

 ....لحظه چند از بعد

 ...ستادیا تر عقب و کرد رها را او...شدن سبک...شدن یخال بعد

 ...افتاد نیزم بر یساغ نیخون و جان یب تن, کردنش رها با

 ...کردیم نگاه رنگ قرمز وارید و یساغ خون در غرق صورت به, بود داده انجام که يکار از ناباورانه مرجان

 ... بست را چشمانش

 ...دیلرزیم بود دهید آنچه از وجودش تمام....کرد دنیلرز به شروع شدت به تنش

 ...آمد سراغش به يبد تهوع حالت

 ...آورد باال را اش معده درون یچیه و گرفت دهانش يجلو را دستش...خوردیم هم به بیعج حالش

 ...شد برابر چند تنش ي رعشه نشیخون دستان دنید با

 ...ردیمیم ترس از ماند یم آنجا اگر...رفتیم دیبا

 ...نشد کم لرزشش و شد دور...شد دور نشیخون تن و او از قدم به قدم

 ...دیلرزیم هم هنوز...گرفت در ي رهیدستگ بر را دستش...بود دهیرس یچوب در به حاال

 ...داد نیزم بر افتاده رنگ سرخ جسم آن به دوباره را نگاهش

 ...گذشته يروزها تمام...هیثان چند ي اندازه به...گذشت نظرش از سال چند نیا تمام

 ...را تمامش...دهید افراد تمام

 ....برداشت در رهیدستگ از را اش بسته خی دست

 ...برود که داشت را کجا...کند فرار خواستیم یچ از....برود خواستیم کجا
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 ...کرد نگاه بود ستادهیا که ییجا به

 ...آخرش آخر...بود ایدن آخر شیبرا آنجا....بود دهیرس خط آخر به او

 ....ختیگریم چه از

 ...باختن يبرا...نداشت دادن دست از يبرا يزیچ که او

 ...بود ذهنش در زیچ کی فقط

 ...شیبرا بود یمناسب فرصت دیشا حاال....کردیم فکر آن به فقط لحظه آن در

 ...کلمه کی فقط

  ...انتقام

 ...دیچیپ خود دور به شتریب را پتو ادیز يسرما حس از

 ...یبکن نرمت و گرم يجا و خواب از دل یتوانستینم که روزها آن از...بود يابر و سرد يروزها آن از امروز

 بیترغ خواب به شتریب را ها چشم بلکه....داد ینم را خواب تخت از کندن دل و يداریب اجازه یگاه صبح ي گرفته يهوا

 ...کردیم

 ...گرفتیم چشمانش از کم کم را خواب امد یم در صدا به مرتبا که خانه زنگ يصدا یول

 ...نبود بردار دست هم در پشت فرد یول...شود بلند شیجا از خواستینم دلش اصال

 ...آمد یم در صدا به نفس کی زنگ

 ...آمد نییپا تخت از و زد کنار را پتو کردیم صبح اول محل یب خروس نثار که یراهیب و بد با همراه بالجبار

 ...انداخت خود به یکوتاه نگاه نهیآ در...  کرد تنش یحوصلگ یب با را کاپشنش

 ... بود ختهیر یشانیپ يرو شانیپر اهشیس يموها

 ...  گرفت نهیآ از نگاه تفاوت یب

 ...  رفت در سمت به آلود خواب و ختهیر هم به ي افهیق همان با
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 ...شدیم داریب خواب از بد ها صبح هنوز...آمد یم خوابش هنوز...کردیم لند و غر لب ریز هنوز

 ...بود نیسنگ خواب شهیهم مثل

 ...است یبداخالق يروزها ان از امروز دانستیم..است درهم شیها اخم که نداستیم

 داشتن بر الیخ...بود نداشته بر زنگ يرو از را انگشتش هنوز که محل یب خروس نیا...بود يزور يداریب نیا هم لشیدل

 ...نداشت هم

 ...دیپر سرش از بایتقر خواب عسل خندان و شاداب چهره دنید و در شدن باز با

 ...بود مشهود هنوز اش چهره اخم...کرد بسته و باز را چشمانش

 ...بود ستادهیا شیرو به رو دست در یظرف با همراه...نیدلنش و مهربان ي چهره همان با مرتب و کیش شهیهم مثل عسل

 ...بود ینیریش و آرام لبخند از پر شیلبها که یحال در

 ...کردیم نگاهش هنوز نیام

 ...بود رفته که يروز از هفته کی...گذشتیم دنشیند از هفته کی

 ...یزندگ عمر کی يبرا...ردیبگ میتصم اش ندهیآ يبرا تا بود رفته...دل کی...شود مطمئن تا...کند فکر تنها تا بود رفته

 ...بود گذشته دلهره و شیتشو با که يا هفته...بود خبر یب او از که ییا هفته

 ...بود نکرده شیرها ییا لحظه ینگران و استرس هفته کی نیا تمام در

 ...دیترسیم

 ...شدن تنها دوباره از...عسل رفتن از دیشا...دانستینم را اش یقطع لیدل و دیترسیم

 ...بماند...باشد مثبت نظرش...برگردد او تا خواستیم خدا از اش ییتنها در یگاه

 ...کردیم تاب یب...لرزاندیم را دلش زدیم ادیفر را ماندن که بشاش ي چهره نیا حاال

 ...بود سردش شدت به لحظه آن

 ...ردیبگ دیند را درونش يصدا...باشد تفاوت یب ضینق و ضد احساسات نیا به نسبت کرد یسع 
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 ...کند نگاه صورتش به و ردیبگ خود شانیپر افکار از دل شد باعث عسل يصدا

 ...ریبخ شما صبح...قربان کردم عرض سالم-

 ...زد یکمرنگ لبخند نیام

 ...گرفتیم لبخند را شیجا و رفتیم چهره از کم کم شیها اخم

 ؟؟؟ياومد خبر یب صبح؟؟چرا موقع نیا نمی؟؟؟ایکنیم کاریچ نجایا تو...سالم-

 ...کردم حروم رو ات جمعه خواب ینارحت هیچ-عسل

 ...آوردم صبحانه واست اوال

 ....دوما

 ...ندیبب شیها حرف از را نیام العمل عکس خواستیم....کرد نگاهش دقت با عسل

 ...ابد تا...شهیهم يبرا...بمونم که اومدم -عسل

 ...دهانش از شده خارج بخار با همراه..دیکش یقیعم نفس

 ...يبخوا تو که وقت هر تا-عسل

 ...تر گرم وجودش...تر آرام دلش...شد تر پررنگ نیام لبخند

 ...شود وارد عسل تا دیکش کنار را خود زمان هم

 ...ياومد خوش-

 ...مینشد ناکام و مینکرد خی جفتمون تا داخل دییبفرما االنم

 ...سوختیم حرارت و یداغ از وجودش که یحال در...شد وارد یفیظر چشمک با همراه عسل

 ...بود یکاف شیبرا نیام بخش تیرضا لبخند دنید

 ...شد دوچندان اش یصبحگاه يشاد...کند صبر یواقع وصال يبرا عمر کی تا بود یکاف

 ...يگرید وقت هر از تر بزرگ لبخندش
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 ...قربان چشم به يا-عسل

 ...شدند گرم ي خانه وارد شانه به شانه... هم کنار در هردو و بست را در نیام

 ...هردو يبرا...بود یخوب يروز روز آن

 ...یمیصم و گرم يروز...یداشتن دوست و آرام يروز

 ...خوردند صبحانه هم کنار در

 ...ها نداشته و ها داشته از...آرزوها از...شانیها نقشه از...گفتند ندهیآ از...زدند حرف

 ...شدن ریاس و ماندن...بودن يبرا تالش...قول...تعهد از

 ...وقت چیه...نشود دلسرد وقت چیه...نگذراد شیتنها وقت چیه داد قول عسل

 ...آورد دست به را عشقش عاقبت تا...کند خود مال را نیام روح و قلب تا کند تالش...بجنگد انقدر

 ...دلگرم...دواریام...شدیم آرام بودنش از... وجوش از... شیحرفها از نیام

 ...خوب یزندگ کی داشتن دواریام...دوباره آرامش افتنی دواریام

 ... را شیسع تمام...کردیم را تالشش تینها دیبا و خواستیم

 ...ببندد ندهیآ و حال به دل و کند فراموش را گذشته خواستیم

 ...کند میتقد ماندگان به و بستاند رفتگان از دل

 درانهیخر نگاهش...دیکاو نگاه با را جا همه...چرخاند خانه دور تا دور را نگاهش همزمان...کرد جمع را صبحانه زیم عسل

 ...بود

 ...نیام کمه یلیخ وقتمون-عسل

 ...ادهیز نکرده کار...نمونده يزیچ گهید...میکن شروع امروز از دیبا...نمونده یعروس تا شتریب روز 6

 ...روشنش چشمان در رهیخ...ستادیا عسل کینزد و شد بلند شیجا از نیام
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 زیچ همه...خودشه يسرجا زیچ همه نباش يزیچ نگران...زمیعز میکرد قبل از رو کارها ي همه که ؟؟؟مایچ واسه-نیام

 ...مرتبه

 ...کرد نگاهش مطمئن یصورت و قاطع یچشمان با عسل

 ...باهم...میبد انجام خوامیم که هست هم ییا گهید يکارها اما...دونمیم رو اونا-

 ...کامل دیخر هی...دیخر میبر باهم خوامیم نکهیا اول

 ...داره کم زایچ یلیخ خونه نیا

 ...تو ي قهیسل با...خودم ي قهیسل به اونهم کنم پرش خوامیم

 واسه هم شهیم عوض نجایا يهوا و حال هم...کنه رییتغ...بشه عوض زیچ همه خوامیم...میبخر دیبا که هست زهایچ یلیخ

 ...خوبه خودمون هیروح

 ...آورد باال سکوت ي نشانه به را دستش نیام

 ...یاضاف خرج یعنی نایا...میبمون نجایا ستین قرار که ما...ستین کارا نیا به يازین-

 ...آپارتمان به میبرد رو تیجهز تمام رفته ادتی نکهیا مثل

 ...تو و من...میکن یزندگ توش قراره ییجا به

 ...ییا خاطره...يریتصاو کردن نگاه با همزمان...گرداند خانه دور تا دور را نگاهش سپس

 ...ریتصو کی...خاطره کی گوشه هر...گذشتیم ذهنش از

 ...بود داده قرار مخاطب را ریتصاو آن ییگو... دارش خش يصدا..بمش يصدا

 ...بزرگه یلیخ اسمون خونه نیا-نیام

 ...هیشگیهم نجایا از رفتنم...وقت چیه...نجایا برگردم خوامینم گهید من...مونهیم یخال بعد به نیا از نجایا

 ...يزود به...نداره کم هم يمشتر اتفاقا...بفروشمش که نمیا فکر تو

 ...زد زل نیام چشمان یاهیس به و گرفت باال را سرش...امد تر کینزد یکم عسل
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 ...کنمیم خواهش...نزن قولت ریز پس...يداد قول تو....نه نیام نـــــه-

 ...کرد نگاهش متعجب و نامفهموم نیام

 ...جا نیهم...باشه مونیزندگ شروع نجایا خوامیم...میبمون نجایا خوامیم من-عسل

 ...هات یتلخ انیپا...یقبل خاطرات انیپا...ما یزندگ شروع

 ....کنهیم تر سخت رو زیچ همه فقط...کنهینم درست رو يزیچ فرار کن باور...کن شروع االن نیهم از پس يداد قول تو

 ؟؟؟؟یکن فرار تیواقع از يخوایم یک تا...کن تمومش رو جدال نیا...يایب کنار خودت با یهرچ از اول دیبا تو

 ...نشست یصندل يرو و برگردادند را شیرو نیام

 ...کردیم دیتاک شیها حرف بر مصرانه عسل یول

 ...خودت وجود يتو...یکن حلش خودت واسه و ینیبب...ینیبب دیبا...یکن قبول دیبا-عسل

 ...مونهیم وجودت يتو ییجا هی...ادتهی تو شهیهم اما ینیبینم...مونهیم باهات شهیهم خاطرش ینینب اگر

 ...زشیچ همه با...يایب کنار باهاش دیبا

 ...میکن کمک هم به دیبا...میدار شیپ در یسخت راه....میکن تحمل دیبا جفتمون...یکن تحمل دیبا

 ؟؟؟یچ که آخرش اما...کن باور تره سخت من واسه...سخته دونمیم

 ...زیچ همه با...یبش رو به رو قتیحق با یبتون دیبا زم؟؟؟توین؟؟؟عزیام

 نیا گهید خوامینم من...یبش راحت یتونیم...یبش تفاوت یب بهش نسبت یتونیم...یکن فراموش یتونیم که است موقع اون

 ...نمیبب چشماتو عذاب

 ...گذاشت نیام ي شانه يرو پشت از را دستش عسل

 عشقم؟؟؟ گمیم یچ یفهمیم...یفهمیم-عسل

 ...داد تکان را سرش تنها نیام

 ...استاد شیرو به رو و زد دور را یصندل عسل
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 ...کردیم مرتب را نیام ي ختهیر هم به يموها دست با که یحال در

 ...کردیم رو و ریز را نیام وجود که يکار

 ...دیبرکش او يسو به اریاخت یب الشیخ شیموها درون عسل دستان حرکت با

 ...دیپسندیم شتریب را اش یهپل ي افهیق...ختیریم بهم شتریب را شیهموها شهیهم ثنا

 ...شد حال همره و کند دل گذشته از برگشته سخت يسفر از تازه که ییا خسته مانند...گرفت او از را االتشیخ عسل يصدا

 ...میدار کار یلیخ که ریبگ دوش هی خان تنبل پاشو...گهید پاشو هم حاال-عسل

 ...کن درست افتویق نیا پاشو

 ...فشرد و گرفت دست در را عسل دستان نیام

 کردم؟؟؟یم کاریچ من ينبود تو اگه-

 ...دیبوس آرام را صورتش و شد خم اریاخت یب عسل

 ...داد اهشیس يموها به را نگاهش سپس

 ...شاداماد يشد یهپل یلیخ...یکن کوتاهش يبر دیبا...شده بلند یلیخ موهات-

  ...میندار وقت یلیخ...پاشو

 ...بود اتمام به رو سرد یشب آمدن و هوا یکیتار با خوبشان روز

 ...شدیم سردتر و کیتار هوا گذشتیم هرچه

 ...بودند تکاپو در همچنان یول

 ...کردینم غیدر هم زهایچ نیکوچکتر دیخر از یحت... دیخریم,آمد یم مناسب نظرش به که را هرچه عسل

 ...دیجد یزندگ کی يبرا...تازه یشروع يبرا,باشد دیجد لیوسا ي همه خواستیم...کند نو را زیچ همه خواستیم دلش

 همچنان شانیلبها یول خسته دو هر...بود نمانده شانیبرا یجان گرید که,کرده دیخر و رفته راه صبح از انقدر

 ...بود گرم گرم دستانشان...دیخندیم
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 ...دادیم نظر یگاه هم نیام...کردیم انتخاب را زیچ همه یخاص جانیه و شور با عسل

 ...کردیم یبداخالق یگاه...زدیم غر یگاه

 یب و سرد را وجودش و گذاشتیم اثر هم او يرو هوا يسرد...شدیم عوض هم او يهوا و حال,  شدیم تر کیتر هوا هرچه

 ...کردیم حس

 ...دارد انتظار در یسخت شب که بود نیا نشانگر زیچ همه

 و شود تمام زودتر شانیکارها خواستیم دلش....داشت یبیعج حال...بود افتاده تاب و تب به وجودش شب یاهیس آمدن با

 ...نداشت را زیچ چیه تحمل گرید...برگردند

 ...خواستیم ییتنها اش حوصله یب دل

 متوجه نکهیا یب کردیم یط يادیز سرعت با را ریمس...رساند خانه به را عسل,  بایز و گرم یطیمح در شام صرف از بعد

 ...شده خبر چه دانستینم هم خودش...باشد يزیچ

 ...برسد زودتر خواستیم دلش فقط

 ...ساعت چند ي اندازه به یحت...بود سخت شیبرا يدور...برود و بکند دل او از خواستینم دلش عسل نکهیا با

 ...بود تابیب و گرفتیم بهانه بیعج دلش...شب يها آخر...آخر لحظات...باشد تنها خوادیم کردیم حس بیعج نیام یول

 ...ییسو به...کشاندیم ییجا به را او دلش

 دوباره را زیچ همه...آمد یم کنار...شدیم رو به رو زیچ همه با دیبا او...بود عسل با حق دیشا...نداشت ماندن طاقت گرید

 ...کردیم مقابله...دیدیم

 ...نداشت را یکالم گفتن يارای بانشیز یول کند تشکر,بود کرده مشیتقد که یخوب روز خاطر به عسل از خواستیم دلش

 ...گذاشت اش یخستگ يپا به را همه اما...بود شده نیام حالت رییتغ متوجه عسل

 ...دادینم بروز را يزیچ شب یاهیس در دارش تب چشمان

 ...شد طاق طاقتش گرید...عسل رفتن و شدن ادهیپ با

 ...کردینم درك...دیفهمینم را لشیدل...افتاده جانش به که ستیا ولوله چه نیا دانستینم
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 ...است شانیپر همه نیا چرا دانستینم...شده مرگش چه دانستینم

 ...چرخاند را فرمان...فشرد گاز پدال يرو را شیپا

 را حرفش خواستیم مصرانه و بود کرده لج شب آن که یدل...بود او حرف حرف حاال...دادیم فرمان او به که بود دلش حاال

 ...بنشاند یکرس به

 ...بود او کار ها يقرار یب نیا یتمام

 ...بود کرده اش یمحل کم...بودش گرفته دیند, سالها و روزها نیا یتمام که,وجوش از ییا تکه

 ...باشد او يبرا...برقصد او ساز به خواستیم...وجود تمام با... امشب...حاال

 ...شدیم تر پررنگ خاطرش..کردیم حسش شتریب رفتیم هرچه...دوخت شیآشنا ریمس و رو به رو به را چشمش

 ...بود کرده يدور ان از سالها که يریمس...شناختیم خوب را شیرو شیپ ریمس

 ...شیبرا بود ياجبار يزیناپره کجوری

 ...خود با آمدن کنار وقت...دنید وقت...بود ییرو به رو وقت حاال

 يخنکا يتو...هم دست به دست...او همراه...بود رفته ثنا با ها شب اکثر که بود يریمس, رفتیم شب آن که يریمس

 ...یزمستان يسرما...يزییپا باران...تابستان يگرما...بهار

 ...هرشب و روز هر...شهیهم و شهیهم

 ...شان یشگیهم گاهیتفر

 ...کرد پارك یخال يجا در را نیماش

 ...بودند يشاد حال در سرما از فارق که يافراد...خوردیم چشم به يافراد هنوز یول, بود گذشته مهین از شب

 ...دوخت شیرو به رو يآدمها به را نگاهش...کرد جمع نهیس در را شیدستها...داد يفلز ییا لهیم به را اش هیتک

 ...بود شانینجواها گر نشان دهانشان از شده خارج بخار...زدندیم قدم هم کنار در که یجوان يمردها و زن

 ...دندیخندیم بلند يصدا با و خواندندیم شعر...گذراندندیم خوش دورش...کرده روشن آتش ها پسر و دختر از ي گروه
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 ...خواستیم بلند ي خنده هم او قلب...بود دهینخند نگونهیا بودکه وقت یلیخ...لرزاندیم را قلبش بلندشان ي خنده يصدا

 ...ادی از پر...خاطره از پر ذهنش...مردم یخوشگذران یپ نگاهش

 ...شیها بهانه...شیها حرف از پر...اری يصدا از پر

 ...را شیها يقرار یب...را خرابش حال نیا لیدل دیفهمیم حاال

 ...باشد او خواستیم فقط...کردیم فکر کنارش در بودن و عسل برگشتن به روزها نیا تمام

 ...کندیم رییتغ او با...کندیم عوض...کندیم شاد را او وجودش کردیم فکر

 بهانه جانش و دل بود؟؟؟چرا تاب یب نهمهیا چرا پس...شهیهم يبرا...بماند تا بود آمده...بود برگشته که حاال...حاال یول

 نبود؟؟؟ خوشحال گرید گرفت؟؟؟چرایم

 ...امروزش يشاد...اش صبح لبخند بود رفته کجا

 ...بود دلتنگ او

 ...داشت گردن در هنوز را رشیزنج که بود یکس دلتنگ او 

 يجا...فشرد دستانش در را ریزنج...سوزاندیم را سردش گردن داغ ریزنج...برد ثنا ییاهدا ریزنج و گردن سمت به را دستش

 ...را ثنا دستان

 ...گذاشت هم يرو را چشمانش 

 ...وجود تمام با...دشیدیم...کردیم حسش کامال حاال 

 ...آمد یم قلبش اعماق از که يلبخند...دیخندیم هم خودش يلبها...کند حس را شیلبها يرو نشسته لبخند توانستیم 

 ...او يدستها انیم را خودنش چرخ...را ترکش هشت دامن گرفتن موج...ندیبب را لحظات آن تمام تونستیم

 ...شدیم حس دستانش...شیها بوسه يجا یحت

 ...کرد باز را چشمانش

 .. شان یزندگ از زیلبر ي خنده يصدا...کند باز هم از را چشمانش شد باعث ي مرد و زن ي خنده پر يصدا 
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 دیخر مشغول و بودند ستادهیا ییا دکه کنار خردسال یکودک با همراه یجوان مرد و زن...شد دهیکش سمتشان به نگاهش

 ...بودند

 ...دیخریم را خواستندیم که يزیهرچ شانیبرا خنده و یشوخ با و گذاشتیم فرزندش و زن سر به سر مدام مرد

 بچه مانند و کندیم لج...کندیم ذوق ترشک و لواشک دیخر يبرا چگونه که دیدیم را ثنا يبایز لبخند زن آن خندان نگاه در

 ...کوبدیم نیزم به پا ها

 ...را عشق...دیدیم را خودش يها طنتیش و یمهربان مرد صورت در

 ...پدرانه...عاشقانه و محکم...بود پدرش دستان درون کودك دستان

 ...ندیبب خواستینم گرید... بست را چشمانش...گرفت درد قلبش...سوخت چشمانش

 دانستینم یحت...شدیم خاکستر و سوختیم...گرفتیم آتش فرزندش يادآوری از شهیهم...نداشت کودکش از ییا خاطره او

 ...باشد عشقش هیشب فرزندش داشت دوست شهیبود؟؟؟هم ثنا هیشب ایآ...است یشکل چه

 به...بود کرده رو و ریز را تهران تمام...بود افتهین او از يخبر یب جز ياثر چیه یول...گشته دنبالش به ها ماه که يفرزند

 ...لیسه همراه

 ...نبود یول 

 ...بود نذاشته برجا خود از ياثر چیه ثنا...نبود بند ییجا به دستش یول...بود رفته هم گرید شهر چند به یحت

 صورتش بر روزها آن يادآوری از که یاشک یداغ...بود شده روان صورتش بر حاال که بود یاشک یداغ از چشمانش سوزش

 ...ختیریم

 ...گرفت شیپ در را خلوت ییسرباال راه و کرد دغدغه یب و شاد جماعت آن به را پشتش

 ...شدن ریاس...بود دادنش دل شب ادآوری که یبرف...بود گرفته دنیبار به شروع يزیر برف که یحال در

 ...گردانش عروسک آور ادی

 

 برفی روزاي از خسته همیشه
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 حرفی دو ي شده پریشون عشق 

 است گرفته دلت اگه بودم گفته 

 هست دلت ي واسه جا دلم کنج 

 

 ...برداشت قدم و برد فرو شیها بیج درون را دستش

 ...بزند حرف خواستیم...کند شیصدا... شود کینزد خدا به...برود باال خواستیم

 ...شدیم بلند بخار هم او دهان از حاال

 ...گفتیم ثنا با ریمس نیا در که ییها زمزمه...دیشنیم شیخدا و خودش فقط که ییها زمزمه با همراه

 ...گفتیم شیبرا هم حاال

 ..ازین و راز...دل و درد...کردیم هیگال...زدیم حرف او با

 ...خودش يبرا...سوختیم داشت دلش

 ...زدیم حرف و رفتیم راه

 ....رو روزم و حال ینیبب تا ییمعرفت؟؟؟کجا یب ییوفا؟؟؟کجا یب ییکجا-نیام

 ؟؟؟چرا؟؟؟یستین چرا

 ...دهیرس کجا به نتیام ینیبب تا ییکجا

 ...يکشوند کجا به منو نیبب...يکرد کاریچ باهام نیبب...کن نگام ایب...نیبب ای؟؟؟بییکجا 

 نامرد؟؟چرا؟؟؟ چرا ؟؟؟آخهيکرد نابود رو تیزندگ چرا...تمیزندگ ینگفت مگه

 ؟؟یکنیم کاریچ ي؟؟دارییکجا حاال

 ؟؟؟ییمن؟؟؟کجا عشق ییثنا؟؟؟کجا ییکجا
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 هاتو خنده بهار ببینم بیاي باید

 باتو برفی روزاي شه تموم بذار بیا 

 

 ...سوزاندیم را دارش تب چشمان که بود داغ انقدر چشمانش درون شده جمع اشک قطرات

 ...نداشت يدار خود تحمل گرید

 ...تر بلند اش مردانه هق هق يصدا...تر تاب یب دلش...شدیم تر دیشد بغضش رفتیم باال هرچه

 ...ستادیا اش خسته يپاها

 ...بود خسته...نداشت برداشتن قدم توان گرید

 سرخ...یماه و ستاره چیه بدون...گرفته و يابر آسمان کینزد...بود کشینزد چقدر...آسمان يرو به رو...گرفت باال را سرش

 ...یبرف و

 ...مهتاب یب

 ...بود خراب حالش چقدر...ختیریم صورتش بر برف سرد يها دانه

 

  زده شادم شعر به غمو رنگ

 غمزده گالیول از پر دشت 

 ببینی بیاي خودت میخواد دلم

 زده باهم تو قلب منو نبض 

 گالیول از پر دشت پل از گذشته عشقت 

 برفی روز ي خسته حرفی دو ي گمشده 
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 ...بخواهد زیچ کی فقط تا بود رسانده او به را خود...کشینزد...بود خدا با حاال

 ...رنگش سرخ آسمان يور به رو...شد بخش فضا در ازشین در غرق يصدا

 ...یچیه...خوامینم ازت یچیه....ایخدا....ایخـــــــدا-

 ...فقط

 و منطق...خواستیم را زیچ کی صادقانه قلبش...دوخت آسمان دل به را چشمانش...کرد بلند آسمان سمت به را دستانش

 ...باهم احساسش

  ....بده نجــــــاتم فقط-

 ...گشود آرام را اتاق درب مایش

 ...آمد ینم هم شیصدا و سر, امدهین رونیب اتاق آن صاحب که شدیم یساعت

 ...بود رفته فرو مطلق یسکوت در خانه

 ...شکستیم را آن نهیشوم يها چوب سوختن فقط که,بخش آرامش یسکوت

 ...داشت هوا يسرد از نشان که ییها چوب سوختن

 ...شهیهم مثل...بود گرم گرمه آنها ي خانه یول

 ...دیچیپ مشامش در,مردانه و خوش يعطر يبو از یموج,در شدن باز با زمان هم

 ...یسرزندگ از نشان...داشت نشاط و يشاد از نشان که یخوب يبو

 ...شد رهیخ شیرو به رو ي منظره به و دیکش یقیعم نفس

 یطانیش اوج در که ییا بچه پسر...بود شده گم لباسان از یانبوه انیم در که,دیدیم را یطانیش ي بچه پسر,شیرو يجلو

 ...دیرسیم نظر به سردرگم

 ...بپوشد را کی کدام دانستینم و کردیم رو و ریز را شیلباسها فیتکل بال شهاب

 ... کند انتخاب بود نتوانسته هنوز...بود افتاده یلباس گوشه هر...بود شده لباس يها یحراج هیشب اتاقش
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 ...بایز یشب...ساز سرنوشت یشب...سازد آماده شب يبرا را خود بود نتوانسته هنوز

 ...بود دهیکش را انتظارش ها مدت که یشب

 ...بود کرده يصبور... يشمار لحظه دنشیرس يبرا

 ...بود شده یوسواس و پسند مشکل بیعج شب ان

 شیلبها...بود تر شفاف شهیهم از نگاهش...زدیم برق يزیتم از شیموها و صورت...دیدرخشیم جانیه شدت از چشمانش

 ...دیخندیم آرام

 ...امد تر کینزد مایش

 ...داشتینم بر شیرو به رو یخواستن و دلنواز ي صحنه از چشم که یحال در 

 ...نیریش یجدال...کرد تماشا را ها لباس با جدالش و نشست شهاب ي ختهیر هم به تخت يرو

 ...خواهرانه یعشق با...اقیاشت...شوق با

 ...بود زده جانیه هم او

 ...بود دهیفهم را برادرش یپنهان حس که یزمان همان از

 ...عاشقانه بلکه...دوستانه نه...خواهرانه نه...دارد دوست را ثنا شهاب که دانستیم هم او حاال

 خود شیپ را يراز نیهمچ داشتن نگه تحمل گرید...بود گفته او با اش نهیس درون راز از شهاب که بود یکس نیاول مایش

 ...نداشت

 ...شوند خبر با او یمیقد و یدرون حس از ایدن ي همه تا بزند ادیفر خواستیم دلش حاال

 ...دارد دوست را عشقش چقدر او بدانند همه تا

 ...بود کرده بیترغ را او ثنا از درخواستش انداختن جلو در یحت...شود انیب موضوع نیا زودتر هرچه داشت اصرار هم مایش

 شهاب؟؟؟ يدیم طولش انقدر چرا-مایش

 ...گهید بپوش یچ هی؟؟؟يدار یفرق چه شب هر مثل امشبم
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 ...کن عجله کمی...من برادر شهیم رید...ينبود پسند مشکل و یوسواس انقدر که تو 

 ...  کرد پرت ییا گوشه به را کتونش یمشک کت شهاب

 ...ستادیا مایش يرو به رو کمر به دست و دیکش يدار صدا پوف

 ...من خواهره داره فرق یبکن رو فکرش که یاون از شتریب...داره فرق هم یلیخ...ستین هرشب مثل...نــــوچ-شهاب

 ...بود بلندتر شهیهم از که ییموها...دیکش لختش يموها داخل یدست, یقیعم نفس با همراه سپس

 ...ارزشــــه با...مهمه باشه امشب به مربوط که یهرچ...ادیز یلیخ...مهمه برام امشب-

 ...یکن تالش اش جهینت واسه کن یسع...مهمتره اش جهینت اما-مایش

 ...داد تکان را سرش شهاب

 ...کنم فکر اش جهینت به خوامینم...برام ستین مهم اش جهینت فعال,که بگم دیبا واقع در...شهیم یچ اش جهینت دونمینم-

 ...دنشیفهم...دونستنش...داره تیاهم که ماجراس اصل

 ...گفتنش مهمتر همه از

 ...احساسم ي همه...رو حسم...بدونه رو ماجرا اصل که نیا...مهمه واسم بدونه ثنا نکهیا

 ....کرده ردش معشوق که باشم خورده شکست عاشق هی دمیم حیترج...کنم يباز رو خوب برادر هی نقش گهید خوامینم

 ... یدونیم

 ...بود خواهد میزندگ شب نیبهتر امشب... وفتهیب که یاتفاق هر...بشه که یهرچ مطمئنم من

 ...مایش شب نیبهتر

 ...  نیبهتر

 ...بگذره...بشه تموم ترسمیم چون کنمینم عجله...خورمیم رو شدنش تموم افسوس دارم االن نیهم از 

 ...سرم تو بزنه کفش لنگه با آخرش اگه یحت شه تموم خوامینم...نهیبهتر...مهمه

 ...کنم يباز نقش ستین قرار گهید چون
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 ....کنم یمخف...بترسم...  کنم پنهان 

 ...شهابم خود...باختم دل خود...خودمم خود گهید امشب

 ...بود کرده يگرید وقت هر از تر نیکینم را اش چهره, یرنگ کم لبخند که یحال در... کرد کج مظلومانه را سرش سپس

 ...بهتره کدوم دونمینم...کنم انتخاب درست تونمینم...سردرگمم یلیخ من...یکن کمکم شهیم حاال-شهاب

 ...کرد کیبار بدجنسانه را چشمانش...شد بلند شیجا از مایش

 ...خورهینم آب چشمم که ؟؟؟آره؟؟؟منیپوشیم رو همون بگم من یهرچ یعنی-مایش

 ....یگرفتیم رادمیا تازه...يکردینم گوش من حرف به موردا نیا تو وقت چیه تو

 ...قرار سر يریم که اولته ي دفعه مگه

 ...گرفت اش خنده مایش یطانیش لحن از شهاب

 ...بود یکاف خود افتضاح ي قهیسل...نداشت یتیاهم ها قرار اون آخه-شهاب

 ...کند جمع را لبخندش توانستینم مایش

 گه؟؟؟ید يکردیم عمل رو عکسش گفتمیم من یهرچ نیهم واسه-

 ...نشاند شیها لپ بر ینیریش و محکم ي بوسه و کرد حلقه خواهر کمر دور را دستش شهاب

 ...هیانصاف یب سهکردنیمقا اونا با رو نیا...داره فرق یچ همه...دارم فرق من...داره فرق امشب که گفتم-

 ...کرد خم سر عانهیمط مایش

 ...شد شیلباسها هیوارس مشغول و جدا شهاب دستان حصار از را خود

 ...کرد زدن حرف به شروع,کردیم نگاه را ها لباس که همانطور

 ...بود آمده اتاق به گفتنش يبرا که یحرف

 ...دوتا ن؟؟؟خودتونیبر تنها ستین بهتر-مایش

 ...کرد یکوچک اخم شهاب
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 ؟؟؟یچ یعنی-

 ...دارمیم نگه رو امیت من یعنی-مایش

 ...همه ي واسه...بهتره بمونه من شیپ خدا به...سرما نیا تو اونم...ادیب هم بچه اون يدار اصرار چرا دونمینم

 ...که باشه امشبم دینبا بوده همراتون شهیهم چون حاال

 ...یبگ رو دلت حرف و یبزن حرف ثنا با یتونیم تر راحت هم تو ينطوریا

 ...کرد گوش مایش يها حرف به دقت با و ستادیا ییا گوشه شهاب

 ...خب...برات ستین مهم مگه...داره فرق امشب یگینم مگه بعدشم-مایش

 ...شهیهم مثل نه...نیبر ییدوتا پس

 ...دیکش خود طرف به آرام و گرفت را مایش يبازو...رفت طرفش به شهاب

 ...بود لبانش بر ینیریش و آرام لبخند که یحال در

 ...بود دلباخته شهاب همان هنوز...دیدرخشیم جانیه از چشمانش هنوز

 ...شهیهم...باشه ادی نویا...ستین تنها ثنا-

 ...یتیموقع چه تو و کجا کنهینم فرق...ما ي همه از یجزئ...ماجراس نیا از یجزئ امیت

 ...داره یسهم خودش ي اندازه اونم

 ...نداره کمتر باشه نداشته ثنا از شتریب اگر

 ...خوامیم رو نیا من چون باشه دیبا...شهیهم تا...شهیهم مثل...باشه دیبا

 ...شد رهیخ شهاب یطوس چشمان به میمستق مایش

 ...رو دتیعقا و افکار نه رو خودت نه...فهممتینم اصال ها وقت یبعض-مایش

 ...من داداشه آخه داره یربط چه

 ...نباشه که بهتره...امشب اما... همه از شتریب... هست ست؟؟؟چراین مهم گمیم من مگه
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 ...یکن عمل یتونیم بهتر...یبزن حرف یتونیم بهتر یباش تنها ثنا با اگه گمیم من

 زیچ همه دیشا اصال...تو خود یحت...نکنه برخورد دیبا که اونجور هیقض نیا به نسبت العملش عکس و امیت ترس از ثنا دیشا

 ...بخوره هم به

 ...نکنه درك ممکنه...بشه تیاذ ممکنه...دشینکون بحثا نیا وارد...اس بچه امیت

 ...رو بچه نیا هم یکنیم تیاذ رو خودت هم يطور نیا...نکن سختش رو هیقض

 ...رفت شیها لباس کمد سراغ به خودش و برگرداند را شیرو شهاب

 ...بود مصمم و آرام هنوز اش چهره یول...نداشت را قبل لحظات لبخند لبانش

 ...رسهیم شتریب شما ي همه از عقلش بچه اون-شهاب

 ...اونه اصل...اونه به مربوط که ییا گهید زیهرچ هم...نظرش هم و خودش هم...نهیمهمتر واسم امیت, مورد نیا در

 ...من به نسبت هیچ دشید بدونم خوامیم

 ...بودم طرفش...بودم پناهش و پشت جا همه و شهیهم من...قهیرف باهام...دوسته من با...شهاب گهیم من به اون

 ...داره اعتماد بهم امیت....نطوریهم اونم

 ...منه شیپ دالش و درد

 ...منه شیپ هاش یدلتنگ

 ...شترهیب منم از عقلش...نکن هاش یطونیش به نگاه

 ... داد تکان آرام را سرش مایش

 ...کردیم انتخاب و شدیم رو به رو...دیفهمیم...دیشنیم را زیچ همه میمستق دیبا امیت دیشا...بود شهاب با حق دیشا

 ...گذاشت تنها دشیعقا و افکار تمام با را برادرش و کرد حرکت در طرف به

 ... شدیم شب نیا به مربوط که يزیهرچ...کند انتخاب خودش بود نیبهتر دیشا

  ...را تنش لباس یحت
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 ...بود یمهتاب و صاف شب آن آسمان

 ..کردینم کم اش ییبایز از يزیچ هم هوا يسرد که, زن چشمک و درخشان يها ستاره از پر یآسمان 

 ...کردیم نگاه باغ یدنید يفضا به و نشسته,  یچوب يها ستون با, ییا شهیش و گرم قیآالچ درون ثنا 

 ... اهویه و یشلوغ از بود پر جا همه 

 .... خوردیم چشم به نشستن يبرا یخال يجا کمتر... بود شده پر ها گاهیجا و ها یصندل تمام 

 ... نشاط و يشاد از بود پر همه وجود...  آورده وجد به را همه بایز شب نیا انگار 

 ... بخش یزندگ و گرم يها لبخند از پر 

 ... باغ ییایرو و نیدلنش يفضا وجود با مخصوصا 

 ... زد مردم يتکاپو به یگرم لبخند 

 کرده آمدن به مجبور را او امیت البته صد و شهاب حد از شیب يها اصرار یول,  نداشت آمدن رونیب يبرا يادیز لیم امشب 

 ...بود

 ... کردیم شاد هم را او يشاد همه نیا دنید...بود یراض آمدنش از حاال 

 ... زدیم شور یکم دلش ته که یدرحال 

 ... نبود ها شب یتمام مانند امشب نظرش به اما...ندیایب رونیب باهم که آمد یم شیپ ادیز 

 ... خودش یحت...شهاب یحت...آمد یم متفاوت نظرش به زیچ همه 

 ... داشت فرق شب آن شهاب کردار و رفتار 

 .. تر محترمانه رفتارش و کمتر شیها طنتیش...شده مرموز یبیعج طرز به 

 ...نشست گرمش وجود بر سرد يهوا از یموج, امیت و شهاب ورود و در شدن باز با 

 ... چرخاند سمتشان به را سرش 

 .... شد وارد داشت لب بر یآرام تبسم که یحال در, گرم يها یدنینوش مخصوص ینیس با شهاب 
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 يرو,آورد در را کوچکش یپشم يها دستکش ورود محض به,  بود گرفته را رنگش یطوس اسپرت کت ي گوشه که امیت 

 ...چسباند او به محکم را خودش و نشست ثنا يپاها

 ... بود شده قرمز سرما ار دشیسف صورت 

 ... چسباند امیت سرد يها لپ به را اش یشانیپ....شد حلقه دورش محکم و سفت ثنا دستان 

 ... يدینم گوش اما...شده برف مثل صورتت نیبب...شهیم سردت رونیب نرو نگفتم-ثنا 

 ... کنم انتخاب خودم خواسمیم آخه- امیت 

 ... ختیر یدنینوش نفرشان هرسه يبرا شهاب 

 ...شد دهیکش شهاب متفکر صورت به, ها فنجان از شده بلند بخار از ثنا نگاه 

 ... کردیم نگاهش يا زنانه ینیب زیت و دقت با 

 ....کرد نگاه اش ي رهیخ يچشمها به و گرفت باال را سرش,  ثنا نگاه ینیسنگ حس با شهاب 

  ؟؟؟يدیه؟؟؟پسندیچ-شهاب 

 ... نگرفت مهربانش چشمان و او ي چهره از را نگاهش ثنا 

 ... دیدرخشیم بیعج که یچشمان 

 ... کرد قفل کوچکش دستان درون را شیدستها...چسباند امیت صورت به کنار از را صورتش 

 .... زمیعز بپسندم دینبا که من-ثنا 

 ....نباش نگرانش پسنده یم, بپسنده دیبا که اون... نترس اما 

 ... نشست صاف شهاب 

 ... کردیم تشیاذ یکم ثنا ي موشکافانه و رهیخ نگاه کهیحال در 

 ... ترسمیم...نگرانم من اما-شهاب 

 ... دیخند آرام ثنا 
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 ... یزنیم شده؟؟؟مشکوك يزیچ...یستین یشگیهم شهاب...شهیم بتیزیچ هی امشب تو- 

 ... شد انها بحث گر نظاره مسکوت و داد هیتک مادرش ي نهیس به را سرش امیت 

 ... ستین يدیجد موضوع...شده که وقته یلیخ...شده آره-شهاب 

 ...شود تر قیعم ثنا ي خنده,شد باعث که, دیکش یکوتاه آه سپس 

  اد؟؟؟یم کجا از سوز پر آه نیا... میندار خبر ما و شده ریاس ما خان شهاب نکنه-ثنا 

  ه؟؟؟یخبر...نمیبب بگو االی 

 ... زد يا کاره مهین لبخند شهاب 

 ... ثنا ادیم قلبم از- 

 .... بگو پس-ثنا 

 ... دکتر يآقا کرده دایپ يزیچ یینارسا کنم فکر...قلبته از مشکل نگو...ایشد عوض امشب گمیم 

 ... نداره یناراحت که نیا خب 

 ... کن درمونش...یقلب متخصص خودت سرت ریه؟؟؟خیچ از ترست 

 ... کنهینم افاقه تنها من تالش...کنه يهمکار دیبا اونم...خب اما...بکنم هم کارو نیهم خوامیم اتفاقا-شهاب 

 ... ترسونهیم منو که اونه...اونه از ترسم 

 ... اداس و ناز شترشیب...باشه دیبا...ستین یخاص يزیچ...هیعیطب ها ترس نیا-ثنا 

 ... شهیم بخواد و يبخوا وجودت تمام با اگه...بشه درمون باشه قرار اگه 

 ...شهینم يبدوز هم به هم رو زمان و نیزم,  بشه نخواد که اگرم...نه که اگرم 

 ... دیکشیم آه که بود ثنا حاال 

 ... بکشد ریت ییا لحظه قلبش شد باعث که یآه...بود سوز نهیس که یآه 

 ... کردیم تجربه را حس نیا که نبود يبار نیاول نیا 
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 ... سوختیم وجودش...دیکشیم ریت قلبش گذشته يادآوری از شهیهم 

 ... ناخداگاه...دیکشیم آه 

 ...گرفت را حرف ي ادامه يزیآم طنتیش لبخند با عیسر,  شود غرق تلخش ي گذشته در ثنا خواستینم که شهاب 

 و ناز تو قول به...ستین یکس کم خودش واسه هم ما طرف نیا خب اما...شهابه آقا خود تخصص يتو گهید اونش-شهاب 

 ... داره فرق یلیخ هم هیبق با...داره ادیز هم ادا

 ... دونمینم رو خوابش رگ من 

 ... برجکم تو بزنه...کنه عمیضا ترسمیم 

 ... شیخوایم اگه-ثنا 

 ... یباش داشته رو يزیهرچ انتظار دیبا...یبترس دینبا گهید یمطمئن اگه 

 .... رو شدن عیضا تو قول به یحت 

 ... رمیبپذ جانبش از رو يزیهرچ حاضرم...ندارم یحرف که من بابا-شهاب 

 ... کفش لنگه یحت...کوستین رسد دوست از هرچه 

 ... کنمیم دعا برات منم...یباش موفق...جلو برو....مونه ینم یحرف گهید پس خب-ثنا 

 ... یوفتیم دردسر تو رو کارا نیا نکن....شما ینباش خسته-شهاب 

 ... گرانید نه...یش کار به دست دیبا که ییتو نیا...ادیبرنم دستم از ییا گهید کار-ثنا 

 ... جاست نیهم منم مشکل آخه-شهاب 

 ... بگم بهش تونمینم خودم که نهیا مشکل یدونیم 

 ... گرفت خود به یآرام و مظلوم ي چهره سپس 

 نیا در خانم هی با خوامیم که باره نیاول نمیا خب...  هستم یخجالت و بینج پسر یلیخ من نکهیا نه...یشناسیم منو که تو- 

 ... ناواردم کمی نکهیا کنم صحبت ها نهیزم
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 ... ادینم در صدام...لرزهیم پام و دست...ستمین بلد یعنی 

 ... دیخند بلند ثنا 

 ... انداخت خنده به هم را امیت که ییا خنده...وجودش تمام با...دلش ته از 

 ... تو اونم...خب ؟؟؟آرهیخجالت-ثنا 

 ... بودم گفته صدباره تاحاال وگرنه...بگم تونمینم کن باور...گمیم يجد دارم...بابا نخند-شهاب 

 ... شد خشک لبانش بر لبخند شهاب حرف با که دیخندیم هنوز ثنا 

  ؟؟؟یبگ بهش و يبر دیبا تو...یبکن رو نکاریا تو خوامیم-شهاب 

 ... شد محکم شیصدا و يجد اش چهره...داد قورت را اش خنده مانده ته ثنا 

 ... نکن ها يباز نیا وارد رو ؟؟؟منيندار زبون خودت مگه بگم برم من یچ یعنی...شهاب ارین در يباز مسخره-ثنا 

 ... کنمینم يکار نیهمچ من 

 ... برگرداند را شیرو اخم با سپس 

 ... سخت شیبرا واقع در 

 ...گفتن عشق از بود سخت...یدادگ دل از گفتن, بود سخت 

 ... نداشت او به ياعتقاد گرید که يزیچ 

 ... ستادیا شیرو به رو و شد بلند ثنا يپاها يرو از امیت که بزند یحرف خواست شهاب 

  بگم؟؟؟؟ بش برم من يخوایم- امیت 

 شیبرا را زدن حرف که یچشمان...بود يادگاری که یچشمان...شد رهیخ چشمانش یاهیس به شده گشاد يچشمها با شهاب 

 ... کردیم سخت

 ... داشتیبازم گفتن از را او ها چشم آن درون يزیچ انگار 

  من؟؟؟ ي؟؟؟برایکنیم نکارویا يحاضر تو یعنی-شهاب 
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 ... داد تکان را سرش امیت 

 ... اوهوم- 

 ... دخترم ایب...کنهیم یشوخ داره شهاب...مامان نجایا ایام؟؟؟بیت-ثنا 

 ... گفتم يجد هم یلیخ...کنمینم یشوخ اصال من اما-شهاب 

 ... تر بلند شیصدا...تر قیعم اخمش...شدیم یعصبان کم کم ثنا 

  ؟؟؟یگیم یچ یفهمی؟؟؟میزنیم که هیچ ها حرف نی؟؟؟ایچ یعنی- 

 ... نکن مسائل نیا وارد رو بچه نیا خواهشا 

  من؟؟؟ ستمین با مگه امیت 

 .... کرد کج را سرش و زد کمر به را دستش...برگشت ثنا طرف به امیت 

 ... سمین بچه که من یول- 

 ... کرد نگاه شهاب به ضیغ با ثنا 

 ... رفتینم کنار لبانش از لبخند ییا لحظه که یشهاب 

 ... راه نیبهتر...بود فرصت نیبهتر نیا 

 ... رفت ضعف شیور به رو یداشتن دوست يکوچولو دختر آن يبرا دلش 

 ...لرزاندیم را ذلش چشمانش هرچند...کند کمک او به خواستیم قاطعانه که,  بلند اهیس يموها با يدختر 

 ... دیکش آغوشش در و کرد دراز امیت طرف به را دستش 

 ... مانهیصم و گرم...مردانه و محکم 

  ....پدرانه هم دیشا 

 ...چسباند اش نهیس به را سرش...کرد رها شهاب آغوش در را خود امیت

 ...کردیم نوازش را اهشیس يموها محبت پر و آرام شهاب يدستها
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 ...کردیم نگاهش قیعم...شد دوخته ثنا غضبناك چشمان به, شهاب حرف پر چشمان

 ...دیرسیم نظر به شهیهم از باتریز, ساده یمشک چادر آن با ثنا ي چهره

 ...معصوم و بایز

 ...کند نگاهش ها ساعت خواستیم دلش...نداشت را او از کندن دل الیخ شهاب چشمان

 ...بود نکرده نگاه شییبایز چشمان به نیچن نیا شدیم ها مدت

 ...درد از بود پر که یچشمان

 ...برساند یواقع آرامش به را او...ببرد نیب از را چشمانش درد...هست که یمتیق هر به...شده که هرطور بود کرده عهد خود با

 ...باشد دادنش دست از آن يبها اگر یحت

 ...ردیبگ او از را نگاهش شد باعث امیت حرکت

 ؟؟يبر ما شیپ از يخوایم یعنی-امیت

 ...دیکش نرمش يها گونه بر آرام را دستش...زد شیرو به یگرم لبخند شهاب

 برم؟؟ شتونیپ از خوامیم گفته یک...زدلمیعز نه-

 ....که یگفت ؟؟؟خودتیکن یعروس يخواینم مگه-امیت

 ...دیخند شهاب

 ...فهم و درك همه نیا به...بچه دختر نیا یرگیز و یباهوش همه نیا به

 ...بود او با حق

 ...دیفهمیم سنش از شتریب امیت

 من برم دارم رو کجا...هست منم ي خونه اونجا ضمن در...برم شتونیپ از که شهینم لیدل نیا اما...خوب دختر آره-شهاب

 آخه؟؟

 ...وقت چیه وقته چیه...رمینم اونجا از وقت چیه من
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 ...گرفت باال را سرش ثنا يصدا دنیشن با که, بود امیت چشمان یاهیس در غرق هنوز شهاب

 ...دخترم شهابه با حق- ثنا

 ...اون نه میماهست اصل در بره یکس باشه قرار اگه...اونه ي خونه اونجا

 ...دیرنج,  ثنا تلخ و دلخور لحن از شهاب

 هر در...ماند یم کنارشان جا همه و شهیهم او دیبگو خواستیم فقط...نبود يزیچ نیهمچ ها حرف آن زدن از قصدش اصال

 ..یتیموقع و طیشرا

 ...انداخت نییپا را سرش...گرفت دلخورش چشمان از نگاه ثنا

 ...یکنیم ازدواج زود ای رید حال هر به...توست ي خونه اونجا...گمیم دروغ مگه- ثنا

 ...که يکرد لطف یلیخ هم جا نیهم تا

 ...گذاشت کاره مهین را حرفش, شهاب بلند یکم و محکم يصدا

 ...گهید بســــــــه-شهاب

 ...کرد فوت شدت با را نفسش سپس

 ..یلیخ...ثنا یانصاف یب یلیخ-شهاب

 ...ماتم و غم يبو...دادیم بغض يبو شیصدا...کرد نگاهش ثنا

 ...دونمیم- ثنا

 ...بست را چشمانش شهاب

 ...ندینب را ثنا چشمان درون,  شده جمع اشک ي حلقه تا,  بست را چشمانش

 ...نداشت را سیخ يها چشم نیا دنید طاقت

 ...بود ها چشم آن يشاد شیآرز تینها

 ...داشت یسخت و بودن دل سنگ در یسع یمهربان اوج در که ییها چشم
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 ....شد باز, اش شانه به امیت دستان توسط یآرام ي ضربه زدن با, اش بسته چشمان

 ...آورد لبانش به لبخند,  اش کوبنده لحن با همراه امیت يصدا,  چشمانش کردن باز محض به

 ...بود درهم ییبایز طرز به شیها اخم که یحال در

 ...داشت تیعصبان يبو و رنگ کوچکش صورت

 ؟؟هان؟؟يکرد دعوا منو یمامان یچ واسه-امیت

 ...انداخت ثنا به یکوتاه نگاه...کند جمع را اش خنده کرد یسع شهاب

 پناهش و پشت...کند دفاع مادرش از که بود شده بزرگ انقدر شیکوچولو دختر...کردیم نگاه را دخترش لبخند با هم او

 ...اش یدلگرم تمام...باشد

 کردم؟؟ دعوا رو تیمامان یک من؟؟من-شهاب

 ...رفت ثنا طرف به و برگرداند را شیرو اخم با...زد کمر به را دستش...شد بلند شهاب يپاها يرو از امیت

 ...يدار دوسش گمینم دخترت دوس به گهید اصال...شما بله-امیت

 ...دیچیپ قیاالچ کوچک يفضا در شهاب ي قهقه يصدا

 ...هیگر هیشب دیشا...بود تلخ که يا خنده...دیخندیم هم ثنا

 ...کردیم شتریب لحظه هر را چشمانش درون اشک که يا خنده

 ...اش خورده گره هم در يها اخم... امیت غضبناك حرکت دنید با

 ...بود شده زنده شیبرا نیام يها یبداخالق ي خاطره

 ...بود پدرش اخم مانند هم اخمش

 ...رشیدلگ و معترض يصدا...قشنگش اخم... امیت ي چهره

 ...بود نیام تمام وارث او...بود او مانند همه و همه

 ...دیدیم را نیام او چهره در
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 ....شهیهم از تر پرنگ امشب و دیدیم را او شهیهم

 ...کرد پاك را چشمش ي گوشه دست با ندیبب را شیها اشک امیت انکه از قبل

 ...نشاند اش یتپل يدستها بر یطوالن بوسه سپس

 ...کردیم شانیتماشا ولع با شهاب

 ...را غم و درد نیا تمام بردیم نیب از دیبا...کرده مهیخ زن آن ي نهیس در یبزرگ یغم چه دانستیم یخوب به

 ؟؟؟یکنینم کمک بهم گهید یعنی خانوم امیت خب-شهاب

 دارم؟؟؟ دوست که ام؟؟من یخوب پسر که من

 ...بود غضبناك هنوز چشمانش حالت...گرفت شهاب طرف به را اش اشاره انگشت امیت

 ....ینباش يبد ي بچه گهید يبد قول دیبا-امیت

 ...گذاشت ش نهیس يرو را دستش شهاب

 ...مردونه قول هی...دمیم قول...چشم به يا-

 ؟؟؟یگیم بهش حاال

 ...کن بس کنمیم خواهش...یگیم یچ فهممینم اصال بگه؟؟؟من دیبا یک به بگه؟؟اصال دیبا یچ امیشهاب؟؟؟ت- ثنا

 ...اولش اول از...یبفهم...یبدون تا گمیم...گمیم رو زیچ همه...گمیم-شهاب

 ...داد هیتک سرش پشت به سپس

 ...ها منقل درون شده ور شعله آتش به...دوخت باغ از رونیب به را نگاهش

 ...رو اش لحظه به لحظه...ادمهی رو زشیچ همه... ادمهی اما...بودم کیکوچ یلیخ...بود سالم 6 من ها موقع اون-شهاب

 ...کنمیم یزندگ خاطراتش و خودش با دارم عمره هی

 ...ادمهی قایدق

 ...ماه مهر اواخر
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 ...بود صبح اذان يها کینزد

 درد انگار...خواستیم کمک و دیکشیم غیج مدام...دمیپر خواب از, وارمونید به وارید هیهمسا دنهیکش غیج يصدا با

 ...کردیم تشیاذ داشت يزیچ هی انگار...داشت

 ...نییپا رفتم عیسر

 ...دیپوشیم لباس داشت و بود شده داریب مامانمم

 ...شده یچ دونستمینم...بودم دهیترس...طرفش رفتم

 ...هاش خنده دنید از کردم تعجب...دیخندیم داشت...بود خوشحال اون چهره اما

 ...ادیم داره...وقتشه گهید:گفت و کرد بغلم

 ...ادیم داره یک دمیپرس ازش خوابالود

 ...خورد گره ثنا سوال پر نگاه با نگاهش...برگرداند را سرش شهاب

 ...ادیم ایدن به داره... فروغ خاله عروسک گفت و کرد ماچ و صورتم-شهاب

 ...بود يگرید هروقت از تر گرد درشتش چشمان... کردیم نگاه شهاب ي رهیخ چشمان به بهت با ثنا

 ...کردینم را فکرش عنوان چیه به نه...کردینم هم را فکرش

 ...بود عروسک از تر قشنگ-شهاب

 ...کنم نگاهش و نمیبش ها ساعت خواستیم دلم که بود کیکوچ انقدر

 من...بود من مال...بود من عروسک فقط اون...کنه يباز باهاش یکس خواستمینم...برش و دور ادیب ییا بچه چیه ذاشتمینم

 ...خواستمیم نجوریا

 ...کردیم نگام چشماش اون با یوقت...دمشید یوقت....کرد باز چشماشو بار نیاول يبرا یوقت

 ...کردیم گوش دقت با امیت...فشرد برهم را چشمانش ثنا...دیکش یکوتاه آه شهاب

 مثل که دشیسف يها لپ واسه...خوشگلش چال تا دو اون يبرا...رفت ضعف براش دلم...دیخند بار نیاول يبرا یوقت-شهاب

 ...بود برف
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 میدلخوش تمام...کنم يباز ها بچه با کوچه تو رفتمینم گهید...بودم زده رو زیچ همه دیق...خوردمینم تکون کنارش از گهید

 ...روزم و شب ذکر شد اسمش...اون بود شده

 ...دمیخوابیم همونجا شبها شتریب

 ...شدمیم اش فتهیش شتریب...شدیم بزرگتر یهرچ...گذشتیم شتریب یهرچ

 ..همراهش...بودم کنارش جا همه و شهیهم

 ...میبود تا 4 ما

 ...شدنینم جدا هم از وقت چیه که ییتا 4

 ...تو...مایش...لیسه...من

 ...شد درهم اش چهره...آمد درد به لیسه نام دنیشن از ثنا قلب

 ...را تمامش...گفتیم دیبا...زدیم حرف همچنان شهاب یول

 ...کردیم فاش را ساله چند و نیچند راز نیا دیبا

 ...شدیم ریدرگ من با اونموقع چون کردینم جرات هم کس چیه...کنه تشیاذ دادمینم اجازه کس چیه به-

 ...کردمیم قهر...شدیم دعوام باهاشون کردنینم يباز باهاش هاش یتنگ نفس خاطر به ها بچه یوقت

 نفس یب...نشه تیاذ اون که کردمیم ییها يباز یبچگ دوران يها طنتیش تمام با...نفسش شدمیم خودم که بود موقع اون

 ...نشه

 ...شدمیم اون با قدم هم و همراه و کنار زاشتمیم رو هام یگوش يباز تمام

 ...داشتم دوستش چون

 ...کرد دنبال را ثنا چشمان از دهیچک نییپا اشک قطره شهاب نگاه

 ...ختیر اش یمشک چادر يرو آخر در و بود يجار صورتش بر که یاشک قطره

 ...شد بدتر...شد تر خراب اوضاع...میدیکش قد شتریب یهرچ...میشد بزرگتر یهرچ-شهاب
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 ...باتریز اون...تر وونهید من

 ...میبود مایقد مثل هم هنوز...میبش دور هم از نشد باعث شدنمون بزرگ هرچند

 ...دوست...اوری و اری...گرم...یمیصم

 ...فقط

 ...هم ثنا...کردیم نگاه ثنا يها چشم به مصرانه شهاب

 ...مشابه حسمون کردمیم فکر....يدار دوست منو هم تو کردمیم فکر-

 ...داشتم دوست رو تو من که يطور همون....يدار دوستم کردمیم فکر...دمیدیم خودم کنار در رو تو المیخ و فکر تو شهیهم

 ...دونستمینم

 ...یداداش یگفت بهم یوقت

 ...انداخت نییپا را سرش شهاب

 ...دادن دست از...دنیبر دل و کندن دل بود تلخ...بود تلخ ینیریش اوج در روزها آن يادآوردی

 ...کنم مجبورت خواستمینم...بشم تتیاذ و آزار باعث خواستمینم-شهاب

 ...شدینم يزور که داشتن دوست

 ...خودم واسه فقط...دارم نگه خودم وجود يتو رو حسم گرفتم میتصم

 ...لهیسه به نسبت حست مثل من به نسبت حست بفهمم که دیرس عقلم يقدر اون

 ...شتریب نه...برادر هی مثل

 ...ادیز یلیخ...بود سخت یلیخ

 ...کردم رو کار نیا یداشت واسم تو که یارزش واسه فقط...تو خاطر به اما

 ...يبخند شهیهم...یباش خوشبخت و شاد خواستمیم چون

 ...بزنه برق چشماش تا...وفتهیب چال لپاش تا دیخندیم دیبا...دیخندیم شهیهم دیبا من يثنا آره
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 ...اشک از نه يشاد از 

 ...خانوادم...شهرم...عشقم از کندن دل برام بود سخت

 ... نمتیبب روز هر تونستمینم...باشم کنارت در تونستمینم...کردم رو کار نیا من اما

 ...یباش یخواستینم...ينبود من مال تو یوقت

 ...موندمیم برادر دیبا...بود محترم نظرت

 امیب کنار احساسم و خودم با تا نجایا اومدم...گرفتم یانتقال بود که یبدبخت هر به

 ...رفتمیپذیم دیبا...کردمیم قبول دیبا

 ياثر هی دیشا...بفهمه رو شیواقع حس ثنا بشه باعث دیشا...باشه خوب مون هردو واسه يدور نیا دیشا گفتمیم خودم با

 ...باشه داشته

 ...من دلتنگ...برادرش نه...شهاب دلتنگ...بشه دلتنگ دیشا

 ...کرد بلند را سرش شهاب

 نه؟؟؟؟ بودم الیخ خوش یلیخ-

 ...اما...کنهیم درست رو زیچ همه يدور و زمان گذر کردمیم فکر

 ...دمیشن رو ازدواجت خبر ماه چند ي فاصله به

 ...دیچک نییپا شهاب یطوس چشمان از شفاف و درشت اشک قطره چند

 ...دیدیم را اشکش ثنا که بود يبار نیاول نیا

 ...بود نکرده هیگر مادرش یحت...کس چیه جلو حال به تا او

 ...داد تکان را سرش ثنا

 ...جوشان يها اشک نیا باور... بود سخت یلیخ دیشنیم که ییها حرف باور...بود سخت باورش

 ...رفتنیپذ و دنیشن تحمل...نداشت را تحملش
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  داشت؟؟؟ وجود عشق مگر اصال

 ...بود سخت باورش

 ... بود سخت یلیخ دیشنیم که ییها حرف باور

 ...جوشان يها اشک نیا باور

 ...رفتنیپذ و دنیشن تحمل...نداشت را تحملش 

 ...کند باور بخواهد او که داشت وجود داشت؟؟؟مگر وجود یعشق مگر اصال 

 ...نداشت باور را زیچ چیه گرید او

 ...بلرزد...بتپد...بزند یکس يبرا یقلب نداشت باور

 ...اش یشانیپ مانند...بود کرده عرق دستانش کف...دیکش چادرش يرو, را اش کرده خی دست

 ...لرز پر...سرد یعرق

 ...را شیها حرف دنیشن تحمل نه....داشت را شهاب يها اشک دنید تحمل نه

 ...یمعن یب...بود نامفهوم داشتن دوست و عشق او يبرا

 ...آورد فشار لبش ي گوشه به دندان با...شد جمع مشتش درون اهشیس چادر

 ...نداشت قبول را زهایچ نیا گرید او نه

 ...را یدادگ دل و دادن دل...را یعاشق و عشق نداشت باور

 ...وجودش ي همه...تنش ي پاره...بود فرزندش فقط عشق او يبرا

 ...بود برپا ییا ولوله...شد پا به یجدال درونش

 ...شدیم رو و ریز دلش

 ...کردیم فرار وجودش تمام...نداشت را یکس عشق ابراز تحمل که یدل

 ....کردیم نگاهش آرام شهاب
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 ...را اش يناباور و دنینفهم...را حالش و حس دیفهمیم

 ...است یبزرگ شک ثنا يبرا ها حرف نیا دانستیم خوب

 ...کرد پاك را شیها اشک دست پشت با

 ...کند مهار را اش ساله نیچند بغض تا...داد قورت محکم را دهانش آب...دیکش باال را اش ینیب

 ...گفتن و بود گفتن وقت فقط حاال...نبود وقتش حاال

 ...سپردنت دل...دادنت دل از...گفت شدنت عاشق از یخوشحال با مایش یوقت...دمیشن یوقت-شهاب

 ...تیعروس واسه کرد دعوتم زد زنگ لیسه یوقت

 ...خدا يوا

 ...کنم فیتوص رو حالم تونمینم اصال 

 ...دمیکش یچ من دینفهم کس چیه...رو دردم بگم يجور چه...روزها اون از من بگم یچ

 ...بودم کرده یزندگ باهاش عمر هی که یکس دادن دست از يبرا دمیکش یچ

 ...تیواقع يتو... الیخ يتو

 ...االن نیهم تا...میبچگ از...میزندگ دوران نیبهتر يتو

 ...زیچ همه...يبود زشیچ همه که ییتو يبرا...بود خوشحال برات قلبم ته خب اما

 ...تیخوشحال از بود خوشحال

 ...بود بسم نیهم...بود یکاف برام نیهم

 تو که همون...بود من کردن يبرادر وقت حاال...درسته انتخابت شدمیم مطمئن دیبا....شدمیم مطمئن دیبا فقط

 ؟؟؟یخواستینم رو نیهم مگه...یخواستیم

 ...زدینم ییگو قلبش...بود شده قفل دهانش...کردیم نگاهش یحرف چیه یب ثنا

 ...بود حس یب و سرد بدنش
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 را تو وجود اقتیل...اس چکار...هیک...هیچ به یچ دمیفهمیم دیبا...شدم کار به دست اما...اونجا دلم و بودم نجایا خودم-شهاب

 نه؟؟؟ ای داره

 ...رونیب دمیکش رو زشیچ همه روز چند عرض در

 ...قاتیتحق و جو و پرس دنبال فرستادم و داشتم قیرف و دوست یهرچ

 ...نظر همه از...لحاظ همه از...بود دییتا مورد بدجور...بود دییتا مورد

 ...جا همه...بودن کرده فیتعر ازش فقط همه

 ...قاشیرف و دوست يتو...لشیتحص محل دانشگاه يتو...شیزندگ ي محله تو...کار طیمح تو

 ...یبکن رو فکرش که هرجا

 ...بود خوب

 ...بخندونتش...کنه خوشبختش بتونه که...باشه داشته رو من يثنا اقتیل که بود خوب يانقدر

 ...نمتینب یعروس لباس يتو و امین...تهران امین که رفتم کلنجار خودم با چقدر دونهیم خدا

 ...دونهیم خدا فقط...شبا اون تو من به گذشت یچ

 ...هینگفتن چون...روزم و حال از...بگم ها موقع اون از خوامینم

 ...بود بد

 ...سالمت و سالم...یباش خوشبخت و شاد کردمیم دعا شهیهم...برات بودم شاد تهش ته اما...بد یلیخ

 ...بودنت یراض به بودم یراض

 ...شهیهم...بود من يآرزو تینها تو یخوشحال

 ...یباش داشته رو ها نیبهتر خواستیم دلم

 ...انتخاب نیبهتر...نهیبهتر راد گفتنیم

 ...بود چندسالش و نیچند قیرف...داشت قبولش هم لیسه نکهیا تر مهم...کردنیم فیتعر ازش ها یلیخ
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 ...انداخت باال را اش شانه شهاب

 ...بود یکاف برام...یخوب بدونم که نیهم...بود نیهم تو از من سهم-شهاب

 ...ومدمیم کنار باهاش داشتم...رفتمیپذیم داشتم

 ...داشتنت فکر...بشه کمرنگ فکرت تا کردم پا و دست يگرفتار و کار خودم يبرا انقدر...بودم کرده شلوغ رو برم و دور انقدر

 ...نخواستم رو نیا وقت چیه نه...کنم فراموشت خواستمینم

 ...ابد تا...هست و بوده تو به متعلق شهیهم قلبم يجا هی....شهیهم...موندیم یباق وجودم يتو دیبا تو عشق

 ...امیب کنار نیا با خواستمیم...یستین منم به متعلق که رفتمیپذیم دیبا اما

 ...نداشتنت...نبودنت به کردمیم عادت داشتم

 ...که ساختمیم زیچ همه با داشتم

 ...مسکوت...مسخ...بود شده خشک مجسمه مانند که ییثنا....نداشت هم را ثنا به کردن نگاه جرات شهاب

 ...بود نیبهتر که بود کرد پرت ییروزها به را او شهاب يها حرف

 ...نیبهتر

 ...استیدن زن نیتر خوشبخت کردیم فکر که روزها همان

 ...یستین...ينابود به...کشاندیم سقوط به بودن نیبهتر اوج در و

 ...برام بود ینعمت که هم مایش و مامان وجود...بودم قبل از بهتر یلیخ...کردمیم رو میزندگ داشتم-شهاب

 ...یستین من مال گهید کردم قبول خودم شیپ که ییها موقع همون درست

 ...ياومد

 ...نبود مهربان گرید شهاب يصدا

 ...بود آور درد و گرفته... مانندش ادیفر يصدا
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 با...دیخندینم که ییلبا با...تیاشک يها چشم با...رنج و درد بغل هی با...نهیک و نفرت ایدن هی با...بغل يتو بچه هی با-شهاب

 ...شدیم تنگ قهیدق به قهیدق که ینفس

 ...دیلرزیم که ییدستا با

 ...افتاد ینم چال که یصورت با

 ...که بود شده الغر انقدر صورتت

 ...گفتم کم بگم یهرچ هاش یمهربون از که يدختر...يانرژ پر و شاد دختر اون نبود...نبود من يثنا اون نیا نه

 ...بودن گرفته ازش رو زشیچ همه که یزن...بود آشفته زن هی دمیدیم من که يزیچ

 ...رو قلبش یحت

 ...بود دادنت دست از تر سخت حال و وضع اون تو دنتید

 ....نبـــــــود...نبود نیا تو سهم آخه....نمتینب ياونجور و رمیبم بودم حاضر

 ...امیت حضور خاطر به حداقل...باشد مسلط خودش بر کرد یسع...دیکش یقیعم نفس شهاب

 ...آورد نییپا را شیصدا

 ...تیبچگ دوران يباز هم به...تیداداش به يآورد پناه...باشم برادرت یخواست بازم و ياومد-شهاب

 ...برخواست ثنا يپاها يرو از هم امیت او همراه...شد بلند شیجا از سپس

 ...کرد نگاهش شهاب

 ...بود پوشانده را اش کودکانه ي چهره تمام اخم

 ...نتوانست...دیبگو او با یحرف نیکوچکتر نتوانست...بزند لبخند شیرو به نتوانست

 ...انداخت یم شک به را او...کردیم منع را او امیت يها چشم

 ...بود دهیند گاه چیه که ینیام...کندیم نگاه او به که است نیام ییگو

 ....کرد انیب را اش جمله نیآخر ثنا به خطاب و گرفت ها چشم ان از نگاه
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 ...رفتمیپذ رو یگفت که یهرچ...اومدم یخواست که هرجا تا-

 ...بشم خوامینم...ستمین...نبودم برادرت وقت چیه من کن باور ثنا...تونمینم کم باور...تونمینم گهید من اما

 ...همراه و خوب برادر هی نقش...کنم يباز رو مهربون و فداکار داداش هی نقش ندارم طاقت گهید

 ...خوامیم فرصت من

 ...کنم يباز برات ممکن شکل نیبهتر به رو خودم نقش تا خوامیم فرصت

 ...لغزان...بود لغزان زیچ همه...دیدینم يتار جز يزیچ ثنا آلود اشک يها چشم

 ...زد رونیب آنجا از یمعطل یب و برگرداند را شیرو شهاب

 ...شهیهم مثل...کردیم یخال ییتنها در را خود و رفتیم دیبا...بود یمرهم دارش تب و داغ وجود يبرا سرد يهوا

 ...کرد نگاه شهاب رفتن به لحظه چند امیت

 ...برگشت مادرش طرف به سپس

 ...دیکشیم جانش به آتش که ینگاه در...شد دوخته اهشیس نگاه در ثنا یاشک يها چشم

 ...دیچیپ فضا در تلخش هق هق يصدا....گرفت شدت اش هیگر ها چشم آن دنید با

 ...نداشت را مادر اشک و رنج تحمل کوچکش قلب...دیلرزیم بغض از امیت يها لب

 ...کرد بغلش محکم و انداخت ثنا سرد آغوش در را خود

 ...بود ایدن گاه هیتک نیبهتر, فشردیم خود به را ثنا تن که کوچک يدستها نیا

  ...نیتر مرهم...نیتر امن

 ...نشد بدل و رد نشانیب یکالم نیکوچکتر, بازگشت ریمس طول در

 ...رفت خواب به مادرش آغوش در نیماش در نشستن اول ي لحظه همان امیت

 ...داشت اجیاحت سکوت نیا به حاال و بود زده را شیها حرف...کردیم یرانندگ سکوت در شهاب

 ...بود شده یخال
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 ... ها سال...ها مدت از بعد

 ...کردیم یسبک احساس حاال,گفته را دلش حرف

 ...بود نزده حرف او با کلمه کی حاال تا موقع آن از که ییثنا...بود ثنا ریدرگ ذهنش هرچند

 ...بزند او با یحرف کردینم جرات شهاب که بود گرفته و مغموم انقدر اش چهره

 ...بود گر نظاره را نیماش از رونیب يفضا ظاهرا چشمانش... داده هیتک شهیش به را سرش

 ...کردیم حس نه و دیدیم يزیچ نه یول

 ...رفتیم اش خانه به مهسا همراه به و شده مرخص مارستانیب از که بود يروز هیشب حالش

 ...بود حال یب و سست وجودش تمام

 ...دیلرزیم شیپاها...دیکشیم ریت قلبش...سوختیم چشمانش

 ....شدیم فشرده بغض از شیگلو

 ...ردیبم تا...شود راحت تا بکشد غیج انقدر...بکشد غیج خواستیم دلش

 ...خواستیم هیگال و شکوه دلش

 ...زیچ همه از...آسمان...نیزم... خدا از شکوه

 ...نفهمد مروت یب و رحم یب يایدن نیا از زیچ چیه و ببرد خوابش ییا لحظه دیشا تا, بست را چشمانش

 ...داشت او با يسرناسازگار که ییایدن از

 ...بود چقدر زن کی صبر مگر...داشت طاقت چقدر او مگر

 ...بود ناتوانش تن از خارج افتاده اتفاقات يادآوری

 ...کرده شانیپر و آشفته شیپ از شیب را او گذشته مرور

 ...بود کرده له را وجودش اش دهیپاش هم از یزندگ و رفته دست از عشق ي خاطره

 ...بفهمد نه و ندیبب يزیچ نه گرید ردیبم...ردیبم خواستیم دلش



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 660 

 ...ندشت را شهاب عشق ابراز تحمل گرید که, بود دردمند انقدر وجودش

 ...بوده برادرش يجا امروز تا که يمرد با کند چکار دیبا دانستینم

 ...بود ونشیمد را اش یزندگ تمام که یکس با

 ...بشکند را یکس خواستینم...بود شکسته خودش

 ...کرد باز را چشمانش نیماش توقف ای

 ...گشود شیبرو را در و شد ادهیپ شهاب

 ...نداشت را بچه دختر آن وزن تحمل ییگو, سردش و لرزان دستان...چسباند اش نهیس به را امیت سر ثنا

 ...کرد حرکت ساختمان سمت به ناتوانش يپاها با و کرد امتناع سر حرکت با ثنا یول,  آورد جلو را دستش شهاب

 ...بود شیآرزو تینها که يزیچ...دیآ یم باال جانش, کردیم احساس داشتیبرم که یقدم هر با

 ...رفت امیت اتاق سمت به کند روشن یچراغ نکهیا بدون...شد کیتار ي خانه وارد و باز را در دیکل با

 ...بخواباند تختش يرو آرام را امیت کرد یسع

 ...گذاشت بالشت يرو را سرش

 ...زد اش یشمیابر يموها يرو یکوتاه ي بوسه

 ...شد حلقه مچش دور امیت کوچک دستان که, بردارد سرش ریز از را دستش خواست

 ...آرامش يصدا با همراه

 ...آلود بغض...ناالن یکم...بود شده یعیطب ریغ یکم که ییصدا

 ؟؟؟یمامان-امیت

 عروسکم؟؟؟ يشد داریب گلم؟؟چرا دختر هیچ...یمامان جون- ثنا

 ...نرو-امیت

 ...کرد نوازش را شیموها آرام ثنا
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 ...مامان عمر بخواب...زدلمیعز بخواب...یبخواب تا مونمیم نجایهم...برم قربونت رمینم- ثنا

 ...شد رهیخ مادرش چشمان به...کرد کج را سرش امیت

 ؟؟؟یبش یعروس شهاب با يخوایم تو-امیت

 ...داد رونیب را نفسش ثنا

 ...نداشت گفتن يبرا یحرف..دیبگو دیبا چه دانستینم اصال...بزند حرف خواستینم دلش

 ...وقته رید...یبخواب بهتره-

 ...دیایب بند نفسش ییا لحظه شد باعث امیت يصدا که نشده کامل حرفش هنوز

 بود؟؟؟؟ یشکل چه بابا-امیت

 ...بود يزیهرچ از یخال ذهنش...شد رهیخ صورتش به یکیتار در

 ...آورد زبان بر را دیرس ذهنش به که يزیچ تنها

 ...بود تو هیشب- ثنا

 ...شدیم حس هم یکیتار آن در که يلبخند...بست نقش امیت يها لب کنار یکوچک لبخند

 ...دادیم جلوه طانیش را صورتش که يلبخند

 بود؟؟ خوشگل یعنی-امیت

 ...دیخند...يناباور و بهت انیم در... درد و غم همه آن انیم در ثنا

 ...دیچیپ اتاق در کوتاهش ي خنده يصدا

 ...تو مثل...خودت مثل...بود خوشگل...من نفس آره-

 ...بخواب ریبگ گهید حاال

 ..شد دهیکش باز دستانش که, شود بلند کنارش از خواست

 ...دار تب...بود داغ دخترش دستان...سوخت امیت دست برخورد از دستش مچ
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 ...بود سرد يادیز او تن هم دیشا

 ... زیلبر صبرش...بود شده طاق طاقتش امشب...فشرد هم بر را چشمانش ثنا

 ...کرد امیت به ییا درمانده نگاه

 ...نداشت را سواالتش به دادن جواب توان

 ...کردیم نگاهش منتظر اهشیس چشمان با که او به

 ...خستم یلیخ...امیت خستم من- ثنا

 ...دارم بابا خودم من...خوامیم خودمو يبابا من...نشو یعروس شهاب با-امیت

 ...دارن بابا و مامان ها بچه همه ی؟؟؟گفتینگفت مگه...یگفت خودت

 ...انداخت تخت يرو را خود ثنا

 ...دیکش آغوش در را دخترش دست با

 ... دیچکیم نییپا آرام شیها اشک...برد فرو شیموها انیم را سرش

 ...دارن مامان...دارن بابا ها بچه ي همه...نگفتم دروغ بهت...يدار بابا خودت...زمیعز آره- ثنا

 ...بود هق هق هیشب شیصدا.... کرد بغض امیت

 شه؟؟؟ینم دایپ شن؟؟؟چرایم گم هم بزرگا آدم شد؟؟مگه گم بابا چرا-امیت

 ...شنیم گم برن اشتباه رو راه یوقت...شنیم گم یگاه هم بزرگا آدم بگردم دورت آره- ثنا

 ؟؟؟یکن داشیپ يرینم چرا...میکن داشیپ میبر خب-امیت

 ...دیشنیم یسخت به هم خودش که بود آرام انقدر ثنا يصدا

 ...شده رید یلیخ...شده رید- ثنا

.. 

 ...بود دنشیخواب از نشان امیت آرام يها نفس يصدا
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 ...زد رونیب اتاق از و دیکش شیرو را پتو...خواباند شیسرجا آرام را او

 ....بود یسخت شب امشب...بود گرفته شدت به دلش

 ...کردینم رها را او ها حاال حاال گذشته خاطرات مرور...دانستیم خوب را نیا

 ...کنند حرام او بر را شب تا بودند داده هم دست در دست همه امشب

 ...امیت يها جواب و سوال...شهاب يها حرف

 ...شد خود ییتنها اتاق وارد

 ...نشست تخت يرو و کرد عوض را شیها لباس صدا و سر یب

 ...بود آرام و ساکت جا همه

 ...دادیم دست بهش یخفگ احساس...کردیم بدتر را حالش سکوت همه نیا

 ...  کرد روشن را ستمشیس و شد بلند

 ....ستادیا پنجره کنار و کرد یپل را کردیم گوش اوقات اکثر که یآهنگ

 ...شد دهیکش شیها ستاره و اهیس آسمان به اتاق بزرگ ي پنجره از نگاهش

 ...کردیم جو و جست را خدا...آسمان دل از...یاهیس همه آن انیم در

 ...بود خسته وجود تمام با....بود خسته

 ...شیآدمها و ایدن نیا از...سرنوشت نیا از...یزندگ نیا از...زیچ همه از

 ...شیخدا و دیشنیم خودش فقط که ییصدا...دیچیپ کیتار اتاق در بغضش پر و مانند زجه يصدا

 ؟؟؟یکنیم نکارویا من با خدا؟؟؟چرا چرا- ثنا

 سوزه؟؟؟ینم یبدبخت همه نیا حال به سوزه؟؟؟دلتینم حالم به دلت

 ....ینیبینم رو اشکام چرا....ینیبینم رو من چرا

 ...ندارم طاقت گهید من یرسینم دادم به چرا ؟؟پسییکجا
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 ...خستم من....شتیپ امیب خوامیم

 ...باشم زنده خوامینم من...خستم من

 ...رو یزندگ خوامینم...رو اتیدن نیا خوامینم...بسمه گهید 

 ...خوامینم گهید...رو یخوش و يشاد خوامینم...رو یخوشبخت خوامینم 

 ...ازت خوامینم یچیه من 

 ...کن راحتم فقط 

 ...کردیم التماسش و ختیریم اشک دردمندانه...دیچک باز شیها اشک

 ...کردیم هیگال و ختیریم اشک

 ...برادرش... مادرش و پدر.. اش ییتنها از

 ...بود نشده دور چشمانش يجلو از لحظه کی امشب که يریتصو از

 ...شدینم دور هم وقت چیه

 ...اش هیسا نه...فکرش نه...خودش نه

 ...نیام از

 

 ستین رید هنوزم دیشا کنم دایپ رو تو دیبا

 ستین ریتخص یب ریتقد یول يکند دل ساده تو 

  یزنیم خط منو بازم یمن تاب یب که نیا با

 یدشمن هم خودت با تو کنم دایپ رو تو دیبا

  کنه آرومت تونهیم من مثل جمله کی با یک

 کنه مونتیپش رفتن از آخر يها لحظه اون 
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 سرد شهر نیا از رمیدلگ

  عبور یب يها کوچه نیا 

 دور راه از کنمیم حس یکن یم فکر من به یوقت

 برهیم رو چشمام يسو ها هیگر نیا شب کی آخر 

 پره یم یگذاشت جا که یراهنیپ از داره عطرت

 ینش تر تنها روز هر کنم دایپ رو تو دیبا 

 ینش کمتر نیا از یحت بودنت من با به یراض

 یکن پرپر رو پروازم اگر یحت کنم داتیپ 

 یکن باور رو احساسم رو دستت رمیبگ محکم

 ستین رید هنوزم دیشا کنم دایپ رو تو دیبا 

 ستین ریتخص یب ریتقد یول یکن دل ساده تو

 ینش تر تنها روز هر کنم دایپ رو تو دیبا 

  ینش کمتر نیا از یحت بودنت من با به یراض

  

 ...ستادیا خوابش اتاق يقد تمام ي نهیآ يرو به رو

 ...بود کرد کوتاهشان یتازگ به که ییموها... ختیر طرف کی را لختش و مرتب يموها

 ...انداخت اش خسته ي چهره به ینگاه

 ...بود دهیند خود به را یشاداب رنگ شدیم ها مدت که ییا چهره

 ...نبود سابق مثل گرید شوهرش رفتار...شدیم بدتر روز به روز اش یزندگ اوضاع

 ...بود ها بهیغر مثل
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 ...شدندیم تر دور هم از لحظه به لحظه

 ...شد صورتش شیآرا مشغول و زد پس را اش کننده کسل افکار

 یتیاهم هم او يبرا...دیرسیم خود به یکس چه يبرا...نداشت هم یتیاهم شیبرا..دیرسینم خود به گرید که بود وقت یلیخ

 ...نداشت

 ...کردیم فرق امروز یول

 به شاد ظاهرش خواستیم...بود گرفته و کدر درونش نکهیا با...باشد سرخوش و شاد شده که هم برادرش خاطر به خواستیم

 ...برسد نظر

 ...خوب یزندگ کی داشتن و یخوشبخت به تظاهر...بود سخت هم تظاهرش هرچند

 ...کردینم درك...دیفهمینم را خوب یزندگ یمعن گرید

 ...بود دهیند خانه نیا در را آرامش رنگ شدیم ها مدت...بود گانهیب اش یزندگ و او با گرید یخوش و يشاد

 ...ها سال

 ...دیکش لب بر را رنگش کم لب رژ

 ...بود رنگ نیا عاشق شهیهم لیسه

 ...بود

 ...  دیکش حسرت پر یآه

 ...نبود خانه اکثرا که ها روز...گرید يزهایچ به برسد چه دیدینم هم را او گرید لیسه

 ...رفتیم خودش کار اتاق به و آمد یم وقت رید هم شبها

 ...تنهاست خانه نیا در که انگار

 ...زیچ چیه به...نکند فکر زیچ چیه به امروز کرد یسع

 ...کند خراب را روزش خواستینم
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 ...گذراندیم خوش و بودیم خوشحال دیبا امروز

 ...دیپوش را بود کرده هیته قبل از که یمناسب لباس,کارش شدن تمام با

 ...داشت دوست لیسه که بود یرنگ هم لباسش رنگ

 ...ییا کاشانه و خانه...ییا یزندگ...دارد یزن که اوریب ادشی به...دیایب چشمش به امشب خواستیم

 ...شد خارج اتاق از و برداشت را فشیک و مانتو

 ...باشد آرام کرد یسع...فشرد برهم را چشمانش ییا لحظه ساعت دنید با

 ...کند حفظ را اش يخونسرد کرد یسع

 ...گرفت را لیسه ي شماره و برداشت را تلفن

 ...کرد نگاه اش گرفته رنگ ي چهره به و ستادیا نهیآ يرو به رو همانطور

 ...دشیجد يموها مدل به

 ...داد او به را حواسش تمام...زد پس را افکارش یگوش در لیسه يصدا دنیشن با

 ؟؟یزنینم حرف چرا پس الو...الــــو-لیسه

 ...دیکش یقیعم نفس ساینک

 ...است نیدروغ دانستیم که يلبخند...زد لبخند خود به نهیآ در

 ها؟؟؟ شهیم رید ياینم چرا ؟؟ییکجا ؟؟؟پسیخوب...زمیعز سالم-ساینک

 ...روزها ي همه مثل...بود شهیهم مثل لیسه يصدا

 ...تفاوت یب...حس یب...سرد

 ...بگذره خوش...برو تو...کشهیم طول کارم...امیب بتونم نکنم فکر-لیسه

 ...کردیم صحبت آرام و داشتیم نگه نییپا را شیصدا...را اش يخونسرد نیهمچن...کند حفظ را لبخندش کرد یسع

 ؟؟ینباش تو شهیم ل؟؟مگهیسه یچ یعنی-ساینک
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 منتظرن؟؟؟ همه

 ...دوستته...قتهیرف اون یناسالمت...ایب نیام بخاطر

 ...نمونده شیعروس تا شتریب روز چند

 ...یباش دیبا هم تو...هستن همه...میباش هم دور همه دیبا شبا نیا تو

 ...ایب بعدا بده انجام رو کارت

 ...رو وقتش نه, دارم یمهمون حوصله نه من-لیسه

 بدم؟؟ جواب یچ من دیپرس یکس حرف؟؟؟اگه نیا آخه یچ یعنی-ساینک

 کجاست؟؟؟ شوهرم بگم

 ...هستم کجا من که مربوط چه یکس به اصال...بگو يزیچ هی...دونمیم چه من-لیسه

 ...مرده لیسه بگو

 ...شدیم یعصبان کم کم ساینک

 ...بود مهم شیبرا امشب

 ...داشتند دعوت, یعروس مراسم از قبل یمهمان نیا در لیفام تمام

 ...عسل يها لیفام هم و خودشان لیفام هم

 ...بودند هم کنار در که شوهران و زن ي همه مانند...باشد شوهرش کنار در خواستیم دلش

 ...بود شوهر نامش فقط شدیم وقت یلیخ که يشوهر

 ...کنمیم خواهش...لیسه کنمیم خواهش-ساینک

 ...یکنیم کالفم يدار گهید...ارین در يباز مسخره خدا رو ؟؟تویکنیم ينجوریا چرا

 ...باش من فکر به کممی

 ل؟؟یسه ؟؟؟چرایکنیم نکارویا من با چرا...زنتم من یناسالمت
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 ؟؟؟یکنیم یخال من سر رو گهید یکی یدل دقه چرا

 ؟؟یفهمیم...بدم پس رو گرانید اشتباهات تاوان دینبا من

 ...دیچیپ گوشش در لیسه بلند يصدا

 ....شو خفـــــه-لیسه

 ...ینذاشتن واسم روز و شب...يکرد ونمید حرفات نیهم با عمره هی

 ...شدم خسته گهید

 ؟؟؟یکنینم ولم ؟؟چرايدار یبرنم سرم از دست چرا...خودم از...یساخت واسم که یجهنم یزندگ نیا از...تو از

 ...خورهیم هم به یچ همه از داره حالم

 ...یکنیم خراب رو زیچ همه يدار که ییتو نیا..کردم کاریچ من من؟؟؟مگه-ساینک

 ...دیخند بلند لیسه

 کنم؟؟؟یم خراب من-لیسه

 شده؟؟ خراب که وقته یلیخ یزندگ نیکنم؟؟؟ا خرابش تازه بخوام من که هست درست هم يزیچ مگه

 ...اما-ساینک

 ...یدونیم خوب رو نیا خودتم...ستمین ایب اونجا من...ساینک نکن خسته رو خودت يخود یب-لیسه

 ...اونجا برم خوامیم نزدم سر نایا مامانم به وقته یلیخ ضمن در

 ...نداد ساینک به را يگرید حرف ي اجازه ممتد بوق يصدا

 ...آمد نییپا دستانش درون یگوش

 ...یکس یب و ییتنها...یبدبخت و یچارگیب همه نیا به...کرد نگاه خود ي افهیق به

 ...دیرسیم نظر به مضحک و مسخره لعاب و رنگ همه آن انیم صورتش چقدر

 ...رفت عقب قدم چند
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 ...خوردیم هم به اش افهیق دنید از حالش

 ...کرد پرتاب نهیآ طرف به را تلفن...ادشیفر يصدا با همراه

  ...دیخندیم بلند...دیخندیم مزخرفش یزندگ و او به هم اش تکه هزار ریتصو

 ...کرد جمع را لشیوسا تمام

 ... شد خارج اتاقش از و برداشت را فشیک 

 ... سرش نیهمچن...کردیم درد ادیز یخستگ و کار از چشمانش 

 ... نبود آنجا کس چیه خودش از ریغ و رفته کارمندان یتمام 

 ... کرد قفل و بست را درها تمام 

 ... یآسودگ و يفکر یب...یالیخ یب و آرامش ایدن کی...خواستیم یحساب و درست خواب کی دلش 

 ... گرفت شیپ در را يپدر ي خانه راه اش لیاتومب بر سوار و زد رونیب شرکت از 

 ...شدیم مادرش و پدر حال يایجو یتلفن فقط و نرفته شان خانه به که, شدیم یماه کی 

 ...بودند شده ریپ سال ده اندازه,  گذشته سال سه یط در که يمادر و پدر 

 ... افسرده و ریپ 

 ... تحمل از خارج و نیسنگ یشک...بود یبزرگ شک شانیبرا ثنا خبر یب و یناگهان رفتن 

 ... تر سخت تحملش...بود سخت باورش 

 ... زبان زخم از پر...هیکنا و شین از پر ها حرف تمام...زدیم یحرف...گفتیم يزیچ هرکس 

 ... بود کرده خم را کمرشان مردم يها حرف 

 ... گفتیم سخن یواقع پدر رفتن لو و اش بچه شیآزما ترس از گرید یکی...کرده فرار عشقش با گفتیم یکی 

 ... بودند یعصبان دستش از اول يروزها 

 ... داد یدلتنگ به را شیجا و کرد کش فرو تشانیعصبان کم کم اما 
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 ... بود شده دیناپد ینشان چیه یب که يدختر از دلتنگ 

 ... نداشت را يخبر یب و يدور نیا طاقت...شد يبستر مارستانیب در ییا هفته چند فروغ 

 ... بود مادر او آخرش آخر 

 ... نداشت را فرزند از يدور و يخبر یب نیا طاقت دلش و بود مادر 

 ... بود شده ییجدا به محکوم حاال...شکسته را دخترش دلش شیها حرف با که يمادر 

 ... بود ناآرام و یعصب شیپ از شیب ریام 

 ... ییا خانواده نه و داشت ییآبرو نه حاال...بود زشیچ نیتر مهم شیآبرو که يمرد 

 ... شدیم مارستانیب ي روانه آخر در و کردیم ناله و ختیریم اشک مدام همسرش 

 ... بود کده ماتم هیشب شتریب که خانه در ماندن نه و داشت را کار ي حوصله نه خودش 

 .... رفتینم آنجا به گرید پسرش 

 ... را خواهرش یخال يجا دنید تحمل...آنجا در بودن تحمل...نداشت را خانه آن دنید تحمل 

 ... فشرد انگشتانش انیم را نیماش فرمان 

 ... شیبرا بود میال عذاب مانند خانه آن دنید هم هنوز 

 ... شدیم پا به یجنگ وجودش در 

 ... بود درد وجدان اثر در که یآرام نا...بود آنها ي همه وجود در ها یناآرام نیا 

 ... یمانیپش و حسرت اثر در 

 ... بودند کلنجار و جدال در خود با ينحو به هرکدام 

 ... بگردند دنبالش به شد باعث که یجدال 

 ... زدند سر دیرسیم عقلشان و مشناختند که هرکجا به 

 ... شناختندینم و شناختندیم که را هرکس سراغ...رفتند ثنا دوستان تمام سراغ 
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 ... نشد بشانینص يزیچ يخبر یب جز یول 

 ... رفتند خانه آن به خانه نیا از دنبالش به روز و شب تمام...کردند رو و ریز را تهران تمام 

 ... کوچه اون به کوچه نیا از 

 ....نبود آنها از ياثر چیه یول,  گشتند نوزادش و او دنبال به شب و روز 

 ... رودیم فرو نیزم در که ییا قطره ییگو 

 ...بود آنجا دشانیام تنها...باشد نزدشان ثنا دادندیم احتمال که,  بود مانده خانواده کی فقط آخر در 

 ... دلشاد ي خانواده 

 ...نبود تلفنش يپاسخگو یکس یول,  زدیم زنگ يپر خاله ي خانه به مدام فروغ 

 ... نکردند افتیدر یجواب چیه یول زدند زنگ داشتند آنها از که ییها شماره تمام به 

 ... شد رازیش شهر یراه خودش و اورین طاقت لیسه سر آخر 

 ... نداشت شهاب کار محل جز یآدرس چیه هرچند 

 ... بود آشوب دلش...کرد یرانندگ وقفه یب را رازیش تا تهران از 

 ... نداشت یخوب روز و حال 

 ... کند آرامش توانستیم زیچ کی فقط 

 ... ثنا دنید 

 ... بشنود را شیصدا...ندیبب را او ییا لحظه...کند شیدایپ که خواستیم خدا از مدام 

 ... باشد سالم خواستیم فقط 

 ...ندیبب را او خواستیم فقط,  شده مرتکب ییخطا چه و کرده چه خواهرش که نبود مهم شیبرا گرید 

 ... دنشیخند دوباره دنید يبرا...زدیم پر ها چشم آن دنید لحظه کی يبرا دلش 

 ...رفتینم کنار...شدینم دور ذهنش از لحظه کی افتاد نیزم بر,  شیپاها يجلو ثنا که یزمان 
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 ...کردیم نابودش درون از,  افتاده جانش به خوره مانند 

 ... شیبرا بود سال سه ي اندازه که هفته سه...گذشتیم ثنا رفتن از هفته سه 

 ... يدور...يخبر یب هفته سه 

 ... جاده آن بود عمرش ریمس نیتر یطوالن...گذراند یبدحال و یشانیپر با را ها جاده یتمام 

 ...  رازیش شهر به ورود با 

 ... است آسوده لحظه آن چرا دانستینم که ینفس...دیکش یآسودگ سر از ینفس شهر يبایز ي دروازه دنید با 

 ... دارد بر در را اش گمشده که ییگو...کردیم آرامش کوچک شهر نیا 

 ...گرفت شیپ در را نظر مورد مارستانیب راه,  آدرس گرفتن و جو و پرس یکم با 

 ... قرار یب و تاب یب...بود شهیهم از تر تاب یب...زدیم نهیس در کوبنده قلبش مارستانیب به دنیرس با 

 ... دهد شرح را عیوقا چطور...دیبگو چه شهاب دنید با دانستینم 

 ... نکرده يبرادر خواهرش يبرا دیبگو طور چه 

 ... است خبر یب نوزادش و او از که است هفته سه دیبگو چطور 

 ... کجاست بداند او...باشد داشته خبر شیثنا از او که کردیم خدا خدا فقط 

 ... بود آمد و رفت پر و شلوغ یکم مارستانیب ي محوطه 

 ... کند دایپ زدن حرف يبرا یفرصت تا ماند منظر و ستادیا رشیپذ يرو به رو 

 ...کرد خم را سر,  شد خلوت برش و دور که یکم 

 .... بود دهیپر هم رنگش...داشت استرس و دیلرزیم یکم شیصدا 

 ... داشتم کار دلشاد دکتر با من دیببخش...سالم..سل-لیسه 

 ... انداخت مضطربش ي چهره و لیسه به ینگاه دختر 

  ن؟؟یدار کارشونیچ- 
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 ... يفور یلیخ...نمشیبب حتما دیبا االن؟؟؟من هستن کجا دیبگ شهیم...اومدم تهران از...دوستاشم از من-لیسه 

 ... کردیم نگاه را اش چهره دقت با...کرد مکث یکم دختر 

 ... گرفت راهرو يانتها طرف به را دستش سپس 

 تونییراهنما شونیا...آخر اتاق چپ سمت...دیکن صحبت رابطه نیا در همکارشون با دیبا...ستنین که خودشون- دختر 

 ... کنندیم

 ... کرد حرکت نظر مورد اتاق طرف به یمعطل یب و داد تکان يسر لیسه 

 ... زد در به یآرام ي ضربه و ستادیا رنگ دیسف در يرو به رو 

 ... شد داخل يمرد دییبفرما يصدا دنیشن با هیثان چند از پس 

 ... را برادرش...را اش یجوان و یکودک دوران دوست...ندیبب را شهاب خود خواستیم دلش چقدر 

 ... سردش يصدا نه و را خودش نه...شناختینم را شیور به رو پوش دیسف مرد یول 

  امرتون؟؟؟ دییبفرما- 

 ... نمیبب رو شونیا خواستمیم...هستم دلشاد دکتر يآشناها از من...شدم مزاحمتون شرمنده...سالم-لیسه 

 ... آمد سمتش به کوتاه يها قدم با و شد بلند شیجا از مرد 

 ... دیبار یم یشانیپر و یناآرام لیسه ي چهره از 

 ... زد شیرو به یآرام لبخند 

 ... ستنین نجایا شونیا متاسفانه اما- 

  نمش؟؟یبب تونمیم یک ان؟؟منیم یک خب-لیسه 

 ... دهینم جواب هم رو لشیموبا چون...دیبد من به رو خونش آدرس شهیم 

 ... زد يگرید آرام لبخند جوان دکتر 

 ... کردیم بدتر را لیسه خراب حال که يلبخند 
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 ... ستنین رانیا گهید شونیا که بگم دیبا خوشبختانه ای متاسفانه- 

 ... خانوادشون همراه به 

 ... شهیهم يبرا...کشور از خارج رفتن مادرش و خواهر یعنی 

 ... رفتیم باد بر يخاکستر چون حاال که دشیام تنها...بود نشانش تنها نیا...بود آمده بند لیسه زبان 

  خبر؟؟ یب ممکنه؟؟انقدر چطور-لیسه 

 ... کردنیم اقدام عیسر دیبا داشت که یخوب تیموقع و اومد براشون که ییا بورسه خاطر به...شد ییا دفعه کی یلیخ بله- 

 ... نداشتن هم يادیز وقت 

 ... رفتن رانیا از شونیا که شترهیب ماه کی از االن 

 ... ختیر فرو درون از آخر ي جمله دنیشن با لیسه 

 ... زدیم لبخند هنوز دکتر 

 ... بود خفه اتاق يفضا چقدر...شد تار و رهیت روشنش چشمان 

 ... روزها نیا آورد یم کم نفس چقدر 

 ... گرفت شیپ در را یخروج راه و زد رونیب بود دشیام تمام ي کننده نابود که اتاق آن از شده له يوجود با 

 ... انصافش یب دوست رفتن...بود رفتنش گر نظاره یکینزد ي فاصله از شهاب که یحال در 

 ... رانشیو حال گر نظاره 

 ... بکوبد صورتش در را مشتش و برود طرفش به خواستیم دلش 

 ... ردیبگ او از جا کی را نوزادش و ثنا يروزها نیا يها اشک تمام تاوان خواستیم دلش 

 ... نبود وقتش االن...کند کنترل را خودش کرد یسع...دیکوب وارید بر محکم را مشتش 

  ...نامرد رسمیم خدمت به وقتش به...لیسه آقا وقتش به باشه-شهاب 

 ...دادیم را شب دنیرس دینو کیتار يهوا...کرد پارك خانه يفلز در يرو به رو
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 ...بود سوز پر و سرد اندازه از شیب که یشب

 ...کردیم حس را سرما سوز...دیچیپیم گوشش در باد ياهویه يصدا

 ...دیکش يا مهین نصفه نفس...انداخت شان یمیقد ي محله و خلوت ي کوچه به ییگذرا نگاه

 ...بود گذشته نجایا در اش یکودک تمام...داشت محله و کوچه نیا از خاطره چقدر

 ...اش یجوان و ینوجوان تمام

 ...بست را چشمانش و گذاشت فرمان يرو را سرش

 د؟؟چرایرس نجایا به اش خانواده و او سرنوشت خت؟؟؟چرایر بهم یک از بود؟؟؟اصال ختهیر هم به اش یزندگ زیچ همه چرا

 بود؟؟؟ زیناچ و کم انقدر یزندگ از آنها سهم

 ...دیپرسیم خودش از که, نبود یسواالت تمام نهایا

 ...ماند یم جواب یب که ییها چرا...بود سرش در يادیز يها چرا

 ...زدینم دم...کردیم تحمل دیبا چرا

 ...شدیم نابسامان و بد انقدر اش یزندگ اوضاع دیبا چرا

 ...بودند کرده برگذار خواهرش يبرا, را مانندش يروز که, رفتیم یجشن به دیبا چرا

 ...کند مجسم ذهنش در را شان یکوبیپا و رقص توانستیم...است خبر چه زنش پدر ي خانه در امشب کند تصور توانستیم

 ...او درد و غم از الیخ یب...خندان ییها لب با سرخوش و شاد همه

 ...را شانیبادها مبارك يصدا...دیشنیم را کشانیموز شاد يصدا

 ...مرتب و کیش همه

 ...کند درکش توانستینم و نداشت را او حال و حس...نبود او يجا کس چیه

 ...گذراندن خوش...بودن الیخ یب انتظار...داشتند او از را یمهمان آن در شرکت انتظار که,بفهمند توانستندینم

 ...بود شده برپا خواهرش یزندگ يها رانهیو يرو که کند شرکت یجشن در او داشتند توقع چطور
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 ...کند نیریش را تلخش دهان توانستیم چطور...دیبگو کیتبر آنها به و برود توانستیم چطور

 ...یخوشبخت يآرزو عمر کی شانیبرا

 یزندگ يآرزو...بود کرده یخوشبخت يآرزو هم آنها يبرا, گذاشته دستانش درون را خواهرش دست يروز که یکس يبرا

 ...غم از یخال و نیریش

 ..قشیرف نیبهتر و خواهر يبرا

 ...گذاشتینم او يجا را خودش چکسیه چرا...برپاست ییغوغا چه درونش, دیفهمینم کس چیه چرا

 ...ندیبب خواهرش يجا به را کس چیه, توانستینم که يبرادر يجا

 لباس در را نیام آورد یم طاقت چطور...ندیبب خواهرش يجا به را گرید یکس شدن نیگزیجا و برود که کردیم تحمل چطور

 ...ندیبب يداماد

 ...بود یشاک همه دست از

 ...شیرو به رو نه...بودیم کنارش در حاال دیبا که یکس...اش یزندگ گیشر...همسرش از مخصوصا ریدلگ همه از

 گذاشته تنها یجسم و یروح طیشرا نیبدتر در را او یول...ماندیم کنارش در يشاد و غم ي لحظه لحظه در دیبا که یکس

 ...بود

 ...کرده فکر برادرش و خانواه به فقط و گذاشته تنها

 ...را نبودنش...را اش یخال يجا کردیم حس چقدر...نبود داشت ازین او به که ها موقع آن چقدر

 پاك را شیها اشک...دهد اش يدلدار او و بگذارد اش همسرانه يها شانه يرو سر, داشت ازین یدلتنگ مواقع چقدر

 ...بخشد گرما را سردش تن...کند

 ...هستم که من دیبگو

 ...هستم من نباشد که هم کس چیه...مانم یم کنارت در آخرش تا من نباش نگران

 ...نبود کس چیه...نبود هم او یول
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 خود همسر از را یزندگ ذره ذره نکهیا از خبر یب...او به بخشدن یزندگ فکر در...برادرش کردن شاد فکر در فقط همسرش

 ...گرفتیم

 ...باشد ساینک طرف از هیقض نیا کردینم باور لیسه,شد مطرح عسل و نیام ازدواج يماجرا که يروز

 ...کرده ایمح شکل نیبهتر به را طشیشرا و داده شنهادیپ که بوده او کردینم باور

 ...نداشت توقع او از

 ...بود شده رد کنارش از توجه یب و دهید...دهید را شوهرش يها چشم درد که یکس از

 ...شد تفاوت یب و سرد کم کم هم او

 ...داشتنش الیخ یب...شد احساس یب کم کم...گرفت فاصله مشترك یزندگ يفضا از کم کم

 ...بفهمد خواستینم...دیفهمینم را مشترك یزندگ مفهوم گرید

 ...نداشت یزن که بود وقت یلیخ چون...دارد یزن که بود کرده فراموش گرید

 ...بودند شوهر و زن اسما فقط آنها

 ...ردینگ را سراغش و نفهمد یکس بازهم و شود غرق خواستیم...بماند یتفاوت یب و یفراموش نیا در خواستیم هم حاال

 ...کرد بلند فرمان يرو از را سرش

 ...شد ادهیپ نیماش از تمام یخستگ و یحس یب با

 ...کرد بلند آسمان سمت به را سرش

 ...ییا ستاره چیه بدون...بود اهیس اهیس جا همه

 ...برداشت قدم خانه سمت به و برداشت را فشیک ادیز يسرما حس با

 ...بزند زنگ داد حیترج اما,داشت را خانه دیکل

 را خانواده و خانه نیا سراغ یکس گرید...دیایب در صدا به خانه نیا زنگ که, دیآ یم شیپ کم یلیخ دانستیم

 ...بود گانهیب آنها با یزندگ ییگو...گرفتینم
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 ...فشرد مرتبه سه شهیهم عادت طبق و گذاشت زنگ يرو را انگشتش

 ...لرزاندیم را ضشیمر قلب...آورد یم مادرش لبان بر یکوتاه يلبخند, زنگ نیا دنیشن دانستیم

 ...کردیم بهانه را یزندگ و کار شهیهم او و برود دنشید به کردیم التماس و زدیم زنگ او به روزها که يمادر

 ...شد باز شیبرو خانه در قهیدق چند از پس

 ...وجود تمام با...دیپرستیم را لبانش يرو لبخند...دیخندیم داشت رشیپ مادر بود زده حدس درست

 ..بود شده فرسوده و الغر چقدر...دیکش آغوش در را فشیظر و فینح تن و رفت سمتش به یمعطل یب

 ...شتریب را بغضش...کردیم شیر را دلش مادر آرام هق هق يصدا

 ...بود کسش تنها که او...فشردیم خود به را او وجود تمام با

 ...بدش و خوب يروزها مادر

 ...زد شیرو به یزورک يلبخند و کرد جدا خود از زور به را فروغ سپس

 ...یمصنوع ییا خنده...دیخندیم زور به حاال شدینم جدا ازش لحظه کی خنده که یصورت

 برم؟؟؟ قربونت یخوب-لیسه

 ...بود شده جمع فروغ روشن يچشمها در اشک

 رید به رید انقدر چرا...ندارم رو یکس تو از ریغ گهید که من, زدلمیعز آخه...پسرم خوبم...زمیعز خوبم یباش تو اگه-فروغ

 ؟؟؟يایم

 ؟؟یکنیم غیدر ازم رو خودت چرا

 ...نزار تنهام گهید تو...لیسه نده عذابم گهید تو...بسمه دختر اون درد

 ...انداخت نییپا را سرش شرمنده لیسه

 ...بود نهفته اش مادرانه يصدا در که درد همه نیا از شرمنده

 ...مایقد مثل...شتیپ امیب روز هر دمیم قول...باشم برات یخوب پسر گهید دمیم قول...دیببخش-لیسه
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 ...لتیسه يبرا بخند...خوشگلم مامان بخند...برام بخند حاال

 ...زد لبخند آرام فروغ

 ...زد لبخند, اش سوزنده يها اشک انیم در

 ...پسرش دل يبرا فقط

 ...وقت چیه...شودینم میقد مانند زیچ چیه گرید دانستیم نکهیا با زد لبخند

 ...شد حلقه مادر کمر دور لیسه ي مردانه دستان

 ...سرده...تو میبر گهید حاال-لیسه

 ...بمونم شتیپ عالمه هی تا اومدم امشب

 ...برداشت قدم خانه سمت به پسرش همراه و داد تکان را سرش فروغ

 ...نبود خانه ریام

 ...بود گفته فروغ...دیآ یم خانه به رید شبها که دانستیم لیسه...شهیهم مثل

 ...نداشت را کده ماتم نیا تحمل هم او

 ...داد دلش به دل و نشست مادرش کنار ماهها از بعد و کرد ساکتشان ي خانه به ینگاه لیسه

 ...رفت اش صدقه قربان و نشست کنارش

 ...گذاشت شیپاها يرو سر و کرد لوس را خودش

 ...کردند دل درد و زدند حرف باهم ساعتها

 ...اش یزندگ از...دیپرس زنش از فروغ

 ...را شدنش داماد خبر دیشن یوقت...برپاست نیام ازدواج مناسبت به یمهمان امشب دیشن یوقت

 ...شد سرد تنش...دیپر رنگش...گرفت درد قلبش...دیلرز تنش...نشست وجودش تمام در غم

 ...کرد نوازشش و ناز...داد شیدار دل لیسه
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 ... گرفتینم آرام گرید او درد پر وجود یول

 ...نداشت زدن حرف و نشستن تحمل گرید

 رفت...بخواهد کمک خدا از و زدیبر اشک باز اش ییتنها در تا رفت...رفت اتاقش سمت به و شد بلند لیسه کنار از تاب یب

 ...بخواند نماز و کند دل و درد او با تا

 ...بود خسته هم لیسه

 ...برخواست شیجا از درمانده و خسته

 ...بخوابد ریس دل کی خواست...برود خودش اتاق به خواست ابتدا

 ...یول

 ..افتاد ثنا اتاق ي بسته در به لحظه چند يبرا نگاهش

 خانه در اش مستانه و بلند ي خنده يصدا...دیدو رونیب اتاقش از شتاب با که دید را ثنا, لحظه چند فقط, لحظه چند يبرا

 ...دنبالش به هم لیسه و دیدویم او...دیچیپ

 ...بست نقش لبانش بر دل ته از...یواقع و گرم لبخند...کرد نوازش را شیها گوش شاد يها خنده و غیج يصدا

 ...دیکش مشام به وجود تمام با را تنش عطر....کرد باز آرام را در...برداشت قدم اتاقش سمت به

 ...شدیم حس هنوز سال سه از شیب گذشت با که يعطر

 ...آرام و گرم...بود گرم گرید يجاها برخالف آنجا

 ...اتاقش يقد ي نهیآ يرو به رو...ستادیا اش یچوب زیم يرو به رو

 ...بود گذاشته ادگاری به خود يرو را ثنا خط که ییا نهیآ...بود نشده زیتم...  نخورده دست بود سالها که يا نهیآ

 ...خط کی فقط...بود نوشته شیرو قرمز لب رژ با خانه آن از رفتنش از قبل آخر لحظات

 ...اش یعروس دیخر يبرا...بود دهیخر نیام همراه ه که يرژ با

  ...داد شیرو ي نوشته نو نهیآ به را نگاهش لیسه
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  ثنا مرد...کشتینش....قاتال.... 

 اشتباه...خطا حس...دادیم دست بهش نوشته نیا خواندن و دنید از يبد حس شهیهم...انداخت نییپا را سرش لیسه

 ...وجدان عذاب...کردن

 ...شتریب را عذابش...کرد پر را شیها چشم زیم يرو عکس قاب

 ...بود بدرشان زدهیس نیآخر به مربوط که یعکس

 ...مشترك بدر زدهیس نیاول

 ...نفره چهار یعکس

 ... لیسه آغوش در ثنا...نیام آغوش در ساینک

 ...عاشق چقدر...دغدغه یب چقدر...بود آرام شانیها صورت چقدر

 ...کرد پاك را صورتش بر دهیچک اشک ي قطره

 ...گرمش دستان در...نشیریش لبخند در...دوخت ثنا شاد چشمان در را شیها چشم

 ...خواست من از...باشه مواظبت تونهینم گهید خودش گفت...سپرد من دست رو تو و سراغم اومد نیام روز هی-لیسه

 ...کرد خواهش

 ...دمینشن من و گفت...نذارم تنهات...باشم تیحام...بمونم کنارت در جا همه و شهیهم خواست

 ...یبرادرش تو گفت...یتونیم تو اما تونمینم گهید من گفت

 ...ثنا کرد اشتباه...کرد اشتباه

 ...نتونستم منم چون...بودیم مواظبت خودش کاش يا...سپرد یکس بد دست رو عشقش

 ...ثنا ببخش منو

 ...یچ همه خاطر به ببخش منو

 ...داشت دوستت...یداشت دوستش تو که يشوهر...باشم شوهرت ازدواج جشن شاهد دیبا امشب که ببخش منو
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 ...ادیبرنم دستم از يکار چیه چون ببخش

 ...شیخدا سمت به...گرفت باال سمت به را سرش سپس

 ... ببخش منو توهم -لیسه

 ...باشم یخوب پسر مادر يبرا تونستم نه...باشم یخوب برادر تونستم نه من....آوردم کم چون ببخش

 ...نبودم هم همسرم يبرا خوب همسر هی یحت من

 ...نبودم یچیه من

 ...ــــــایخدا

  ....بده نجاتم خودت ایخدا

 ...شد بلند شیجا از اکراه با, دادیم نشان را صبح 9 که ساعت دنید با...برداشت چشمانش يرو از را دستش

 ...کرد راست و چپ را گردنش...دیکش عقب از را شیدستها... داد تنش به یقوس و کش ابتدا

 ...باشد شده رد شیرو از نیماش که يانگار...بود شده کوفته یحساب بدنش

 ...بود خرد شیها استخوان تمام...کردیم درد تنش يجا همه

 ...کرد يدار خش ي سرفه

 ...داشت ازین یحساب و درست استراحت کی به و کرده خسته را خود ادیز روزها نیا

 ...شد بلند تخت يرو از یرقبت یب با

 ...بود باز مهین هنوز چشمانش...بخوابد بازهم خواستیم دلش نکهیا با

 در ها مدت از بعد...بود مانده جا نیهم را شب نیریش اصرار به نیهم يبرا,دهیکش طول شب يها مهین تا شبید یمهمان

 ...اش يمجرد اتاق

 ...کردیم فرق شبید با اش چهره چقدر...انداخت اش ختهیر بهم و خسته ي افهیق به نهیآ در ینگاه

 ...بود یکی روزها آن باطنش...بود ظاهرش در فقط ها تفاوت نیا هرچند
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 ...دیچیپیم سرش در شبید يصداها و سر هنوز

 نظر به کسل یکم هم اش خانواده افراد گرید بلکه او تنها نه...بود تحملش از خارج یکم, شانیاهویه و مهمانان یشلوغ

 ...احوال شانیپر و مضطرب یکم...دندیرسیم

 ...باشد یمصنوع زیچ همه انگار

 ...يشاد و یشلوغ از پر... نشاط و شور از بودند پر عروس ي خانواده هرچند

 مگر...شود برگذار ممکن شکل نیبهتر به زیچ همه خواستندیم...جوانشان دختر يبرا,داشتند آرزو یکل آنها حال هر به

 ...شدیم عروس بار چند دخترشان

 ...اتاقش درون خلوت و ییتنها از بعد... مهمانان رفتن از بعد

 ...صادقانه...راست رو و قیعم...کرد فکر

 ...کس همه...زیچ همه به

 از يزیچ...بود کرده دایپ راه دلش به يبد شک که شدیم يروز چند...نه ای است درست کندیم دارد که يکار, دانستینم واقعا

 ...کردیم ینه را او درون

 ...ردیبگ میتصم...کند انتخاب درست توانستینم

 ...دیترسیم

 ...اش گذشته با امدنین کنار از...عسل یجوان کردن تباه از...دوباره باختن از

 ...ثنا از

 ...دیترسیم زیچ همه از

 ...کندیم نطوریا دلش با چرا و ردیگیم سرچشمه کجا از دانستینم که یشک...داشت شک هم هنوز

 ...آمد رونیب اتاقش از...زد پس را االتشیخ و داد تکان را سرش

 ...بود ختهیر هم به یحساب زیچ همه...انداخت شلوغ و درهم ي خانه به ینگاه

 ....برگشت سمتش به نیام يصدا دنیشن با که, بود ییرایپذ لیوسا کردن مرتب مشغول آشپزخانه در نیریش
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 ...ریبخ صبح...سالم-نیام

 ...زمیعز سالم-نیریش

 دارتیب ناهار واسه...شدن داریب واسه زوده یلیخ حاال...پسرم برو...ییا خسته بخواب ریبگ برو...مادر يشد داریب زود انقدر چرا

 ...یکن استراحت یدحسابیبا...کنمیم

 ...تهیعروس گهید شب سه یناسالمت

 آخر ي جمله انیب در مادرش يصدا کردیم حس که یحال در, نشست شیرو و دیکش رونیب را دستش کنار یصندل نیام

 ...دهیلرز

 ...دارم کار یلیخ...برم دیبا نه-نیام 

 ...شانیپر...بود مضطرب و خسته هم او ي چهره...برگشت طرفش به کامال نیریش

 تو؟؟؟ يدار کاریچ ییا جمعه روز آخه...ایزنیم ییحرفا هی-نیریش

 ...نکن بهونه و کار...يبر نجایا از يخوایم بگو

 ...دارم کارش...لیسه شیپ برم سر هی خوامیم ضمن در...دارم کار دیکن باور,من مادر نه-نیام

 ...دیکش درهم یکم را شیها اخم...درآورد را شیها دستکش نیریش

 ...بشه يدلخور باعث که نگو بهش زیچ-نیریش

 ....خواهرته شوهر...اس خانواده نیا داماد اون حال هر به

 ...باهامون شده ها بهیغر مثل و کنهیم پنهان ما از رو خودش هرچند

 ...سخته اونم واسه حال هر به... رینگ دل به اما,يبود منتظرش شبید که دونمیم

 ...شد بلند شیجا از نیام

 ...دیبوس را صورتش و زد مادرش به یبخش نانیاطم لبخند

 ...ششیپ رمینم هیگال واسه...راحت التونیخ-نیام
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 ...نداشتم هم رو انتظارش...ادینم دونستمیم شبید راستش...دمیم حق بهش کامال من

 ...شده تنگ براش دلمم...دمشیند وقته یلیخ...دارم باهاش ییا گهید کار

 ...شود حاضر تا رفت اتاقش به و برگرداند را شیرو سپس

 ...مواظبش و مراقب...باشد نگهدارش شهیهم خواست خدا از...کرد فوت پسرش به و خواند ییدعا لب ریز نیریش

.. 

 ...زد رونیب خانه از و شد حاضر عیسر,یکوتاه دوش گرفتن از بعد

 ...نکرد افتیدر یجواب یول, گرفت را لیسه ي شماره مرتب نیچند و برداشت را اش یگوش

 ...گرفت را شان خانه ي شماره, لشیموبا ندادن جواب از دیام نا

 ...دیچیپ یگوش در ساینک يصدا بوق نیچهارم خوردن با

 الو؟؟-ساینک

 ؟؟؟یخوب... سالم-نیام

 ؟؟یی؟؟کجا یخوب شما...ستمین بد یمرس...داداش سالم-ساینک

 کجاست؟؟؟خونس؟؟... نمیبب رو لیسه خواستمیم...ابونیخ يتو-نیام

 ...آه هم دیشا...دیکش یقیعم نفس ساینک

 رو االن...بود اونجا که رو شب...ناسیا مامانش خونه کنم فکر...نبود خونه برگشتم رید من که شبید...ستین خونه...نه-

 ...دونمینم گهید

 ...خداحافظ...ممنون...بزنه من به زنگ هی بگو اومد اگه...خب یلیخ-نیام

 ...گمیم...اومد اگه...باشه-ساینک

 ...راند برلن سمت به میمستق و کرد قطع را تلفن نیام
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 کار خواستینم...دهیچ عسل ماه ي برنامه ازدواج از بعد يبرا عسل دانستیم...دادیم انجام را اش کاره مهین يکارها دیبا

 ...باشد داشته ییا شده انجام

.. 

 و يکنار نیماش به نگاهش که, بردارد عقب یصندل از را فشیک خواست...کرد پارك مخصوص نگیپارک در را نیماش

 ...افتاد اش رفته فرو عقب صندوق

 ...شد گرم وجودش...زد برق چشمانش...بس نقش لبانش بر یکوتاه لبخند

 ...آمد چشمم يجلو ثنا با تصادفش ي خاطره,ییا لحظه يبرا

 ...بود يروز عجب

 ...شان کوبنده ي مکالمه

 ...غضبناکش ي چهره...ادشیفر...شیصدا...اخمش

 ...باشد روزید نیهم که انگار...شد زنده ادشی در همه و همه

 "ننیبش ییلباسشو نیماش پشت دیبا تو ،امثالینیبش نیماش پشت یکنیم غلط یستین بلد یوقت ،اخهيکور مگه اروی یه"

 ...شد تر رنگ پر لبخندش

 من س،واسمین مهم واستون خودتتون نداشته تیشخص اگه..محترم نسبتا و کرده لیتحص يآقا دیستادیا ابونیخ يتو"

  مهمه

 "رااااااد جناب دیباش زدنتون حرف مواظب پس

 ...انداخت نییپا را سرش

 ...دیپوشینم دار بند و اسپرت کفش گرید که شدیم ها مدت...ماند براقش و اهیس يها کفش...شیها کفش يرو را نگاهش

 ...گرفت باال را سرش

 خوش جا لبانش ي گوشه رنگ کم يلبخند که یحال در...کرد حرکت آسانسور سمت به و گرفت نیماش آن از را نگاهش

 ...بود کرده
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 ...دیکشیم دكی خود با را روزها آن ینیریش که يلبخند

 ...شد تمام زود...گذشت زود زیچ همه چقدر...بود شده تنگ روزها آن يبرا دلش چقدر

 ...خاطراتش شیپ...بود اش گذشته شیپ هنوز حواسش

 ...بود شده عوض قبل به نسبت زیچ همه بایتقر...انداخت جا همه به یقیدق نگاه...شد شرکت وارد و کرد باز آرام را در دیکل با

 ...شد ثابت اتاقش در و سالن باز يفضا يرو نگاهش

 ...گذشت زود چقدر

 شرکت به ییا بسته دادن يبرا ییا سورمه ییا مقنعه و مانتو با ها یرستانیدب دختر هیشب يدختر که بود روزید نیهم انگار

 ...آمد

 ...چشمانش رنگ...لبخندش آوردن ادی به با

 ...بود ختهیر دلش که روز همان مانند...ختیر دلش

 ...شود غرق خاطراتش در بازهم خواست

 ...شد پرت کامال حواسش ییصدا دنیشن حس با که کند حس دوباره را شینیریش و آورد ادی به خواست

 ...آرام يها زمزمه يصدا..آمد یم دونفر پچ پچ يصدا...داد گوش يشتریب دقت با

 ...يمرد گنگ يصدا...یزن دار ناز و عشوه پر يصدا

 ...است خبر چه دانستینم و بود یخال ذهنش لحظه آن در..ستادیا در پشت...کرد حرکت شیرو به رو اتاق سمت به

 ...دهد يرو یاتفاق نیهمچ شرکت در داشت سابقه حال به تا

 ...اند شده داخل چگونه و کنندیم چکار جا نیا دیفهمینم یول باشند شرکت کارمندان از دادیم احتمال

 ...نداشت را شرکت يدرها دیکل لیسه و خودش از ریغ کس چیه دانستیم او که آنجا تا

 ...کرد فوت شدن به را نفسش

 ...یگوش ریز و آرام يها زمزمه و غمزه پر يصداها نیا از بود متنفر...يکار طیمح در مخصوصا يکار کثافت از بود متنفر
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 ...اعتمادش در کردن استفاده سوء از

 ...را یهرکس...کرد خواهد اخراج را باشد اتاق نیا داخل که یهرکس بود مطمئن

 شیرو به رو ي صحنه دنید و در یناگهان شدن باز با...کرد باز شیپا با محکم را در و گذاشت رهیدستگ يرو را دستش

  ...کرد یته قالب

 ...شد سرد تنش تمام

 ...تلخ و خشک شیگلو...سست شیپا...گشاد تعجب از اهشیس چشمان

 ...دیپر نییپا زیم يرو از شتاب و ترس با نبود هم آشنا نا اش چهره که یزن اش یناگهان ورود با

 ...رها دورش شانیپر بلندش يموها...بود افتاده شیها شانه يرو شالش

 ...شناختیم که يمرد يرو...بود نشسته هنوز که بود يمرد يرو فقط نیام نگاه یول

 ...بود شده مسخ نجایا در نیام دنید و یناگهان ورود نیا از که يمرد يرو

 ...نداشت را یالعمل عکس چیه قدرت و بسته خی تنش

 ...لیسه يرو

 ...بود سرد دستش چقدر...دیکش صورتش به محکم را دستش نیام

 ...بست را چشمانش ییا لحظه

 ...شد زوم زن آن صورت يرو نگاهش چشمانش شدن باز با...فرستاد رونیب را اش شده حبس نفس

 ...شرکتش کارمند يرو

 ...بود شده استخدام آنجا در شیپ دوسال به کینزد که یکس

 ...ركیز و زبان و سر خوش اریبس یول...بایز نه و بود زشت نه...متوسط یاندام با داشت یمعمول ي چهره

 ...گرفت در طرف به را دستش و شد کینزد قدم چند

 ...بود نییپا دارش خش يصدا تن
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 ...رونیب برو-نیام

 ...لرزاند را تنش نیام ادیفر يصدا که بود برنگردانده را شیرو هنوز..انداخت اش بسته خی صورت و لیسه به ینگاه دختر

 ...االن نیهم...رونیب گمشــــو گفتم-نیام

 ...زد صدا را لیسه آرام و انداخت نییپا را سرش دختر

 ل؟؟؟یسه-

 ...نیام غضبناك يچشمها به...کردیم نگاه شیرو به رو به فقط مجسمه مانند که یلیسه...کردینم یحرکت چیه که یلیسه

 هل در طرف به را او و گرفت را اش پالتو ي گوشه همزمان...دختر طرف به برداشتنش قدم با شد همراه بارش نیا ادیفر

 ...داد

 ...يهر...رونیب نکردم پرتت خودم تا گمشو...من شرکت از رونیب گمشو گفتم...گمیم یچ يشنوی؟؟؟نميکر مگه-نیام

 ...زد چنگ زیم يرو از را فشیک دختر

 ...دیلرزیم شدت به دستش و بود کرده سیخ را صورتش تمام اشک که یحال در

 ...بود شده له وجودش تمام

 ...دنشانید خاطر به نه...راد مهندس يها ادیفر خاطر به نه

 ...لیسه یالیخ یب و یتوجه یب خاطر به شتریب

 ...کند برخورد او با نیچن نیا نگذارد و ستدیبا نیام يجلو...کند دفاع او از داشت توقع دیشا

 ...کند دفاع خود خواهر از بود نتوانسته یحت او...ییجا یب توقع چه

 ...نداشت یتیاهم شیبرا دیشا...کردینم هم نگاهش یحت که یلیسه....انداخت لیسه به دوباره ینگاه اخر ي لحظه

 ...بود شده رهیخ نیام به و دهیکش هم در را شیها اخم

 ...زد رونیب آنجا از یمعطل یب و داد تکان را سرش دختر

 ...شدیم تر بلند هرلحظه نیام يها نفس يصدا
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 ...تر یعصبان...تر یعیطب ریغ

 ...بود دهینشن را ادشیفر يصدا یکس که بود ها مدت...نشده یعصبان نگونهیا شدیم ها مدت

 ...محکمش يها قدم با...کرد حرکت لیسه طرف به

 ...چسباند سرش پشت وارید به محکم را او...کرد بلندش یصندل يرو از و گرفت را لیسه ي قهی

 ...نرود باال ادیز شیصدا کرد یسع... کند کنترل را خود کرد یسع

 ؟؟؟ینشست چرا-نیام

 ؟؟؟یمعطل چرا پاشو پس...کن یخواه معذرت زشتم رفتار بابت ازش برو...دنبالش برو شو بلند

 ...خواستمینم من-لیسه

 ...خواهرش گانهی شوهر...همکارش و دوست...قشیرف روشن چشمان به...کرد نگاهش نیام

 ...سوختیم خواهرش و خودش حال به دلش چقدر

 ...شد سرخ نیام انگشان يجا از لیسه دیسف صورت...خواباند صورتش در محکم و کرد بلند را دستش اریاخت یب

 ؟؟یلعنت یخواستینم ویچ ؟؟هانیخواستینم ویچ-نیام

 ...کرد نگاهش منتظر و رفت عقب یکم سپس

 ...بگو...بزن حرف د...خودتته يپا خونت وگرنه بزن حرف...لیسه بزن حرف-

 ؟؟؟يکرد نکارویا چرا بگو

 هان؟؟...نمیبب حال و وضع نیا تو رو تو من حاال دیبا که واست بود گذاشته کم یچ من ي چارهیب خواهر

 ...زد شیرو به يپوزخند لیسه

 ...دلم ریز زده که گذاشته ادیز انقدر یمنته...نزاشته کم-لیسه

 ...دیکشیم نفس بلند بلند نیام

 ...کوباند صورتش در را یمحکم مشت و داد هل وارید طرف به را لیسه
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 ...نبود شده کنترل و آرام شیصدا گرید

 ...خشم پر...بلند...زدیم داد

 ...است شدن پاره حال در اش هنجره کردیم احساس که انقدر

 ...ببند رو دهنت...یعوض شو خفـــه-نیام

 ...کرد مکث یکم سپس

 ...نداره یتعجب اصال حال و وضع نیا تو دنتید نمیبیم کنمیم فکر دارم که حاال ه؟؟یچ یدونیم-نیام

 ...انگار هیموروث هیقض نیا

 ...کارن انتیخ جفتشون برادر و خواهر

 ...فشرد محکم را اش شده مشت دست...گرفت دندان به را لبش لیسه

 ...نداشت طاقت گرید

 ...یخاموش و سکوت یک تا...زدینم دم و دیشنیم یک تا...نداشت را حرفها نیا دنیشن تحمل گرید

 ...دیبگو بد خواهرش مورد در یکس دادینم اجازه گرید

 ...گذاشتینم گرید

 ...کردیم شیپ سالها دیبا که يکار...دیکش ادیفر و کرد حمله نیام طرف به

 ...کثافت ارین رو ثنا اسم-لیسه

 ... ارین رو اسمش

 ...یبزن حرف ينجوریا موردش در دمینم اجازه بهت

 ...ياریب زبون به رو اسمش گهید يندار ؟؟؟حقیفهمیم يندار حق تو...يندار حق تو

 ...بود کرده دایپ بیعج یقدرت لیسه روز آن

 ...کرد زدنش به شروع و انداخت نیزم يرو را نیام حرکت کی با
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 ...کردیم یسبک حس شتریب زدیم نیام به که ییا ضربه هر با...داشت را انجامش قصد شیپ سالها که يکار

 ...آورد پناه يپدر ي خانه به خورده کتک خواهرش یوقت

 ... است نیام کار دیفهم یوقت...دید نیخون و کبود آنجور را ثنا صورت یوقت

 ...زد رونیب خانه از

 ...را زیچ همه یتالف...را شیها اشک یتالف...اوردیب در سرش را ثنا صورت يها زخم یتالف خواستیم روز آن

 ...کرد اراده یب و سست هم را او...انداخت شک به هم را او نیام يها حرف یول

 ...شد لیتبد قتیحق به روزش آن تصورات سال همه نیا از بعد حاال

 ...بود دهیرس یتالف وقت حاال...شد گم لیسه يادهایفر انیم در نیام ي ناله يصدا

 ...خواهرش حق گرفتن وقت

 ...شد یخال که یکم

 ...کرد نگاه را حالش یب تن و ستادیا عقب کرد ییرها حس که یکم

 ...راد يآقا بده گوش خوب پس...گمیم بهت آره؟؟باشه کردم نکارویا چرا یبفهم يدار دوست یلیخ-لیسه

 ...رهیبگ رو دستم یکی...نهیبب منو یکی داشتم ازین چون

 میدلدار که زبون هی..بشنوه رو دالم و درد که خواستمیم گوش هی چون...کنه پاك رو اشکام که دست هی به داشتم ازین

 ...کنه آرومم که آغوش هی...بده

 ...دادیم تکان را وجودش تمام لیسه ادیفر يصدا...شد زیخ مین نیزم يرو نیام

 ...باشه اون يها زخم مرهم خوامیم...بده گوش اون يدال و درد و حرفها به خواستیم...بود برادرش شیپ زنم چون-لیسه

 ....؟؟؟تنــــهایفهمیم...بودم تنها چون

 ...داد هیتک وارید به و گذاشت شیگلو يرو را دستش...آورد یم کم نفس کردیم حس

 ...شد گم اش مردانه هیگر هق هق انیم در زخمش پر يصدا
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 ...يبود مهم تو فقط...یباش خوب تو که بودن نیا فکر به همه چون-لیسه

 مداوام تونهینم مرگم کردیم حس یوقت بود بود؟؟؟کجا کرده شهیر وجودم تمام يتو درد که ها موقع اون بود کجا ساینک

 ...کنه

 ...کردیم خشک ترو رو تو داشت

 ...کردیم خام رو تو حرفاش با و دیکشیم نقشه تو ازدواج واسه داشت داشتم ازین هاش حرف به من یوقت

 ...مفت يها حرف...دعوا...بحث شد...هیکنا و طعنه شد...زبون زخم شد میزندگ کیشر از من سهم

 ...سرم تو زد رو اون يکارها مدام...اونه ثنا گفت رفت راست...نهیا ثنا گفت رفت چپ

 ...طانیش شد..غول شد ثنا

 ...زنهیم حرف روم جلو ينجوریا خواهرم مورد در داره که نکرد فکر نیا به وقت چیه

 ...بود میزندگ تمام که یکس مورد در

 ...جاتون یب يها تعصب با...هاتون يکار ندونم با...کالمتون شین با...حرفاتون با...نیگرفت رو ثنام شما...نشیگرفت ازم شما

 ...داد هیتک وارید به را سرش نیام

 ...ستدیبا پا يرو کرد یسع و گرفت کنارش زیم به را دستش...کرد پاك را لبانش ي گوشه خون سرفه با همراه

 ...بزند حرف توانستیم یسخت به

 يزیچ ينبود مجبور تو...یکن تموم رو یچ همه یتونسیم...یکن ترکش یتونستیم...یکن انتیخ بهش شهینم لیدل نایا-نیام

 ....یکن تحمل يخواینم که رو

 ...زن اون سراغ یرفت دردهات کردن فراموش خاطر به که نگو...بود من از بدتر حالت و روز که نگو

 ...نگرفت شیآت روم يجلو میزندگ من مگه...نبودم من مگه

 ...یول

 ...نرفت کج نگاهم وقت چیه یول
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 ...چقدر بفهمه کس چیه نزاشتم...بس و بردم پناه خودم به فقط یناراحت و درد اوج تو

 ...نابودم چقدر

 ...کرد سرفه و شد خم شکم يرو نیام

 ...ينبود نکارهیا که تو...يکرد تیاذ هم رو خودت ينجوریا تو-نیام

 ...دینبا...لیسه باشه نیا حالت و وضع دینبا تو...نمیبب اون مثل یکی شیپ تو رو تو االن دینبا من

 ...گرفت شیپ در را شرکت یخروج راه و کرد حرکت در سمت به سپس

 ...شدیم خارج دهانش ي گوشه از خون و کردیم سرفه هنوز

 به...ها يباز بچه نیا خاطر به کنمیم مواخضه هم رو خودم خواهر من که باش مطمئن...بده پس جواب دیبا اونم-نیام

 ....هودهیب يها حرف نیا خاطر

 ... بودم گفته بهتون قبال من

 ...نهیبب ضرر من از یکس خوامینم گفتم...دینکن من مشکالت ریدرگ رو خودتون که بودم گفته

 ... بزاره ریتاث دوتا شما روابط يرو من یزندگ خوامینم گفتم

 نگفتم؟؟؟ ای گفتم

 احمق؟؟؟ دوتا شما نیکنیم کاریچ نیدار هست ه؟؟؟معلومیچ تیوضع نیا پس

 ...ستادیا شیرو به رو و دیدو شیجلو سرعت با لیسه

 ...نیام يندار حق...یبگ بهش يزیچ يندار حق ـــوانه؟؟؟توید یبکن يخوایم کاریچ-

 ...زد پوزخند نیام

 ...گذاشته کم یگینم مگه...ستین و نبوده برات یخوب زن یگینم ؟؟مگهیناراحت یچ از-نیام

 ...خوادیم دلت یهرک با...باش راحت برو...يبسوز پاش ستین ازین پس خب

 ...دیکش شیموها در دست کالفه لیسه
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 هی مثل کردیم گوش حرفام به اون...بود حد نیهم در دختر اون با رابطم کن باور...نکردم يبد کار چیه من-لیسه

 ...نیهم بود صبور سنگ هی مثل واسم...دوست

 گند به رو خودت یزندگ که يهمونجور...یبکش گند به رو میزندگ زارمینم ؟؟منیفهمیم...یبگ يزیچ ساینک به دینبا تو نیام

 ...يدیکش

 که یجهنم یزندگ از....دناتیند...نبودنات از...هات یمحل کم از ندارم خبر یکنیم فکر...یزندگ يزاریم رو نیا اسم تو-نیام

 ...نیساخت خودتون واسه دوتا شما

 ....انداخت نییپا را سرش لیسه

 ...میدور هم از وقته یلیخ آره...خوبه زیچ همه گمینم...میندار مشکل باهم گمینم-لیسه

 ...ستین سابق مثل یچیه گهید که وقته یلیخ

 ...اما

 که بگو...بشم تر تنها نیا از خوامینم من...نیام کنمیم خواهش...بدونه يزیچ خوامینم...دارم دوستش...زنمه اون آخرش

 ...نکن رو نکاریا خدا رو ت...یگینم بهش

 ه؟؟؟یچ ؟؟دردتيخوایم یتوچته؟؟چ -نیام

 ...گذاشت قلبش يرو را دستش...زد حلقه لیسه چشمان در اشک

 ...تر عاجز...بود تر درمانده شهیهم از شیصدا

 ...ثناست من درد-لیسه

 ...بود مشترك دردشان پس...بست ییا لحظه يبرا را چشمانش نیام

 ...داد تکان را سرش

 ...نیهم...بزنم حرف باهاش خوامیم فقط...گمینم بهش يزیچ-نیام

 ...دیکش کنار را خود لیسه
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 با دیبا...کردیم درست را وضعش و سر و رفتیم خانه به دیبا...شد رد کنارش از کند نگاهش ییا لحظه نکهیا بدون نیام

 ...زدیم حرف هم ساینک

 ...شود نابود خودش یزندگ مانند هم دو آن یزندگ خواستینم

  ...کردینم تکرار دوبار را اشتباه کی او

 ...بود یخوب مرهم اش کوفته و یزخم تن يبرا داغ آب...رفت حمام سمت به خانه به ورود محض به

 ...بکاهد شیها یخستگ از گرم آب و ستدیبا دوش ریز را یساعت داشت ازین

 ...یجسم تا بود یذهن شتریب که ییها یخستگ

 يبلند ارتفاع از که داشت را یکس حس...طرف کی به هم دردش بدن...کردیم بودن کسل و یحوصلگ یب احساس بدجور

 ...باشد شده پرت نییپا به

 ...خورد نخواهد هم گرید,بود مطمئن و نخورده کتک نیچن نیا کس چیه از حال به تا

 ...شدن سبک حس...داشت يبهتر حس,یطوالن نسبتا دوش گرفتن از بعد

 ...ینسب آرامش جور کی

 ...خسته اما آرام...بود آرام ها مدت از بعد امشب

 ...انداخت اش نفره دو تخت يرو را خود و دیپوش یگرم يها لباس

 ...دوخت سقف به را نگاهش

 از را انتیخ توانستینم یول, داشت او به نسبت که یداشتن دوست حس تمام با...بود ناراحت و ریدلگ لیسه از وجود تمام با

 ...کردینم قبول مقابلش در را یحیتوج چیه که بود ییا واژه براش انتیخ...ردیبپذ او

 ...دیلرزیم واژه نیا دنیشن از تنش...بود متنفر انتیخ از

 ..باشد رنجور و خسته...باشد آورده کم که دادیم حق او به...دادیم حق لیسه به

 ...نه را بودن خائن حق اما
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 نیمهمتر...است یزندگ از یجزئ یزندگ کیشر و همسر دانستیم چون,باشد خاطر دهیرنج زنش از دادیم حق او به

 ...مرد کی یدلخوش تمام...جزء

 ..آرامشش تمام

 ...خواهرش به انتیخ...ردیبپذ را انتیخ او از توانستینم یول دادن حق تمام با

 ...نبود مقصر کم اش یزندگ يها هیپا شدن خراب در خود که يخواهر

 ...را اش يرفتار و یکالم اشتباهات تاوان...دادیم پس تاوان داشت که يخواهر

 ...بست را چشمانش

 ...کندیم حل شهیهم يبرا را موضوع و رودیم ساینک نزد به فرصت نیاول در که,کرد فکر خود با

 ...کند تباه را خود یزندگ,او اسم به خود یب يها يدلسوز با یکس دادینم اجازه گرید

 ...ندیبب بیآس یکس خواستینم...باشد داشته یقربان نیا از شیب ماجرا نیا خواستینم

 ...شود حرام یکس بر کردن یزندگ خواستینم

 ...را خودش فقط...دانستیم مقصر هیقض نیا در, یهرکس از شتریب را خودش

 ...گذاشت چشمانش يرو را دستش

 ...خواستیم را نیهم فقط موقع آن...بخوابد خواستیم

 ...رفت ینیسنگ خواب به و دینفهم اطرافش يایدن از يزیچ گرید که, دینکش طول یلیخ

.. 

 در, برداشت دستش کنار یعسل يرو از را لشیموبا اکراه با...دیپر جا از یگوش خوردن زنگ با که, بود خواب گرم چشمانش

 ...داد جواب صفحه به کردن نگاه بدون, نکرده خاموشش چرا که دادیم فحش خود به که یحال

 ...بود دار خش و گرفته حد از شیب شیصدا

 الـــو؟؟-نیام
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 من؟؟؟ تنبل يبود خواب ؟؟یخوب...زمیعز سالم-عسل

 ...شدینم متوجه يادیز زیچ و بود خواب منگ هنوز نیام

 ...اوهوم-نیام

 ...آخه یباش خواب موقع نیا کردمینم فکر...کردم دارتیب که دیببخش-عسل

 ...اونجا امیم دارم گرفتم شام راستش

 ....ينداد جواب اما خونه تلفن به زدم زنگ بار گه؟؟چندید یهست خونه

 چنده؟؟ ساعت شام؟؟مگه-نیام

 ...دیخند آرام عسل

 یلیخ که همون...گرفتم رو عالقت مورد يغذا...اومدم که نیبچ رو زیم شو بلند...خواب خوش يآقا شبه 7 کینزد ساعت-

 ...يدار دوست

 ....کرد فوت را نفسش حوصله یب نیام

 ...خواستیم خواب و ییتنها دلش فقط شب آن

 ...بود مشهود کامال صورتش يها زخم...ندیبب تیوضع نیا در را او عسل نداشت دوست که یحال در

 ...شود باخبر ماجرا نیا از کس چیه خواستینم

 ...خوردم سرما کنم فکر...ستین خوب ادیز حالم من...گهید وقت هی واسه يبزار شهیم-نیام

 ...ادهیز وقت حاال...گهید شب هی واسه بزار

 ...يبا...اونجام گهید ربع هی...ارین بهانه من واسه يخود یب-عسل

 ...بکوبد وارید در را یگوش خواستیم دلش چقدر...انداخت تخت يرو را دستش نیام

 ...بود بسته هنوز چشمانش

 ...بگذارد دلش يکجا, را عسل ییا کدفعهی يها برنامه نیا دانستینم واقعا
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 ...شد بلند جا از بالجبار قهیدق چند از بعد

 ...ستادیا نهیآ يرو به رو

 ...خون يقرمز به چشمانش و زخم لبش کنارش...بود متورم و کبود چشمش ریز

 ...بود ختهیر یشانیپ يرو مرتب نا اهشیس يموها

 ...برود شگاهیآرا به کردنشان مرتب يبرا بود نکرده فرصت هنوز

 ...دارم وقت روز دو هنوز گفت خود با

 ...شدن آماده واسه...شدن مرتب واسه روز دو

 ...شدن داماد واسه

 ...رفت نییپا ي طبقه به و گرفت نهیآ از نگاه

 ...کنند عوض کامال را ونیدکوراس و اورندیب نجایا به, را شده يداریخر لیوسا تمام فردا بود قرار

 ...شد آشپزخانه ي روانه و دیکش یآه, حدش از شیب یحوصلگ یب و یخستگ و فردا به فکر با

 ...دیچیپ خانه در فونیآ زنگ يصدا که نگذشته قهیدق چند هنوز

 .... برود کمکش به تا دیپوش را کاپشنش و رفت سالن به

 ...بود اش شهیهم کار...آورده خود با و کرده یخال را رستوران کل عسل دانستیم

 ...نشست تنش تمام در سرما, اطیح به شدنش وارد با

 ...کرد ترش شانیپر و نشست شیموها يال به ال باد...داشت يبد و بیعج سوز, شب آن سرد يهوا

 ...کرد باز را در, گرید دست با و برد فرو کاپشنش بیج در را دستش کی

 ...زد یقیعم لبخند نیام دنید با, نیازماش شدن ادهیپ حال در عسل

 ...کمک ایب کن نگاه منو اونجا نسایوا-عسل

 ...بود دستانش درون غذا يها ظرف یحال در...آمد طرفش به زمان هم
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 ...دیبگو يزیچ خواست نیام

 ...شد خشک هوا در گردان و شده پخش ينورها و عسل سر پشت به نگاهش که, بزند يلبخند جوابش در خواستیم دیشا

 ...آمد یم سمتشان به که یچرخان قرمز و یآب ينورها

 ...کردیم نگاه, بود شده رهیخ رو به رو به متعجب که را او عسل

 ؟؟يدید بچه؟؟جن زده خشکت چرا چته-عسل

 ...کرد نگاه را سرش پشت و برگشت يکنجکاو از سپس

 ...ختیر فرو نهیس در قلبش, گردان چراغ آن با, یانتظام يروین نیماش دنید و برگشتن با

 ...برگرفت در را جودش تمام,  یکاه جان استرس و رفت باال اراده یب قلبش تپش

 ...بود شانیرو به رو قایدق حاال

 طرفشان به و شد ادهیپ آن از مخصوص فرم لباس با يمرد...کرد پارك عسل نیماش کنار را نیماش, یانتظام يروین افسر

 ...آمد

 ...شد اش یزخم و کبود صورت متوجه تازه طرفش به برگشتن با...برگشت نیام طرف به عسل

 ...بود دهیند را صورتش درست اول ي لحظه و بود کیتار هو

 ...دیگز دندان به را لبش ي گوشه

 ...بود گرفته را وجودش تمام وحشت...دیلرزیم ترس از شیصدا که یدرحال...زد شیصدا آرام و ستادیا نیام کنار

 ...دیترسیم یکوچک زیچ هر از مراسم به مانده آخر يروزها نیا

 نجا؟؟؟یا اومدن یچ واسه نایشده؟؟ا یچ ؟؟صورتتيمرد کاریچ تو نیام-عسل

 ...کرد نگاهش مطمئن و مصمم نیام

 ...اومدن اشتباه حتما...نباش نگران...ستین يزیچ-نیام

 ...ستادیا نیام یقدم چند در و آمد جلو, بود دستانش درون یمیس یب که یحال در یجوان مرد
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 ...گرفت اهشیس چشمان يجلو و آورد در هم را کارتش همزمان

 ...شیها قدم مانند...بود محکم شیصدا

 راد؟؟ نیام يآقا...یآگاه ي اداره از هستم ییرضا سروان-

 ...دیلرز شتریب عسل

 ...داد جواب محکم خودش مانند...باشد نگران و مضطرب اش چهره نکهیا یب نیام

 افتاده؟؟؟ یاتفاق...دییبفرما...هستم خودم بله-نیام

 سوال يسر هی...شهیم مشخص زیچ همه اونجا یآگاه اداره دیاریب فیتشر ما همراه دیبا شما فقط, ستین یخاص يزیچ نه-

 ...دییبفرما...دیبد جواب دیبا که هست

 ...برگشتند دیلرزیم دیب مانند که عسل سمت به دو هر, فضا در ییصدا دنیچیپ با

 ...دیکش یقیعم نفس...افتاد نیزم بر شده پخش يغذا يها ظرف يرو نیام نگاه

 ...کرد نگاه جوان سروان چشمان به و گرفت باال را سرش سپس

 ...بپوشم لباس برم من ممکنه اگه فقط...ستین یمشکل باشه-نیام

 ...برداشت عقب به قدم کی سروان

 ...عیسر فقط...حتما بله-

 ...قرص یدل و محکم يها قدم با...شد خانه وارد و داد تکان را سرش نیام

 ...بود مطمئن خودش از...بترسد بخواهد که بود نکرده يکار...نداشت ییا دلهره...نبود يزیچ نگران

 ...آرام آرامه

 ...دیلرزیم,وجودش مانند هم شیصدا...شد روان دنبالش به,لرزان يپاها با اما عسل

 ...خونه در اومده سیپل که يکرد کاریچ تو ن؟؟؟مگهیام شده یچ-عسل

 ؟؟؟آره؟؟يکرد يکار...کنمیم سکته دارم بگو خدا ترو
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 ...تر تلخ شیصدا...برگشت طرفش به یتلخ اخم با نیام

 ...کن جمع رو خودت پس...بشه ستین هم قرار و نشده یچیه...یچیه گفتم يدیپرس بار کی-نیام

 تو؟؟ چته...میکرد يکار هی انگار واقعا که, يدیم نشون العمل عکس نیهمچ

 ؟؟؟ياریم در هیچ ها يباز مسخره نیا

 ...شد جمع عسل چشمان در اشک

 ...وفتهیم يبد اتفاق هی داره انگار...زنهیم شور بدجور دلم...ترسمیم من-

 ...رفت اتاقش طرف به او به توجه یب نیام

 ...یترسیم يخود یب-نیام

 ...بود بسته خی تنش تمام...کرد گره هم در را شیدستها عسل

 ...نباشد نگران شدیم مگر...نترسد شدیم مگر

 ...همراهش و مونس...بود کارش تنها ترس روزها نیا

 ...دادیم خبر خبر یکس به دیبا...کرد گرفتن شماره به شروع, آورد در را لشیموبا

 ...نکند يکار و ندیبش الیخ یب جور نیهم توانستین

.. 

 ...رفت در سمت به و آمد نییپا اماده و حاضر نیام, قهیدق چند گذشت از پس

 ..گردمیم بر زود و رمیم...نباش نگران یالک هم تو نشده یچیه...ها ینگ یکس به يزیچ موقع هی-نیام

 ...افتاد راه کنارش در عسل

 ...کنمیم خواهش... بمونم نجایا ندارم طاقت خدا به... امیم منم-

 ...بهمون بندنیم یچ هی نباشه که هم یچیه يدار تو که یوضع نیا با...لطفا کن کنترل رو خودت پس-نیام

 ...داد تکان عانهیمط را سرش عسل
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 ...کرد حرکت نظر مورد نیماش طرف به و بست را در نیام...شدند اطیح وارد باهم دو هر

 ...آمادم من-نیام

 ...زد شیرو به یآرام لبخند و برگشت نیام طرف به سپس...انداخت نگرانش ي چهره و عسل به ینگاه سروان

 ...لطفا نیایب ما دنبال...راد جناب, دیایب خودتون نیماش با دیتونیم-

 ...شد سوار و کرد باز را جلو در سپس

 يسرما از دیشا تا کرد روشن را يبخار يفور و نشست کنارش هم عسل...شد سوار و گرفت عسل از را نیماش دیکل نیام

 ...شود کم تنش بر نشسته

 ...کرد حرکت, گردانش يها چراغ و رو به رو نیماش دنبال به و روشن را نیماش نیام

 ...کردینم درك را رفتن نیا لیدل...شده خبر چه دانستینم

 ...بود جهینت یب بازهم کردیم فکر هرچه

 ...کند صبر ماجرا شدن روشن و مقصد به دنیرس تا و کرده حفظ را خود آرامش کرد یسع

  ...نبود هم آرام نا هرچند

 ...کرد پارك رونیب ي محوطه در را نیماش

 ...چسباند نیام به را خود و ستادیا کنارش در,زد دور را نیماش عسل

 ...گرفت دست در محکم را شیبازو

 ...اش یزندگ بد و خوب کیشر...عمر کی يبرا..شهیهم يبرا...باشد شوهرش بود قرار...شود جدا او از ییا لحظه خواستینم

 ...بود مانده گرید روز دو فقط

 ...بود شده سرخ سرما از شیها لپ...کرد نگاه صورتش به نیام

 ...کرد بسته و باز آرام را چشمانش

 ...کردند حرکت شانیرو به رو يورود طرف به,  هم با قدم هم سپس...گفت آرام یکم عسل قلب
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 ...دنبالش به هم آنها...رفتیم راه آنها از جلوتر ییرضا سروان

 ...بست را در و شد وارد یآرام ي ضربه از بعد و ستادیا,  رنگ کرم در يرو به رو, یپهن نسبتا يرو راه از عبور از پس

 ...کند دورش خود از یکم کرد یسع و آورد نییپا شیبازو از آرام را عسل دست,  انداخت اطرافش به ینگاه نیام

 ...نباش یچیه نگران پس هستم من...یبترس یچ از ستین خب؟؟الزم باش آروم-نیام

 ...بود شده قفل زبانش...داد تکان را سرش فقط,  دیبگو يزیچ نکهیا یب عسل

 ...بود آور خفقان شیبرا آنجا طیمح

 ...باشد آمده سراغش به جا کی, ایدن بد يها حس تمام که انگار

 ...عذاب يبو...دادیم وحشت يبو که ییآنجا از...کند فرار آنجا از خواستیم دلش

 ...گفتیم ذکر لب ریز مدام...بگذرد یخوب و ریخ به زیچ همه امشب که,  کردیم ازین و نذر دل در مدام

 ...محکم و تند...زدیم امان یب قلبش

 ...شد باز در که, نگذشته قهیدق چند هنوز

 ...کرد دراز داخل طرف به را دستش و ستادیا در کنار,  ییرضا سروان

 ...هستن منتظرتون سرگرد جناب...داخل دییبفرما-

 ...شد اتاق وارد نیام سر پشت و داد قورت را دهانش آب عسل

 ...بود نشسته پشتش ساله 35 ایتقرب يمرد که,  داشت قرار یبزرگ زیم شانیرو به رو

 ...داشت قرار یمشک یصندل چهار,  سرگرد زیم يرو به رو

 با سپس و انداخت نیام به یقیعم نگاه ابتدا...گرفت باال شیرو يجلو يها کاغذ يرو از را نگاهش سرگرد,  ورودشان با

 ...نندیبش کرد اشاره دست

 ...نشست سرگرد زیم کنار یصندل نیاول يرو و آمد جلو, بود کرده اخم یکم که یحال در نیام

 ...کنارش در هم عسل



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 706 

 ...شد تر قیعم شیها اخم...کرد کج سرگرد طرف به را سرش نشستن محض به

 نجام؟؟یا چرا دونمینم اصال نجا؟؟منیا امیب من دیخواست چرا و شده یچ دیبگ شهیم-نیام

 ...لیدل چه به و چرا

 ...گذاشت زیم يرو را دستش خودکار...خورد چرخ متورمش صورت يرو سرگرد نگاه

 ...نیهست نجایا چرا دیبدون که شماست یعیطب حق نیا...حتما بله-

 ...رو دیدونیم که يزیچ هر...دیبد جواب بهش قیدق و کامل خوامیم که,  دارم شما از سوال يسر هی من قبلش فقط

 ...داد تکان را سرش نیام

 ...دمیم جواب چشم بدونم که ییاونجا تا...دییبفرما-نیام

 راد؟؟ جناب هستن کجا همسرتون-

 ...دیپر نیام رخسار از رنگ

 ...نکشد نفس ییا لحظه یحت شد باعث, سرگرد ییا دفعه کی سوال

 ...کرد نگاه دستانش به...انداخت نییپا را سرش

 ...اش حلقه یب دستان به

 بود؟؟؟ چه منظورش

 ...نداشته حرف نیا انیب از يمنظور دیشا, کرد فکر نیا به خود بر شدن مسلط یکم از بعد

 ...نباشد او منظورش اصال دیشا

 ...بکشد یآسودگ سر از ینفس شد باعث حرفش و عسل يصدا که,  بزند یحرف خواست

 سرگرد؟؟ جناب شده یچ دیبگ خدا به ترو...همسرشم من-عسل

 عسل به خطاب و کرد رو و ریز را زشیم يرو يها برگه یکم سپس...انداخت نگرانش ي چهره و عسل به ینگاه سرگرد

 ...کرد انیب را اش جمله
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 د؟؟؟یهست صابر خانم صابر؟؟؟شما ثنا خانم-

 ...کرد نگاهش تعجب با عسل

 ...نه

 ...نبود صابر ثنا او

 ...نبود

 ...داد تکان نیطرف به را سرش فقط...دیبگو يزیچ نتوانست

 ...دیکش شیموها در دست کالفه نیام, سرگرد زبان از ثنا اسم دنیشن با

 ...شدیم نگران داشت کم کم

 ...کرد نگاه اش ییا قهوه يها چشم به میمستق و دیچرخ, سرگرد زیم طرف به کامال

 ...ریخ نه-نیام

 ...بودن من سابق همسر شونیا

 ...فهممینم اصال ه؟؟؟منیچ واسه سواالت نیشده؟؟؟ا یچ دیبگ من به شهیم

 داره؟؟؟ نجایا من االن بودن به یربط چه من سابق همسر

 ...بدهد او به یجواب نیکوچکتر نکهیا یب دیپرسیم فقط...بود مصر سواالتش دنیپرس بر همچنان سرگرد یول

 د؟؟یندار ازشون يهستن؟؟خبر کجا االن شونیا پس-

 ...بود شده یحرص یحساب نیام

 ...ندارم يخبر ازشم و کجست دونمینم من...میشد جدا هم از که,  هست یسال چند ما...ندارم خوشبختانه نه-نیام

 راد؟؟؟ يآقا بوده یچ تونییجدا لیدل-سرگرد

 ...کرد نگاه عسل به نیام

 ...بود کرده بدترش هم ثنا نام دنیشن...بود یدلواپس و آشوب از پر اش چهره
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 ن؟؟؟یخوایم یچ قایدق شما دونمینم چون...بکنه شما به یکمک انشیب کنمینم فکر...هیشخص کامال لشیدال-نیام

 ...زد یکوتاه لبخند سرگرد

 ...خب یلیخ-

 ...کتای د؟؟مرجانیشناسیم کتای اسم به یزن شما...سوال نیآخر اما و

 ...یمنگ و یجیگ از پر...سوال از پر..بود ابهام از پر سرش در که یحال در...برگشت طرفش به نیام

 ...بودن من کارمند قبال کتای خانم...شناسمیم بله-نیام

 ...خبرم یب ازش کامال من و...رفتن من شرکت از که وقته یلیخ االن...کنمیم فکر شیپ سال 5 حدود

 ...زد صدا هم را همکارش نوشتیم که همانطور...نوشتن به کرد شروع و انداخت نییپا را سرش سرگرد

 ...ییرضا سروان-

 ...ستادیا فرمان به گوش ینظام احترام از بعد و شد اتاق وارد سروان

 قربان؟؟ بله-

 ...داخل ارشیب-

 ...کند درك کرد یسع...ستیچ هیقض بفهمد کرد یسع...گرفت آنها از را متعجبش نگاه نیام

 ...کردینم دایپ نجایا به شب موقع نیا آمدنش و سرگرد سواالت نیب,  یارتباط چیه یول

 ...یربط نیکوچکتر بدون...بود دهیچیپ و مبهم نظرش در زیچ همه

 ...داشت وجود پنهان ترس ینوع دلش در

 ...بد یاتفاق وقوع از ترس...دردسر آمدن شیپ از ترس

 ...اند کرده احضار نجایا به را او حاال که باشد شده درست جانبش از يدردسر کرده؟؟نکند يکار ثنا نکند کردیم فکر خود با

 ...ماند باز دهانش...شد یخال مغزش سروان همراه به یزن ورود و در شدن باز با

  ...بهت از پر چشمانش
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 ...دوخت او به را بهتش از پر چشمان

 ...نشناسد را او که يآنقدر نه یول,بود شده عوض اش افهیق

 ...نبود شیآرا و عطر یکل با کیش دختر آن از يخبر گرید

 ...خورده ترك و خشک شیها لب...یاستخوان و الغر صورتش..کبود و رفته گود چشمانش ریز

 ...دیرسیم نظر به بدحال و رنجور اندازه از شیب

 ...افتاد دستانش درون يفلز دستبند يرو به,مرجان ي دهیتک صورت يرو از نیام نگاه

 ...داد تکان را سرش تاسف با

 ...باورش بود سخت

 ...باشد افتاده روز نیا به که زکاوت و هوش... ییبایز همه آن باور

 ...بود دهیرس نجایا به چطور

 ...دیدیم نجایا را او دستبند با حاال که, کرده يکار حتما

 ...بود گرفته او از هم با را زیچ همه زمان گذر انگار...نداشت را سابق ییبایز گرید سبزش چشمان

 ...بود دهید حال به تا نه و شناختیم را او نه...کردیم نگاه او به تعجب با عسل

 ...ندیبش که کرد اشاره مرجان به سرگرد

 یصندل همان از یکی يرو نیام يرو به رو قایدق و آمد جلو کوتاه يها قدم با,داشتیبرنم نیام از چشم که یحال در مرجان

 ...نشست, اهیس يها

 ...دیبزن رو حرفاتون آقا نیا حضور در نیخوایم دیبود گفته...خب یلیخ-سرگرد

 ...بشنون رو حرفهاتون تا هستن جایا االن شونیا, دیخواست که طور همون

 ... دیکن شروع

 ...باشد ساکت خواست او از دست حرکت با سرگرد که,دیبگو يزیچ خواست نیام
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 ...کرد نگاه بود نشسته نیام به دهیچسب که عسل به ییا لحظه مرجان

 ...بست نقش لبانش ي گوشه یزشت پوزخند

 باال است ممکن لحظه هر, است شیرو که یاسترس فشار از کردیم حس...کردیم بدتر و بد را عسل حال که يپوزخند

 ...بود گرفته را وجودش تمام ترس...اوردیب

 ...قیعم...کردیم نگاهش گستاخانه و پروا یب...دوخت نیام به دوباره را نگاهش مرجان

 ...فرصت نیآخر...دیدیم را او که بود يبار نیاخر نیا دیشا

 ...زخم نیآخر

 ...شود لذت غرق و ندیبب...را اش یرانیو ندیبب خوب خواستیم...داد هیتک اش یصندل به مصمم و محکم

 ...وجود تمام با...خواستیم که يزیچ تنها...بود راهش تنها نیا

 ...نبود عشوه و ناز از پر گرید شیصدا...بود شده عوض هم شیصدا

 ...ماه مهر لیاوا...بود شیپ سال 5 بایتقر-مرجان

 ...استخدام واسه,برلن شرکت به شدم یمعرف دوستام از یکی ي واسطه به

 ...مصاحبه واسه امیب 10 ساعت بود قرار

 ...اومدم

 ...خورد تکون وجودم يتو يزیچ هی, دمتید بار نیاول يبرا یوقت... اتاقت يتو اومدم یوقت

 ...شدم جذبت اول ي لحظه همون

 ...تیداشتن دوست و جذاب ي چهره...دارت خش يصدا...رتیت يچشما جذب

 ...ازت اومد خوشم,که بگم تونمیم جرات به

 ...یداشت تو رو باشه داشته دیبا, آل دهیا مرد هی که ییزهایچ تمام

 ...دمیدیم تو وجود يتو رو, بودم دنبالشون شهیهم که ییارهایمع ي همه
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 ...تازه و بیعج...داشتم یبیعج حس هی

 ...بار نیآخر...فقط بود بار هی همون...نکرد هم گهید...بود نکرده جذب خودش به منو انقدر يمرد چیه اونموقع تا

 ...بود یخوب حس...بود خوب

 ...ایدن هی يشد...آرزوم و دیام تمام يشد...خواستمیم یزندگ از که يزیچ ي همه يشد تو...شد پرنگ حس نیا کم کم

 ...کردمیم تصور تو کنار در رو خودم, روز و شب

 ...دیکش ییا کالفه نفس...انداخت نییپا را سرش نیام

 ...باشد داشته نیچن نیا یحس او به نسبت مرجان, کردینم فکر گاه چیه

 ...نداشت یتیاهم شیبرا...شدیم رد کنارش از تفاوت یب یول, دیدیم را شیها توجه یگاه

 ...ییا لحظه يبرا یحت...گاه چیه...نداشت مرجان به یحس چیه گاه چیه او

 ...کند نگاه چشمانش به و ردیبگ باال را سرش,شد باعث مرجان ي خورده زخم يصدا

 ...بودم دهیکش یسخت دختر هی من-مرجان

 يپدر نه...بود خودم يها خواسته و تالش جهینت, بودم که یهرچ...بود آورده دست به خودش رو زشیچ همه که یکس

 ...يبرادر نه و داشتم

 ...یگاه هیتک نه...یتیحما چیه نه...یمال ي پشتوانه نه

 ...مادرم و بودم خودم

 که ییزایچ واسه...هام خواسته واسه داد ادمی...نکنم قبول رو شکست...نشکنم...باشم محکم, داد ادمی که ضیمر مادر هی

 ...بجنگم خوامیم

 ...استوار و محکم...دمیجنگ منم

 ...خواستمیم چون...دمیرسیم خواستمیم که یهرچ به

 ...یبکن رو فکرش که يزیچ هر
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 هر به...آوردم یم دستت به دیبا...دونستمیم خودم سهم رو تو...خواستمیم یزندگ از که يزیچ ي همه يشد تو هم موقع اون

 ...یمتیق

 ...بود داشتنت فقط مهم...نبود مهم هاش یسخت...نبود مهم واسم دردسراش

 ...تو فقط

 ...بود سخت اما

 ...يبود يریس دل و چشم پسر تو که, بود نجایا کار يجا نیتر سخت

 ...بود بینج نگاهت

 و غش خمار يها چشم واسه که ينبود اونا از...بلرزه يزود دلت و دست هاش ياوند و دختر هی دنید با که ينبود اونا از

 ...یش سست و بلرزه پاهات...یکن ضعف

 ...آورد دستت به شهیم سخت که, دمیفهم اول يروزها همون

 ...تونستمیم پس...بودم سخت يروزها ي شده بزرگ منم خب

 ...تونستمیم دیبا

 ...شدمیم یلعنت حس اون گرفتار شتریب روز به روز من و گذشتیم...خوب...آروم...گذشتیم داشت زیچ همه

 ...مونیهمکار به...شرکت يتو کنارت در بودن به...بودم یراض همونشم به من اما

 ...ماثره زمان گذر کردمیم فکر

 ...دیشا...ومدینم اگه...  شدینم داشیپ یلعنت اون اگه

 ...کرد نگاه اش خورده دستبند دستان به...انداخت نییپا را سرش حرص با مرجان

 ...بود دهیرس کجا به...بود کجا حاال اما...خواستیم زهایچ یلیخ او

 ...بود آورده دست به ییزهایچ چه...ردیبگ یزندگ از را سهمش بود توانسته چقدر

 ...آورد زبان بر یآرام يصدا با را افکارش
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 ...يشدیم من سهم تو نبود اون اگه دیشا-مرجان

  ...هم عسل..کرد نگاهش کنجکاو نیام

 ...بود پرو هم اول همون از...ادمهی خوب رو شرکت به اومد, بار نیاول يبرا که يروز-مرجان

 ...لوس و پرو

 ...ومدین خوشم ازش اصال راستش

 ...کردیم نگاهش نامفهوم که یچشمان...دوخت سوالش پر چشمان و نیام به را نگاهش دوباره

 با...باشد نجایا حاال,بود شده باعث که یتالش...هودهیب بس یتالش...بود کرده تالش ها چشم نیا داشتن يبرا چقدر

 ...دستانش درون يدستبند

 ...گردنش به قتل ي پرونده کی با

 و دست بچه دختر هی لبخند واسه يبخوا که ينبود یآدم تو...راد مهندس, رفتارت از کردم تعجب روز اون راستش-مرجان

 ...شد شل اما...بشه شل پات

 گم رو پات و دست ها بچه پسر مثل...ختیر دلت لبخندش دنید از که کردم حس قایدق اما, بودم سادهیوا کنارت من

 ...مجنون يشد...رفت حواست و هوش...يکرد

 ...مبهوت و جیگ

 ...نفرت...درد از پر...بود نهیک و بغض از پر که ییصدا... رفتیم تر باال لحظه هر مرجان يصدا

 داشت؟؟؟ یچ اون مگه-مرجان

 ...نبود مهم واست ی؟؟؟منيدینم منو اصال تو آخه...نداشتم من که داشت یچ

 ...يبود خودت فکر به فقط...يدیم رو خودت فقط خودخواه يتو

 ...نبودن مهم گرانید واست

 ...خواستمتیم من

 ...يدیند منو وقت چیه...يدیند منو تو اما
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 ...کتاب حساب يتو...پروژه تو.... نقشه تو...بود کار تو حواست فقط

 ...زنهیم بال بال واست داره یکی يدیند

 ....لبخند هی با اما يدیند منو

 ...ندیبب را لبخندش گرید بار تا بست...بست را چشمانش نیام

 ...بود مرجان با حق

 ...اش یهست تمام....شیایدن تمام شد لبخند آن

 ...کردیم یتداع شیبرا را روز آن خاطرات مرجان يها گفته

 ...يدیکش داد من سر, دهیرس راه از تازه ي بهیغر اون خاطر واسه یحت تو-مرجان

 ...نبود بهیغر ادمیز...نه یول

 ...یدونستینم رو نیا اونموقع تا هم تو هرچند...بوده صابر مهندس خواهر, شد مشخص بعدا

 ...شد یچ دمینفهم گهید

 ...عشقت...دلت زیعز شد یک...برد رو دلت یک دختر اون دمینفهم

 ...شهیم پخش شرکت يتو ینیریش يها جعبه با همراه که تهیعروس کارت دمید, کردم باز رو چشمام موقع هی

 ....بود سخت یفهمیم...بود سخت برام یلیخ

 ...خواستمیم يادیز زیچ کنمینم فکر...دونستمیم خودم سهم فقط رو تو که یمن يبرا

 ...يکردیم من با رو کار نیا دینبا تو...شدیم نطوریا دینبا

 ...بود تیزندگ اشتباه نیبزرگتر دختر اون انتخاب...راد مهندس يکرد یبزرگ اشتباه

 چرا؟؟؟؟ یدونیم

 ...دانستیم را زیچ همه دیفرش ي واسطه به هم مرجان حتما...داندیم کرد فکر خود با نیام

 ...ختیر هم در را افکارش مرجان حرف یول
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 ...ینداشت رو یچیه اقتیل...ینداشت رو اقتشیل تو چون-مرجان

 ...اون نه ينبود اون قیال که يبود تو نیا

 ه؟؟؟یچ منظورت-نیام

 ...داد ادامه سوالش و بهت پر صورت به توجه یب مرجان یول

 ...امیب کوتاه که نبودم یآدم ؟؟من یفهمیم..امیب کوتاه که نبودم یآدم من-

 ...بودم مبارزه اهل من

 ...ارمیب دست به دندون و چنگ با رو هام خواسته بودم گرفته ادی

 ...آوردم یم دست به هم رو تو دیبا پس

 ...گرفتم میتصم خودم...کردم انتخاب رو راهم خودم شهیهم من...وقت چیه...نشدم سرنوشت میتسل من

 ...گذشتیم عیسر یلیخ زیچ همه...رفتیم در دستم از داشت زمان...دیرس تیعروس روز زدم هم به چشم

 ...نبود بند جا جیه به دستم...گم سردر کالف مثل...بودم تنها من...کنه کمکم که نبود یکس

 ...کنم عوض رو نظرت حرفام با یکم کردم یسع قبلش

 تعصباتت...رو غرورت...شناختمیم و هات یبداخالق...دستم بود اومده يحدود تا اخالقت, بودن همکار مدت اون يتو بالخره

 ...رو

 ...ادیز یلیخ...بود خوب نیا...یکن کنترل رو خودت یتونینم گهید و يریم در کوره از يجور چه یشیم یعصبان یوقت میدیم

 ...کردیم نگاهش متفکر نیام

 ...مرجان يها حرف به دادن گوش و یصندل نیا يرو نشستنش لیدل...دانستینم را بودنش نجایا لیدل هم هنوز

 ...بفهمد خواستیم...دهد گوش خواستیم اما

 ...نداشت خبر آن از هم روحشم امرزو تا که ییزهایچ...بفهمد دیبا و داندینم که زهاستیچ یلیخ کردیم حس

 ...اومدم چرا دونستمینم اصال...اومدم تیعروس روز-مرجان
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 نم؟؟؟یبب خواستمیم ویچ

 ...رو رفتنم نه...  رو اومدنم نه...دیند منو کس چیه یول اومدم

 ...روز اون بود میزندگ يروزها نیبدتر از یکی...کردم نگاه عقدت مراسم به و ستادمیا گوشه هی و اومدم

 ...کردمیم هیگر خون داشتم من یول... نیبود خندون و خوشحال شما

 ...عاشقت ي چهره...ات شده داماد ي چهره...بود تحمل قابل ریغ برام شادت ي چهره

 ...یداشت یخوشگل عروس

 نداشتم؟؟...داشتم خودم واسه ییها حق هی منم اما...یبش رشیاس یداشت حق...کردم اعتراف خودم به روز اون رو نیا

 ...دیکش یقیعم نفس مرجان

 حس...شکست حس...لحظه اون داشتم مرگ حس...نداشتم رو موندن اونجا طاقت گهید...شد تموم عقد ي خطبه یوقت-

 ... شده تموم زیچ همه گهید کردمیم

 ...يشد يگرید مال خودم يها چشم يجلو

 ...رونیب زدم باغ از

 ...گوشمه تو شیشاد و یشلوغ يصد هنوز که اونجا از...بشم دور اونجا از تونمیم یهرچ خواستمیم

 ...دمیدویم ابونیخ يتو اطراف به توجه یب من

 ...کردمیم نتینفر و دمیدویم...ختمیریم اشک و دمیدویم

 ...کردیم صدام داشت یکی

 ...انگار بود سرم پشت...کردیم تکرار رو میلیفام مدام

 ...برم خواستمیم فقط...نبود مهم برام...هیک نمیبب و برگردم خواستمینم

 ...داشت نگه منو و دیکش عقب از رو دستم اون اما

 بود؟؟ یک یدونیم
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 ...داد تکان را سرش نیام

 ...دیفرش-مرجان

  که؟؟؟ شیشناسیم...شرکتت ي کارکشته و خوب مهندس...فخار دیفرش

 ...نداشت را کالمش شین تحمل...کرد نگاهش ضیغ با نیام

 ...شودیم دیفرش به مربوط موضوع پس کرد فکر خود با

 يجور چه بود دهید...زدم رونیب باغ از يجور چه بود دهید...بود دهید رو خرابم حال اون فقط چون, بود اومده دنبالم-مرجان

 ...ختمیر اشک کردنت عقد موقع

 ...يدینفهم تو و دیفهم اون

 ...رسونهیم منو گفت...کرد نشیماش سوار منو

 ...شدمینم آروم من اما کنه آرومم خواستیم...زدیم حرف مدام...دیپرسیم سوال مدام

 ...کرد فرق نگاهش رنگ...شد عوض هاش حرف يبو و رنگ کم کم

 ...کرده دایپ من به نسبت رو حس نیا که وقته یلیخ گفت...داره دوستم گفتیم

 ...کرد یکوتاه ي خنده تک مرجان

 ...کردیم عالقه ابراز بهم داشت اون و ختمیریم اشک, تو دادن دست از خاطر واسه داشتم نه؟؟من جالبه-

 ...دروغ دروغه حرفات ي همه...نداره وجود یداشتن دوست...یگیم دروغ گفتم...کنمینم باور گفتم بهش

 ...کردیم يفشار پا حرفش يرو اون اما

 ...بود شهیهم از تر يجد اش چهره...شد رهیخ نیام اهیس چشمان در مرجان

 ....سخت و سرد

 ...يدار دوستم کن ثابت...کن ثابت بهم گفتم-

 ...یبگ تو یهرچ...يبخوا تو که يهرکار...کنمیم یبگ يهرکار گفت
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 ...بود داغ

 ...بود رهیخ نیام به همچنان نگاهش...بست نقش, اش دهیخشک لبان ي گوشه يپوزخند

 ...بود شده خشک مرجان دهان يرو نیام نگاه

 ...بفهمد بلکه کردیم نگاه...کردیم نگاهش فقط بزند پلک نکهیا یب...کردینم درك را کالمش یمعن

 ...شدیم تر رنگ یب و سرد اش چهره, واژه هر دنیشن با... گفتیم مرجان که یکالم هر با

 ...گچ مانند دیسف...نبود برنزه گرید پوستش

 ...دیرسیم قلبش به و رفتیم نییپا شیگلو از که, بود يزهر یسم ي قطره مانند, مرجان کالم هر

 ...کردیم یمتالش و سوزاندیم

 ...کردیم مسدود هم را اش یتنفس راه ذره ذره یحت

 ...ریبگ پس رو میزندگ گفتم-مرجان

 ...ریبگ پسش...منه یزندگ ي همه نیام

 ...کردینم قبول اولش

 ...زمیریم پات به رو يخوایم ك یهرچ...کنمیم خوشبختت گفتیم...کنه منصرف کار نیا از منو خواستیم

 ...خواستمینم من اما

 ...بود زیچ هی فقط من ي خواسته...نبود نایا من ي خواسته

 ...همکارت و قیرف...بود دوستت...بود تو اعتماد مورد اون...کرد يکار شدینم اون بدون...کردم شیراض بود که یبدبخت هر به

 ...بود نبودش از بهتر بودش...بود ینعمت واسم وجودش...خوردیم دردم به یلیخ

 ...کرد يکار خراب شدیم تر راحت...رفت شیپ شدیم تر راحت نجوریا

 ...دیرس هدف به شدیم بهتر

 ...کردم مجبورش من...خواستینم دیفرش هرچند
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 ...خواستم ازش من

 ...زیآم جنون يلبخند...بست نقش مرجان لبان بر یقیعم لبخند

 ...میباز هم شد-مرجان

 ...بود هم ياستعداد با پسر...هام نقشه کیشر شد

 ...کرد شروع خودش

 ...دختر هی با...دوستش با...بود دهید ابونیخ يتو رو ثنا یاتفاق طور به...شمال يبود رفته يروز چند پروژه هی انجام واسه تو

 ...کرد مشت را دستش...فشرد برهم و بست را چشمانش نیام

 ...امدین در نفسش...شد منقبض صورتش

 ...نکرد حس يزیچ نیام اما...گذاشت شیپا يرو دست عسل

 ...داشت یخفگ حس...گرفتیم را نفسش که یسوزش...کردیم حس را شیگلو سوزش فقط

 ...بود شده تند شیصدا تمیر...زدیم حرف قبل از تر عیسر مرجان

 ...تر کند نیام يها نفس تمیر

 ...مایش دوستش همون...دهید ابونیخ يتو دوستش با رو ثنا گفت و زد زنگ بهم-مرجان

 ...بود یخوب ي نقشه...کنه کاریچ خوادیم گفت...یستین تهران تو گفت

 مهندس؟؟؟ ادتهیکرد؟؟؟ کاریچ یدونیم

 ...بود سرد و حس یب تنش...دنیپر به کرد شروع پلکش...کرد باز را چشمانش یسخت به نیام

 ...حال یب و سست

 ...لرزانش لبان دنید از...اش دهیپر رنگ صورت دنید از کردیم فیک مرجان

 ...همه و همه... کفش...فیک...شلوار...شال...مانتو رنگ...سپرد ذهنش به کامل رو زنت يظاهر مشخصات-مرجان

 ...قدم نیاول شد نیا
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 ...بود یخوب شروع دلت به انداختن شک واسه

 ...برام بود کننده یراض

 نه؟؟؟ مگه بود قتیرف چون...یداشت اعتماد بهش چون رو حرفاش يکرد باور تو

 ...دیغر یسخت به اش شده دیکل يها دندان نیب از نیام

  ...بده ادامه-نیام

 ...زد یفیظر چشمک مرجان

 ...يکرد چه و کردم چه گمیم...واست گمیم رو همش...نکن عجله...چشم-

 ...برداشتم من رو قدم نیدوم

 ...تر کامل...تر محکم

 ...یگرفت خونت يتو دیجد قرارداد مناسبت به یجشن که يروز همون

 ...بکنم يکار هی دیبا کردمیم حس شریب...شدیم بد حالم شتریب دمتونیدیم هم کنار در یوقت

 ...اون نه...بود من سهم نایا...درسته راهم که شدمیم تر مطمئن

 منتظر که یمن...داد راه شیخصوص میحر يتو رو من که بود ساده انقدر...بود ساده و خر يادیز زنت, مهندس هیچ یدونیم

 ...بودم جرقه هی

 ...کردن خراب...سوزوندن...انفجار ي آماده

 ...نکردم عمرم تو تاحاال که يکار...بخونم نماز خوامیم گفتم بهش

 ...خواستمیم که ییجا همون...ماجرا اصل سر برد...خوابتون اتاق يتو برد منو احمق اون

 ...بود هم قهیسل خوش...کرد پهن سجاده واسم

 ...دل ته از...دیخند بلند مرجان

 ...کردیم دادیب وجودم تو رو یحس هی...زدیم بهم رو حالم وارید يرو يها عکس-مرجان
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 ...حسادت

 ...کردم نگاش خوب...کرد جلب رو نظرم همه از شتریب شیکی خب اما

 ...سپردم ذهن به

 ...رو بلندش يموها حالت...رو تنش لباس...رو بازوش يرو خال

 ...که کردمیم فیک عکساتون دنید از داشتم

 ...بود اری من با بخت

 ...دراور زیم يرو...ثنا لیموبا

 ...یحرکت چیه یب...داد هیتک سرش پشت وارید به را سرش نیام

 ...شدیم فلج ذره ذره و کم کم

 ...نداشت یحرکت نیکوچکتر توان گرید شیپا و دست

 ...باختیم جان آرام آرام داشت یول,  بود زنده هنوز نه یول...باشد مرده ییگو

 ...مرد یم

 ...ختیریم اشک آرام آرام عسل

 ...دیفرش به زدم زنگ باال اون از-مرجان

 ...رو زیچ همه گرفتیم زود...بود یباهوش پسر

 ...سرجاش گذاشتم رو یگوش و میکرد يباز اس ام اسم باهم ثنا یگوش با کمی

 ...داد حال یلیخ...بهم دیچسب یلیخ...بود عمرم نماز نیبهتر نماز اون

 ...بود جان یب و سخت ها یکاش همان مانند اوهم قلب...دوخت شیپا ریز يها یکاش به را نگاهش مرجان

 ...نداشت یقلب اصال هم دیشا

 ...شد شروع یاصل يباز گهید بعدش-
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 ...ثیحد و حرف یکل و ینیریش جعبه هی...انگشتر جفت هی...يسور ينامزد هی

 ...یالک يدعوا هی آخر در و

 ...بود اونجا تیمنش فقط...يایب و بانک تا یرفت گفت دیفرش...اومدم من که ينبود شرکت يتو تو

 ...جدل و بحث به میکرد شروع و دیفرش اتاق يتو رفتم

 ...ياومد دمید پنجره يباال از

 ...بود شده قلمبه بودنت سیرئ حس...يبود شرکتت يآبرو فکر به موقع اون...دادیب و داد به يکرد شروع و ياومد

 ...سیرو يآقا بود خودت يآبرو يرو يریگ نشونه نکهیا از غافل

 ...تیهست...تیزندگ يرو

 هم یخواستینم...رو زدمیم زنت مورد در که ییحرفها يکردینم باور...کردم نیتوه زنت به چون رونیب يکرد اتاق از منو

 ...یکن باور

 ...اون فقط یگفت...يبشنو دیفرش زبون از یخواستیم

 ...بود اعتمادت مورد اون آخه

 ...کردیم ادیز و داغش ازیپ دیبا..ببره کار به داره توان در یهرچ بودم سپرده دیفرش به

 ...شد مونیپش سگ مثل بعدش هرچند...کرد عمل خوب

 ...بود شده مونیپش شرکت از اومدن رونیب از بعد...بود بد یلیخ حالش روز اون دیفرش

 ...بزنه جا خواستیم

 ...انگار بوده سخت براش تیوضع اون يتو تو دنید...نداره رو يباز نیا تحمل گهید گفتیم...هیکاف گهید گفتیم

 ...غرور کوه ختنیر فرو دنید

 ...نهیبب رو دادنت جون حاال که دیفرش کجاست

 ...شدیم خفه داشت...گذاشت شیگلو يرو و آورد باال یسخت به را دستش
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 ...فشرد دست با را شیگلو

 ...کردیم کار هنوز اش بسته خی ذهن

 ...يباز...بوده دروغ تمامش یعنیداشت؟؟ امکان بود؟؟مگر ممکن مگر

 ...بود یفیکث يباز

 ...کردیم حس را کثافتش يبو

 ...گذاشت کردهاش خی صورت يرو را دستش...زدیم شیصدا مدام...برگشت طرف به نگران عسل

 ...کردینم حس...دیفهمینم بازهم یول

 ...کردیم یحالج را مرجان يها حرف که بود ذهنش فقط

 ...داده دست از راحت...باخته راحت که کند قبول خواستینم

 بود؟؟؟ پاك شیثنا یعنی

 ...جعبه آن...لمیف آن بود؟؟؟پس کرده چه او با

 ...کرد پر را وجودش تمام مرجان يصدا

 ...هام یگفتن مونده هنوز...اریب طاقت...مهندس باش صبور-

 ...وفتهیب نبود هم قرار انگار و وفتادین یخاص اتفاق خب اما, نمیبب رو العمت عکس تا کردم صبر کمی

 ...یبست, زیچ همه يرو رو چشمت و ياومد کوتاه بازهم...ينکرد يکار بازهم تو

 ...نشد...بشه خواستمیم ك يزیچ اون نشد

 ...بود شده خسته گهید اونم...کنه اثر دیبا که اونجور, بود نتونسته دیفرش يحرفها

 ...یکنیم بس یک پس گفتیم همش

 ...میبرس خودمون یزندگ به ایب

 ...یبگ تو که یهرچ...کنمیم تمومش گهید...قبول باشه گفتم بهش
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 ...فقط

 نیا...يبود افتاده اون دنبال که يبود تو...یداشت بد نظر زنش به تو کنهیم فکر...دونهیم مقصر و تور نیام االن گفتم بهش

 ...ییتو کرده خطا که یاون.ییتو بد آدم وسط

 ....خواستینم نویا هم دیفرش

 ...کرده چه اون یبفهم تو خواستینم...بشه خراب تو شیپ خواستینم وجه چیه به

 قراره که ییا تو...بردارم تو يرو از رو اتهامش انگشت خوامیم فقط...ندارم شیزندگ و نیام با يکار گهید گفتم بهش

 ...کمیشر...یباش شوهرم

 ...بکنه يبد فکر موردت در کس چیه دینبا پس

 ...کرد قبول

 ...ثنا لیوسا يتو بزارتش خواستم و دادم بهش بسته هی

  ...کوچولو قرمز يکادو بسته هی

 ماجرا نیا از رو خودش, خواستیم فقط...بدونه بخواد که نبود هم مهم واسش...است جعبه يتو یچ دونستینم دیفرش

 ...رونیب بکشه

 ...پستال کارت هی و يد یس هی...باشه ادتی خوب دیبا تو اما

 ...عاشقانه يها حرف یکل با

 ...کرد فراموش شدیم مگر...بود ادشی آره

 ...بود شبش هر يها کابوس که يریتصاو...داده زجرش عمر کی که را يریتصاو,نباشد ادشی شدیم مگر

 ...لحظه کی یحت...بود نرفته ادشی هم لحظه کی

 ...نزدن پلک و بودن باز مدام از...ادیز یخشک از...سوخت شیگلو مانند هم چشمانش

 ...دور چقدر...بود آشنا چقدر...دیچیپ گوشش در ییصدا

 "ندارم دوست پستال کارت من"
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 ...ختیر هم در را افکارش تمام, سرش بر شده دهیکوب یچکش مانند مرجان يصدا

 ...بود راه تنها...کار اون واسه بودم گذاشته رو میانرژ تمام...کردم پرداخت يد یس اون گرفتن يبرا يادیز پول-مرجان

 ...يبود نزاشته برام ییا گهید راه تو...يشد باعث خودت

 ...اول نگاه يتو مخصوصا...بود ثنا هیشب یلیخ

 ...بود ساغر اسمش

 ...آورد ینم نه یگفتیم يهرکار...بود مشکالت حالل شهیهم...میکردیم صداش یساغ ما

 ...بود پول فقط مشگلش

 ...از یکی با...بودم داده بهش ثنا از من که یمشخصات به توجه با, کرد پر رو يد یس اون

 ...گرفت گاز محکم را زبانش...خورد را حرفش مرجان

 ...را مادرم آخر در و...را ام یدخترانگ تمام...گرفت من از را میایدن تمام که یکس همان با, دیبگو نتوانست

 ...نکند فکر روزها آن و مرد آن به کرد یسع

 ...کنه تموم رو زیچ همه که خوب انقدر...بود داده انجام خوب یلیخ رو کارش-مرجان

 نمیا...بزاره کجا بهش بودم گفته قبال من...اتاقتون يتو رفت مناسب فرصت يتو و اونجا اومد کار ي بهانه به دیفرش روز هی

 ...آخر ریت شد

 ...کشنده و یسم ریت هی...آلود زهر و زیت ریت هی

 ...دهیم جواب يسر نیا بودم مطمئن

 ...شهیم یاک زیچ همه رو يد یس اون ینیبب تو اگه بودم مطمئن

 ...داد هم جواب

 ...یگشت رو خانومت لیوسا تو و کرد اثر دیفرش يها حرف

 ...یرفتیپذ رو شکست...ياومد کوتاه...يکرد باور تو
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 ...يآورد کم هم تو

 ...يشد یخال تو تبل هی مثل...دیخشک محبتت و مهر...دیخشک عشقت ي شهیر...دیخشک اعتمادت

 ...نبود یکاف برام تو باور اما

 ... کنم يکار محکم خواستمیم...باشه اون هیعل بر زیچ همه خواستمیم من

 ...شهیهم يبرا...کردیم تمومش خودم دیبا پس...کنه يهمکار باهام خواستینم گهید هم دیفرش

 ...زنت پدر سراغ فرستادم و کردم ریاج رو بدبخت زن هی

 ...یخانوادگ عکس کی...يبود دهید لمیف يتو که يمرد...مرد همون با عکسش با همراه

 ...اون شوهر يپا افتاده دخترش که, گفت يزار هیگر با و پدرش شیپ رفت

 ...کرد التماس...داره یزندگ...داره بچه گفت

 ه؟؟؟یجور ه؟؟چهیک دخترش رفت ادشی گهید...خشکوند رو شیدختر و پدر ي شهیر اونم...آورد کم اونم...کرد باور اونم

 ...همه مثل...هیبق مثل...تو مثل

 ...خواستم بود نیا...من هدف بود نیا...خواستمیم که همون شد

 ...زد رو دلت بدجور...زد رو دلت

 خائن هی شد...يزیآبرور هیما...آشغال...انگل شد...نبود تیزندگ گهید...نبود عشقت گهید...شینخواست گهید...رونیب شیانداخت

 ...معنا تمام به

 ...تونییجدا خبر...دیچیپ خبرش زود یلیخ

 ...طالق خبر

 ...دیلرز خورد بر نیام

 ...کرد حس قشنگ شدیم رو شیسوختگ يبو...بودم کرده پا به من که يسوز شیآت خبر-مرجان

 ...دیدیم نه و دیشنیم نه گرید...دیشنینم را شیصدا گرید نیام یول...کردیم فیتعر تمام لذت با مرجان
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 ...دیدیم چشمانش يجلو را ریتصاو...دیرسیم گوشش به بلند بلند و واضح ها صدا

 ...را زیچ همه

 ...شودیم کر دارد کردیم حس که بود بلند انقدر ها صدا

 ...بگذارد شیها گوش يرو را دستش تا داشت توان کاش يا...دیترکیم داشت مغزش

 ...نشنود توانستیم کاش يا

 ...دیشنیم یول

 "...نیام یترسونیم منو يدار... یکنیم ينجوریا چرا"

 ...دیشنیم قبل از تر بلند لحظه هر

 ...شدیم رانیو و دیشنیم

 ...تباه

.. کشمتیم آشغال کشمتیم.. اریدرن من واسه رو ها يباز یکول نیا..کثافت... کنمیم خفت خودم وگرنه شو خفه.. شو خفه"

 "..یکنیم يدلبر واسشون که زارمیم ییکسا ي همه دل رو داغت

 ...دیشنیم را غشیج يصدا

 ...را بلندش يها هیگر و هق هق يصدا...را شیها الماس يصدا

 ...را شیها گفتن نیام يصدا

 انقدر..  ياعتماد یب بهم انقدر.. کنهیم فرو پوکت مخ تو حرفارو نیا داره که هیک نیا.. گفته بهت و مزخرفات نیا یک"

 "یکنیم رفتار خنگا مثل چرا.. يزیت و یکل عقل یکنیم ادعا که ییتو..یاحمق

 ...شد بلند یصندل يرو از نیام

 ...تر رمق یب...شدیم تر جان یب لحظه هر سردش تن...زحمت به...یسخت به

 ...برداشت در سمت به قدم کی تنها
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 ...برود خواستیم یول...دیلرزیم شیپاها

 ...شود دور خواستیم

 ...دیکش نیزم يرو را شیپاها

 "آره؟؟ مجوز؟؟ هی له؟؟یوس هی بودم؟؟ تیزندگ يکجا من ؟؟یلعنت بودم یچ واست من"

 ...شدیم تکرار هم سر پشت و بار نیچند...شدیم تکرار سرش در صداها

 ...شدیم تکرار

 درباره یچ.. آخه ام ينجوریا من.. یشناسیم منو که تو.. یکنیم رفتار من با ها بهیغر مثل چرا..نیام یکنیم اشتباه يدار"

 نیا کنار از ساده گهید دفعه نیا باش مطمئن..کن قانعم.. اریب لیدل واسم.. رو رفتارت نیا يبد حیتوض دیبا.. يکرد فکر من

 "...شمینم رد حرکتات

 ...کردیم نگاه خونسردانه مرجان

 ...کردیم هیگر وقفه یب و بود گرفته دهانش يجلو محکم را دستش...شد بلند شیجا از عسل

 ...وناله آه با همراه...دردناك...سوز پر ییها هیگر

 ...دارد نگهش تا گذاشت نیام يبازو يرو را دستش...آمد ینم در شیصدا یول کند شیصدا کرد یسع

 ...بود شده قرمز و متورم امان یب يها هیگر از چشمانش...برگشت عسل طرف به نیام

 ...دیدیم را ثنا...دیدینم را عسل نیام یول

 ...داشت يزیخونر و شده پاره لبش ي گوشه...بود یزخم انشیگر صورت

 ...کردیم التماس

 ...بود پوشانده را صورتش تمام اشک...کردیم خواهش

.. لیسه جون به.. یکنیم اشتباه يدار مامانم جون به.. زنتم من..نزن حرف ينجوریا من با خدا ترو نیام.. اخه برم کجا"

  "...نکن من با نکارویا نیام...ندارم طاقت من نیام..جونم نیام.. خدا ترو نیام

 ...توانستینم یول بزند حرف کردیم یسع...دیلرزیم شدت به عسل يها لب
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 ...ن...ام...ا-عسل

 حال توانستینم...بود کرده خراب هم را او حال ها حرف نیا دنیشن...شد بلند شیجا از متاثر و گرفته ییا افهیق با سرگرد

 ...بفهمد را انها

 ...کند درکشان درست توانستینم

 ...بود نشسته یاشک نم صالبتش پر چشمان ي گوشه در که یحال در

 ...باشد يقو و محکم همچنان شیصدا کردیم یسع اما

 ...راد جناب-

 ...برگشت سرگرد يصدا سمت به و گرفت عسل از نگاه نیام

 ...خدمتتون کنم عرض دیبا که, هست هم گهید مساله هی اما...ستین خوب حالتون دونمیم-

 ...کردیم نگاهش همچنان نیام

 را زیچ همه درست هنوز...بود امدهیدرن ها حرف آن شک از هنوز...بود مرجان يها حرف ي زده شک هنوز که یچشمان با

 ...بود نکرده درك

 ...گذاشت اش شانه يرو همدردانه را دستش...ستادیا نیام يرو به رو و آمد رونیب زشیم پشت از سرگرد

 ...یجرم چه به و چرا...هستن نجایا چرا خانوم نیا دیدونینم هنوز شما-

 ...دوخت نیام حال یب چشمان به را نگاهش دوباره و انداخت نیپا را سرش ي لحظه سپس

 ...هستن نجایا قتل جرم به خانم نیا-

 ...گفتیم ونیهذ مدام و بود دهیترس یلیخ نجایا اومد یوقت...کرده یمعرف سیپل به رو خودش, خودش البته

 ...میکرد دایپ داد بهمون رو آدرسش که ییا خونه يتو رو جنازه ما

 ...شماست سابق همسر دهیرس قتل به که یکس یعنی...زن اون کنهیم ادعا خانم نیا که نطوریا

 ...کردیم نگاه را سرگرد زده رونیب یچشمان با عسل
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 ...سوز از پر...شک از پر...يناباور از پر...مانند غیج...شد بلند اش هیگر هق هق يصدا

 ...نرود باال نیا از شیب شیصدا تا دادیم فشار دهانش يجلو محکم را دستش

 ...نکشد غیج تا

 ...زدیم حرف تمام ییپرو با و اعتراض از بود پر شیصدا...دیپر جا از دفعه کی مرجان

 ...گفتم رو زیچ همه شما به که من-مرجان

 من از تا بود اومده و دونستیم رو زیچ همه اون, گرفتم ازش رو شیزندگ من بود دهیفهم اون...بکشمش خواستمینم من

 ...بکشه رو من خواستیم...رهیبگ انتقام

 ...کردم دفاع خودم از فقط من

 ...برد باال را شیصدا...ستادیا سرگرد کینزد و امد جلو قدم چند

 ...کردم دفاع خودم از فقط گم؟؟منیم یچ یفهمیم-مرجان

 ...شدم مجبور من...کشتیم منو اون کشتمشینم اگه

 ...من

 ...سرجات بشن...ببر تو صدا گهید بسه-سرگرد

 ...شدینم گرفته مرجان از ییا لحظه نیام ي شده گشاد و دهیدر چشمان

 ...داشت يبد انعکاس شیها گوش در شیصدا

 "بکشم رو اون خواستمینم من"

 "بکشم رو اون خواستمینم من"

 "بکشم رو اون خواستمینم من"

 ...برگشت طرفش به کردیم نگاههش ملتمسانه که عسل دست تکان با

 ...انداخت نفرشان سه هر تن به ناك هول ییا لرزه,  مانندش کیشل و بلند ي خنده يصدا که, دینکش هیثان کی به
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 ...صدا پر...  بلند...دیخند توان تمام با و گرفت باال را سرش نیام

 ...بود دنیکش نعره هیشب اش خنده

 ...دیخند

 ...گذاشت سرش يرو را شیدستشها

 ...دیخند

 ...کردندیم نگاهش زده شک نفر سه هر

 تعادلش درست توانستینم...خوردیم تلو تلو...رفت در سمت به, شدینم قطع هم لحظه گی شیها خنده يصدا که یحال در

 ...رفتیم اما کند حفظ را

 ...آمدند طرفش به و شدند بلند یصندل يرو از, ساینک همراه به مهسا و احسان در شدن باز با

 ...رفتیم راهرو طرف به و دیخندیم همچنان او اما

 ...شدیم خم مدام شییزانو و دیخندیم

 شود بلند خواستیم...افتاد نیزم يرو یول ردیبگ وارید بر را دستش خواست... نداشت رفتن جلو تحمل گرید ناتوانش يپاها

 ...نداشت برخاستن يبرا یتوان گرید اما

 ...دندیدو طرفش به شتاب با همه

 شده؟؟؟ خبر چه بداند نکهیا یب نگران و متعجب

 زم؟؟یعز اومده سرت ییبال شده؟؟چه یچ داداش؟؟داداش-ساینک

 آنجا يفضا در گرید بار ادشیفر يصدا...زد پس را دستش شدت با نیام یول...کند بلندش نیزم از کرد یسع احسان

 ...دیچیپ

 ...کنار دیبر...نیکن ولم...نیکن ولم...نزن دست من به-نیام

 ...دیکشیم ادیفر حاال

 ...زدیم پس را آمد یم کمکش به که ییها دست و دیکشیم ادیفر
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 ...کردیم هیگر مظلومانه و بود نشسته نیزم يرو ییا گوشه عسل

 کشدیم نعره نیزم يرو انکه کرد فراموش و کرد هیگر...است اش یگرعروسید روز دو که کرد فراموش گرید و کردیم هیگر

 ...است نامزدش

 ...بود شتریب مانیزا درد از اش ییتنها درد که,  انیگر یزن ریتصو خاطر به کردیم هیگر

 ...نوزاد آن هیگر يصدا دنیشن از, امد ینم بند شیچشمها اشک

 ...ببرند بازداشگاه به را مرجان داد دستور عیسر سرگرد

 ...کرد خارج اتاق از را مرجان سروان

 ....داشت ادی به را اش چهره...شناختیم را او...ماند صورتش يرو ساینک نگاه

 ...کردیم نگاهش تعجب با...ستادیا و شد بلند نیام کنار از

 ....شد راهرو وارد لیسه لحظه همان

 ...شد دهیکش دستش درون دستبند و مرجان صورت يرو به همه يرو از اش متعجب و درمانده نگاه

 کتا؟؟؟ی-لیسه

 ...شود دور آنجا از تا کرد مجبورش و داد هل را او سروان...داد لشیتهو يپوزخند مرجان

 ...کنند آرامش خواستندیم و بودند گرفته را دورش همه...رفت نیام سمت به زده شک هم لیسه

 ...شدینم آرام گرید...شدینم آرام او یول

 ...آمد ینم بند ادشیفر يصدا...دیلرزیم يبد طرز به شیپا و دست

 ...افتاد راه و شد بلند نیزم يرو از گرید بار وجود نیا با...اوردیب باال خون شد باعث امانش یب و يگلو ته از يادهایفر

 ...داشت نگهش و گرفت محکم را دستش احسان

 ...بگو من من؟؟به برادر شده یچ آخه...باش آروم کنمیم خواهش...نیام باش آروم- احسان

 ...نکن ينجوریا خدا ترو...داداشم-ساینک
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 ...دیگمش دیبر...دیکن ولم...برم خوامیم...دیبردار سرم از دست...دیکن ولم-نیام

 ...کن خبر رو دکتر عیسر ییرضا سروان-سرگرد

 ...افراد تمام...پرسنل تمام...کردندیم نگاهش و بودند ستادهیا یهمگ

 ....را اش یتباه...را مرد کی یرانیو

 ...را مرگش هم دیوشا

 دست مدام...کردیم تقال مدام...داشتند نگه یسخت به را او نفر نیچند, پوش دیسپ يمرد آمدن با کوتاه ي لحظه چند از بس

 ...زدیم پا و

 ...شد آرام کم کم دستش در دکتر توسط یسوزن قیتزر با

 ...دیکشیم راهرو کف يها کیسرام يرو را شیپاها همچنان یول

 ...شد بسته آرام چشمانش

 ...کند نبضش...تپش یب قلبش...خاموش شیصدا...حرکت یب تنش

 ...کردند منتقل مارستانیب به آمبوالنس با عیسر را او سرگرد دستور با

 ...دیپریم نییپا و باال شیآت يرو اسپند مانند ساینک

 ...کردیم نگاه فقط و بود ستادهیا ییا گوشه مهسا...دیکشیم نفس کالفه احسان

 ...رفت طرفش به کردیم هق هق و بود کرده جمع را خودش ییا بچه همچون که عسل دنید با,  چرخاند را سرش لیسه

 ...آمدند کنارش به او دنید با هم گرانید...نشست کنارش

 ...کشانده روز نیا به را نیام یاتفاق چه...شده چه بفهمند خواستندیم

 ...ساخته وانهید يمرد او از زیچ چه

 بود؟؟ شده چش نینجا؟؟امیا دیاومد یچ خانوم؟؟واسه عسل افتاده یاتفاق چه-لیسه

 ...کرد نگاه لیسه غم پر چشمان به عسل
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 ...نداشت را اش ییتوانا...بزند را حرفش و کند نگاه چشمانش به توانستینم

 شد ينطوریا مرد؟؟چرایم داشت داداشم يدیند...شده سرمون به یخاک چه بگو...زمیعز بزنم حرف جونم عسل-ساینک

 د؟؟؟یکنیم کاریچ نجایا شماها آخه؟؟؟اصال

 و شدیم وصل و قطع صداتون...نجایا میاومد عیسر نیهم واسه...بودم نایا ساینک خونه من, دیزد زنگ شما یوقت- احسان

 ...دیگفت یچ دمینفهم درست

 ...مینگران ما...شده یچ دیگیم حاال...یآگاه اداره آوردتون سیپل که دمیشن فقط

 ...ختیریم اشک و بود گذاشته شیزانو يرو را اش چانه عسل یول

 ...گرفت دست در را سردش دست ساینک

 ...کنمیم سکته دارم...عسل بزن حرف خدا ترو-

 ...بخورد آب یکم کرد مجبورش و برد اش دهیخشک دهان سمت به را دستانش درون آب وانیل...نشست کنارش آرام مهسا

 ...بکشد نفس توانستیم بهتر بود شده باز اش یتنفس راه انگار...شد بهتر یکم حالش

 ...کردیم نگاهش منتظر هم او...دوخت لیسه چشمان به را نگاهش آنها ي همه به توجه یب عسل

 ...گفتیم دیبا یول...دیبگو يزیچ درست توانستینم و دیلرزیم لبانش

 ...ثنا...ث-عسل

 ...ستادیا شیرو به رو و شد بلند نیزم يرو از لیسه, ثنا نام دنیشن با

 ...تر شانیپر...تر نگران

 ؟؟؟یچ ثنا-لیسه

 ....بودند دوخته او دهان به چشم یهمگ

 ...شد بسته چشمانش کم کم دهانش از,  لرزان کلمات آن شدن انیب با...عسل زدن حرف با

 ...یخاموش به رو...رفت یاهیس به رو
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 ...زیچ همه بوده دروغ...دروغه همش...همش...هم-عسل

 ...بودن دوخته...دوخته پاپوش...واسش...پا

 ...پاکه...گناهه یب...ثنا

 ...ستین خائن

 ...نکرده ییخطا کار چیه...نکرده یگناه ثنا...تله هی...بوده يباز هی همش

 ...بوده يساز صحنه همش لمیف اون...نکرده انتیخ شوهرش به ثنا

 ...همش

 ...ثنا

 ...مرده...ثنا

 ...آمد بند اش یتنفس راه...شد خشک شیگلو...دیبگو يزیچ نتوانست گرید عسل

 ...کردندیم نگاه را او مسکوت و زده شک یهمگ

 ...ندیایب خودشان به شد باعث, نیزم بر یکس افتادن يصدا

 ...افتاد نیزم بر زانو با که بود لیسه نیا

  ...زد لبخند آرام مهسا

 ...نیزم با شیها استخوان برخورد يصدا...دیچیپ فضا در افتادنش يصدا...افتاد نیزم به عسل يرو به رو, شیزانو يرو

 ...شکستن...شدن خرد يصدا

 ...نکرد حس بدن در يدرد نیکوچکتر...امدینم دردش یول

 ...یآرام و يکند به رو...انیم در یکی قلبش تمیر...بود زده رونیب حدقه از چشمانش

 ...آب یب و خشک یچاه...دیرسیم گوش به,قیعم یچاه ته از شیصدا

 ...بگو گهید بار هی؟؟؟یگفت یچ-لیسه
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 ...کرد هق هق سرهم پشت بار چند...دیکش باال را اش ینیب...کرد پاك را شیها اشک دست با عسل

 ...بود مانند سکه سک شیصدا

 ...بوده دوتا اون کار-

 ...همکاراتون...دیفرش و مرجان

 ...زنیبر هم به شیزندگ خواستنیم..کنن خراب نیام شیپ رو ثنا خواستنیم

 ...اون عاشق هم دیفرش...بوده نیام عاشق مرجان نکهیا مثل

 ...ثنا و نیام ي رابطه زدن بهم واسه کننیم یکی به دست هم با

 ...ان دوخته پاپوش واسش نیهم واسه

 ...کننیم سوءاستفاده نیام اعتماد از

 ...اول همون از...داشتن نقشه براشون قبل از...شده حساب و قیدق نقشه هی

 ...بوده گناه یب ثنا

 ... لحظه کی یحت وقت چیه...نکرده انتیخ نیام به وقت چیه...  وقت چیه ثنا

 ...نشست نیزم بر کامال لیسه

 نه؟؟؟-

 نــــه؟؟؟

 ...ممکن ریغ...ممکنه ریغ نیا

 ...کنمینم باور

 ...برگشت سمتش به غضب پر مهسا

 ممکن؟؟ ریغ شد بود؟؟؟حاال ممکن بود کار انتیخ که اونموقع چطور-

 ...که واقعا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 737 

 شوهرش به که يباشه؟؟انقدر رذل و پست انقدر تونهیم, یپاک و یبینج اون به, یماه اون به ثنا که نیکرد فکر چطور شما

 ...کنه انتیخ

 ...کنه پنهان شوهرش ي خونه يتو هم رو هاش يادگاری...رهیبگ خودش از هم لمیف تازه

 هم گناهکار واقعا اگه ن؟؟؟ثنایکن يباز نفر هی تیثیح و یزندگ با دیتونست د؟؟چطوریکرد باور رو احمقانه يحرفها نیا چطور

 ...نیکردیم رفتار اونطور باهاش دینبا بود

 ...خودتون و خودش وجود حرمت به...یخون هم حرمت به...يشاوندیخ حرمت به

 ...رحم یب...انصاف یب...نیبود بدتر هم بهیغر پشت هفت از شما

 ... یعنی...ممکنه يزیچ نیهمچ چطور آخه-لیسه

 ...ما یعنی

 چرا؟؟چرا؟؟ آخه

 ...رهیت و کدر...نبود روشن گرید که یچشمان...شد جمع چشمانش تمام در اشک

 ...نادم و جیگ...ریمتح و مات

 ...دردمند یاشک...شد يجار اش چهره بر صورت يپهنا به یاشک

 ...سرد يها کیسرام يرو را دستانش کف...گذاشت نیزم يرو ماند سجده را سرش

 ...عمرش تمام از تر تلخ...ستیگر تلخ

 ...بود عسل آخر جمله مبهوت هنوز...کردیم نگاه عسل به مبهوت و مات همچنان ساینک

 "مرده ثنا"

 د؟؟؟یپرس را سوالش آرام ییصدا با

 ؟؟؟یعنیمرده؟؟؟ ثنا...ثنا-ساینک

 ...کرده بازداشتش هم قتل جرم به سیپل...کشتتش گفتیم...گفتیم ينجوریا دختره اون...دونمینم-عسل
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 ...رو ثنا يریدرگ يتو اونم...رهیبگ انتقام ازش تا رهیم کردهی باز شیزندگ با اون فهمهیم یوقت ثنا گفتیم ك نطوریا

 ...آورد فشار اش قهیشق به دست با احسان

 ...کوبنده...زدیم تند و یعصب طور به شیها قهیشق کنار نبض

 ...دنیترک حال در...بود انفجار حال در سرش

 ...دیخندیم همچنان شیلبها یول, بود شده جمع مهسا چشمان در اشک

 ..دیچک صورتش بر آرام اشک شفاف و درشت يها قطره

 ...بود نیریش و تلخ اش هیگر

 ...بود کرده رحنه وجودش تمام در که یخوشحال از نیریش...ثنا یگناهیب اثبات از نیریش

 ...خدا وجود یبزرگ خاطر به نیریش

 ...دخترش يپدر یب...اش ينابود و ياعتماد یب...ثنا یزندگ رفتن دست از خاطر به تلخ یول

 ...نزد یول...است دروغ او مرگ که دیبگو و بزند ادیفر توانستیم

 ...بودنش بیغر...تشیمظلوم...اش ییتنها تمام خاطر به...ثنا يها اشک تمام حرمت به

 ...کرد سکوت شیها آه تمام حرمت به...اش نهیس در موجود درد تمام خاطر به

 ...شوند غرق ثنا دادن دست از ماتم در نیا از شتریب, شیرو يجلو آنها و کند سکوت خواستیم

 ...باشد بد خواستیم

 ...ردیبگ پس را ثنا يها ناله تمام تقاص, خواستیم ظالمانه

 ....برگشت نداشت هیبق از یکم دست که احسان طرف به لحظه همان

 ...شد رهیخ چشمانش در صاف

 ...دهیرس آرامش به یقلب با...لبخندش پر لبان و یاشک چشمان با

 ...بودم گفته بهت من...دونستمیم من-مهسا
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 ...گفتم همتون به

 گفتم؟؟؟چقدر؟؟ چقدر...بود آب از تر زالل و تر پاك ثنا دیدید...بود من با حق دیدید

 ...ظلم...نیکرد ظلم...دیکرد مسخرم...دینکرد گوش اما

 ...نیکرد رشیتحق حرفاتون با همش

 همه نیا از بگذره...بگذره ازتون خدا دوارمیام...نیکرد مجازاتش...نیکرد صادر حکم...نیشد یقاض و دینشست خدا يجا به

 ...بخش قابل ریغ گناه

 ...بخشهینم ثنا...ببخشه هم خدا اگه یحت

 ...رو کدومتون چیه

 ...بود میال عذاب مانند هم تصورش یحت...انداخت نییپا را سرش احسان

 ...یعدالت یب...اشتباه همه نیا تصور

 ...دنشینبخش...حجتش اتمام يصدا...دیچیپیم فضا در ثنا يصدا

 ...بود ادشانی یهمگ

 ...نینکرد و نیکرد که ییکارها ي همه از...رفتارتون و ها حرف از...دیشیم مونیپش همتون که رسهیم يروز هی"

 ...یلیخ...رهید یلیخ گهید موقع اون اما

 ...نیشیم زده حسرت و مونیپش تکتون تک که يروز رسهیم

 ...بخشمینم

 "...بخشمینم رو کدومتون چیه...وقت چیه

 ...شد بلند شیجا از مهسا

 ...برود راه بتواند بهتر تا گرفت را شیبازو ریز...کرد بلندش و گرفت هم را عسل دست 

 ...ستادیا زده حسرت و رانیو جمع آن يرو به رو و آمد رونیب یاتاق از سرگرد موقع همان
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 ...تیهو صیتشخ يبرا...یونیقان یپزشک بره ما يروین همراه به دیبا شماها از نفر هی-

 ...انگار لنگهیم کار يجا هی...ستین ياعتبار چیه زن نیا يها حرف به راستش

 ...دارم شک قتل مورد در هاش گفته به من

 ...گهیم دروغ داره کنمیم احساس...نداره یهمخوان حرفاش با قتل به ارتکاب ي صحنه چون

 ...بشه مشخص هیقض نیا فیتکل زودتر هرچه دیبا

 ...بود شده وارید رنگ همانند صورتش رنگ...بلند نیزم يرو از را سرش لیسه

 ...بستن خی...باشد شدن منجمد حال در که انگار...زدیم يدیسف به رو هم لبانش

 ...بست خی شیها رگ تمام در خون

 ...گرید یالعمل عکس چیه نه...زدیم حرف نه...کردیم هیگر نه ساینک

 ...نداشت را شیجا از برخواستن ییتوانا احسان

 ...بود تحمالشان از خارج زیچ همه

 ...بس و آمد سرگرد چشم به فقط که يلبخند...زد يزیر لبخند مهسا

 ...کرد رها بودند کره درست خود يبرا که یمنجالب در را آنها و رفت رونیب...زد رونیب آنجا از عسل همراه یمعطل یب سپس

 یکاف آنها دادن عذاب يبرا اندك زمان همان اما...شد خواهد مشخص يزود به هیقض نیا سیپل يها يریگیپ با دانستیم

 ...بود

 زیلبر آرامش از مهسا وجود که بود وحشتناك و آور عذاب قدر بهی شانیبرا قتیحق شدن رو تا مانده یباق ساعات همان

 ...شود

 ...بزند حرف عسل با خواستیم فقط

  ...دنیخند و ختنینر اشک قیال...بود دنیشن قیال او

* 



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 741 

 پاك شیها اشک تا, دیکش صورتش يرو و کرد سیخ را دستش, آب يبطر با...نشاند جلو یصندل يرو را عسل, مهسا 

 ...خنک یکم داغش صورت...شود

 ...درد از پر...بود ینگران از پر و کرده ورم, رنگش یعسل مهربان و بایز چشمان

 ...گرفت دست در را دستانش و برگشت طرفش به کامال...نشست,جلو یصندل يرو کنارش و بست را در مهسا

 ...کردیم آرام...دادیم يدلدار را گرفته و دار غم يها دل, شهیهم دیبا او ایگو

 ...دیبخشیم یتسل

 ...بود داده قرار آرام نا يها دل يبرا ینیتسک را او که, داشت دوست را محبتش پر وجود انقدر خدا

 ...یمهربان و بود مهر از پر گرمش يصدا

 ؟؟؟یکنیم يدور ازم من؟؟چرا با هیچ اد؟؟؟مشکلتینم خوشت من از چرا يدیپرس ازم روز اون ادتهی-مهسا

 حتما...متنفرم ازت و شهیم میحسود بهت يکردیم من؟؟؟فکر يها یمحل کم از يدیرنجیم و يشدیم ریدلگ چقدر ادتهی

 ...اومده رمیگ يبد يجار چه یگفتیم خودت شیپ

 ...داد تکان را سرش آرام عسل

 ...اش کرده نشان و نینگ تک انگشتر...بود انگشتش درون انگشتر يرو نگاهش

 ...وقت چیه...ومدینم بدم ازت من-مهسا

 ...يبود یخوب دختر تو

 ...نداشتم یمشکل تو با من...باشه ها یلیخ يآرزو دیشا که يدختر

 ...بود گهید زیچ هی من درد

 ...روزگار دست از...همه دست از...زمانه دست از...برادرش و خواهر دست از...نیام دست از...اس خانواده نیا دست از من درد

 ...شد ظلم بهش ناحق به که يشدیم یکس ینیگزیجا یداشت تو

 ...يدادیم لیتشک یزندگ یداشت
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 ...بود اون مال...بود ثنا سهم یزندگ اون یول

 ...رو کس چیه بلکه رو تو فقط نه...نمیبب یزندگ اون يتو رو تو تونستمینم من...داشت دوستش عاشقانه که ییا یزندگ

 ...اش ییزناشو و مشترك یزندگ عاشق...بود شوهرش عاشق اون

 ...زدیبر رونیب دگانشید از و شود آب قطره قطره, مدت نیا تمام درد تا گذاشت...نکرد پاك را شیها اشک مهسا

 ...زبونا سر افتاد اسمش... شد رو مدارك اون یوقت-

 ...شد فراموش شبه هی

 ...هرزه شد...کار انتیخ شد...نیبدتر شد

 ...ردن ترکش همه

 ...نکرد رحم بهش کس چیه...نکرد باورش کس چیه...خودش ي خانواده یحت

 ...اون يجا بذار رو خودت لحظه هی

 ...نداره باورت چکسیه ینیبب...يداد دست از رو زتیچ همه ینیبب دفعه هی سخته یلیخ

 ...کنه ترکت خوادیم شوهرت ینیبب

 ...درکنارت نه گرفتن قرار روت در رو خانوادت ینیبب

 ...شکست مایحر...رفت نیب از اعتمادا...بود بد یلیخ...عسل بود يبد يروزا

 ...زد خی قلبها...ختیر اشکها

 ...ومدیبرنم دستم از يکار چیه اما...دونستمیم...نکرده ییخطا اون بودم مطمئن من

 ...يکار چیه

 ...کشته اونو که گفته درست مرجان آره...مرد ثنا

 ...امروز نه... روزید نه یول
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 دختر یوقت...گرفت ازش نامردانه رو نشیام یوقت...کشت رو اون کرد تباه رو شیزندگ که یوقت...کشت رو اون شیپ سالها

 ...کرد پدر یب رو کوچولوش

 ...مرد نداشت ییمعنا براش یزندگ گهید یوقت

 ...متحرك ي مرده هی شد...یچیه...نبود یچیه چشماش يتو...نبود زنده آدم هی گهید ثنا

 ...محضر اومد طالق واسه که يروز

 ...ختیر اشک مهابا یب و گذاشت فرمان يرو را سرش...گرفت دهانش يجلو را دستش مهسا

 ...گرفتیم شیآت نگاهش دنید از دلم-مهسا

 ...درد و ییتنها همه نیا دنید از...پناهش یب کودك اون دنید از

 ...داشتن شک اونم به...نکردن رحم هم بچه اون به یحت انصافا یب اون

 ...ینجس...یحرام انگ...زدن انگ بهش

 ...رنیبگ تست ازش خواستنیم

 ...دوخت پنجره از رونیب به را نگاهش عسل

 ...بود دهید زن آن پناه یب چشمان در کوتاه ي لحظه چند همان در را ها درد نیا تمام...را مهسا يها حرف دیفهمیم خوب

 ...بود منتظر, یهوش یب آخر لحظات تا چشمانش که یزن

 ...دنیرس...آمدن منتظر

 ...دادهیم اش يدلدار خبر یب و يخود یب چقدر کرد فکر خود با عسل

 ...است جهینت یب انتظارش دانستیم خودش که انگار او یول

 "...شتیپ ادیم و شهیم داشیپ کم کم ادیم اونم...نباش نگران

 ..."ادینم وقت چیه گهید...ادینم...نه

 ...دونستمینم یچیه...دونستمینم من-عسل
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 ...سوختمیم هم نیهم از...یدونینم رو نایا از کدوم چیه تو دونستمیم من... آره-مهسا

 ...بود داده لتیتحو دروغ فقط ساینک

 ...مزخرفات نیا از و نداشته همسرش به ییا عالقه نیام بود گفته

 ...بود خودتم ریتقص اما

 ...رهیاس هنوزم که نگاهش يتو...بود نیام يچشمها يتو قتیحق...ینیبب رو قتیحق یخواستینم هم خودت تو

 ...ادیز یلیخ...داشت دوستش

 ...داره هنوزم

 ...شمرد برهم را چشمانش دانهیناام عسل

 رهیم یم نیام...کنه تحمل رو درد نیا تونهینم...ارهیب طاقت تونهینم نیام-عسل

 ... ادیز شیتشو و ینگران با...برگشت مهسا طرف به عسل

 ...رهیم یم اون مهسا؟؟؟-

 ...دیند صدمه اون اندازه کس چیه...باشه پوسونده کفن تا هفت دیبا ثنا االن بود مردن به اگه...رهیم ینم...نترس-مهسا

 ...کنهیم یزندگ...کشهیم نفس...اس زنده هنوز یول

 ...کرد نگاهش تعجب با عسل

 ...دیخند آرام مهسا

 ه؟؟یچ ؟؟منظورتیچ یعنی-عسل

 ...گهیم دورغ مرجان-مهسا

 ...کجاست ثنا دونهینم اصال اون...بزنه ضربه خوادیم هنوزم اون

 ...باشه کرده کارو نیا ستین دیبع هم حاال...زد جا ثنا يجا به رو نفر هی بار هی کثافت اون

 ...تر براق چشمانش....شدیم باز لبخند به کم کم عسل يلبها
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 ...یخوش از بلکه... اشک از نه

 خوبه؟؟؟ کجاست؟؟حالش یدونی؟؟ميدار خبر ازش تو-عسل

 ...زد پلک آرام مهسا

 ...دخترش هم...خودش هم...خوبه جفتشون حال-

 ...گرفت بر در را عسل وجود تمام,  گرم و بخش دیام ينور

.. 

 رخسار به رنگ کدام چیه...شدیم حس تکشان تک صورت در یآشفتگ و ترس...گشت ماتشان يها چهره يرو سرگرد نگاه

 ...نداشتند

 ...خوردن تکان... گفتن سخن توان یحت

 ...سخت وجودش مانند یول بود تر گرم او ي کرده خی تن از که ینیزم...گذاشت نیزم بر را لرزانش دستان لیسه

 ...ستدیبا پا يرو کرد یسع

 ...فشار نیا بار ریز, کند راست کمر کرد یسع

 ...آور جنون...کننده وانهید يافکار...بود آورده هجوم مغزش به باهم مختلف افکار

 ...نیام...مرجان...بود قشیرف نیبهتر که دیفرش...ثنا ریتصو

 ...همه و همه

 ...دادن جان از تر سخت...بود سخت باورش...شدینم باورش

 ...بود مرتعش جور بد شیصدا...ستادیا ناتوانش يپاها يرو, گرفت واریبرد را دستش

 ...تر نور کم...شیم تر سو کم لحظه هر که یچشمان...دیچکیم نییپا چشمش از لرزان اشک قطر کی کلمه هر انیب با

 ...امیم من-لیسه

 ...فشرد دست در را شیبازو...رفت طرفش به بهت و يناباور, لحظه چند از پس ساینک
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  تو؟؟؟ يبر يخوایم ؟؟کجا لیسه یگیم يدار یچ-

 ...نکن کارو نیا کنمیم خواهش

 ...نه تو اما...رمیم خودم اصال...کنمیم خواهش, زمیعز ستین خوب حالت تو

 ...برگشت ساینک طرف به, غضب پر...خشم پر لیسه

 ...بود اندوه از پر اش دهید داغ يصدا

 ...کنم باور تا نمیبب خودم يچشمها با دیبا...برم دیبا خودم...نـــــه-لیسه

 ...رمیم من...برادرشم من

 ...من فقط...منه سهم فقط عذاب نیا...رمیبگ لیتحو رو خواهرم پاك ي جنازه که, نمیا مستحق من

 ...تو اما-ساینک

 ...کردیم آب و لرزاندیم هم را یسنگ دل هر متاسفش يصدا...شیها زخم يصدا...لیسه ادیفر يصدا

 ...شو خـــــفه-لیسه

 ...نمتونیبب هم لحظه هی گهید خوامینم...بشنوم صداتو خومینم

 ...بشنوم رو کدومتون چیه يصدا خوامینم اصال

 ...نیبر نجایا از

 ...کنه خراب رو تونیزندگ که ستین ییثنا گهید چون, نیباش خوشحال نیبر...نیکن يشاد...نیریبگ جشن نیبر

 کالمتون شین با که ستین...نیکن نشینفر و نیبکش آه...نیبزن حرف پشتش که ستین...باشه تونیناراحت باعث که ستین

 ...نیبسوزون رو وجودش

 ...تونیخوشبخت یپ نیبر

 ...نیبزار تنهام...نیبر نجایا از...نیکن ایمح رو یعروس مقدمات نیبر

 ...نیگذاشت تنهام که شهیهم مثل
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 ....رو نفس یب و سرد تن هی...رو جون یب ي مرده هی؟؟ینیب رو یک يایب يخوایم اصال...اصال

 ...یبزن زخمش یتونینم گهید...يبد آزارش حرفهات با تا ستین زنده گهید اون

 ...رو پوزخندهات نهیبینم گهید

 ...نهیبینم

 ...لرزاند را پاسگاه يها شهیش و دیچیپ فضا در, برق و رعد بلند و هولناك يصدا

 ...شدیم روشن و زدیم رعد شدت به آسمان

 بود؟؟؟ کرده دنیبار يهوا یگرفت؟؟؟ک آسمان یک

 ...دیغر یم لیسه مانند هم آسمان

 ...ختیریم اشک

 ...بود گذاشته صورتش يرو را دستانش...گرفتیم شدت هرلحظه ساینک هیگر

 ...سوزاندشیم درون از و بود کرده خانه وجودش درون جانکاه یعذاب

 ...کردیم یمتالش را قلبش...را وجودش

 ...سوختیم تنش در زیچ همه

 ...باشد داشته انیجر, تنش يها رگ تک تک درون دیاس که انگار

 ...برگرداند را سرش شیبازو دور یکس دستان حس با

 ...حسرت اشک از سیخ...بود اشک از سیخ هم احسان چشمان

 ...خونه برو تو...زارمینم تنهاش باش مطمئن...رمیم همراهش من...نباش نگران- احسان

 ...رفت سرگرد طرف به آنها به توجه یب لیسه

 ...بود دردمند شیصدا چقدر

 م؟؟؟یبر دیبا کجا...آمادم من-لیسه
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 ...تیهو صیتشخ يبرا...یقانون یپزشک میریم-سرگرد

 ...کردیم غلبه او بر شتریب هرلحظه آشوب و ترس...شدیم رو و ریز شدت به دلش...داد تکان را سرش آرام لیسه

 ...شیبرا بود مرگ از تر بد, دید خواهد را خواهرش ي جنازه گرید یساعات تا نکهیا فکر

 ...نیتر تلخ, نیسنگ يهوا آن در دنیکش نفس و بود نیتر نیریش لحظه آن مرگ

 ...ستدیبا شیپاها يرو کردیم یسع یسخت به

 ...کرد حرکت یقاون یپزشک سمت به لیسه با همراه خودش و فرستاد خانه به, یتاکس با را ساینک احسان

 ...باشد مسلط خود بر که بود نیا تالشش تمام اما...نداشت آنها از یکم دست هم خودش

 ...کردیم نرم پنجه و دست هولناك یعذاب با وجودش در هم او

 ...زدیم پا و دست یمانیپش و يناباور در هم او

 ...پوساند یم...دیجویم را مغزش انهیمور ماننده, بوده طالقشان و ییجدا باعث رفتارش و او نکهیا فکر

 ...شدند زنده و مردند دو هر یقانون یپزشک ساختمان به دنیرس تا

 ...بود داده هیتک شهیش به را سرش و بسته را چشمانش...بود نشسته کنارش لیسه...کردیم یرانندگ احسان

 ...دیچکیم نییپا اش بسته دگانید از همچنان اشک یول

 ...داشت اشک عمرش تمام ي اندازه شب ان

 ...اش يبرادر سهم تمام ي اندازه

 ...دیرسیم گوش به هنوز غرشش يصدا...دیباریم نفس کی و بند کی که آسمان ي اندازه

 ...دیرسیم گوش به بدجور شیها شکوه يصدا...شیها ناله يصدا...کردنش محکوم يصدا

 ...بود من گله آنها از هم آسمان

 . . 

 ...زده خی انگشتانش کردیم حس
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 ادهیپ یتاکس از یک دانستینم یحت...نه ای آمد در صدا به زنگ که دینفهم...فشرد زنگ يرو را انگشتش یحس یب تمام با

 ...شده

 ...دهیرس نجایا به یک

 ...کردینم حس هم را باران يسرد یحت...کردینم درك را زیچ چیه که بود ریدرگ يقدر به ذهنش

 ...دوخت طرفش به را نگاهش,پدرش يصدا دنیشن و در شدن باز حس با

 ...باران ای است اشک از سیخ ودین مشخص که ینگاه

 ...کردیم نگاه را ساینک تعجب با یعل

 ...اوضاع و حال نیا با هم آن...دانستینم شب موقع نیا در را آمدنش لیدل

 ...بود شده سیخ کلشیه تمام

 ...دیکش خود طرف به را حرکتش یب تن و فشرد دست در را شیبازو

 بارون؟؟ نیا تو اونهم یکنیم کاریچ نجایا بابا؟؟تو شده یچ-یعل

 ؟؟؟ياومد کجاست؟؟؟تنها شوهرت

 ...کردیم نگاهش تنها ساینک یول

 ...برد داخل به را او و انداخت شیبازو دور دست یعل

 ...دیلرزیم پدر آغوش درون ساینک

 ...آمد سمتشان به هراسان دنشانید با نیریش

 ه؟؟؟یوضع چه نیمادر؟؟ا شده یچ-نیریش

 ...تو شده چت نمیبب ایب...زمیعز تو ایخودت؟؟؟ب با يکرد کاریچ...دختر یزنیم خی يدار بده مرگم خدا

 ...داد تکان را سرش گونه بغض ساینک

 ...دیچیپ دورش ییپتو و نشاند مبل يرو را او نیریش
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 ...رگشتی یعل سمت به نگران سپس

 شده؟؟؟ ينجوریا دختر نیا شده؟؟چرا یچ-نیریش

 نجا؟؟یا اومده یک با

 ...داد تکان ندانستن يرو از يسر یعل

 ...ستادهیا در يجلو ينجوریهم دمید رفتم...تو مثل منم...دونمینم-یعل

 ...دیکش ییا کالفه نفس سپس

 ...دونمینم...شده دعواش لیسه با دیشا-یعل

 ...گرفت دست درون را اش زده خی دستان...نشست ساینک يپاها يجلو نیریش

 ...دخترم آخه بگو يزیچ هیزدلم؟؟؟یعز یزنینم حرف بره؟؟چرا قربونت به مادر شده یچ-نیریش

 ...خوردیم برهم شیها دندان سرما شدت از...دیلرزیم ساینک يها لب

 ...باشد ساکت نیچن نیا خواستینم یول

 ...گرفتیم آرام یکم...شدیم باز اش یتنفس راه زدن حرف با دیشا...گفتیم يزیچ دیبا...زدیم حرف دیبا...شدیم خفه داشت

 ...ثــــنا...ث-ساینک

 ...نشست مبل ي لبه بر یعل

 ...کنجکاو

 ...فشرد دست در تر محکم را دستانش نیریش

 ...دوختند دخترشان دهان بر چشم قبل از تر نگران دو هر, ها مدت از بعد,  ثنا نام دنیشن با

 ؟؟؟یچ ثنا-نیریش

 ...خوردیم تکان مدام اش چانه...دیلرزیم همچنان لبانش...دیچک نییپا چشمانش از آرام اشک...بود کرده بغض بدجور ساینک

 مامان؟؟؟-ساینک
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 ...کشتن رو ثنا...ثنا

 ...دیکوب خود صورت در محکم نیریش

 ...یشب نصفه سرت به ؟؟زدهيشد ونهیدختر؟؟د یگیم يدار یکشتنش؟؟؟چ یچ یعنی...هاشم یبن قمر ای-نیریش

 ...بود شده گشاد يناباور و تعجب از یعل چشمان

 ...تلخ...کردیم هیگر ساینک حاال

 ...کرد نگاه نفرشان دو هر ي چهره به

 مامان؟؟؟بابا؟؟-ساینک

 ...نکرده انتیخ نیام به ثنا...بود گناه یب ثنا...میکرد اشتباه ما

 ...بودن دوخته پاپوش واسش

 ...ثنا

 ...شد رها نیریش دستان درون از ساینک دستان

 ...نشست تنش تمام در یعصب ي رعشه...رها نیزم يرو تنش

 ...بردند هجوم طرفش به هراسان ساینک و یعل

 ...تر ور شعله درونش آتش...شدیم تر داغ لحظه هر تنش...دیلرزیم تنش...بود شده قفل هم در شیها دندان

 ...دیلرزیم ادیز يگرما از

 ...بود مانده رهیخ سقف به بازش چشمان یول

 ...زدیم صورتش در آرام...زدیم صدا را مادرش غیج با ساینک

 ...هم یعل

 ...دیشنینم را کدامشان چیه يصدا نیریش یول

 ...دیشنینم گرید
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 ...فشردیم خود ي مادرانه آغوش در را یکودک که یزن نیاندوهگ يصدا با همراه...دیشنیم را برق و رعد يصدا

 ...نینکرد و نیکرد که ییکارها ي همه از...رفتارتون و ها حرف از...دیشیم مونیپش همتون که رسهیم يروز هی"

 ...یلیخ...رهید یلیخ گهید موقع اون اما

 ...نیشیم زده حسرت و مونیپش تکتون تک که يروز رسهیم

 ...بخشمینم

  "...بخشمینم رو کدومتون چیه...وقت چیه

  

 ...بعد روز هفت

 ... کرد پارك مارستانیب یرونیب ي محوطه در را نیماش 

 ...شد رنگ دیسف و بزرگ ساختمان وارد و گرفت دست در, را رنگ دیسف رز يها گل 

, ستادهیا ییا شهیش وارید پشت روز چند نیا تمام مانند که دیدید را ساینک, نیام اتاق به یمنهت يراهرو به شدن وارد با 

 ...کندیم نگاه را برادرش و داده هیتک شهیش به را سرش

 ...نداشت ختنیر يبرا یاشک گرید و کردیم نگاه 

 آرامش نا وجود در که يدرد از یکم فقط... گرفته آرام یکم, ستین ثنا به مربوط جنازه آن,بود شده مشخص که یزمان از 

 ....بود

 ...افسوس...یمانیپش...حسرت از پر...شیتشو و عذاب از بود پر بازهم یول 

 ...نداشت آرامش لحظه کی 

 ...امد ینم نادمش چشمان به خواب لحظه کی 

 ...کس چیه بلکه او تنها نه 

 ...کردند تجربه را مرگ ساعت دو آن در...شود مشخص کامال جنازه آن تیهو تا, بود دهیکش طول طول یساعت دو 
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 ...نداشت مادرش و پدر به را قتیحق گفتن جرات لیسه 

 ...دیبگو دیبا چگونه دانستینم 

 ...بود برده مشهد به را فروغ ادیز اصرار به ریام و نبودند تهران در آنها هرچند 

 ... مبهوت و بود جیگ هنوز خودش 

 ...بود گذرانده ثنا اتاق در را هفته کی نیا تمام 

 ...بود خبر یب ثنا بودن زنده از که هنوز بود نیام فقط... بودند شده خبر با موضوع از همه گرید 

 ...بردیم سر به کامل یهوشیب در تمام روز 5 

 ...بود نزده حرف هم کلمه کی امده هوش به که هم يروز دو یط در 

 کس چیه...نداشت یخوب حال کس چیه...بردیم سر به یجیگ و شک در ینوع به هرکس ثنا یگناه یب شدن مال بر با 

 ...دیکشینم نفس...کردینم یزندگ

 ...کردینم شانیرها لحظه کی وجدان عذاب 

 ...شدیم قیتزر هم عسل به که یآرامش...داشت آرامش شهیهم از شتریب که بود مهسا فقط 

 ...ستادیا ساینک کنار و شد کینزد آرام 

 رهیخ دهیخشک درخت و رونیب يفضا به بازش چشمان...بود دهیکش دراز تخت يرو نیام...دوخت اتاق درون به را نگاهش 

 ...بود مانده

 ...گفتینم یکالم نیکوچکتر و بود رهیخ درخت همان به تنها روز دو نیا تمام در 

 ...یکن استراحت خونه يبر ؟؟؟بهترهیبزن زل بهش و یسیوا نجایا يخوایم یک تا-عسل 

 ...مونمیم ششیپ من برو...یوفتیم پا از خودتم ينجوریا 

 ...تونمینم- ساینک 

 ...شمینم آروم نزنم حرف باهاش تا 
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 حالش يخواینم که ؟؟؟تویبزن حرف باهاش يخوایم يجور چه...زنهینم حرف که ینیبیم ساینک کنمیم خواهش-عسل 

 ؟؟؟يخوایم بشه بد دوباره

 ...شهینم درست یچیه ينجوریا کن باور 

 ...فهمهینم یچیه االن اون...یبگ بهش يخوایم یچ اصال 

 ...افتاده که هست یاتفاق اما سخته دونمیم...ستین خوب حالت دونمیم 

 ...نیگرفت شیپ در خودتون که هیراه نیا...نیبود شیبان و باعث خودتونم 

 ...شهینم درست يزیچ خوردن افسوس با هم حاال 

 ...ششیپ رمیم من...برو تو 

 ...بدونه دیبا که هست زایچ یلیخ...دارم حرف باهاش کمی 

 ...ارهیم درش حالت نیا از من يها حرف 

 ؟؟؟یبگ بهش يخوایم یچ ؟؟مگهیچ- ساینک 

 ...بگم خودش به دیبا فقط که زایچ یباق و اس زنده زنش دونهینم هنوز اون-عسل 

 زنش؟؟؟- ساینک 

 ...زد لبخند آرام و انداخت نییپا را سرش عسل 

 ...شهیم مرخص يبزود هم نیام...برو نجایا از کنمیم خواهش...زنش آره- 

 ...شه خوب دیبا...شه خوب زود یلیخ دمیم قول 

 ...منتظرشه دخترش 

.. 

 ...شد اتاق وارد و کرد باز را در یآرام به عسل

 ...بود يابر و گرفته شدت به یزمستان ظهر از بعد يهوا
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 ...سوز پر و سرد

 ...کرد نگاه پنجره پشت ي دهیخشک درخت تک آن به او همانند و ستادیا, نیام تخت کنار

 ...دادیم تکانش شدت به, باد وزش و ختهیر شیها برگ تمام که یدرخت

 گرید یول...داشت دوستش هم هنوز که يمرد صورت به...شد رهیخ نیام ي گونه ماریب صورت به و انداخت نییپا را سرش

 ...دانستینم خود به متعلق را او

 ...نبوده...ستین که دانستیم

 ...نبود یداشتن دوست شیبرا گرید درآمده شیر ته آن با نیام ي دهیپر رنگ صورت

 ...شاد و سالمت...خواستیم سرحال را او

 ...بود شده رها بالشت رو شانشیپر و بلند اهیس يموها

 ...رنگ یب و خشک لبانش...رفته گود و اهیس چشمانش ریز

 ...پوچ نگاهش

 ...گذاشت دستش بر آرام را دستش

 ...دیلرز خود بر نیام دست يسرما از, ییا لحظه يبرا

 سرد شهیهم...داشت حضور که یوقت از... دانستیم او که یوقت از... شده سرد نقدریا یک از دستها نیا که کرد فکر خود با

 ...بود

 ...شود حس که ییگرما آن نه...نداشت ییگرما,گرفتیم دست در را نیام دستان هروقت او

 ...دیکش دستش بر گونه نوازش را دستش

 ...گاه چیه...نبود او به متعلق گاه چیه دستها نیا

 ...یخی و مات نگاه نیا...چشمها در نهفته عشق نیا...مرد نیا...  دستها نیا

 ...بود ثنا مال همه
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 ...کردیم اعتراف خود به هفته کی نیا تمام در که بود يزیچ نیا

 ...داد فرو را شیگلو بغض

 ...نداشت تیاهم يخود گرید...کند فکر خود به لحظه نیا در خواستینم

 ...هدف نیمهمتر...بود اش خواسته نیمهمتر مارشیب, یزندگ و جان نجات که بود يدلسوز و مهربان پرستار او حاال

 ...شهیهم از تر متفاوت...زدیم حرف او با دیبا

 خورده زخم دل يبرا ینیتسک توانستندینم و بودند شده غرق یانیپا یب اندوه و غم در همه...آمد یم مالقاتش به یکس کمتر

 ...باشند نیام ي

 ...بود کرده اریاخت سکوت مهسا...نداشت گفتن يبرا یحرف گرید احسان

 ...سوختیم یعصب یتب در روز شبانه نیریش

 ...دیچیپیم شیها گوشش در ثنا آخر ي جمله و سوختیم

 ...سوختیم بازهم و دیشنیم

 ...آورد يشاد...بخشد آرامش شیحرفها با خواستیم که بود او فقط حاال

 ؟؟؟یکنیم نگاش انقدر که داره یدرخت؟؟؟چ نیا به کردن نگاه از ينشد خسته-عسل

 ...ها شهیم مونیحسود درخت نیا به داره کم کم

 ...نکرد یحرکت چیه نیام

 اول روز من که ینیام ؟؟همونیبش سابق نیام يخوایم ی؟؟؟ک یبزن حرف و یبشکن رو سکوت نیا يخوایم یک-عسل

 ...دمید خونمون يتو

 ...نفوذ قابل ریغ و مغرور پسر همون

 ...بره دست از نذار...خوب پسر يدیم دست از رو وقت يدار

 ...نمونده يادیز زمان
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 ...یبکن دیبا که هست کارها یلیخ...شو خوب...شو بلند

 ...بزرگ یلیخ اشتباه هی...يکرد اشتباه بار هی تو

 ...يبردار تالش از دست دینبا اما...یبخشودن نا...باشه ریناپذ جبران دیشا که یاشتباه هی

 ؟؟؟یکن جبرانش يخواینم

 ...شدینم جدا اش دهیخشک يها شاخه و درخت آن از نیام ي رهیخ نگاه یول

 ...فشرد برهم را شیلبها عسل

 دخترت؟؟؟-

 ؟؟يخوایم,  يبزار تنهاش نیا از شتریب يخواینم که تو

 ...برگرداند طرفش به را سرش نیام

 ...است دنشید دلتنگ چقدر که دانستیم خدا فقط...زد حلقه اهشیس چشمان در اشک

 ...بودش دهید لحظه چند فقط که ينوزاد دنید دلتنگ

 ...کرد نگاهش گرم يلبخند با عسل

 ...تابشیب و دلتنگ چشمان...دیدیم چشمانش درون را عشق وجود تمام با حاال

 ...نیام پاشو-عسل

 دنبالش؟؟؟ يبر يخواینم مگه

 دیشا...ابیدر رو حال...ها گذشته ها گذشته...شهینم درست يزیچ گرفتن بغل غم يزانو و خوردن غصه و نشستن نجایا با

 ...کرد جبران بشه هم هنوز

 ...يبگرد دنباش به یبتون تا یباش يقو دیبا...یبش سرپا دوباره دیبا

 ...شینیبب یبتون تا

 ...یش رو به رو باهاش یبتون تا
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 ...ندامت از پر...بود اندوه از پر دارش خش و گرفته يصدا

 ...رو زمیچ همه...دادم دست از رو زمیچ همه که ؟؟منیک دنبال-نیام

 ...کردم رهاشون خودم يها دست با...خودم

 ... که... که شدم باعث من

 ...گرفت نفسش

 ...فشردیم را شیگلو يبد بغض...بکشد یقیعم نفس کرد یسع

 ...گرفتم ازت رو مادرت من بگم؟؟بگم بهش یچ برم-نیام

 بگم؟؟ که دارم یبگم؟؟چ بهش یچ

 ...خورمیم مردن درد به فقط من

 ...نیهم

 ...ستین رفتن اشتباه وقت گهید...يکرد رو اشتباهاتت گهید تو...نیام نکن اشتباه-عسل

 ...یکن اشتباه دینبا تو

 ...نکن باور بار نیا...يکرد باور رو اونا يها حرف بار هی تو رو؟؟؟ نبودش يکرد باور چطور

 ...رینپذ...نکن اعتماد گهید

 ؟؟؟یکنیم قبول رو شکست و يریپذیم راحت انقدر چرا

 ...شکستن ي آماده...بود دنیبار ي آماده اشکش پر چشمان...شد زیخ مین تخت يرو نیام

 ...سالها نیا یتمام ي اندازه به یبغض شکستن

 ؟؟؟یبگ يخوایم یچ-نیام

 ...گفته دروغ مرجان-عسل

 ...کرده يباز رو ثنا نقش لمیف يتو که, بود یکس همون بلکه...نبود ثنا ي جنازه اون
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 ...يناباور اشک...شوق اشک...شد اشک از زیلبر اهشیس و یاب چشمان

 ...شکر اشک

 ...دیخند ها مدت از بعد رنگش یب و خورده ترك يها لب

 ...نیریش...قیعم

 ...ختیریم اشک و دیخندیم

 ؟؟؟یمطمئن تو...گفته بهت رو نایا ی؟؟؟کیدونیم کجا از رو نایا تو...تو-نیام

 ...کرد پاك دست با را زاللش يها اشک عسل

 ...را تنش یگرم, کرد حس وجود تمام با

 ...کردیم گرم را وجودش ثنا نام...شدیم گرم داشت

 .... و سیپل قاتیتحق-عسل

 ...مهسا و

 ...کجان گهیم بهت اون...شونینیبب يخوایم اگه...یش بلند تخت نیا يرو از دیبا

 ...يبخوا اگه

 من؟؟؟ ياس؟؟؟ثنا زنده ثنا یعنی...یعنی-نیام

 خوبه؟؟ حالش

 ...خوبه جفتشون حال-عسل

 ...نداشت را شیها اشک اریاخت گرید...کرد رها تخت يرو را خود نیام

 ...دیچکیم رنگ دیسف تخت يرو بر چشم ي گوشه از شفافش و درشت يها اشک

 ...وقت چیه... نداشتم...ندارم رو اونا اقتیل من-نیام

 ...بسوزم خوامیم...بکشم زجر دیبا من...عسل بکشم عذاب خوامیم...رمیبم يدور درد از...بکشم عذاب عمر آخر تا که حقمه



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 760 

 ...بدم آزارش حضورم با...بودنم با گهید خوامینم...هیکاف برام خوبه حالش که نیهم

 ...ـــــوانهید یگیم يدار یچ-عسل

 ...ازت کنمیم خواهش نی؟؟؟امیگیم یچ یفهمیم

 ...بمونه میتی عمر آخر تا بچه اون نزار

 ...نباش خودخواه انقدر...نکن تکرار گهید بار هی رو گذشته اشتباهات

 ...رهیبگ میتصم دیبا که یستین تو فقط

 ...رنیبگ میتصم دارن حق...کنن انتخاب و بدن نظر دارن حق...دارن حق هم گرانید که یکن قبول دیبا

 ...نتتیبب لحظه کی يبرا یحت گهید بار هی بخواد ثنا که معلوم کجا از اصال

 ...نخواد رو پدرش گهید هم بچه اون دیشا یحت

 ...زمانه يها درد از پر...بود زخم و شین از پر ناخواسته عسل زبان

 ...مرده و دهیپوس يها حس از پر

 ...نبود مهم شیبرا لحظه آن اما, کندیم شتریب را نیام وجود آتش, شیحرفها که دانستیم

 ...دادیم یتکان را او هم و کردیم یخال را خود هم دیبا

 ...يداد دستشون از هم یراحت به و ینداشت رو اقتشونیل تو یگفت درست آره...يدار رو اونها اقتیل تو نگفت یکس-عسل

 ...يبر دیبا اما

 ...بفهمه رو زیچ همه که حقشه نیا...بدونه دیبا ثنا...يکرد کاریچ شونیزندگ با بفهمن دیبا اونها چون يبر دیبا

 ...اومده سرش ییبال چه بفهمه

 ...برگشته اش رفته دست از تیثیح که بفهمه دیبا

 ؟؟؟یفهمیم

 ...پاکه اون بفهمن دیبا ایدن ي همه
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 ...نیکرد نابودش عجوالنه و غلط يها میتصم و اشتباه قضاوت با شماها که

 ...گرفت را سرش دست با نیام

 ...فشرد رهیدستگ بر را دستش...کرد حرکت در طرف به و برگرداند را شیرو عسل

 ...یسیوا يداد انجام که یعمل يپا که یهست مرد اونقدر کردمیم فکر...بذدل و ترسو...یباش ترسو انقدر کردمینم فکر-عسل

 ...دیچیپ اتاق يفضا در نیام ادیفر يصدا

 ....ستین فرار...ستین ترس نایا-نیام

 ...زد کتک ينامرد به رو زنش که هیمرد قصاصـــــه نای ا...ـــــهیتالف...عذابـــــه نایا

 ...کرد ترکش

 ...گرفت دیند رو مظلومانش ياشکها...زد تهمت بهش

 ...کرد رونیو رو کاشانش و خونه

 ...نداشت را مرد نیا ي کهنه يها درد تحمل...دیگز دندان بر را لبش عسل

 ...زد رونیب آنجا از سرعت به و کرد باز را در

 ...کردیم تکرار لب ریز را لرزان یجمالت که یحال در

 ...يریم که دونمیم من...يریم تو اما-عسل

  ...برهیم رو تو عشق

 ...دیچیپ خانه يفضا در یکوتاه زنگ تک يصدا

 ...بخش تیرضا يلبخند...نشاند لب بر يلبخند, نیام يآشنا ي چهره دنید با...رفت فونیآ سمت به مهسا

 ...رفت در سمت به و انداخت دوش بر را شیبایز بافت شنل

 ...نلرزد جانیه و شوق از دستانش کرد یسع...کند جمع را لبخندش کرد یسع

 ...شد يجد اش چهره
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 ...دیکشیم را آمدن انتظار...رفته نیام نزد به عسل شیپ یساعات دانستیم

 ...بود قدم نیاول نیا

 دنید...را يپدر و دختر دنید...ندیبب را دو آن ییرو به رو و باشد داشته حضور هم خودش لحظه آن در خواستیم دلش

 ...را یعشق ي دوباره

 ...زده شک هم او...شود ریغافلگ هم او خواستیم...بود نگفته سخن ثنا با یکالم نیکوچکتر موضوع نیا با رابطه در

 ...کرد باز حوصله و صبر با را در

 ...بود چسبانده وارید در به را سرش...داده هیتک در چهارچوب به نیام

 ...بود ندار حال و گونه ضیمر هم هنوز اش چهره

 ...زده حسرت و افسرده

 ...هم شیصدا از...دیباریم اهشیس چشمان از ندامت و يدیام نا

 ...یمانیپش يبرا باشد نشده رید بود دواریام فقط

 ...سالم-نیام

 ....یمونیم اونجا ها حاال حاال کردمیم ؟؟؟فکريشد مرخص ی؟؟کیخوب...سالم-مهسا

 ...شهیم یساعت مین هی-نیام

 ...عسل رفتن از بعد قایدق...زد يمحو لبخند مهسا

 ؟؟؟يستادیا نجایا چرا... تو ایب خب-مهسا

 ...که گفت عسل-نیام

 ...ازت رمیبگ رو آدرسش اومدم...يدار خبر ازش گفت...کجاست ثنا یدونیم تو گفت

 ...کرد یواضح اخم مهسا

 ...متاسفم...بدم بهت رو آدرش تونمینم ؟؟؟منيخوایم رو آدرسش چرا-مهسا
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 ...نمشیبب برم خوامیم-نیام

 ...وقت چیه...نهیبب رو تو خوادینم اون... بشه یچ که-مهسا

 ...خوامیم من یول-نیام

 ...نیام کن فراموشش...بکنه رو شیزندگ بزار...تیاذ و عذاب همه نیا ستین بس-مهسا

 ...شده عوض یلیخ...ستین سابق يثنا اون گید ثنا

 ...شیزندگ اوضاع هم خودش هم

 ؟؟؟يکرد اشک از سیخ رو چشماش ؟؟؟کميداد زجرش کم...يداریبرنم سرش از دست چرا

 ؟؟؟يآورد شیزندگ و خودش سر بال کم

 ...بود حال یب و سست هنوز تنش...بست را چشمانش ییا لحظه نیام

 ...بود عذاب در هم خودش...دانستیم را نهایا تمام

 ...درد همه نیا فشار ریز شدیم خم زانوانش...دیلرزیم شیپاها...دیکشیم ریت تیواقع دنیشن از قلبش

 ...بدم آزارش خوامینم-نیام

 ...رو یچکیه حرف کنمینم باور گهید...کنمینم باور نمینب خودم تا دفعه نیا...خوبه که نمیبب خودم يچشمها با خوامیم

 ...کنم گوش دلم حرف به فقط و فقط خوامیم

 ...ندم چکسیه به رو شینشون و آدرس خواسته من از ثنا اما-مهسا

 ...التماس از پر...تمنا و خواهش از بود پر نیام چشمان

 ...ندارم رو تشیاذ و آزار قصد کن باور...نمشیبب خوامیم فقط من...مهسا کنمیم خواهش-نیام

 باشه؟؟؟ دمیم قول...رمینم جلو و کنمیم نگاش دور از اصال

 نگاش لحظه چند خوامیم فقط...دونمینم وجودش قیال رو خودم چون...برگرده که کنم مجبورش خوامینم من نیبب

 ...لحظه چند فقط...نیهم...کنم
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 ...باشه بار نیآخر نیا دیشا

 ...دمشید ایرو و خواب تو فقط ساله چند که يدختر...نمیبب رو دخترم خوامیم

 ه؟؟؟یچ اسمش دونمینم یحت

 ...انداخت نییپا را سرش مهسا

 ...یبش مونیپش رفتنش از دیشا...یخواست خودت که بدون اما...باشه-مهسا

 ... که ینیبب ییزهایچ ممکنه

 ...ندارم دادن دست از و باختن واسه يزیچ من...شهینم بدتر هست که ینیا از وضعم مطمئنم-نیام

 ...داد تکان را سرش مهسا

 ...سدیبنو يکاغذ يرو شیبرا را ثنا آدرس تا برگرداند را شیرو

 ...شد باز يموز و بدجنس يلبخند به شیلبها زمان هم

 ...شیبرا بود يبهار یزمستان سرد روز نیا چقدر...کردیم حس را بهار يخنکا وجودش در

 ...بود شده ها گذشته مانند چشمانش...را نیام چشمان برق داشت دوست چقدر

 ...بود ثنا چشمان کردیم نگرانش که يزیچ...بود مطمئن نیام چشمان از

 ...اش بسته خی و دهیخشک احساسات

.. 

 1390 زمستان

 تهران...رازیش ي جاده

 

 ...فشرد گاز پدال بر محکمتر را شیپا و کرد عوض را دنده

 ...بود گرمش
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 ...سوختیم داشت ادیز حرارت از صورتش...دیکش نییپا انتها تا را نیماش ي شهیش

 ...هم چشمانش

 ....دهد دست از را وقت خواستینم گرید یول

 ...مطمئن...يقو...بود مصمم حاال

 ...کند عوض را شیها لباس یکوتاه دوش از بعد و رود خانه به, بود کرده فرصت تنها

 ...نداشت یطالع سفر نیا به رفتنش از چکسیه...بود نزده هم را صورتش ي درآمده يها شیر یحت

 ...عسل و دانستیم مهسا فقظ

 ...ختیریم اشک و دیخندیم...ناراحت و بود خوشحال که یعسل

 ...کرد بلند را شیصدا و روشن را نیماش پخش دستگاه

 

 رسیده من داد به اي

  خودشکستن يروزا تو

 یمهربون چراغ يا

  من وحشت يشبا تو

  حقیقت تبلور اي

 تردید هاي لحظه توي

 گرفتی من از و شب تو

 خورشید به دادي منو تو

 

 ...گذشتیم نظرش از بودن او با يها لحظه لحظه
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 ...اول روز همان از...بستن دل و شدن عاشق خوب لحظات تمام

 ...کردن یزندگ عشق از مست...دنیرس و وصال

 ...یدلتنگ و ییجدا...دنیبر دل و رفتن

 ...ادیفر و اشک

 ...روز نیآخر...دارید نیآخر تا

 

 نباشی یا باشی اگه

 گاهی تکیه من براي

 دشمن همه این میون

 ...پناهی جون رفیقی تو

 

 ...زده جانیه و داغ وجودش...تر تپش پر و گرم قلبش...شدیم تر تابیب لحظه هر دلش

 ...یدلتنگ و يدور سال سه از بعد...دیدیم را او سال 3 از بعد

 ...يخبر یب سال سه

 

 مؤمن همیشه یاور

 سالمت سفر برو تو

 دوري که مخور من غم

 ...عادت شده من براي

  من عاطفه ناجی
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 گرفته جون تو از شعرم

 من بودن خشک رگ

 گرفته خون تو تن از

 باشم تو مدیون اگه

 جونم باشه تو از اگه

 نداره لحظه اون قدر

 ...نشونم دادي منو که

 

 ...خواندیم را او نام صدا کی وجودش تمام

 ...نتشیبب کوتاه هرچند, لحظه کی فقط که خواست خدا از لحظه آن

 ...را خوشرنگش و براق یشیم چشمان

 ...را اش عسل از تر نیریش ي خنده...را اش قشنگ رنگ یصورت يلبها

 ...را پاکش و معصومانه نگاه...را نازش و یمهتاب صورت

 ...را مشیمال و آهنگ خوش يصدا بشنود گرید بار خواستیم

 ...کردیم آرامش از زیلبر را وجودش هم فکرش

 

 بود سفر شب شب وقتی

 وحشت هاي کوچه توي

 بود کسی سایه هر وقتی

 !ظلمت به بردنم واسه
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 شب ثانیه هر وقتی

 !بود من هراس تپش

 دوست خنجر زخم وقتی

 بود من لباس بهترین

 مهربونی دست با تو

 کشیدي مرهم تنم به

 گفتی روشنی از برام

 !دریدي و شب پرده

 

 ...کند فکر شیها یمانیپش به نه و بخورد را گذشته افسوس خواستیم نه لحظه آن

 ...کردیم سرزنش را خود نه

 ...دیشیاند یم اش دوباره دنید به فقط

 ...شیکوچولو دختر دنید به

 بود؟؟؟ ثنا هیشب ایآ...است یشکل چه او که کند تصور توانستینم یحت

 ...اورشی...عشقش هیشب...باشد او هیشب که داشت دوست

 

 مؤمن همیشه یاور

 سالمت سفر برو تو

 دوري که مخور من غم

 ...عادت شده من براي
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 دوست اولین طلوع اي

  من آخر رفیق اي

 خوش سفرت سالمت به

 من یاور یگانه اي

  باشه که جا هر مقصدت

 باشی که دنیا جاي هر

 شقایق مرز ور اون

 باشی که ها لحظه پشت

  قلبت که باشه طرت خا

 !بود من بالي سپر

 رفیق تو دست تنها

 بود من ریاي بی دست

 

 ...شد حبس اش نهیس در نفس شهر ي دروازه به دنیرس با

 ...دنشید تا بود نمانده يزیچ گرید

 ...کند سرمست را او و چدیبپ مشامش در عطرش دوباره تا

 ...بود مانده کوتاه ي لحظه چند فقط

 ...دیرسیم داشت

 

 مؤمن همیشه یاور
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 سالمت سفر برو تو

 يدور که مخور من غم

  ....عادت شده من يبرا

**  

 است کینزد دارید ي لحظه

 مستم ، ام وانهید من باز،

 دستم ،دلم لرزد یم باز

 هستم يگرید جهان در ییگو باز،

 غیت ، را ام گونه غفلت به ینخراش ، يها

 دست ، را زلفکم يصفا یشینپر ، يها

 ،دل يزینر را میآبرو و

 است کینزد دارید ي لحظه

 

 ...دیکوبیم نهیس در تر کوبنده قلبش,شدیم تر کینزد نظر مورد آدرس به چه هر

 ...کردیم فکر دنیرس به فقط...دیفهمینم اطرافش يفضا از چیه

 ...اش دوباره دنید به

 ...گوناگون يها فکر از پر...الیخ و وهم از پر يریمس...بود کرده یط را عمرش ریمس نیتر یطوالن امروز

 ...حرکتش یب ریتصو...بستیم نقش نظرش يجلو مدام دیفرش ریتصو

 ...نامرد...قینارف, یقیرف ریتصو

 ...کردینم هم گمان که یکس از...است خورده خنجر پشت از کردیم حس
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 ...خبر یب...بود خورده زخم ناجوانمردانه

 زنش؟؟؟ به تا بود شتریب او به اعتمادش بود؟؟؟چرا کرده نانیاطم او به همه نیا چطور

 بود؟؟؟ کرده قبول و رفتهیپذ را؟؟؟چرا شیها حرف بود کرده باور چرا

 چرا؟؟چرا؟؟؟

 ...دیپرسیم خود از مدام که بود یسواالت نهایا

 ...دیکشیم زجر شتریب و دیپرسیم

 ...گناهکارش و باور زود خود از...خواستیم جواب خودش از و دیپرسیم

 ...الشیخ خوش و احمق خود از

 ...بود کشته را او اصل در دیفرش...کرده يکار نیهمچ او با دیفرش چرا دانستینم

 ...را احساسش و حس تمام...را قلبش...را روحش

 ...بود شدن خرد حال در, دستانش محکم فشار ریز فرمان

 ...کرد شهیر وجودش تمام در حرص

 ...شکستیم شتریب...رفتیم فرو اندوه در قبل از شتریب هرلحظه

 ...ردیبگ را دستش...برسد ادشیفر به که نبود کس چیه و زدیم پا و دست, بود ساخته خود يبرا, خود که یباتالق انیم

 ...دیکوب فرمان يرو,  مشت با محکم بار چند...کرد پارك خلوت ییا گوشه در را نیماش

 ...دیکش ادیفر دل ته از بار چند

 ...شدینم اما,باشد آرام خواستیم...گذاشت فرمان بر را سرش

 ...بود یعصبان خودش دست از

 ...خودش از فقط

 ...دوخت آرام شهر به را نگاهش و کرد بلند را سرش



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 772 

 ...دیباریم آسمان از یآرام و زیر باران

 ...کردیم حفظ را خود آرامش دیبا...دیکش قیعم نفس سرهم پشت, بار نیچند

 ...امروز نیهم فقط

 ...کند فکر ثنا ي دوباره دنید از ریغ يزیچ به خواستینم امروز

 ...باشد او فقط فکرش در خواستیم حاال...بود ادیز خوردن افسوس و کردن فکر يبرا وقت

 ...زد پس یسخت به, را شانشیپر افکار

 ...آورد در حرکت به و کرد روشن را نیماش, قبل از تر آرام بار نیا

 ...جا همه و شهیهم...کردیم آرامش شهیهم ثنا فکر

 ...راند آدرس سمت به يشتریب يخونسرد با

 ...کردیم گم را راه یگاه

 ...راندیم سو آن به سو نیا از طاقت یب,  اری به دنیرس و افتنی یپ در...دیپرسیم سوال گرانید از مدام

 ...بود آرام...خوردینم حرص...کردیم يصبور یول

 ...بود شده صبور بیعج روز آن...ختیرینم بهم را اعصابش شهر يها کیتراف یحت

 ...را دنینکش ادیفر...را نشدن یعصبان...را نخوردن حرص يخود یب گرید, گرفتیادمی داشت

 ییبایز ي کوچه...چاندیپ یدرخت و دار پر و بست بن ي کوچه سمت به را نیماش فرمان, گشتن و دنیچرخ یساعت از پس

 ...کردیم برابر دنیچند را اش ییبایز, آرام باران که

 ...نشاند لب بر یکوتاه لبخند دنیرس از...کرد غلبه او بر محله سکوت و آرامش

 ...دیکش یسرآسودگ از ینفس

 ...کندیم یزندگ...کشدیم نفس خانه کدام در شیثنا دانستینم...بود داده او به را کوچه نیهم آدرس فقط مهسا

 ...قرارش یب نگاه...گشت ها خانه ي بسته يها در يرو نگاهش
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 ...ردیبگ یک از را سراغش...برود کجا به دیبا دانستینم...شد ادهیپ آن از و کرد پارك کوچه اواسط را نیماش

 ...دارش تب و حرارت پر صورت بر...دیچک صورتش بر نم نم باران... دوخت آسمان به را نگاهش و داد هیتک نیماش به

 ...باران زیر قطرات و بود ابر فقط...نبود آسمان در یآفتاب

 ...بود ظهر اواسط بایتقر...انداخت ینگاه ساعتش به

 ...ماند یم منتظر دیبا

 ...درآورد شلوار بیج از را اش یگوش خواست

  ...ختیر فرو نهیس در قلبش, تر طرف آن خانه دو در,يدر شدن باز با که, ردیبگ تماس مهسا با خواست

 ...رفت در يجلو ي شده پارك رنگ دیسف يمایماکس سمت به و شد خارج خانه از, باال و قد خوش يپسر

 ...شده هراسان و مضطرب نیچن نیا, برازنده و بایز پسر نیا دنید با چرا دانستینم

 ...تر تابیب...زدیم قبل از تر محکم قلبش

 ...شد نگران و آشفته...نشست وجودش تمام در جانکاه یاسترس

 ...کردیم دلواپسش درون از يزیچ...زدیم شور مدام دلش

 ,باشد مسلط خود بر کرد یسع...کند فکر يبد زیچ چیه به خواستینم

 ...شکست درهم را وجودش,گرید بار پسر يصدا که 

 ثـنا؟؟؟...شد رید گهید نیایب بابا-شهاب

 ...شماها نیدیم طولش انقدر پس؟؟چرا نییکجا

 ...برداشت عقب به یقدم نیام

 ...نلرزد انقدر تا,کرد مشت و برد فرو کاپشنش يها بیج درون را دستش

 ...بود نشیماش يها شهیش, کردن زیتم حال در شهاب

 ...شد خارج در از, سر بر یمشک يچادر با, يدختر که دینکش لحظه چند به
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 ... دیدینم را صورتش...بود نیام به پشتش که یزن

 ...شیصدا یول

 ...بخش آرامش ییالال همانند هم هنوز...بود نیدلنش و آرام هم هنوز شیصدا

 ...بست ییا لحظه را چشمانش...شد داغ شیصدا دنیشن از

 ...ییا لحظه فقط

 ...کرد نگاه را دو آن و شد نگاه وجودش تمام

 ...کینزد...بود یمیصم لحنشان چقدر

 ...آقا يکرد معطل همه از شتریب که ؟؟؟خودت تو یزنیم غر انقدر چرا- ثنا

 ...زد یگرم لبخند شیرو به شهاب

 ...خدا به مکافاته یکی اون اومدن رونیب...رونیب بکش خونه از رو مادمازل اون برو الیخیب رو من حاال-شهاب

 ...رهیم ور خودش به نقدریا بچه نیا چرا دونمینم من...اس ساده یمهمون هی...یعروس میبر سین قرار واال

 ...چه من به...بگو برو خودت يدار رو جراتش اگه- ثنا

 ...خودته مشکل گهید اون...میندار یمشکل دنیرس رید با ما ضمن در

 ...دکتر يآقا جات از یش بلند زودتر یخواستیم

 ...ملتمسانه و مظلومانه...کرد بلند آسمان سمت به را دستانش شهاب

 ...نیآم یاله...عجوبه دوتا نیا دست از کن حفظ رو من...خودت دست سپردم رو خودم ایخدا-شهاب

 ...دیکوب شیبازو به مشت با آرام ثنا

 ...دیچیپ یباران يفضا در, آرامش ي خنده يصدا زمان هم

 ...ماند هوا يرو همچنان دستانش یول...گرفت نییپا را سرش شهاب

 ... شد گرد چشمانش
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 ...ماند رهیخ شیرو به رو ریتصو به نگاهش

 ...کردیم نگاهشان ناالن و اهیس یچشمان با که يمرد ریتصو به

 ...بود آشنا اش چهره چقدر

 ...هیشب چقدر

 ...دیرس ذهنش به که يفکر تصور از ختیر دلش

 ...آورد نییپا آرام را دستانش

 ...بود شده منقبض اش چهره که یشهاب...کردیم نگاه را شهاب تمام يکنجکاو با ثنا

 ...برگرداند سرش پشت به هم را سرش زمان هم...دیچیپ فضا در نشیریش لحن

 ...بود خشکانده را شهاب نگاه که ییجا به

 ...که افتاد دختر چندتا به چشمت دوباره زده؟؟؟تو خشکت نجوریا که يدید یچ- ثنا

 ...زد خشکش هم او یول

 ...آشنا یول بهیغر مرد آن دنید از, زد خشکش

 ...رنگش یب و اهیس چشمان دنید از, زد خشکش

 ...ماند باز هم از لبانش

 ...باخت رنگ نگاهش

 ...قلبش

 ...شدینم قرار یب...زدینم تند گرید که شدیم ها مدت که یقلب

 ...گرفت تمیر

 ...کوباند نهیس يها وارید به را خود...شد نییپا و باال

 ...قرار یب...تپش پر
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 ...دندیشنیم کوچه ي همه را دنشیکش نفس تند يصدا...شدیم نییپا و باال شدت به اش نهیس قفسه, ضربات شدت از

 ...بود مانده ثنا صورت يرو نیام مات نگاه

 ...شهیهم از تر داغ تنش...برگشت اش زده خی يها رگ به گرم یخون

 ...دیکش گر تنش...گرفت رنگ صورتش

 ...نشنود را شیصدا...ندینب را او سال سه که, بود آورده طاقت چطور

 ...یدلتنگ حس تمام با...کردیم نگاهش وجود تمام با

 ...داشت نهیس در که یعشق تمام با

 ...بود مهسا با حق

 ...تر فینح اندامش...تر درشت چشمانش...دیرسیم نظر به قبل از کوچکتر صورتش...بود شده عوض چقدر

 ...بود شده خانوم چقدر..بود اش برازنده اندازه از شیب که یمشک چادر آن با مخصوصا

 ...گرفتندینم يگرید از نگاه کدام چیه

 ...را ها درد...را گذشته...را خاطرات کردندیم مرور نگاه با

 ...است نیام...شیرو يجلو پوش اهیس مرد نیا که,کردینم باور ثنا

 ...بود مشهود اهشیس يموها يال البه از, اش شده دیسف تک تک يموها که يمرد

 ...زدیم يزرد به چشمانش يدیسف و افتاده کبود یخط چشمانش ریز

 ...شد بدل و رد دو آن نیب شهاب نگاه

 ...ستادیا ثنا ي شانه به شانه و رفت جلو, استوار و محکم... قدم چند...کرد فوت رونیب به حرص پر را نفسش

 ...کننده خیتوب...مردانه و محکم شیصدا...دیکش هم در شدت به را شیها اخم

 ...تحکم از پر

 ...دوخت نیام يها چشم در چشم
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 ...بود متر چند فقط شان فاصله

  ـــش؟؟؟؟یفرما-شهاب

 ...برگشت شهاب طرف به و گرفت ثنا صورت از نگاه یسخت به نیام

 ...کند نگاه ثنا به دوباره خواست...نداشت گفتن يبرا یحرف

 ...کرد پر را شیها گوش شهاب بلند يصدا که, بکاهد سالها نیا تمام یدلتنگ از نگاه با خواست

 ...کن نگاه رو ؟؟؟منیکنیم نگاه رو شماشم؟؟کجا ارو؟؟بای یه-شهاب

 ش؟؟یفرما گفتم

 ...ياومد خوش... يهر ستین که اگرم... بگو هست یحرف اگه

 ...فشرد هم بر محکم را لبانش ثنا

 ...داد نجات بود شده غرق آن در که یشک از یکم را او, شیها حرف...اش یکینزد در شهاب وجود

 ...کرد مشت را شیدستها نیام

 ...نداشت ثنا کنار در را او دنید تحمل...بود شده منقبض و سفت فکش

 ...دهیچسب ثنا به گونه آن که ستیک او دانستینم یحت

 ...ستادیا شیجا سر بر محکم

 ...نبود کردن خم کمر و دنیلرز وقت حاال

 ...محکم و سخت...شدیم غرور کوه دیبا حاال

 ...استوار

 ...ندارم یحرف شما با من-نیام

 ...زد شیرو به يبلند و آشکار پوزخند شهاب

 ؟؟؟يدار کار یک با واقعا؟؟پس-
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 ...آمد جلو به قدم چند زمان هم...برگشت ثنا طرف به, تمسخرش پر لحن و او به توجه یب نیام

 ...ازت کنمیم خواهش...لحظه چند بزنم؟؟؟فقط حرف باهات خوامیم-نیام

 ...دیبخشیم جرات او به شهاب وجود...تیاهم یب...کردیم نگاهش تفاوت یب ثنا

 ...بود شده دهید آب فوالد او...بود نگران نه و دیترسیم نه

 ...دیچسب شهاب به تر محکم

 ...دینش مزاحم و دیبر نجایا از لطفا...محترم يآقا ندارم یحرف شما با من یول- ثنا

 ...کرد حلقه شهاب يبازو دور را دستش سپس

 ...میبر ایب- ثنا

 را شیجا همه و شدیم پرتاب طرف هر به آتش...بود پا به یاتشفشان وجودش در...دیلغزیم ثنا يدستها يرو نیام نگاه

 ...کردیم رانیو و سوزاندیم

 ...ختیریم فرو...شدیم له داشت

 ...کارت یپ برو حاال...گفت یچ يدیشن-شهاب

 ...بود قلبش درد از یحاک شیصدا..کرد نگاهش غضب و اخم با نیام

 ؟؟یگیم ی؟؟؟چیکارش ی؟؟؟چیهست یک تو اصال... زنمیم حرف تو با دارم من مگه...  چه تو به اصال-نیام

 ...انداخت باال ییابرو شهاب

 ...دیکش خود طرف به را شهاب دست...ردیبگ باال نشانیب دعوا و بحث دیترسیم ثنا

 ...ها شهیم رید...میبر ایب...زمیعز کن ولش- ثنا

 ...بود دیجد که ییثنا...انداخت ثنا به ینگاه رانهیدلگ نیام

 ..شناختینم

 ...دیچیپی فضا در اش کالفه يها نفس يصدا
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 ...زدیم برق تیعصبان از چشمانش

 ...زدن زخم يبرا مناسب یزمان دنبال به...گشتیم یفرصت نیهمچ دنبال به ها مدت...نبود بردار دست شهاب یول

 ...کردن رانیو و سوزاندن

 ...بست نقش نظرش يجلو اول شب در,  ثنا انیگر ریتصو

 ...اش یخال و رفته گود چشمان ریتصو

 ...اوردمش ایدن به خودم...خودمه مال بخدا...منه وجود از...منه ي بچه...خودمه ماله

 ...دمشینم یچکیه به...من ماله اون...رتشیبگ ازم یچکیه زارمینم

 ...دشیریبگ ازم دینبا

 

 ...بود دهید ثنا از که ییها درد تمام با...داشت دل در که ییا نهیک تمام با...شد رهیخ نیام چشمان به

 ...ستمین کار انتیخ من...ستمین بدکاره من...ستمین هرزه ن

 ... دروغه... دوروغه همش

 ...نهیبینم منو چکسیه چرا...نمکنه باور رو حرفام چکسیه چرا

 

 ...غضب و حرص از پر نگونهیا...نبود نیخشمگ نگونهیا گاه چیه چشمانش

 ...ختیر کالمش در را خشمش تمام

 ...ثنا قلب جراحات عمق بر, بود یمرهم کالمش دیشا

 ام؟؟؟ یک من-شهاب

 ...نشاند لب بر مندانه روزیپ يلبخند سپس

 ...زدیم بند کی نیام قلب
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 ...نفس کی و تند

 ...چشم در چشم...نهیس به نهیس...ستادیا شیرو به رو قایدق برداشت جلو به یقدم شهاب

 ...بود دهید را ثنا نگاه یخاموش که همانطور...را نگاهش یخاموش ندیبب لذت با خواستیم

 ؟؟؟یهست یک تــــو....شـــوهرشم مـــــن-شهاب

 ...افتاد کار از نیام قلب

 ...قبل از تر کند هرلحظه...نزد

 ...دیخند درون از ثنا

 ...صورتش شدن رنگ یب...شیها نفس يصدا دنینشن...نگاهش مردن دنید از دیخند

 ...تمندانهیرضا...دیخند رحمانه یب

 ...دیماس ثنا ي زده خی و سرد نگاه يرو نیام چشمان

 ...داد تکان نیطرف به را سرش

 ...بود محال نیا

 ...محال

 مرد؟؟ینم چرا...بود زنده هنوز چرا...آمد خود به اش شانه بر یکس دست حس با

 شد؟؟ینم تمام چرا پس

 ...گذاشت اش شانه بر دست شهاب

 ...دیبر نجایا از بهتره-شهاب

 ...شنودیم چه...دیگویم چه دانستینم...شد باز هم از نیام يها لب

 ...آلود خواب...مست...بود جیگ

 برم؟؟ کجا-نیام
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 ...يبود تاحاال که ییهمونجا...دونمینم ؟؟؟منیپرسیم من از-شهاب

 ...برو

 ...انداخت کمرش دور را دستش...رفت ثنا طرف به و برگرداند را شیرو سپس

 ...نداشتند را یمهمان به رفتن يبرا یشوق کدام چیه گرید

 ...دیکش نیزم بر یسخت به را شیپاها ثنا

 ...ببندد ها دهیشن و ها دهید تمام يرو بر را در و نجایا از زدیبگر خواستیم...کند حرکت خانه در طرف به خواست

 ...مستانه يها خنده از پر...نشاط و يشاد از پر امیت ي کودکانه يصدا که بود برنداشته قدم از یقدم هنوز

  ...انداخت راه به یطوفان يگردباد دلشان در و نشست نفرشان سه هر يها گوش در

 ...شد خارج در از,دیپر یم نییپا و باال کودکانه که یحال در امیت

 ...دیدرخشیم ادیز یخوش از چشمانش...بود شده رها دورش مرتب,بلندش یمشک يموها

 ...جانیه و شور از پر...اهویه از پر...یزندگ سر از بود پر شیصدا

 ...گرفت باال طرفش به را سرش و ستادیا شهاب يپاها يجلو

 ...بود ختهیر گردش صورت يرو شیها يچتر

 ...تر خندان...شهیهم از نازتر صورتش

 ؟؟؟يدار دوس...شدم خوشگل چه نیبب-امیت

 ...کرد نگاهش مات شهاب

 ...بود نمانده شیبرا یتوان گرید...زد سرش پشت وارید بر, را اش هیتک ثنا

 کرد؟؟؟یم تحمل را درد همه نیا دیبا او چرا

 ...يبد کدام تاوان به...ریتقص کدام يجزا به...گناه کدام به

 نداشت؟؟؟ یتمام شیها درد چرا
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 شد؟؟؟ینم تمام چرا پس

 ...بود شیایدن ي همه که او به..برسد او به یبیآس نیکوچکتر خواستینم...دوخت دخترش یعروسک ي چهره به را نگاهش

 ...اش یهست ي همه

 ...نداشت را دخترش شدن تیاذ طاقت...نداشت طاقت گرید او

 ...ندینب را دخترش اشک یول ردیبم بود حاضر

 ...کردیم حسش...دیشنیم را تابشیب يها نفس يصدا هم هنوز که, يمرد وجود از ترس...برگرفت در را وجودش تمام ترس

 زدیم عانهینامط که یقلب...بود مرد آن وجود گواه قلبش تپش

 ...کرد نگاهش

 کرد؟؟؟ینم نگاهش نفرت با چرا نبود؟؟؟پس متنفر او از چرا

 بود؟؟ ننداخته رونیب اش خانه از را او مگر

 بود؟؟ نداده فحش...نزده کتک

 ...اش پدرانه و مردانه يها اشک...شیها اشک دنید از دیکشیم زجر داشت چرا پس

 ...کرد نگاهش

 ...داشت نهیس در یقلب که يخود از...بود متنفر خودش از

 ...کرد نگاهش

 ...دیخر جان به را نگاهش گرفتن جان و

 ...تنش ي پاره...دخترش دنید از يپدر نگاه گرفتن جان

 ...بود مانده ثابت امیت يرو, یچیه از پر نیام نگاه

 ...ایرو آن, بود تر نیریش هم خواب از...دیدیم خواب در که ییگو

 ...دیدینم را او جز زیچ چیه گرید
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 ...شد زیلبر اشک از چشمانش...دیخند آرام شیلبها...دیجوش شیها رگ در خون

 ...میمال و آرام شیها نفس

 ...هم قلبش...زدن به کرد شروع نبضش

 ...ردیبگ هیدییتا او از خواستیم فقط ایگو...بود شهاب صورت يرو هنوز امیت نگاه

 ...جوابش دنیشن منتظر

 ...دیکش شیموها يرو را دستش شهاب

 ...دیبوس آرام را صورتش...کرد بغل محکم را او حرکت کی با

 ...برم خوشگلم دختر قربون... يبود خوشگل شهیهم شما-شهاب

 ...کرد دراز ثنا طرف به را دستش سپس

 ...میبر ایب-شهاب

 ... برگرداند را شیرو امیت

 ...خورد گره خودش چشمان همانند یچشمان در نگاهش که,کند نگاه مادرش به خواست

 ...چشم در چشم...بود او طرف به کامال امیت صورت حاال

 ...کردیم نگاهش تمام يناباور با نیام

 ...کرد کج یکم را سرش

 ...بود او هیشب اندازه از شیب که دیدیم را یکوچک ي فرشته شیرو يجلو

 ...سرخ کوچکش لبان...بود برف مانند صورتش...زدیم برق, درخشان یالماس مانند چشمانش

 ...بود کرده خوش جا عروسکش با همراه یصورت فیک, کوچکش و یتپل دستان درون

 ...نداشتن...دنیند سال سه ي اندازه به...کردیم نگاهش لذت تینها با

 ...اش پدرانه عشق در غرق...شیرو يجلو کوچک عروسک يتماشا در غرق
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 ....کردیم حس را او وجود تمام با

 ...او ي شهیر و رگ از...باشد او دختر کوچک ي فرشته نیا, شدینم باورش

 ...او وجود از...او خون هم

 ...کند حس کینزد از...ببوسد... بکشد آغوش در وجود تمام با را او و برود طرفش به خواستیم دلش

 ...بکشد مشام به را شیبو

 ...دور یحس...متفاوت یحس...داشت یبیعج حس...بود دهیچسب نیزم يرو بر نشیسنگ يپاها یول

 ...نداشتنش از نیغمگ و دنید از خوشحال

 ...بود ثنا شوهر او...بود زده صدا دخترم را او شهاب

 ...چیه...نداشت چیه گرید او نه

 ...بود کرده بنا خودش را اش خشت خشت که یپرتگاه...است سقوط حال در بلند یپرتگاه از, کردیم حس

 ...اش غلط يها باور با...شیها ینادان با خودش

 ...لرزاندیم را قلبش امیت ي رهیخ نگاه

 ...ندیبیم را ییآشنا ییگو...کردیم نگاهش یخاص طور امیت

 ...بود مانده رهیخ نیام صورت يرو چشمانش

 ...دیتپیم...زدیلریم یگنجشک بچه همانند او کوچک قلب

 ...نو یحس...دخترانه یحس...دیجد یحس...داشت ناشناخته یحس

 ...بود نکرده تجربه را یحس نیهمچ حال به تا

 ...بود پدرش که يمرد آن...داشت یبیعج حال مرد آن دنید از

 ...بود پدرانه هم سستش يپاها...پدرانه اش یاشک چشمان... پدرانه نگاهش

 ...زد پلک آرام امیت
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 ...برود مرد آن طرف به و دیایب نییپا شهاب آغوش از داشت دوست

 خود خواست...خورد یکوچک تکان شهاب آغوش در...کند پاك دیچکیم صورت بر که را شیاشکها دست با, خواستیم دلش

 ...کند رها حصار آن از را

 ...گرفت محکم را او شهاب

 ...خوردیم وول شهاب آغوش در مدام امیت

 و کرد حلقه دورش را گرشید دست...رفت ثنا سمت به يبلند يها قدم با و داد تکان نیام يبرا تاسف يرو از يسر شهاب

 ...رفت در طرف به

 ...زدن حرف نه و داشت حرکت توان نه که ییثنا دور

 از شدینم ریس ییگو...بود نیام يرو بر اخر لحظات تا اش کودکانه و کنجکاو نگاه...کرد نگاهش باز و برگرداند را شیرو امیت

 ...آشنا ي بهیغر آن دنید

 ...شده خیم نیزم درون شیپاها ییگو که او يرو

 ریس دل کی توانستیم موقع آن...بکشد رونیب مرد آن آغوش از را دخترش و برود جلو که, داشت را نیا توان کاش يا

 ...کند نگاهش

 .... توانستینم یول

 ...کرد بلند آسمان سمت به را سرش دانهیام نا...بود گرفته او از را یالعمل عکس هرگونه توان امیت دنید

 ...شد پخش فضا در امیت يصدا در شدن بسته يصدا با زمان هم..دیچک سشیخ صورت يرو باران قطرات

 ...قهر از پر...تیشکا و گله از پر...بود مند گله آهنگش خوش و گانه بچه يصدا

 ...نشست نیام يلبها بر قیعم يلبخند

 ...او نه بود گرید يمرد مخاطبش که ییصدا...در پشت از یحت,صدا نیهم دنیشن به,  بود یراض

 ...رونیب میبر ودین قرار م؟؟مگهیگردیبرم میدار چرا پس-امیت

 ...پس میرینم مامان؟؟چرا
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 ...رفته سر حوصلم من...برم خوامیم من...میبر که يبود نداده قول مگه

 ...ــــرونیب برم خوامیم من

 ...دیشنینم يزیچ شیها گوش گرید که دور انقدر...شد تر دور لحظه هر شیصدا

 ....بود یخال یخال

 ...برگرفت در را جا همه تلخ یسکوت

 ...ییا هیگال نه و داشت ییا شکوه نه

 ...است یعذاب نیهمچ مستحق که دانستیم

 ...نیا از شتریب یحت

 ...بود رفته لیتحل اش يانرژ تمام...نداشت ماندن پا رو يبرا یتوان گرید

 ...بخوابد خواستیم دلش بیعج...دیکش وارید کنار به را خود

 ...ندارد يداریب گرید که یخواب

 ...خورد سر وارید يرو آرام تنش...خم شیپاها

  ...شد بسته چشمانش

 ...کردیم درد تنش يها استخوان تمام...مانده آوار ریز که داشت را یکس حس

 ...بود تار و رهیت جا همه...کرد باز یسخت به,را نشیسنگ چشمان

 ...نامشخص و محو

 ...باشد گرفته غبار چشمانش ییگو

 ...افتاده یاتفاق چه و کجاست دانستینم...نداشت تشیموقع از یدرست درك

 ...نداشت را زیچ چیه یحالج توان مغزش

 ...بود آرام و ساکت جا همه
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 ...ییصدا چیه یب

 ...را امروز اتفاقات, اوردیب خاطر به کرد یسع...بست را چشمانش گرید بار

 ده؟؟؟یکش چه و دهید آمده؟؟؟چه سرش به چه که نیا

 ...آمد ادشی به کم کم زیچ همه

 ...ثنا یناگهان دنید

 ...را یعروسک ي بچه دختر آخر در و بهیغر مرد آن

 ...دیکش ریت هم قلبش,یقیعم نفس با همراه

 ...بخوابد بازهم خواستیم دلش...دینشن یکس که, بود آرام آنقدر اش ناله يصدا

 ...نفهمد, بود شده گرفتارش که یزندگ از چیه گرید و بخوابد

 ...کرد جلب را توجهش, بلند قد يپسر شدن وارد و در شدن باز يصدا یول

 ...برد نخواهد ادی از را چهره نیا عمر آخر تا بود مطمئن...نشناسد را او که يآنقدر نه یول, دیدیم تار هنوز چشمانش

 ...گرفت هم را نبضش زمان هم...کرد چک را اش سرم راست دست با...نشست تختش کنار و آمد کینزد شهاب

 ...بود تفاوت یب کالمش لحن

 ؟؟؟یخوب-شهاب

 ...کرد يدار خش ي سرفه نیام

 ...شمینم نیا از بهتر گهید...خوب آره-نیام

 ...یشیم یاوک یکن استراحت که کمی...نباش نگران...یشیم بهترم-شهاب

 ...برگرداند پنجره طرف به را سرش نیام

 ...بود گرفته یکیتار را جا همه...نبود آسمان در ییا ستاره چیه

 کجاست؟؟؟ نجایافتاد؟؟؟ا یاتفاق چه-نیام
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 نجا؟؟؟یا يآورد رو من چرا

 ...که يآورد شانس...ينبود نجایا گهید االن میدیفهمیم رترید کمی اگه...يبود شده هوشیب در پشت-شهاب

 ...نبودم یشانس خوش آدم وقت چیه-نیام

 ...دیفهم را نیام منظور شهاب

 ....شدینم حس اتاق مطلق یکیتار در که يلبخند...نشاند لب بر یآرام لبخند

 ...ارنیم ارمغان به رو شانس خودشون آدما...ندارم ياعتقاد شانس به من-شهاب

 ...خودمونه دست زیچ همه

 خودمه؟؟؟ دست مردنمم یعنی-نیام

 ...آره روح مردن-شهاب

 ...ندیبب را او توانستیم بهتر و کردیم عادت یکیتار به کم کم چشمانش...برگرداند شهاب طرف به را سرش نیام

 ؟؟؟یدونیم یچ من از-نیام

 ...دونمیم رو,  بدونم باشه الزم که يزیهرچ-شهاب

 ...کرده فیتعر برام رو زیچ همه ثنا

 ل؟؟؟یدل چه به و نجا؟؟؟چرایا ياومد چرا بپرسم تونمیم

 ...مربوطه خودم به-نیام

 ...کنم یمعرف برات رو خودم گهید بار هی يدار دوست نکهیا مثل...نشد گهید نه-شهاب

 ...يدار ثنا با ینسبت چه و یهست یک سین مهم واسم-نیام

 ...بزنم حرف باهاش خوامیم من

 خوام؟؟؟یم يادیز زیچ
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 باور دمیند خودم چشم با تا رو يزیچ کرده ثابت بهم تجربه...یگیم که یباش یهمون تو ستمین مطمئن هنوز من ضمن در

 ...نکنم

 آره؟؟؟ يخوایم مدرك ازم حتما-شهاب

 ؟؟؟؟یبفهم یتونیم رو نیا...بزنه حرف باهات خوادینم ثنا نیبب

 ...یکن شیراض یتونیم تو اما-نیام

 ؟؟؟یستین ؟؟؟محرمشیستین شوهرش مگه

 ...بشنوه رو حرفام خوامیم من...کن شیراض... داره يشنو حرف ازت حتما پس

 ...بدونه دیبا که هست زایچ يسر هی

 ...بدونه که داره حق

 ينطوریهم اول روز از نکن فکر...نمیبب رو دنشیکش زجر خوامینم گهید...بزنم بهم رو آرامشش ندارم دوست من-شهاب

 ...نه...بوده

 ...شهیم سرپا داره تازه

 ؟؟؟یکن نابودش بازم ي؟؟؟اومديبر و یبزن ضربه بهش بازم ياومد

 ...شد زیخ مین یکم نیام

 نیهم...بزنم حرف باهاش کلمه چند خوامیم فقط...ندارم رو تشیاذ و آزار قصد دیکن باور-

 ...رمیم نجایا از امشب نیهم...رمیم بعدش

 ...شهیهم ي واسه

 ...کنمینم نگاه هم رو سرم پشت و رمیم

 اون یتونیم که يکرد فکر اگه...يومدین بچه اون بردن واسه که بدونم کجا ؟؟؟ازیگیم راست که کنم باور کجا از-شهاب

 ... رو بچه

 ...کرد یتلخ و کوتاه ي خنده نیام
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 ...ام یچ...ام یک دونهینم...شناسهینم منو اصال بچه اون-نیام

 ...بکنم رو کار نیا دیبا چرا

 ...ندارم رو داشتنش اقتیل چون... نجایا ومدمین بردنش واسه باش مطمئن

 ...سوخت شیبرا شهاب دل که بود دردآلود و گرفته آنقدر شیصدا

 ...شناسهیم پدرش عنوان به رو تو بچه اون یباش گفته راست و باشه درست حرفات ؟؟؟اگهیهس ثنا شوهر یگینم مگه-نیام

 ...من نه...شده بزرگ تو با...دهید رو تو کرده باز رو چشماش یوقت از 

 ...سین مهم براش یمن

 بدم؟؟؟ آزارش حضورم با دیبا چرا

 ...کردم ظلم حقشون در یکاف ي اندازه به من

 ...ستمین یپست آدم یکنیم فکر تو که هام اونقدر من

 ...کنم قضاوت زود رو ها آدم ندارم عادت من...نکردم موردت در يفکر نیهمچ من-شهاب

 ...را شهاب کالم زهر ردیبگ دهینشن کرد یسع نیام

 بپرسم؟؟؟ سوال هی شهیم-نیام

 ...يکرد حس رو لذتش...يدیچش رو طعمش داره؟؟؟تو یطعم چه بودن پدر بدونم خوامیم

 ...رو داشتنش طعم

 ...دخترم یگیم بهش و یکنیم ماچش ی؟؟؟وقتیکنیم بغلش یبابا؟؟؟وقت گهیم بهت یوقت داره یلذت چه بگو برام

 ...کنه تشیاذ یکس ينزار و یباش مواظبش...یباش پناهش و پشت تو خوادیم و کنهیم تیشکا شتیپ دوستاش از یوقت 

 ...دیچک نییپا مهربانش چشمان از ناخواسته یاشک قطره زمان هم...انداخت نییپا را سرش شهاب

 ...نکردم حس رو طعمش هم من...دونمینم-شهاب

 شناسه؟؟؟یم پدرش عنوان به رو من بچه اون گفته تو به یک
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 ...کرد نگاهش سوال پر نیام

 ...شدیم حس هم شب یکیتار در چشمانش برق

 ...که دونهیم واقع در...ستمین پدرش من دونهیم امیت-شهاب

 ...گذاشت تمام مهین را شهاب ي جمله, نیام بلند بایتقر يصدا

 ام؟؟؟یت-نیام

 ؟؟يکرد تعجب چرا...امیت آره-شهاب

 ...کرد رها تخت يرو را خود نیام

 ...بود یعیطب ریغ شیها نفس يصدا...رفتیم نییپا و باال شدت به اش نهیس ي قفسه

 

 ایکن کوتاه وقت چیه موهاشو ندارم دوست-نیام شون یگوش دو يموها اون با دارم، دوس یلیخ رو ها بچه دختر منم-ثنا"

 باشم گفته

 ؟؟یچ اسمش...آقا چشم اوه اوه- ثنا

 بزارم امیت رو اسمش شدم دار دختر اگه خواستهیم دلم شهیهم-نیام

 زامینم اصال وگرنه ایباش داشته دوسش من از شتریب دینبا باشم گفته االن نیهم از اما...قشنگ چه یآخ- ثنا

 دیخند بلند يصدا با نیام

 "یباباش عشق که تو باباشه، دل زیعز گفتم-نیام

 

 ...گذاشت نیام ي نهیس يرو دست نگران شهاب

 ...پسر آروم...نیام کنمیم خواهش...باش خب؟؟آروم باش آروم-شهاب

 ...یدونیم رو اسمش حداقل کردمیم فکر...کرده انتخاب براش مامانش که هیاسم نیا
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 ....داد تکان را سرش نیام

 ...رو پدرش نه رو من فقط اما...دهید رو من کرد باز رو چشماش یوقت از درسته...ستمین پدرش من دونهیم امیت نیبب-شهاب

 ...يباز هم...همراه هی...بودم دوست کی مثل براش شهیهم من

 ...شتریب نه 

 ...رهیبگ براش رو باباش يجا تونهینم نیزم ي کره يرو آدم نیبهتر یحت کس چیه...کس چیه که دونمیم خوب رو نیا

 ...بود یعیطب ریغ هم هنوز نیام يها نفس يصدا

 چرا؟؟-نیام

 ...رهینم ادمی وقتم چیه...ادمهی هنوزم هاش خاطره یبچگ تمام با اما...مرد پدرم که بودم بچه یلیخ من-شهاب

 ...کنم حس رو پدرونش يدستها تونمیم هم هنوز

 ...رو بودنش ي هیسا

 ...کردیم کار همه واسم...بود یخوب مرد یلیخ...داشتم معلم هی ادمهی

 ...کمه بگم هاش یخوب از یهرچ که بود خوب انقدر

 ...قمیرف و دوست...مونسم...بود همراهم جا همه و شهیهم

 ...داشت دوستم یلیخ

 ...شدمیم خمار دمشیدینم روز هی اگه...نطوریهم منم

 ...اما

 ...نداشتم ایدن تو ییا گهید کس چیه به رو داشتم بابام به که رو یحس

 ...ها بچه ي همه مثل...نطورهیهم هم امیت

 ...بهش ستین تو نگاه هی ي اندازه بازم کنم یمهربون و یخوب حقش در که هرچقدرم من

 ...انداخت پدرم ادی منو دمید تو از امروز که ینگاه
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 ...گذاشت شیگلو يرو دست نیام

 ...بود خفه و گرفته شیصدا

 ...لحظه چند فقط...بزنم حرف باهاش بزار کنمیم خواهش-نیام

 ...از..از تو

 ...کند يآزار خود خواستیم ییگو...کرد فوت رونیب به مانند آه را نفسش

 ...بار نیآخر يبرا...بار کی نیهم فقط...کنه گوش حرفام به کن خواهش خانومت از-نیام

 ...نشنوه هم رو اسمم یحت گهید دمیم قول

 ...شد بلند شیجا از شهاب

 ...خودشه دست گهید ومدنشین و اومدن اما...گمیم بهش من...باشه-شهاب

 ...کنم مجبورش خوادینم که يکار به تونمینم من

 ...رفت آشپزخانه به و بست آرام را اتاق در...شد خارج اتاق از و برگرداند را شیرو سپس

 ...دیکش سر نفس کی و ختیر یآب ونیل

 ...دیکش نفس سرهم پشت مرتبه نیچند...بود شده خشک شدت به شیگلو

 ...باشد نیام يجا هم لحظه کی خواستینم دلش یحت

 ...بود سخت هم تصورش

 ...دیکش رونیب فکر از را او که بود مایش يصدا

 بود؟؟؟ شده داریبهتره؟؟ب شد؟؟حالش یچ-مایش

 ...داد تکان را سرش شهاب

 کو؟؟ مامان-شهاب

 ...ثنا شیپ نییپا رفته-مایش
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 ...بود اومده تهران از تازه که شده ییروزها همون مثل حالش...شهاب نگرانشم من

 ...شده يجور هی هم امیت...ادیب سرش ییبال هی ترسمیم

 ...رفت در سمت به شهاب

 ...ممکنه هم نیا از بدتر مگه اصال...شهینم یچیه...نترس-شهاب

  ...ستین یرنگ که یاهیس از تر باال

 ...گوناگون افکر از, ریدرگ یذهن با...آمد نییپا یکی تا دو را ها پله شهاب

 ...ستیچ درست میتصم...کند چکار دیبا دانستینم

 ...دانستینم چیه

 ...شد وارد و داد هل یآرام به,  را خانه باز در

 ...بود غذا کردن درست حال در آشپزخانه در خاله

 ...یدرماندگ و یخستگ...دیباریم اش چهره از یخستگ...داد هیتک اپن به شهاب

 کجاست؟؟ ثنا-شهاب

 ...دغدغه از پر...فکر از پر...بود ریدرگ اوهم ذهن...بود نشده آمدنش متوجه اصال...برگشت پسرش سمت به يپر به خاله

 ...مادر اتاقشه تو-

 ...بزن حرف باهاش کمی...نزده یچیه به لب تاحاال ظهر از

 ... ادیب در پا از ينجوریا ترسمیم

 ...دیکش شیموه داخل یدست شهاب

 ...رفت ثنا اتاق سمت به و داد تکان را سرش سپس

 ...شد وارد و دیکش نییپا را رهیدستگ سپس...زد در به یآرام ي تقه

 ... بود گذاشته شیزانو يرو را سرش...بود نشسته نیزم يرو, پنجره کنار ثنا
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 ...برگرداند را سرش, در شدن بسته يصدا با

 ...آمد سمتش به و شد بلند عیسر شهاب دنید با

 ...يقرار یب و ینگران از پر ینگاه...دوخت شهاب به را سوالش پر نگاه

 ...دهد جلوه تیاهم یب و تفاوتیب را خود,  کردیم یسع هرچند

 ...کردیم نگاهش دقت با شهاب

 ...بزند را حرفش چگونه...بپرسد چه...دیبگو چه,  شهاب نیب زیر نگاه ریز دانستینم ثنا

 ...نبود اما, باشد آرام خواستیم

 ...برسد نظر به حداقل ای...باشد رحم یب که,  بود نیا تالشش تینها

 اس؟؟؟ زنده- ثنا

 ...زد یآرام لبخند شهاب

 ...فعال البته...اس زنده بله-شهاب

 ...غضب از پر...بود حرص از پر شیصدا...برگرداند را شیرو آشفته ثنا

 ...دیرسیم گوش به, اش یعصب يها نفس يصدا

 خونه؟؟؟ يتو شیآورد یچ واسه- ثنا

 ...که کنم رهاش همونجا تونستمینم...يدید رو حالش و وضع که تو...من زیعز نبود خوب حالش-شهاب

 شیر خیخونه؟؟؟ب يتو شیآورد یم دیبا حتما...يزیچ یدرمانگاه,  یمارستانیب شیبرد یم يبود نگرانش یلیخ اگه خب- ثنا

 ...من

 ...اصال

 ...نبود خوب حالش که چه ما به...رهیبم یزاشتیم دیبا اصال

 ...بره بفرستش برو هم حاال
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 ...رونیب بندازش برو...ندارم رو خونه نیا تو بودنش تحمل

 ...بکشم نفس, کشهیم نفس اون که ییجا تونمینم

 ...کنم یزندگ

 نه؟؟ ای یفهمیم...شهاب شمیم خفه دارم

 خوشحال نجایا بودنش از منم کن باور...بره که فرستمشیم خودم, بشه بهتر حالش کمی بزار...رهیم فردا نباش نگران-شهاب

 ...ستمین

 ...خب اما

 ...اس نقشه همش...ارهیم در يباز داره...اصولشه و ادا نایا..تره سالم هم تو و من از...سین شم یچیه باش مطمئن- ثنا

 ...دارد نگه ساکن و آرام را قرارش یب تن کرد یسع...داد قرار, خود يرو به رو و گرفت را ثنا يبازو شهاب

 دکترم؟؟؟ که یمن آخه؟؟واسه یک يبرا يباز-شهاب

 زم؟؟؟ی؟؟؟عز خانوم ثنا

 ...ارهیب دووم تونهینم ينطوریا اون کن ؟؟؟باوریفهمیم...ستین خوب حالش گمیم دارم من

 ... اشک با... حرص با ثنا

 ...دیکش رونیب شهاب دستان انیم از را شیبازو,  ینگفتن یاندوه با

 ...بود گونه ادیفر دردمندش يصدا

 ...چه تو به...ستین خوب حالش که چه من به- ثنا

 ؟؟؟یبگ يخوایم رو نیآره؟؟هم رهیمیم داره یبگ يخوای؟؟؟میبگ يخوایم یچ تو اصال

 ...رهیبم بهتر خب

 ...سین مهم یفهمیم...سین مهم واسم...درك به اصال

 ...رهیبم که بهتر همون
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 ...عذاب...عذابه یمعن به من يبرا فقط اون وجود....داره تیاهم من يبرا بودنش زنده يکرد فکر

 ...گرفت دستانش انیم را سرش و نشست نیزم يرو, ناتوان سپس

 ...بود جدال در

 حال در قطره قطره,  آمده کجا از دانستینم که یحرارت با چند امروز که, اش نهیس درون, زده خی یقلب تکه با...خودش با

 ...شدن گرم...بود شدن آب

 ...بود جدال در

 ...نداشت یتمام که یضینق و ضد افکار با

 ...بود جدال در ایدن ي همه با

 ... زد زانو کنارش شهاب

 ...باش آروم فقط باشه؟؟؟تو....عروسکم باش آروم-شهاب

 ...را خراب حال نیا نه و داشت را شیها اشک دنید تحمل نه...سوزاندیم...لرزاندیم را وجودش, ثنا هق هق يصدا

 ...نگو...عروسک نگو من به- ثنا

 ...گمینم... چشم, باشه-شهاب

 ...بگم بهت خوامیم یچ نیبب... کن گوش من به کمی حاال

 ...بود شیپا ریز ي چهیقال يرو ثنا نگاه

 ...پودش و تار يرو

 ...سرش يرو همچنان دستانش

 ...رهیم هم شهیهم يبرا...رهیم بعدش زد که رو حرفاش گهیم...مصممه هم یلیخ...بزنه حرف باهات خوادیم اون-شهاب

 ..گهیم دورغ- ثنا

 ...رهیبگ پس ازم رو بچم تا گشتهیم دنبالم سالها نیا تمام...خوادیم یچ دونمیم من...رهیبگ ازم رو اممیت خوادیم اون
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 ...کنه جدا ازم رو دخترم یکس زارمینم من

 ...داره دل به نهیک من از هنوز...کنه تمیاذ خوادیم هم هنوز اون

 ...ومدهین امیت بردن واسه اون...ستین یکنیم فکر تو که هام ينجوریا-شهاب

 ؟؟؟یدونیم کجا از تو- ثنا

 ...کنه خام رو ماها تا ارهیم در رو ها يباز يموذ نیا...ینشناخت رو اون هنوز تو

 ...شناسمشیم من...نداره یدوم که هیرحم یب هی اون

 ...کردم یزندگ باهاش من

 ...دیخند شهاب

 بزنه؟؟؟ گولمون و کنه خاممون که مییا بچه ما مگه...ـــوانهید نکن بد االتیخ انقدر-شهاب

 ...ثنا نیبب

 ...اما بگه خوادیم یچ دونمینم من...بزنه حرف باهات خوادیم نیام

 ...کنم تیراض کرد خواهش من از...یکن گوش حرفاش به تو خوادیم

 ...انداخت باال را سرش ثنا

 ...نمشیبب هم لحظه کی گهید خوامینم یحت...بزنم حرف هم کلمه کی باهاش خوامینم من- ثنا

 ...شهاب ترسمیم من...کنم تحمل تونمینم گهید...ندارم رو طاقتش من

 ...ترسمیم من

 ...دادیم گوش مانندش زمزمه يحرفها به دقت با شهاب

 ؟؟؟یترسیم یچ از-شهاب

 ...خودم از...بودنش از...اون وجود از...یچ همه از- ثنا

 ...یچ همه از
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 ...یکن گوش بهش ينخوا که دمیم حق بهت من...ثنا نیبب-شهاب

 ...اما

 ...یباش که خوامینم...یستین...یباش اونا مثل دینبا تو

 ...نکن رو کار نیا تو...دنینشن رو حرفات...ندادن زدن حرف فرصت تو به اونا

 ...یبش مونیپش, ينداد زدن حرف واسه یفرصت بهش و يدینشن رو حرفاش نکهیا از يروزگار,  يروز هی نزار

 ...بگه خوادیم یچ نیبب برو

 ...محکم و يقو...کردمیم رو فکرش یحت من که یهست یاون از تر يقو تو..یتونیم که مطمئنم من...ياریب طاقت تونهیم تو

 ....شهیهم مثل

 ...گهید دیشا...کن گوش حرفاش به

 ...ترساندیم هم را او که ینگاه...نداشت را ثنا, شانیپر نگاه تحمل...انداخت نیپا را سرش شهاب

 ...بزنه رو حرفاش بزار پس...نشیبیم که باشه يبار نیآخر دیشا...باشه نمونده براش یوقت گهید دیشا-شهاب

 ؟؟؟یزنیم حرف ينجوریا بار؟؟؟چرا نیآخر از هیچ منظورت- ثنا

 ...نمیبیم دارم رو مدلش هزار يروز...فهممیم خوب رو زایچ نیا...دکترم هی من نیبب-شهاب

 ...ستین خوب حالش نیام

 ...بود تموم کارش بود دهیرس رتری قهیدق چند اگه...کردم داشیپ در پشت یوقت, بود چند يرو فشارش یدونیم

 ...باال رهیم بعدش قهیدق چند...شهیم کند لحظه هی...شهیم باال و نییپا مدام قلبش ضربان

 ...ادینم در درست نفسش...زنهیم ونیم در یکی نبضش

 ...ختیریم اشک, صدا یب و آرام, چرا بداند نکهیا یب ثنا و گفتیم شهاب

 ...بود اش یزندگ ي همه,  يروز که يمرد يبرا دیشا

 ...نیتر گرم دستانش...آهنگ نیباتریز شیصدا...ایدن پناهگاه نیتر امن آغوشش
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 ...نیتر یداشتن دوست مهربانش صورت

 حرفاش ینذاشت نکهیا از يروز هی ندارم دوست من...بهش کن گوش فقط تو...یبگ يزیچ تو ستین يازین...باال برو-شهاب

 ...يبخور حسرت و یبش مونیپش بزنه رو

 ...امیت واسه...برو خودت خاطر واسه

 ...اون واسه نه...من واسه

 ...ستادیا نهیآ يرو به رو...شد بلند شیجا از آرام ثنا

 ...کرد پاك دست با را صورتش يها اشک

 ...دیشنیم دیبا...رفتیم دیبا...بود شهاب با حق دیشا

 ...ندیبب نگران و آشفته را او نیام خواستینم...کند مرتب را یکم خود کرد یسع

 ...بخش دیام... گرم يلبخند با...کردیم نگاهش سر پشت از شهاب

 نکرده؟؟ باور رو حرفم-شهاب

 ...انداخت سر يرو را رنگش سبز ي رهیت شال سپس...بست سرش يباال یکش با و کرد جمع دورش از را شیموها ثنا

 رو؟؟؟ حرفت کدوم- ثنا

 ...یمن زن تو...شوهرتم من که نیا-شهاب

 ...خواستیم مدرك ازم...کنم باور تا نمیبب خودم دیبا...رمینپذ راحت رو يزیچ کرده ثابت بهم تجربه گهیم

 ...برگرداند را شیرو ثنا

 کنه؟؟؟یم...کنهینم اون حال به یفرق ینباش ای یباش شوهرم تو...باشم نکرده ای باشم کرده ازدواج- ثنا

 ...انداخت باال ییا شانه شهاب

 ...رید یلیخ...کنه کاریچ دیبا دهیفهم رید- ثنا

 ...رفت رونیب اتاق از و رفت در سمت به یمعطل یب سپس
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 ...برود خواستیم

  ...را خرابش حال ندیبب خودش يها چشم با خواستیم هم او...شود اش یمانیپش باعث يزیچ آنکه از قبل

 ...دادیم هق هق يصدا شیها نفسش...دیلرزیم در رهیدستگ يرو دستش

 ...شده مهار...خفه یبغض يصدا

 ...کهنه یبغض

 ...کرد بسته و باز را چشمانش مرتبه نیچند

 ...کند حفظ را آرامشش و باشد آرام بتواند تا,کردیم تکرار خود با مدام را ییها حرف

 ...برسد نظر به زده غم و فیضع, او يجلو خواستینم وجه چیه به

 ...شود حس شیناراحت خواستینم

 ...یزندگ حس از پر...شاد...خوشبخت باشد یزن, خواستیم لحظه آن در

 ...یدل ته يها لبخند از پر

 ...نیدروغ يها تظاهر از پر یزن

 ...شدندیم مربوط اش گذشته به که یکسان ي همه و او از...باشد متنفر خواستیم

 ...خواستیم را نیا وجود تمام با

 ...دیترسیم...بود نگران...داشت شک اما

 ...شد وارد محکم ییها شانه و ستبر ییا نهیس با و کرد صاف را کمرش

 ...یاهیس...یکیتار همه آن وارد

 ...دیچیپ مشامش در آشنا ییبو و شد وارد

 ...گذشته خوب يروزها امن و گرم مامن... یمیقد یگاه هیتک بخش آرامش يبو

 ...شد دهیپاش صورتش به گونه نوازش,  خنک یمینس مانند خاطرات, بو دنیچیپ با
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 کجاست؟؟؟ رفت ادشی ییا لحظه

 ...هارا عذاب تمام...را عالم يها غم تمام رفت ادشی

 ...کوتاه یفراموش نیا بود خوب چقدر

 ...زد کنار را اش یزخم دل بر نشسته يفکرها نیام يصدا که,شدیم نهیرید يزیعز,يوجود یخواستن يبو در غرق داشت

 ...کنهیم تیاذ رو چشمم یکیتار...یکن روشن رو چراغ شهیم-نیام

 ...زد را برق دیکل و دیکش وارید يرو دست, آمده سراغش به چرا و یک دانستینم که یجیگ با ثنا

 ...شود بسته چشمانش ناخداگاه شد باعث که ينور...آزرد را اش خسته چشمان فضا در شده پخش نور

 ...دوخت شیرو به رو به و کرد باز کامل را چشمانش سپس... داد یاندک فشار را چشمانش ي گوشه انگشت با

 ...گفتیم دروغ

 ...کردیم تشیاذ که بود یکیتار در ثنا ي چهره دنیند..آزرد ینم را او یکیتار

 ...ندیبب را صورتش خواستیم

 ...نتشیبب توانستیم که, بود يآخر لحظات دیشا...ندیبب

 ...کردیم نگاهش ریس دل کی دیبا

 ...یاحساس هرگونه از یخال...بود يزیهرچ از یخال صورتش...ستادهیا اتاق ي بسته در کنار, مسکوت و آرام ثنا

 ...تفاوت یب...حس یب و سرد

 يها ناله و آه با همراه...  اش نهیس در دهیچیپ درد از الیخ یب یول, نشست وجودش تمام در درد...ندیبش کرد یسع نیام

 ... آرام

 ...داد هیتک تخت به و نشست

 ...تر پخته...بود شده تر مردانه قبل يسالها به نسبت که يا چهره به نگاه...کردیم نگاهش فقط ثنا

 ...تر جذاب,  سخت یاعتراف تینها در و



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 803 

 ...شنومیم من, دیبگ خب یلیخ...دیبزن حرف من با نیخوایم که دیگفت- ثنا

 ...ندارم رو موندن نجایا و دنیشن حوصله ادیز من چون تر عیسر ممکنه اگه فقط

 ...کرد نگاهش حوصله با و آرام, وجود تمام با نیام

 ...بود خودش به متعلق یزمان فقط که او...است يگرید مال حاال او نکهیا به کردن فکر, بود سخت چقدر

 ...اش نیبال هم و همسر...اش یدلخوش تمام...زنش...بود شیثنا

 ...داده دست از یراحت به را او, کامل اریاخت با و خود يها دست با خودش, دانستیم نکهیا تر سخت و

 ...کرد زدن حرف به شروع, ردیبگ سردش چشمان از نگاه نکهیا یب

 ...یشیم خسته ينجوریا...بکشه طول حرفام ممکنه چون نیبش-نیام

 ...دیبزن رو حرفتون زودتر لطفا...راحتم- ثنا

 ؟؟؟یخوب-نیام

 باشم؟؟؟ بد دیبا چرا ه؟؟؟اصالیسوال جور چه گهید نیا...خوبم که معلومه- ثنا

 ؟؟؟یخوشبخت...  نکهیا منظورم-نیام

 ؟؟؟یهست یراض تیزندگ ؟؟؟ازیخوشحال بدونم خوامیم

 ...یکینزد همه نیا تحمل...را داغش نگاه تحمل..نداشت را اش رهیخ نگاه تحمل ثنا

 ...نشست سردش چشمان در دلش بر نشسته يها غم تمام, بخواهد ای بداند نکهیا یب... ناخواسته

  ...آزرده...خسته...بود دردمند شیصدا

 ست؟؟؟ین مشخص رو؟؟مگه من ینینمب مگه...شادم...خوشحالم... خب آره- ثنا

 شعفم؟؟؟ و شوق در غرق که ینیبینم

 ...نباشم چرا اصال

 هست؟؟؟ یناراحت واسه یلیدل دارم؟؟؟چه کم یچ میزندگ يتو مگه
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 ...خواستمیم شهیهم که همونطور...باشه دیبا که هست يهمونطور یچ همه...خوبه یچ همه

 ... خوشبختم من آره

 ...خوشبختم یبکن رو فکرش که یاون از شتریب

 ...شدیم آلود بغض کم کم یرسم و خشک حالت آن از ثنا يصدا

  شه؟؟؟ینم دور ازم هم لحظه هی خنده که ینیبینم مگه- ثنا

 ...ستین خوشبخت من ي اندازه به چکسیه...نداره ییمعنا من يبرا یناراحت و غم گهید

 ...کس چیه

 رو؟؟؟؟ صداش يشوینم مگه...بلند يصدا با...خندمیم دل ته از...میخندیم همش

 ...بود زیچ همه يایگو ثنا بار غم چشمان...نبود دنیپرس به يازین...انداخت نییپا را سرش نیام

 ...کردیم تظاهر در یسع هرچند

 ...را رشیدلگ يصدا در نشسته غم...را چشمانش درون اندوه کردیم حس خوب نیام یول

 ...کرد نگاهش گرید بار ثنا آلود درد يصدا دنیشن با

 ...راد جناب هیچ یدونیم- ثنا

 ...دمیکش عذاب هرچقدر..دمید یناراحت و یتلخ تو با یزندگ يتو که هرچقدر

 ...نمیبیم ینیریش و يشاد فقط نجایا

 ...دارم نقص یب و کامل ي خانواده هی...ستمین تنها گهید من...خوشبخته دخترم...خوشبختم من

 ...رو من فقط...داره قبولم...داره اعتماد بهم که ییا خانواده

 ...دیکش یقیعم نفس ثنا

 ...کرد علم قد شیجلو قبل از تر محکم و کرد کیبار را چشمانش سپس

 آره؟؟؟... رمیمیم تو يدور غم از دارم يکرد فکر خودت شیپ حتما هیچ- ثنا
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 رم؟؟؟یمیم تو یب يکرد فکر

 چم؟؟؟یپیم خودم به عشق درد از و زنمیم له له نبودت زم؟؟؟ازیریم اشک یکس یب و ییجدا غم از روز شبانه دارم

 ي؟؟؟چطوريکرد نابودم خوب چقدر که ینیبب بشه؟؟؟تا راحت التیخ تا ینیبب رو میکس یب و ییتنها تا نجایا ياومد

 م؟؟؟یکشت

 ...نه راد يآقا نه

 ...سرحالم...بهترم شهیهم از...ترم شاد شهیهم از من

 ...آورد کم دادن ادامه يبرا نفس

 ...بود بسته را شیگلو راه, نیسنگ و سخت يزیچ

 ...کند رو را دستش و بشکند...بشکند اش نهیرید بغض و دهد ادامه دیترسیم

 ...اری با دل و درد از پر یبغض

 ...بود دهینشن که ییها یگفتن از پر...او با نگفته يها حرف از پر

 ...بشنود یکس خواستینم گرید که ییها حرف

 ...دیکش نفس یعصب و تند تند و گذاشت شیگلو يرو را دستش

 ...درد با...کردیم نگاهش دقت با نیام

 ...حد از شیب یحسرت با

 ...نداشت غم لحظه نیا اندازه یزندگ در گاه چیه...گاه چیه

 ...شدیم تکه تکه...سوختیم وجودش تمام

 ...بود تحملش از خارج تیواقع دنید و دنیشن فشار

 ...کردیم تحمل دیبا یول

 ...زده رقم خودش که بود یسرنوشت...کرده انتخاب خود که بود یراه نیا
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 ...دشوار...بود سخت هم او يبرا زدن حرف

 ...نمیبب رو تو یگ چارهیب و یبدبخت که نجایا ومدمین من...ثنا ستین درست...ستین درست نیا-نیام

 ...رو آرامشت...نمیبب رو بودنت خوب تا اومدم من

 ...رو دنتیخند

 ...ستین وجودت يتو که يزیچ...نمیبینم که يزیچ

 شنوم؟؟؟ینم من

 ...يزد یمردگ موش به رو خودت و یینجایا االن ؟؟؟چراياومد یچ واسه ؟؟؟اصاليشنویم ی؟؟؟چینیبیم یچ پس- ثنا

 ...بگو را راستش

 ه؟؟؟یدورغه؟؟؟باز همش نایا فهممینم من یکنیم فکر

 ه؟؟؟یچ حرکات نیا یمعن

 ؟؟؟يکرد فرض احمق رو من

 دقلم؟؟آره؟؟ و دروغ و يباز اهل ثنا؟؟من يباز ؟؟کدوميباز-نیام

 دادم؟؟؟ يباز رو تو یک کن؟؟؟من نگاه من به

 ؟؟؟یک از ثنا؟؟هان شدم باز دقل یک گفتم؟؟؟از دروغ یک

  ...او يصدا با را اسمش دنیشن نه و نداشت را نگاهش طاقت نه...برگرداند را شیرو ثنا

 ...امیت همراه به شهاب از یعکس به...داد شیرو عکس و زیم به را نگاهش

 ...را امشیت نه و شهاب نه...دیدینم را يزیچ چشمانش هرچند

 ...بود گرید ییجا ذهنش

 ...بگم بهت رو زایچ يسر هی تا...  تا اومدم فقط من-نیام

 ...بودم خبر یب ازش خودمم که ییزایچ
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 ...بودم خبر یب کن باور

 ...يندار رو دنشیشن طاقت من مثل هم تو دونمیم هرچند

 ...گمیم اما

 ...یینجایا چرا خودت...نجامیا من االن چرا یبدون که تو حق نیا

 ...اومده سرمون به یچ که یبدون خوامیم...ذهنته يتو که ییها چرا ي همه جواب و

 ...زد شیصدا حرص با و دید شهاب عکس يرو را ثنا ي شده ثابت نگاه نیام

 ...کن نگاه من به گفتم بهت-نیام

 ...يدار یکاف ي اندازه به اون دنید يبرا وقت...ثنا کن نگاه منو

 ؟؟؟یدونیباشم؟؟؟م کجا دیبا االن من یدونیم

 ...نیهم...یباش نجایا خوامینم فقط...ستین مهم واسم- ثنا

 ....آلود زهر...شدیم تلخ هم خودش کم کم...رفتیم فرو ثنا کالم یتلخ در شتریب هرلحظه نیام

 ...بزند خواستیم که یحرف به نسبت ثنا چشمان یتفاوت یب دنید از ترس...دوخت رونیب یاهیس به را نگاهش

 ...او چشمان تا بدهد ها یاهیس به نگاه شد باعث عذابش شدن شتریب از ترس

 ...سفر تو...باشم جاده تو دیبا االن من-نیام

 ...باشم عسلم ماه راه تو االن دیبا

 ...نبود تفاوت یب گرید که یچشمان به نگاه...کردینم نگاهش نیام

 ...نبود سرد

 ...باشه میعروس مراسم شیپ روز چند بود قرار-نیام

 ...کردیم ازدواج داشتم

 ...رو عذاب و ییتنها کنم تموم خواستمیم... خواهرم يدوستا از یکی با
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 ...آدمها ي همه مثل...کنم یزندگ خواستمیم

 ...همه مثل...تو مثل

 ...بدم انجامش نتونستم وقت چیه که يکار...کنم فرامشت خواستمیم

 ...گشتمیم تو دنبال جا همه

 ...خودم وجود يتو یحت...اون وجود يتو یحت

 ...ينبود گهید که ییتو دنبال

 ...داد قول...دادم قول...بشم عوض گرفتم میتصم

 ...کنه کمکم خواستیم

 ...رفتیم شیپ داشت زیچ همه

 ...دوباره شروع هی...شدیم شروع دیجد یزندگ هی داشت

 ...که

 ...یآگاه ي اداره از...سراغم اومدن شب هی نکهیا تا

 ...داد ثنا کنجکاو و منتظر چشمان به و کند آسمان یکیتار از دل نیام

 ...جنازه هی تیهو صیتشخ واسه یقانون یپزشک برم همراشون خواستنیم-نیام

 ...آمد جلو قدم چند,  شانیپر و آشفته..  نگران ثنا

 ...را تابش یب چشمان نه و داشت را کالمش اریاخت نه گرید

 ...را ها ییوفا یب, کرد فراموش لحظه آن در

 ...دربرگرفت را وجودش تمام ییا دلشوره

 شده؟؟؟ شیطور یافتاده؟؟؟کس براشون یل؟؟؟اتفاقینا؟؟؟سهیا مامانم- ثنا

 ...بگو رو راستش خدا رو تو
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 ...دید گرید بار کی را مهربانش چشمان و کرد نگاه...کرد نگاهش گرم يلبخند با نیام

 ...سالها از بعد

 ...نشده شیطور یکس چیه...خوبن همه نه-نیام

 پس؟؟- ثنا

 ...بدن نشونم رو تو ي جنازه خواستنیم-نیام

 ...کشتنت...يمرد گفتنیم

 ...داد تکان را سرش مفهموم نا ثنا

 ...زندم بگو بهشون برو حاال...نمردم که نه؟؟؟متاسفم نیشد خوشحال خبر نیا از حتما...حتما- ثنا

 ...که شدم خوشحال انقدر توء با حق آره-نیام

 ...دینبا...شود یعصبان خواستینم...فشرد برهم را لبانش نیام

 ...آورد نییپا را شیصدا

 ...شرکت کتا؟؟حسابداری ادته؟؟؟مرجانی رو مرجان-نیام

 ...داد تکان را سرش ثنا

 ...شیشناسیم چون...باشه ادتی دیبا...ادتهی آره-نیام

 ...بود تو و من مال فقط که ییجا نیتر یخصوص يتو...خوابمون اتاق يتو شیبرد خوندن نماز يبرا که همون

 ...دونفرمون میحر يتو

 ...زد مونیزندگ به شیآت, کرد روشن اونجا که یتیکبر يچطور که يدینفهم و اونجا شیبرد

 ؟؟یزنینم رو حرفت آدم مثل ه؟؟؟چرایچ منظورت- ثنا

 ...بگو...یبگ يخوایم یچ

 ...نامرد دیفرش اون همراه...میبرس نجایا به که شد باعث, یعوض اون...یعوض اون-نیام
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 ...بود کثافت دوتا اون کار اش همه... لمیف اون...هیکنا و شین...ثیحد و حرف همه اون

 ...کن خراب خونه دوتا اون کار

 ...کردم باور که بودم من...گفتن من شیپ رو بدت که بودن اونا

 ...بست را چشمانش ثنا

 ...دیشنیم هنوز شیها گوش یول بست

 ...نداشت یحالج توان ذهنش یول دیشن یم

 ...نبوده اش یزندگ ينابود در اثر یب دیفرش وجود دانستیم...گذاشت سرش طرف دو را دستش

 ...بداند را اش لیدل نکهیا یب دانستیم

 ...دیشنیم شتریب ثنا چه هر...گفتیم شتریب نیام هرچه

 ...تر خی...شدیم سردتر

 ...منجمد

 ...بود شیزجرها تمام یحاک شیصدا...دیکشیم زجر اش دوباره مرور از و گفتیم او

 ...نبود بردار دست و گفتیم

  ...کرد بلند را سرش تیعصبان... غضب... خشم از شده سرخ یصورت با ثنا

 ...نداشت را شیصدا کنترل گرید

 ...شود خاموش...کند سکوت نیام شد باعث, ادشیفر يصدا

 ...کن تمومش...گهید بـــســــه- ثنا

 ...بسه

 ...هیکاف...بشنوم گهید خوامینم

 دنبالم؟؟؟ ياومد یچ واسه بگو...بگو پس
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 ؟؟یچ که حاال

 ... بزن رو آخرت حرف

 ...بودم خبر یب... دونستمینم...دمینفهم...دیببخش ی؟؟بگیبگ یچ که ياومد

 ؟؟؟یبگ نارویا ياومد آره... خوردم گول

 ...دیبگو او به خواهدیم که هرچه داشت حق ثنا...دادیم گوش فقط یحرف چیه یب نیام

 ...کند فکر موردش در خواهدیم که طور هر

 ؟؟ينکرد باورم که یمونیرو؟؟پش حرفام يدینشن که یمونیپش یبگ ياومد- ثنا

 بود؟؟ زنت از شتریب دوستت به اعتمادت نکهیا از یمونیپش

 ...محرمت از شتریب

 ؟؟؟یعاشقش يکردیم ادعا که یکس از شتریب

 ...دمیشن یکاف ي اندازه به...دمیشن رو حرفات...يزد رو حرفات خب یلیخ

 ...رونیب برو پاشو حاال

 ...نمتیبب هم لحظه هی یحت خوامینم گهید برو...رونیب من خونه از گمشو

 ...خورهیم هم به وقاحت همه نیا از حالم داره چون برو

 ...کنهیم یزندگ داره...کشهیم نفس...اس زنده ثنا بگو آدما اون ي همه به و برو

 ...نمرده بگو

 ...نشست کنارش آرام و گذاشت وارید يرو را دستش سپس

 ...شدیم هق هق کم کم ادشیفر يصدا

 ...دیلرز بغض پر لبانش...دیچک نییپا چشمانش از درشت ياشکها

 ...برو نجایا از- ثنا
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 ...بوده ییثنا اصال که کن فراموش و برو...برنگرد وقتم چیه و برو

 ...کردم فراموش من که هونجور

 ...رفتم من که همونجور

 ...برو

 ...من مثل...یکنیم عادت بعد یول سخته اولش

 ...من مثل

 ...امد سمتش به بلند يها قدم با و شد بلند تخت يرو از...نداشت حال و وضع نیا با را دنشید تحمل نیام

 ...کند حس را دستانش درون سرم شدن دهیکش از درد نکهیا یب

 ...کردینم حس هم را خونش رد یحت

 ...زد زانو نیزم يرو ثنا کنار

 ...کند آرامش...ردیبگ آغوش در یچارگیب و یدرماندگ همه نیا با را بایز عروسک نیا داشت دوست چقدر

 ...ببوسد و کند پاك را چشمانش از شده ریسراز يها اشک

 ...زد شیصدا تنها یول

 ثنا؟؟؟-نیام

 ...برو...نیام برو- ثنا

 ...نگو یچیه

 ...کنهینم درست رو یچیه گهید...نداره ییا دهیفا گهید حرفا نیا

 من؟؟؟ عمر خودن با ينجوریا ثنا؟؟؟نکن-نیام

 ...ینبخش...ينگذر ازم عمرت آخر تا خوامیم ازت برعکس اتفاقا...خوامینم کن باور...یببخش منو خوامینم من

 ...کمه واسم...ثنا کمه واسم بکشم عذاب هم یهرچ
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 ...اشکش از سیخ چشمان طرف به...برگشت طرفش به ثنا

 ...بود شیها دل و درد زمان حاال

 ...نگاه نیا با...چشمها نیا با نگفته يها حرف همان

 ؟؟يکشوند یستین به رو میهست ؟؟چرايکرد رو نکاریا خودت و من با ن؟؟چرایام چرا- ثنا

 رو؟؟؟ هام اشک يدیرو؟؟؟ند هام التماس يصدا يدینشن چرا

 ...یبزن حرف...یکن گوش بهم خواستم ازت فقط من

 ...تو اما

 ...نداشت دستانش...قلبش...فکرش بر ياریاخت چیه...بود شده زیلبر صبرش...نداشت طاقت گرید نیام

 ...گرفت آغوش در و کرد کینزد خود به را او حرکت کی با...شد حلقه ثنا دور اریاخت یب دستش

 ...ستیگرید به متعلق دانستیم...ستین او مال گرید دانستیم

 ...ندارد او برابر در یحق چیه دانستیم

 ...دانستیم را همه

 ...کند آرامش خواستیم یول

 ...زدیم نامرتب که یقلب يرو...گذاشت اش نهیس يرو را سرش گرید دست با

 ...گرفت جا آغوشش درون ثنا

 ...باشد داشته را یمخالفت هرگونه توان نکهیا یب

 ...کرد اراده یب و سست را او شیها نفسش حرارت با همراه نیام قلب يصدا

 ...دیلرزیم تنها یگنجشک مانند آغوشش درون

 

 ندارم آرامش که موجم آن من
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 ندارم سازش سر یآسان به

 

 گزارم در و زیگر در شهیهم

 قرارم یب جا کی به مانمینم

 

 ...شیموها يرو يها نوازش با همراه...بود بخش آرامش شیبرا نیام يصدا

 ...باش آروم فقط...زدلمیعز باش آروم فقط تو-نیام

 ...همونه یبگ ت یهرچ گهید...کنمیم رو همون من یبگ يهرکار تو

 ...بدم آزارت خوامینم من

 ...خوامینم گهید...نمیبب رو اشکات خوامینم

 ...باش آروم فقط تو...ندم عذابت بودنم با گهید تا رمیم...رمیم

 ...شده مسخ يثنا دور از...شد شل دورش از آرام نیام دستان

 ...برخاست بلند شیجا از صدا یب

 ...کرد نگاه را شیبایز عروسک بار نیاخر يبرا و برگرداند را سرش آخر لحظات...کرد باز را اتاق در

 ...گرفت جان بارش اشک چشمان جلو در يریتصاو

 ...اولش روز لبخند ریتصو

 ...تصادف روز در ادشیفر يصدا و غضبناك صورت

 ...برف زیر يها دانه ریز دنشیچرخ

 ...پوش قرمز يبانو با دونفره رقص نیاول

 ...همه و همه
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 ...داشت مات و غم فقط...نبود روزها آن از کدام چیه هیشب که دیدیم را یزن شیرو جلو حاال

 ...خسته چشمانش...بود پژمرده صورتش

 ...زد رونیب اتاق از و بست خاطرات ي همه يبرو را تارش چشمان

 

 رهیمیم براش یکس نمیبب روز هی اگه 

 رهیگیم شیآت دلم ارهیم رو يحسود 

 

 بخونه گوشش يتو یخوب يحرفها ترسمیم

 بمونه خلوتش تو سحر به تا اون ترسمیم 

 

 رمیگیم شیآت دارم يوا 

 رمیبم خوادیم دلم غم و غصه از گهید 

 

  شمیپ برگرده اگه يوا 

  شمینم جدا ازش شمیم پروانه براش 

  

 نماندن هرگز و رفتن شهیهم..  من یگستاخ و من یعنی سفر

 دنیرس پاسخ یب يها پرسش به..  دنید دهیناد و ساحل هزاران
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 ...بکشد نفس تواندینم,کردیم حس...بست آرام را اتاق در

 ...مرگ حس...داشت یخفگ حس

 ...سقوط

 ...کند کم دهیکش رنج نیا يدردها از يدرد, رفتنش با دیشا...برود آنجا از خواستیم

 ......بود ستادهیا و داده وارید بر هیتک اتاقش در کنار که افتاد مایش به چشمش همزمان...گرفت باال را سرش

 ...داد تکان نیام يبرا تاسف يرو از را سرش...يبهار ابر همانند...دیباریم مایش چشمان

 ...بود کرده شانیپر را مهربانش وجود,ثنا ادیفر يصدا

 ...بزند یحرف خواستیم نیام

 ...بود شده مسدود شیگلو راه انگار...آورد زبان بر ییا کلمه یحت نتوانست یول, گرفت فاصله هم از یکم لبانش

 ...نداشت ماندن طاقت...شد دور آنجا از تر آرام و انداخت نییپا را سرش

 ...نداشتن و دنید و ماندن

 ...بست را آپارتمان یچوب در

 ...رفتیم نییپا ها پله از جیگ و منگ

 ...گذاشته ادگاری به در يرو, را دستش خون رد, بفهمد نکهیا یب

 ...دیکشیم سرك ییهرجا به نامنظم افکارش...بود ها پله يدیسف يرو نگاهش

 ...وجدان عذاب با توام یحس...داشت يبد حس

 ...متهم انسان کی حس

 ...قتل به متهم

 ...اش خانواده و خودش قتل

 ..شد دوخته ها پله نییپا به نگاهش.. گرفت باال را سرش,اش یکینزد در یکس وجود حس با
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 ...کردیم نگاهش یخاص حالت با و بود داده هیتک وارید به را سرش, مرتب و آرم ییکوچولو دختر, تر نییپا پله سه بایتقر

 ...نداشت را نگاه نیا دنید تاب نیام

 ...ییجدا...يدور نیا توان

 ...رفته راه را يادیز مسافت کردیم حس

 ...کند تازه ینفس خواستیم...نشست پله همان يرو و شد خم شیپا اریاخت یب

 کنده, هم از افتاده دور یمعشوق و عاشق همانند نگاهشان...ستادیا شیجلو و آمد باال را پله سه, کودکانه يها قدم با امیت

 ...شدینم

 ...کند نگاه شفاف يچشمها نیا به و ندیبش سرد يها پله نیهم يرو ایدن آخر تا خواستیم دلش نیام

 ...کرد دراز امیت طرف به را دستش

 ...التماس...ناله...زمزمه همانند شیصدا

 ...ایب-نیام

 ...نشست شیرو به رو قایدق...پله يرو کنارش و رفت سمتش به کردن فکر لحظه کی بدون دیترد یب امیت

 ...کردیم حرکت نیام دست و درد پر صورت نیب, متعجبانه نگاهش

 ...زدیم حرف و زدیم هم بر بایز و آرام را شیها پلک

 ...ادیم خون داره دستت-امیت

 ...شهیم خوب يزود...ستین يزیچ نترس-نیام

 ...ای ینخواب نجای؟؟؟ایبخواب يخوایاد؟؟؟نمینم خوابت گهید تو-امیت

 ...کرد نگاهش سوال پر نیام

 ؟؟؟يبود خسته یلیخ...بود برده خوابت کوچه يتو يظهر آخه-امیت

 ...زد لبخند اش خنده از هم امیت...دیخند آهسته نیام
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 ...ادینم خوابم گهید...زمیعز نه-نیام

 ...خوبم

 ؟؟؟يبر نجایا از يخوایم-امیت

 نه؟؟ مگه برم نجایا از من يدار دوست هم تو...اوهوم-نیام

 ...انداخت باال را سرش امیت

 ...یبمون شمیپ دارم دوس من نه-امیت

 ...کردیم حس هم فاصله نیهم از را دخترش یخواستن و خوب يبو...دیکش اش یشمیابر و بلند يموها يرو دست نیام

 ...را اش گل همانند يبو...را اش یپاک يبو

 ...برم دیبا من یول-نیام

 شمون؟؟؟یپ يایم بازم-امیت

 ...رهیم تا 100 تا 1000...رهیم تند یلیخ...دهیخر برام شهاب که یهمون...ها یکن يباز دوچرخم با زامیم يایب اگه

 ...دیخند سرفه با همراه نیام

 ...دیخند قلبش ته از...دل ته از...ها مدت از بعد...دیخند

 ؟؟؟يناز یلی؟؟؟خیخوشگل یلیخ یدونسیم-نیام

 ...گذاشتیم شینما به را اش یصدف و زیر يها دندان و دیخندیم مشتاقانه لبانش...شد تر کینزد امیت

 ...بابامم هیشب چون...دونمیم خودم آره-امیت

 ...شد دور...دیکش پر...رفت کنار نیام لبان از لبخند

 ...دیماس اش یدل ته لبخند

 ...داد ادامه و داد قورت را دهانش آب امیت

 ...خوشگلم نیهم واسه...بابامم هیشب من که گفته...گفته بهم ثنا مامان-امیت
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 ...گفته راست بهت مامانت-نیام

 ...چشمات مخصوصا...يتر خوشگل باباتم از...یهست بابات هیشب یلیخ تو

 پس؟؟ دمشیند که ؟؟؟منيدید منو يبابا تو مگه-امیت

 ...میکن داشیپ میبر دیبا..شده گم بابام آخه

 بوجود دخترش کوچک قلب در یناراحت نیکوچکتر شیها حرف خواستینم...زدیم حرف یخاص دیدیتر و شک با نیام

 ...اوردیب

 ؟؟يدار دوست رو بابات تو-نیام

 ...داد تکان نانیاطم پر يدییتا با را سرش امیت

 ...نداره دوست منو که اون اما...دارم دوستش, بله-امیت

 ...کرد یفیظر اخم نیام

 نداشت؟؟؟ دوست رو یخوشگل دختر نیهمچ شهیم نداره؟؟؟مگه دوست اون گفته یک-نیام

 ...ادیز یلیخ...داره دوست یلیخ حتما اونم

 شم؟؟؟یپ ادینم چرا پس-امیت

 چشمانش و داد هیتک وارید بر را سرش...نداشت را بچه دختر نیا سواالت به دادن پاسخ توان...دیکش ییا کالفه نفس نیام

 ...بست لحظه چند را

 ...گرفت دست در هوا یب را نیام دست امیت

 ...بلدم...ها داده ادمی شهاب...ببندمش برات يخوایم-امیت

 ...نداره درد هم اصال...شه خوب يزود تا بندمیم براشون دستمال با, شهیم زخم عروسکام يپا و دست که هم یوقت

 ...دیچیپ نیام دست دور کودکانه وسواس و دقت با و کرد باز, را شیموها نییپا بر شده بسته رنگ یصورت ي پارچه سپس

 ...ادینم خون گهید...ها ینترس...شهیم خوب االن-امیت
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 ...کردیم نگاهش, بود داده هیتک وارید به را ش سر که همانطور نیام

 ...دخترش بر حسرت پر ینگاه

 ...تنش ي پاره

 ...وجودش از ییا تکه

 ...نداشت داشتنش يبرا یحق یول, بود او مال

 ...کردیم ینف, آزارانه خود را حق نیا خودش

 ...برگشت طرفش به نفرشان هردو يسرها, شهاب محکم يصدا دنیشن با

 ...رفت شهاب طرف به و شد بلند شیجا از عیسر امیت

 ...دیکش مدام و گرفت را شرتشیت نییپا

 ...شهاب-امیت

 ..بدو...ها رهیمیم االن ادیم خون داره دستش, کن کمکم ایب شهاب

 ...کردیم نگاه نیام ي چهره به غضبناك شهاب

 ...نهیک يبو...دادیم خشم يبو نگاهش

 ...بود او ي گذشته يها داشته تمام مالک حاال که يمرد...برسد نظر به درمانده و فیضع مرد نیا يجلو, خواستینم نیام

 ...باشد یمعمول کرد یسع

 ...آرام...یعیطب

 ...گذشته مثل...مغرور...صاف...ستادیا شیپاها يرو

 ...بود شهاب از تر خصمانه نگاهش...گرفت خود به را سابق ي جذبه همان اش چهره

 ...مرد نیا يجلو الاقل...باشد يقو خواستیم...داد انجامش یول, بود سخت

 ...ستین میزیچ...دخترم خوبه حالم من-نیام
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 ...شدیم دهید او در کمتر که یتیعصبان با...دیکش رونیب امیت کودکانه دستان امیم از را راهنشیپ شهاب

 ...کرد نگاهش غضب پر بار نیاول يبرا

 ...اتاقت تو برو برگرد...رونیب نرو خونه از اجازه یب نگفتم مگه-شهاب

 نزن؟؟هان؟؟ حرف ها بهیغر با بگم بهت دیبا دفعه چند

 ...کرد بغض...دیورچ لب...کرد نگاهش ناباورانه امیت

 ...دیلرز چشمانش

 ...شد خاکستر لرزانش ي چانه و ها لب دنید از نیام ي گرفته آتش وجود

 ...رفت باد به...شد پودر

 ...یبزن داد سرش يندار حق ؟؟؟تویزنیم حرف باهاش ينجوریا یجرات چه به-نیام

 ...سالمت به...يندار موندن نجایا واسه یلیدل گهید پس, خوبه حالت یگفت...باشه مربوط تو به کنمینم فکر-شهاب

 ...زدیم برق چشمانش...کردیم نگاه را نیام ملتمسانه امیت

 ...دیچک اش یبرف يها گونه يرو, اهشیس و درشت چشمان از آرام, مانند دیمروار ي اشک

 ...کرد باز و بست را چشمانش نیام

 ...که یمن من؟؟به آره؟؟؟به ستین مربوط من به-نیام

 ؟؟یکنیم انکار رو یچ

 ...آخرش...آخرش اما باشم که یهرک... باشم کرده که هم يهرکار من

 ...اما

 ...دهد ادامه را حرفش نگذاشت امیت منتظر چشمان...دهد ادامه نتوانست

 ...کند تشیاذ...دهد آزارش خواستینم

 ...ضشیمر قلب دیام...بود تارش و رهیت يایدن ییروشنا او
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 ...رفت نییپا ها پله از یمحکم همان به و کرد سکوت دخترش وجود تیاهم خاطر به فقط

 ...بود همراه شهاب با همچنان, اش خصمانه نگاه هرچند

 ...گرفت شیپ در را نییپا راه و شد رد کنارشان از

 ...داشت نگهش شیسرجا و گرفت محکم را دستش شهاب که, کند شیصدا خواست...برود سمتش به خواست امیت

 ...کردیم هیگر بلکه, ختیرینم اشک گرید امیت

 ...اش یعصبان نگاه و شهاب ادیفر يصدا از نه...بود دهیچیپ دستش در که يدرد از نه, کردیم هیگر

 ...کردیم هیگر داشت آشنا ییبو که بهیغر مرد آن رفتن از بلکه

 ...کردیم هیگر

 ...بود امیت او یول

 ...داشت را او يبو و رنگ..راد نیام دختر

 ...بود خودش همانند

 ...یاخالق لحاظ از چه افهیق لحاظ از چه

 ...دنده کی و قد...مغرور...سرکش

 ...بود شهاب ي مردانه و يقو يها دست ریاس, اش کودکانه دستان که یامیت

 ...کند حرکت...برود توانستینم...بود ریاس دستانش

 ...یول 

 ...نبود ریاس هقش هق پر و انیگر يصدا یول

 ...گرید یکس نه, پدرش به خطاب فقط و قط...دیچیپ یم اپارتمان يها راهرو انیم در که التماس پر ییصدا

 ...نرو خدا به رو تو...نرو-امیت

 ...عاشقانه...پدرانه...کرد نگاهش لبخند پر و قیعم....برگشت طرفش به نیام
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 ...تو خاطر واسه فقط...دمیم قول...گردمیبرم-نیام

 ...زدیم لبخند که نیام مانند...بزند لبخند کرد یسع...کرد پاك را شیها اشک گرید دست با امیت

 بود؟؟؟ یچ اسمت-امیت

 ...دیچیپ فضا در نیام يرسا و محکم يصدا

 ...نیام-نیام

 ...شد خارج آنجا از یمعطل یب و زد شیبرا یمحسوس چشمک...برگرداند شهاب طرف به را سرش سپس

 ... شیگلو در نشسته بغض همه آن حسار از را خودش...کردیم یخال را خودش دیبا فقط حاال

 ...زدیبر اشک خواستینم... کند هیگر خواستینم

 ...خواستینم امشیت وجود خاطر به...باشد فیضع خواستینم گرید

 ...دیدینم یکس را اشکش که ینیام...بود سرکش و مغرور نیام همان او

 ...کردینم شیرها لحظه کی امیت چشمان...زد رونیب خانه از بلند و محکم يها قدم با

 ...گرفت آسمان سمت به را سرش, يفلز در شدن بسته با

 ...زد ادیفر

 ...کرد یخال را خودش

 ...شد رها

 ...برد را خدا نام و زد ادیفر فقط...زد ادیفر

  ...دیدیم...بود ناظر که ییخدا

  

 ...شد بلند جا از پا يصدا دنیشن با همراه, در شدن باز يصدا دنیشن با

 ...ادیز بودن ساکن از, بود شده خشک تنش تمام
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 ...یحرکت یب از

 ...شد خارج اتاقش از و کرد مرتب را ثنا تخت

 ...بکند دل...کند رها را شانیها یکودک ي خانه, آمد ینم دلش...بود کرده یط منوال نیهم به را روز چند نیا تمام

 ...نداشت را دنیکش نفس آزاد يهوا در و رفتن رونیب تاب دلش

 ...بود یکاف شیبرا نیهم...خواستیم را خاطره پر اتاق نیهم يهوا فقط شیها هیر

 ...اش خاطره...ادشی با...او يهوا در دنیکش نفس

 ...نجایا قلبش

 ...گرفتیم آرام نجایا فقط

 ...دلشاد ي خانواده کنار در...رازیش در ثنا بودن خبر...بود دهیرس گوشش به, نیام رفتن خبر

 ...کردیم سکوت و دیشنیم را ها خبر

 ...نداشت را ثنا با ییرو ایرو و دنید جرات هنوز...دیایب کنار خودش با اول خواستیم...نداشت رفتن يبرا یدل

 ...بود گرفته دیند یزمان که یچشمان در...کند نگاه چشمانش در شدینم شیرو

 ...شد باز سالن در که, بود ها پله از آمدن نییپا حال در

 ...بود روشن مهین و کیتار مهین سالن

 ...جاده و راه...سفر یخستگ...دیبار یم نفرشان دو هر ي چهره از یخستگ که یحال در, شدند وارد هم کنار در ریام و فروغ

 ...تیواقع از فرار یخستگ

 ...شد شوق پر نگاهش...نشاند لب بر لبخند, لیسه دنید با فروغ

 ...نداشت را دنشیند و يدور تحمل نیا از شتریب...گذشتیم پسرش دنیند از هفته دو...باشد گرفته تازه یجان انگار

 ...دادیم را شیثنا يبو او...بود مانده شیبرا که, بود يزیچ تنها او

 ...رفت سمتش به,حد از شیب یذوق با...  مادرانه یخوشحال و يشاد با و کرد رها نیزم يرو را فشیک
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 م؟؟؟یایم یک ما یدونستیم تو مگه...مادر برم قربونت یاله-فروغ

 ...دیرابوس اش گونه مادرانه و گرفت را لیسه صورت طرف دو دست با

 ... دیچرخ ریام طرف به سپس

 ...بود مانده اش نشده اصالح و دهیتک صورت و لیسه يرو نگاهش که يریام

 ...رمقش یب چشمان يرو

 ...بود افتاده گود رشیز که یچشمان...داشت یبیعج حالت چشمانش

 ...یتاب یب...یخوراک یب...سوزان و مدام يها هیگر...یخواب یب از

 ...یمانیپش و یدلتنگ

 ...ریام يکرد یخوب آره؟؟کار میرسیم یک یگفت بهش تو-فروغ

 ...شد کاشانینزد در بستن از بعد و داد تکان را سرش ریام

 ...حرکت یب و ثابت...بود مانده پدرش صورت يرو, روح یب و حس یب,لیسه چشمان

 ...دهیناشن يها حرف...ناگفته يها حرف از پر

 ...کرد نگاهش يشتریب ینیب زیر و دقت با... متعجبانه فروغ

 ...نشستیم جانش در کم کم ینگران

 ...زدیم شور داشت دلش

 مادر؟؟ یحال شونیپر انقدر جان؟؟چرا لیسه شده یچ-فروغ

 ؟؟؟ياوردین رو اون کجاست ساینک

 ؟؟ییتنها چرا

 ...دوخت مادر نگران صورت به و گرفت پدرش, نیب نکته چشمان از نگاه لیسه

 ...خانوادشه شیپ...مادرشه شیپ...اوردمشین مادرم نه-لیسه
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 ...بوده شهیهم که همونجا

 شده؟؟ حرفتون باهم چرا؟؟بازم-ریام

 تون؟؟؟یزندگ به نیبچسب نیرینم آدم مثل چرا مرگتونه؟؟آخه چه دوتا شما

 ه؟؟یچ دردتون ن؟؟؟آخهیکنیم ينطوریا شماهام که میدار دردسر و یبدبخت کم خودون

 ...نیندار کردن تیاذ و دادن حرص جز يزیچ ها بچه شما

 ...ستادیا پدرش يرو به رو و زد کنار را مادرش آرام لیسه

 ...نهیس به نهیس

 يریپ و شدن شکسته از نشان چشمش اطراف يها چروك و نیچ...نبود سرزنده و بشاش قبل مانند گرید پدرش صورت

 ...دادیم اش

 ...روزگار يها درد و غم از نشان

 ن؟؟؟یکرد دعا هم رو ما...صابر حاج باشه قبول ارتتونیگذشت؟؟؟ز خوش مسافرت-لیسه

 ...خورد جا, لیسه ي بانهیغر و سرد يها حرف از ریام

 ...تر تلخ نگاهش...بود تلخ لحنش

 ...یخال شما يجا بله-ریام

 ...کرد حرکت اتاقش طرف به و شد رد لیسه کنار از سپس

 ...بخوابد خواستیم لحظه آن در...بود خسته

 ...نداشت را جدل و بحث حوصله

 ...بردارد قدم از یقدم یحت نتواند گرید شد باعث...کرد متوقفش لیسه يصدا که, بود دهینرس اتاق در به هنوز

 ن؟؟؟یبپرس نیام یعروس مراسم از نیخواینم-لیسه

 ...کردیم نگاه لیسه ي بسته خی و شده منقبض ي چهره به, رتیح با فروغ
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 ...نشنوند...ندینب تا بودند رفته... نیهم مسافرتشان یصل لیدل

 ...نکنند هم حس یحت

 پسر؟؟؟ آخه یزنیم که هیچ حرفا نیا تو؟؟؟ خوبه ل؟؟حالتیسه یگیم يدار یچ-فروغ

 ...یگرفت گارد واسمون و ياومد ییگو آمد خوش عوض

 ...میبکش کل...میبرقص...میبزن دست یخوشحال از و یعروس میایب و میبمون یداشت توقع نکنه هیچ

 ....ندارم و زاریچ نیا تحمل و طاقت من...من مادر نه

 ...مادر دار بغض يصدا از گرفت دلش لیسه

 ...برگراند را شیرو ریام

 ...دوخت لیسه چشمان به را چشمانش...کند سکوت خواست فروغ از دست با

 گذشت؟؟؟ خوش بود يچطور...بگو برامون...بدونم دارم دوست یلیخ اتفاقا چرا-ریام

 ر؟؟؟یام-فروغ

 ...ستادیا اش یکینزد در و آمد کینزد قدم چند ریام

 ...مراسم از...عروس از...بگو داماد از-ریام

 ...باشن خوشبخت تیسالم به خب...عسل ماه رفتن هم االن حتما

 ...نشاند لب بر یکوچک پوزخند لیسه

 ...عرقش در غرق یشانیپ يرو از...زد کنار یشانیپ يرو از را نامرتبش و بلند يموها دست با

 ...دیکش ییصدا پر نفس

 کجاست؟؟؟ بود؟؟؟االن یبود؟؟چ یهست؟؟؟ک ادتونین؟؟؟اصالیشناسیم رو ثنا-لیسه

 ...زد صدا را اسمش غیج با, بود شده جمع چشمانش در اشک که یحال در فروغ
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 شیآت هم رو ما يخوایم يسوزیم يدار خودت چون...یزنیم زخممون يدار امشب؟؟؟چرا شده چت ل؟؟؟تویسه-فروغ

 ؟؟یبزن

 ...اش خورده زخم ادیفر يصدا,  لیسه ادیفر يصدا

 ...را شانیها قلب همچنان...لرزاند را خانه يها شهیش

 ...رمیگیم شیآت دارم...سوزمیم دارم آره-لیسه

 ...رمیمیم دارم اصال

 ...يوا

 ...يوا

 ...يوا

 ...رفت سمتش به محکم يها قدم با ریام

 ...دیکوب صورتش بر ضرب پر و محکم و داد قرار خود يرو به رو و دیکش عقب از را دستش

 ...داد پدر یعصبان يصدا به را شیجا و شد خاموش شیصدا یک... سوخت, پدر دستان يجا از صورتش یک دینفهم لیسه

 ...نکن بلند من ي واسه هم تو صدا...شـــو خــفـــه-ریام

 ؟؟؟یزنینم رو حرفت آدم مثل اصال؟؟؟چرا ایچ کارا نیا از ؟؟؟قصدتيندازیم راه دادیب و داد من ي خونه تو یحق چه به

 ؟؟؟یکنیم یخال یک سر رو هات عقده ي؟؟؟داریبرس کجا به يخوایم

 ...نیا سر... من سر

 ...ختیریم اشک صدا یب و آرام که, کرد اشاره فروغ به دست با سپس

 ؟؟؟یسوزونیم حرفات با يدار رو زخم کدوم يبرامون؟؟؟جا یکن تازه يخوایم رو یچ داغ-ریام

 ...بزن داد... بگو...کن تازه باشه

 ...بگو رو دهیم آزارت و هست دلت تو که یهرچ
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 ...من سر یفهمیم...من سر فقط...کن یخال سرم رو هات عقده تمام...شنومیم رو حرفات ي همه خودم

 ...نه االن اما

 ...ندارم رو یچیه تحمل که خستم و داغون انقدر االن

 ...ندارم یفهمیم

 ...دیچیپ فضا در اش ناله و بغض پر يصدا...برداشت صورتش يرو از را دستش لیسه

 ...شمیم وونهید...شمیم خفه نگم اگه کنهیم خفم داره حرفا نیا....بگم خوامیم االن من اما-لیسه

 ...بده یلیخ حالم...بابا ستین خوب حالم

 ...دمشید من

 ...کردیم هیگر زیر کی چشماش...بود شده پاره لبش...دمید رو شیزخم و کبود صورت

 ...نداشت رو عذاب و درد همه اون طاقت فشیضع تن

 ...کردیم التماس

 ...هام یگ بچه عروسک واسه...نمیزتریعز واسه...خواهرم واسه...نکردم يکار چیه...دمید فقط من اما

 ...رو ما هم يدیم آزار رو خودت هم فقط نکهیا جز داره دهیفا چه گهید...کنهینم دوا رو يدرد گهید ها حرف نیا-ریام

 ؟؟؟يبشنو يخوایم رو نیا آره, مونمیپش منم بگم يخوای؟؟؟ميبشنو يخوایم یچ تو...تو

 رو؟؟؟ گذشته ؟؟؟اعترافيریبگ اعتراف ازم يخوایم

 ...کن گوش خوب پس, گمیم برات باشه

 ...شهیم زنده و رهیمیم بار ده يروز...رهیگیم شیآت داره...سوزهیم داره که یستین تو فقط

 ...کنهینم رهاش وجدان عذاب که یستیتون فقط

 ...سوختم منم

 ...بودم پدر که یمن يبرام؟؟؟برا بوده آسون یکنیم فکر...سوزمیم دارم هنوزم
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 نکردنش؟؟؟ تیدنش؟؟؟حمایگوشم؟؟؟ند جگر گرفتن دیند بود آسون

 زدنش؟؟ پس

 ...بودن بابا...بودن پدر خوب حس تمام از گذشتن بود آسون

 ...اسمم زدن صدا...صداش دنیشن لذت

 ...مونمیپش آره...لیسه آره

 ...نکردم يپدر واسش که مونمیپش سگ مثل

 ...نکردم

 ...نشست نیزم يرو و گذاشت شیگوشها يرو را دستش فروغ

 ...دیکن تمومش...دیکن تمومش خدا ترو-فروغ

 ...نداشت یتمام که يباز...بود شده شروع تازه یول

 بابا؟؟ چرا-لیسه

 م؟؟ینکرد يکار چیه واسش چرا

 چرا؟؟...داره خانواده هی فقط اون که میدینفهم برسه؟؟؟چرا نجایا به کار میگذاشت و میکرد نگاش فقط چرا

 برادرم؟؟؟ رفت ادمی ؟؟؟چرايپدر رفت ادتی چرا

 ...دیرسیم گوش به غران, اش فشرده هم به يها دندان نیب از ریام يصدا

 ...بود وجودمون يتو تیعصبان فقط و بود داغ تنمون چون...میبود نفهم چون...میبود کور چون-ریام

 ...بردار سرم از دست گهید حاال...يشد راحت...شد خوب

 ...رفت عقب به قدم به قدم و داد تکان را سرش لیسه

 ...دیچکیم صورتش يرو بر همچنان اشک

 ...دیبار یم
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 ...شمینم راحت گهید...نشدم نه-لیسه

 ... که یوقت تا نه

 ...بود ستادهیا نجایهم درست...بست ییا لحظه را چشمانش

 

 بگو... نکردم يچکاریه من که بگو... ينکرد باور رو حرفاش که بگو... نه... لیسه نه... یکن باور یتونینم تو... نه"

 "خداااااا...

 

 ...خدا سمت به... گرفت باال سمت به را سرش لیسه

 ...دید...دیشن

 

 "رمیمیم من یکن باور تو اگه"

 

 ...آورد خاطر به...گرید بار کی

 ....دیکش ادیفر دل ته از و

 ...خـــــدا-لیسه

 ــــا؟؟؟یخدا

 م؟؟یآورد زمونیعز سر ییبال چه که بگم يجور بگم؟؟؟چه نایا به يجور چه من آخه

 ...شد بلند شیجا از و دیکش صورتش يرو یدست فروغ

 ...شکستیم شتریب...ختیریم فرو شتریب هرلحظه که يپسر به...کرد نگاه پسرش به و ستادیا نیام سر پشت

 ...بوده پاك...بوده گناه یب ثناشون بگم يجور چه-لیسه

 ...بوده شیستا قابل...بوده ثنا
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 ....افتاد دام يتو گناه یب پرنده هی مثل که بگم يجور چه

 ....دیکش درد...ختیر اشک...شد یزخم

 ...نداد نجاتش یکس...نکرد باز پاهاش از رو بند یکس...دینرس ادشیفر به یکس یول

 ...برگرداند خود طرف به دوست با و رفت لیسه سمت به, شدیم تر سست لحظه هر که ییها قدم با ریام

 ...زد زل اشکش پر چشمان در صاف

 ؟؟یگیم يدار یچ-ریام

 ...بود پاپوش...بابا بود پاپوش-لیسه

 ...نرفت حجله به...نکرد یعروس...نشد داماد نیام

 ...تله تو...بود دام تو اونم

 ...کرده باز سر...شده تازه زخمش...خورد زخم اونم

 ...عشقش...شیزندگ يبرا...کرده پهن براش دام یک...زده زخمش یک دهیفهم تازه

 ...خودخواه باز هوس مشت هی دام تو

 ...کنه يباز رو دهید انتیخ و بدبخت زن هی نقش شما واسه, کردن ریاج و زن کی که یپست مرد و زن دام تو

 ...تر یجعل لمیف هی با...یجعل عکس هی با

 ...میکردیم باور دینبا...بابا دینبا

 ...رفتیم ادمونی دینبا

 ...یراحت نیا به نه

 ...کرد رها را لیسه يها دست ریام

 ...شدیم تر دیسف...تر جان یب...تر سرد لحظه هر صورتش

 ...برگشت فروغ سمت به آرام
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 ...بود برده ماتش...زده خشکش که یفروغ

 رو؟؟؟ حرفاش يدیپسرت؟؟شن گفت یچ يدیشن-ریام

 ...بود دهیماس لیسه يرو بر همچنان فروغ نگاه

 ...ختیرینم اشک...زدینم پلک...خوردینم تکان...دیکشینم نفس

 ...باشد مرده ستادهیا ییگو

 ...شد رد کنارشان از هم همانطور...زدیم حرف او با و خودش با هنوز ریام

 ...بود خسته...آمد یم خوابش هم هنوز

 ...شهیهم از شتریب

 ...کردینم حس شیپا ریز را نیزم...رودیم راه هوا يرو که انگار...  رفتیم اتاق سمت به شیپاها

 ...رفتیم سو آن به سو نیا از گردباد دستان به درون ول و شل تنش....بود افتاده گردباد در دیشا

 ...اراده یب...اریاخت یب

 ...قلبش...فکرش...ذهنش

 ...برگشت روزها همان به و شد رها یسرگردان همه آن انیم از

 ..خانه نیهم به

 

 ...دهیرس نجایا به کارش که يکرد کارارو نیهم- ریام"

 ...ء تو نادرست تیترب ي نشونه نهایا ي همه 

 ...کردنات لوس نشون 

 ...رسوندتش نجایا به حدت از شیب يها محبت نیا... تو رفتار نیا 

 "... دهیکش نجایا به رو کارش مادرانت يها اومدن کوتاه نیا 
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 ...تر سست...تر ناتوان...گرید قدم چند

 ...تر سرد

 

 محکوم منو ته و سر یب و پوچ حرف مشت هی دنیشن بخاطر یتونیم چطور من؟؟؟ پدر دمیرس کجا به کجا؟؟؟ به-ثنا"

 ؟؟؟یکن

 ؟؟؟ شدم زیآم نییتوه نجوریا که دمیرس کجا به 

 کرده؟؟؟ محکومم دادگاه داده؟؟؟کدوم میکار خطا به يرا یقاض کدوم 

 ...دونستمینم من و بود ارزش با و مهم واستون اورده،انقدر در کجاش از رو ها حرف نیا دونمینم احمق،که دیفرش اون 

 ...نیدار اعتماد بهش انقدر 

 ن،آره؟؟؟یریگیم دیند منو که شده سیقد واستون انقدر 

 ...مسخره پستال کارت اون خاطر به ای... نداره هم کامل وضوح یحت که لمیف هی خاطر به 

 "....یقالب يها امیپ اون خاطر به دیشا ای 

 

 ...شد نیزم بر نقش جانش یب و حال یب تن, اتاق در به مانده یقدم چند در

 

 ...بفهم... من پدر بفهم... س توطئه... پاپوشه... س تله همش نایا"

 ...يبخور قسم روش يبود حاظر که يدختر... ینیبینم منو... ثنا.. منم 

 ...یکنیم شمیستا ینگفت مگه...دارم شیستا يجا ینگفت مگه 

 م؟؟؟ینیب ینم گهید ؟؟چرا يکرد شک چرا پس 

 ...باشم شیستا قابل خوامینم من 
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 ...کن باورم فقط 

 "... نیهم 

 

 ...زد یحرف نه و دیشن ییصدا نه گرید...شد بسته آرام چشمانش

 ...برگرفت در را جا همه سکوت

  ...شد خاموش

  

 ...چسباند, وی یس يآ ي شهیش يرو بر را دستش کف

 ...رنگ یب یصورت با...بود دهیخواب صدا یب و آرام يپدر پشتش که ییا شهیش يرو

 ...نامرتب ییها نفس

 ...بسته یچشمان با... جان یب یتن...حرکت یب یدستان

 ...درد پر ییا نهیس

 ...دستگاه و لوله جور هزار ریز...ژنیاکس ماسک صورتش يرو

 شیرو به رو و آمد رونیب ریام کامل ي نهیمعا از بعد دکتر...کرد نگاه را اتاق داخل به و داد هیتک شهیش به را سرش لیسه

 ...ستادیا

 ...افتاد اش یگندم جو يموها يرو بر لیسه نگاه

 ...بود پدرش يموها همانند

 ...اش مردانه و محکم يها شانه يرو...صورتش يها چروك و نیچ يرو

 ...بود پدر هم او دیشا

 ...انداخت مارشیب به, ییا شهیش وارید از یکوتاه نگاه دکتر
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 ...زد زل لیسه,  نگران چشمان به صادقانه و میمستق سپس

 ...بزنه حرف باهات خوادیم-

 ...ستین مساعد اصل حالش...بشه خسته دینبا...کوتاه یلیخ فقط

 پسرم؟؟ يدیفهم...یکن زدش جانیه دینبا

 ...تابه یب یلیخ...نداره اصال که يزیچ...باشه داشته آرامش دیبا فقط حاضر حال در

 ...نیهم فقط...کن آرومش

 ...فشرد یآرام به را دکتر دست...داد تکان را سرش لیسه

 ...نداشت زدن حرف حال و حس

 ...یخال و خشک و کوتاه تشکر کی ي اندازه یحت

 ...کرد حرکت پدرش اتاق سمت به هم او, دکتر رفتن با

 ...تر درمانده روز به روز...شدیم تر افزون روز به روز اش نهیس در نهفته يها درد

 ....دانستیم پدرش روز و حال نیا مقصر را خود

 ... شدن شکه باعث او يها حرف

 ...بود شده پدرش در خون فشار دیشد افت... یقلب ي سکته

 ...دخترش گانهی یگناه یب قتیحق...نداشت را قتیحق دنیشن طاقت ریام مجروح قلب ایگو

 ..کوتاه يها قدم با

 ...شد کینزد تختش به رمق یب و نزار ییا چهره با

 ...تخت نیا يرو بر, استوارش شهیهم و محکم پدر دنید, بود سخت چقدر

 ...حال یب و ضیمر گونه نیا

 ...گرفت دست در را پدرش دست
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 ...کردیم لعنت را خود مدام

 ...کردیم سکوت و داده گوش پدرش حرف به کاش يا...نکرده برخورد نگونهیا کاش يا که, خوردیم تاسف مدام

 ...بود خسته روز آن پدرش

 ...طاقت یب

 ...نشاند دستانش بر یطوالن ي بوسه و برد کینزد را لبانش

 ...دیشنیم اطرافش يصداها هنوز, دیشنیم...نشنود ریام که يآنقدر نه یول...بود آرام شیها زمزمه يصدا

 ...بابا ببخش منو-لیسه

 ...خواستمینم دیکن باور...بشه يجور نیا خواستمینم من...ببخش منو

 ...زیچ همه بابت...متاسفم

 ...کرد باز را چشمانش آرام ریام

 ...دیلرزیم و زدیم بق ریاس و لغزان یاشک نم از چشمانش ي گوشه

 ...بود دهیند را اشکش یکس حال به تا که يمغرور شهیهم چشمان

 بابا؟؟؟ ياومد-ریام

 ...داد تکان را سرش لیسه

 ...بشنود را شیها حرف بتواند تا ردیبگ کینزد را شدسرش مجبور لیسه که, بود جان کم و اهسته يقدر به شیصدا

 ل؟؟؟یسه-ریام

 ؟؟؟يخوایم يزیبابا؟؟چ جونم-لیسه

 ...ارشیب-ریام

 ...کرد نگاهش لیسه

 ...ستیک پدرش منظور بزند حدس توانستیم
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 ...نجایا ارشیب برو-ریام

 ...هرجا..کن داشیپ هست که هرجا

 ...نمشیبب دیبا من... من

 ...نشده تموم وقتم تا برو...نشده رید تا برو...لیسه برو

 ...بشه خوب حالتون دیبزار بهتره, جونم بابا-لیسه

 ...بشه بد حالتون دوباره نکرده ییخدا خوادینم منم...ستین خوب واستون یناراحت و جانیه گفته دکتر

 ...گفتم واستون رو قتیحق چرا که کنمیم سرزنش رو خودم دارم مدام االنم نیهم

 ...خونه میریم هم با...یشیم خوب زود یلیخ مطمئنم من

 ... مامان شیپ

 ...بابا دمیم قول...ارمشیم خودم با باشه که ییهرجا و دنبالش رمیم خودم اونوقت

 ...داد تکان نیطرف به را سرش ریام

 ...دیچک نییپا چشمانش در ریاس اشک قطره زمان هم

 ...نه...نه-ریام

 ...ترسمیم من

 ...رمیبگ يبود حالل ازش نتونم...نمیبب رو چشماش گهید بار هی نتونم و رمیبم ترسمیم

 ...باشم ام نوه و دختر ي شرمنده عمر هی ترسمیم

 ...يبد انجام برام خوامیم که يکار تنها نیا...ارشیب برو پسرم کنمیم خواهش

 ...من

 ...کشمیم عذاب دارم من

 ...بمونه دلم به دنشید گهید بار کی, حسرت نزار...رمیبم عذاب نیا با نزار
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 ...ساختم خودم که یجهنم يتو...باشم عذاب يتو امتیق امیق تا نزار

 ...کردم روشنش خودم

 ...انداخت نییپا را سرش زده غم و مغموم لیسه

 ...نمشیبب خوامیم بگو بهش...خواهرت دنبال برو-ریام

 ...نمیبب رو ام نوه خوامیم

 ...دهد فشار دست در را پدرش دست توانست تنها...گرفتیم او از را گفتن سخن توان, بود نشسته شیگلو در که یبغض

 ...شد خارج اتاق از و نشاند اش شانیپ بر یآرام ي بوسه

 ...دیکش را شیموها دست دو با و گرفت باال را سرش

 ...دیکشیم قیعم نفس سرهم پشت

 ...امد ینم باال نفسش یول

 ...کرد حرکت مارستانیب یخروج سمت به سپس...کرد نگاه دوباره را اش يماریب بستر بر دهیخواب پدر و برگرداند را سرش

 ...رفتیم دیبا

 ...کردیم عمل پدرش ي خواسته نیآخر به دیبا

 را نیام ي شماره, دیترد و شک ییا لحظه بدون و یمعطل یب و آورد در بیج از را لشیموبا, آهسته يها قدم با همراه

 ...گرفت

 ...نبود گو پاسخ یکس یول دیچیپیم گوشش در مدام خوردن زنگ يصدا

 ...گرفت را ش شماره مرتبه نیچند

 ...دیچیپ یگوش در نیام دار خش و گرفته يصدا که, کند قطع خواست ندادن جواب از دیام نا

 ؟؟يدار کاریچ-نیام

 زدم؟؟ زنگت دفعه چند یدونی؟؟ميدینم جواب ؟؟چراییکجا تو-لیسه
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 ...بزن رو حرفت دادم جواب که حاال خب-نیام

 ...کرد فوت را نفسش لیسه

 ؟؟يرازیش ن؟؟هنوزیام تو ییکجا-

 ...تهرانم کینزد...گردمیبرم دارم-نیام

 ...  تو-لیسه

 ش؟؟؟آره؟؟ینیبب یتونست...گمیم رو ش؟؟ثنایدید تو

 ...دمید آره-نیام

 بود؟؟ خوب حالشون یعنی...حالش-لیسه

 ...میزنیم حرف بعدا..فرمونم پشت االنم...ندارم دادن حیتوض و زدن حرف حوصله من لیسه-نیام

 ...يحضور

 ...نیام نمشیبب زودتر هرچه دیبا...سراغش برم خوامیم...رازیش برم خوامیم من-لیسه

 ...دیکش ییا خسته آه نیام

 ...انشیاطراف نه و اون نه...نهیبب رو یکس خوادینم اون...اس دهیفا یب-نیام

 ...میبد فرصت بهش کمی بهتره

 ...نهیبب رو یکس وقت چیه گهید دیشا

 ...لیسه میبزن هم به هم رو اش ینسب آرامش نیهم دینبا...مشیبزار خودش حال به نکهیا کار نیبهتر فعال

 ...کن صبر کمی

 ...کنم صبر تونمینم...نیام ندارم یفرصت من اما-لیسه

 ...بابام

 ...ماجرا دنیشن از بعد...کرده سکته بابام
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 ...ستین مساعد اصال تقلبشیوضع

 ...ستین خوب ادیز حالش که گهیم هم دکترش...هیبستر وی یس يآ يتو روزه دو االن

 ...نتشیبب تا ارمیب رو ثنا خوامیم

 ...داشت نگه و دیکش يکنار به را نیماش, ریام يماریب خبر دنیشن با نیام

 ...یناراحت و ینگران از پر...بود تعجب و يناباور از پر شیصدا

 ل؟؟؟یسه یگیم يدار یچ-نیام

 ...ارمشیب و برم خواسته ازم...نهیبب رو ثنا خوادیم-لیسه

 ...دیکش ییا کالفه نفس نیام

 ...شد تر نگران بود نگران

 ...ثنا حال نگران

 ...تر رانیو...تر خراب...شدیم بدتر مطمئنن پدرش ي سکته دنیفهم با هم حاال

 ...امد یم بر دستش از فعال که بود يکار حداقل نیا...ندیبب را بیآس نیکمتر ماجرا نیا در او خواستیم

 ...فشرد را اش قهیشق کنار دست با

 ...نداره یدرست حال و وضع هم ينجوریهم اون...یبگ خودش به میمستق و يبر دینبا-نیام

 ...بگه بهش رو ماجرا يجور چه دونهیم بهتر اون...شهاب شیپ برو

 ...فشرد هم بر را شیها دندان حرص با, بود خورده شهاب از که یدست رو يادآوری از لیسه

 ...دمیم انجام ادیبرب دستم از يهرکار...ششیپ رمیم من...نباش هم پدرت نگران-نیام

 ...فقط

 ؟؟؟یچ فقط-لیسه

 ...یکن کم رو هاش یناراحت از یکم...یکن آرومش یکم یبتون تو دوارمیام اما...نتونستم که من-نیام
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 ...اون مواظب هم...لیسه باش مواظبش

 ...دخترم مواظب هم

 ...دیچیپ لیسه گوش در ممتد بوق يصدا

 ...بست را چشمانش

  ...کن کمکم بابام خاطر واسه فقط...کن کمکم ایخدا-لیسه

 ...گرددیبرم و رودیم را مارستانیب راهرو طول که, است بار نیچندم دانستینم

 ...منتظر و قرار یب

 ...تر تاب یب...تر شانیپر...کردیم نگاه را ساعتش لحظه به لحظه

 ...دنیند...امدنین از کالفه

 ...برگرداند را شیرو و داد هیتک وارید به را سرش

 ...بود خسته

 ...راه ي خسته

 ...سرنوشت...یزندگ

 ...نادرست و یآن يها میتصم از خسته

 ...لحظه همان در

 ...پوش دیسف و بلند قد يپسر يرو...ماند رهیخ راهرو يانتها يرو بر چشمانش

 ...شود تمام توهماتش و ایرو بلکه...زد پلک بار نیچند

 ...سراب نه و بود الیخ نه... دیدیم درست یول

 ...بود خودش

 ...یکودک خوش دوران يباز هم...اش نهیرید قیرف
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 ...محکم را شیها قدم...کرد صاف را کمرش, برداشت وارید از را اش هیتک

 ...کردیم رو رو ریز را دستانش درون ي پرونده و بود نییپا سرش, مایس خوش و جوان دکتر

 ...دهیکش هم در ییها اخم با...متفکر

 ...شهیهم از تر حوصله یب

 ...کرد سد را راهش يجلو و رساند او به را خود,بلند قدم چند با لیسه

 ...ماند ثابت, لیسه ي دهیتک صورت يرو و شد دهیکش باال به نییپا از آرام, شهاب نگاه

 ...اش زده ماتم نگاه...اش درآمده يها شیر يرو

 ...بشناسد را او تا دیکش طول هیثان چند

 ... يریغافلگ...تعجب...يناباور و بهت لحظه چند از پس

 ...کرد فوت رونیب به را نفسش

 ...دیجد یاتفاق دادن يرو منتظر...بود یم یکس آمدن منتظر, روز هر دیبا حاال

 ...کردیم تازه را شیها زخم که ییها دارید...زدیم برهم را ثنا ینسب آرامش که یاتفاقات

 ...يزود نیا به نه یول, داشت را انتظارش هرچند

 ...نجایا نه

 ...کردیم نگاهش یخاص جور لیسه

 ...شاد هم و نیغمگ هم...ریدلگ هم...بود شرمنده هم نگاهش

 ...دلتنگ دیشا و

 ...او با نه...نداشت زدن حرف به یلیم شهاب

 ...گرید کس چیه با نه

 ...گذراندیم هم همچنان...بود گذرانده را یسخت يروزها
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 ...نیام رفتن, شب همان از

 ...کرد قهر امیت چشمان که لحظه همان از

 ...شیها یحرف کم...نبود ریتاث یب شیها یحوصلگ یب در شیها یمحل کم

 ...کردیم بدتر را حالش, هم ثنا يها یاحوال شانیپر

 ...خواستیم سرحال و شاد را دو آن

 ...یخوشبخت حس از پر

 ...سالم-لیسه

 ...داد ادامه راهش به و گرفت او از نگاه تفاوت یب شهاب

 ...آرام و خلوت یطیمح به...شدیم ختم مارستانیب ي محوطه رونیب به که یراه

 ...افتاد راه به کنارش در هم لیسه

 ...قیرف کردم سالم-لیسه

 ...يند رو سالمم جواب شهینم لیدل نیا یول, يریدلگ دستم از دونمیم

 ...شدمیم دیناام داشتم گهی؟؟؟ديایب که منتظرم ساعته چند یدونیم

 ...يکرد دمیناام که قبل دفعه مثل

 ...کرد سکوت هم باز شهاب

 ...رمیبگ لیتحو سکوت که ومدمین رو راه همه نیا من,شهاب نیبب-لیسه

 ...بعد واسه بمونه تو و من کتاب و حساب

 ...آمادم يبخوا که هروقت من...گهید فرصت هی واسه

 ...نهیتر مهم االن من کار یول

 ...دارم عجله من
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 ...بزن حرف باهام کنمیم خواهش

 ...زدیم حرف همچنان لیسه...بودند دهیرس, مارستانیب ساختمان رونیب به حاال

 ...دیبگو دیبا چه دانستینم درست هرچند

 ...خشم پر ینگاه با...برگشت سمتش به و ستادیا مرتبه کی شهاب

 ...زخم و نهیک از پر

 ؟؟؟ياومد رو راه همه نیا یچ ؟؟؟واسهيخوایم یچ-شهاب

 ...داد قورت را دهانش آب لیسه

 ...ثنا دنبال اومدم من-لیسه

 ...بست نقش شهاب لبان بر, قیعم يپوزخند

 ؟؟؟یراحت نیهم به-شهاب

 ...گمیم شماهم به...گفتم هم یقبل نفر اون به پسر آقا نیبب

 ...نهیبب رو کدومتون چیه...وقت چیه خوادینم ثنا

 ...همونجا برو...يبود تیزندگ دنبال حاال تا که نطوریهم...تیزندگ دنبال يبر بهتره...یکنیم تلف رو خودت وقت يدار

 ...انداخت نییپا را سرش لیسه

 ...برگردم تونمینم-لیسه

 برم؟؟؟ بزارم یآسون نیهم به گشتم؟؟حاال دنبالش چقدر یدونیم...کجاست دونمیم که حاال نه

 ...آره-شهاب

 ...برو بزار, بره یگذاشت که یآسون همون به

 ...ندیبب را خواهرش خواستیم...شدیم یعصب کم کم لیسه

 ...بود يماریب بستر در پدرش
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 ...بود نشسته ییا گوشه, حرکت یب و سرد ییا مجسمه مانند, روز چند نیا تمام در مادرش

 ...دیبگو سخن یکالم نکهیا بدون

 ...بخورد یتکان

 ...بود شده خشک, دیسف وارید يرو اش رهیخ نگاه

 ...اصال-لیسه

 شهاب؟؟ يکرد پنهونش من از یحق چه به اصال

 ...بشم پناهش و پشت...کنم يبرادر واسش...لیسه بشم بازم تا اومدم... کنم جبران رو زیچ همه تا بودم اومده روز اون من

 ...باشم مواظبش

 ؟؟يکرد دیام نا رو دمیام ؟؟چرایگرفت ازم رو فرصتش چرا..بود ثنا کردن دایپ واسه من دیام تنها نجایا

 ؟؟؟یدونیم گذشت؟؟آره خانوادم و من به یچ روزها اون یدونیم

 ؟؟یبزن پا و دست وجدان عذاب تو سخته چقدر یدونیم

 ؟؟يبسوز خودت يها گناه شیآت يتو

 ...دیخند بلند يصدا با شهاب

 ...ییپرو یلیخ که واقعا...برم رو روت يآ-شهاب

 ن؟؟آره؟؟یکن رفتار باهاش آشغال هی مثل بازم تا, سراغش يبر ذاشتمیم

 خراب؟؟ زن هی مثل

 ن؟؟یکن شیمحل ن؟؟کمیبزن طعنه بهش بازم تا

 ...بزنه زخمش...کنه کهیت کهیت رو وجودش نگاهش با زنت بازم تا

 ...کردم پنهونش ازت آره
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 داتیپ روز هی باالخره دونستمیم...باشه حواسشون که سپردم هم همه به,خارج رفتم کردم وانمود ترفند و نقشه جور هزار با

 ...شهیم

 ...اش بچه دنبال ادیم روز هی مرد اون دونستمیم

 ...نینداشت رو داشتنش اقتیل شما یول 

 ...رو کدوم چیه اقتیل

 کنه؟؟؟یم دوا دخترش و اون از رو يدرد چه سوختنتون و شما وجدان عذاب ضمن در

 رو؟؟ اش رفته دست از یگردونه؟؟جونیبرم رو اش شده خراب یزندگ

 رو؟؟ نشیس ته از يها رو؟؟آه قلبش يها زخم

 ...نه...لیسه نه

 ...شهینم ثنا چوقتیه گهید ثنا

 ...وقت چیه

 ...نیکنیم بدترش هاتون رفتن و اومد نیا با االنم

 ...نکردم رفتار یگیم تو که ياونجور باهاش وقت چیه من اما-لیسه

 ...يکرد سکوت گرانید رفتار لیمقا در اما-شهاب

 ...یرفتیپذ و يکرد قبول

 ...یگیم راست تو...درسته آره-لیسه

 ...یبگ تو یهرچ اصال

 ...شهاب ادهیز من کردن محکوم و زدن حرف يبرا وقت...ومدمین نجایا حرفها نیا واسه االن من یول

 ...شدیم بلند کم کم شهاب يصدا

 ...دادیب...ادیفر
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 ... متاسفم یبگ ي؟؟اومدیلعنت ياومد یچ واسه پس-شهاب

 ؟؟یکن خاکستر اونم که...کنم متیتقد یدودست رو روحش یب جسم ياومد

 ...لیسه برو

 ...گرفتم رو خودم يجلو یلیخ جاشم نیهم تا...ندادم خودت و خودم دست يکار هی تا برو

 ...زد ادیفر او همانند, هم لیسه

 ...رمینم جا جیه من-لیسه

 ...دمشیند که شتریب سال سه از...انصاف یب یفهمینم چرا

 نه؟؟؟ ای یفهمیم ندارم طاقت گهید...زنهیم پر پر واسش داره دلم

 ...کوباند صورتش در غضب پر و محکم یمشت با, باشد داشته را کالمش و رفتار کنترل گرید نکهیا بدون شهاب

 ...بود کوبانده صورتش بر شیاهایرو در ها سال که, بود ییا ضربه همان نیا

 ...شد پرت نیزم يرو بر, محکم و هوا یب ییا ضربه خوردن اثر در لیسه

 ...دیکش اش یخون لب و دهان يرو را دستش

 ...آلود بغض...بود آرام شیصدا حاال

 ...بابام-لیسه

 ...شهاب رهیمیم داره بابام

 ...کنم دیام نا رو دشیام نذار...برگردم یخال دست نذار خدا ترو

 ...برگشت طرفش به تعجب با شهاب

 ؟؟؟یگیم يدار یچ-شهاب

 ثنا؟؟؟ ي دوباره دنید از یکنیم محروم رو اون یحق چه به تو...نهیبب رو دخترش خوادیم-لیسه

 ...ادیم بفهمه ثنا اگه مطمئنم...باشه بار نیآخر واسه دیشا که يدارید
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 ...ندارم شک

 ...یگیم دورغ-شهاب

 ..یکن خام منو که يکرد سرهم رو مزخرفات نیا..کنمیم باور رو حرفت يکرد فکر

 ...شد زیخ مین نیزم يرو لیسه

 ...کرده سکته...ستین خوب حالش...گمینم دروغ فروغم مامان جون به-لیسه

 ...که دیشن یوقت

 ...کرد سکته شده یچ دیفهم یوقت

 ...شهیم رهیخ نقطه کی به و نهیشیم گوشه هی فقط, زده شک مامانمم

 ...شهاب کن کمکم

 ...ها یبچگ حرمت خاطر به...نمونیرید رفاقت خاطر به

 ...بابا خاطر واسه

 ...دیکش ییا مهین نصفه نفس لیسه

 ...یبپرس و قلب مارستانیب یبزن زنگ یتونیم-لیسه

 ...ریبگ میتصم وقت اون يشد مطمئن یوقت

 ...شد خانه وارد و کرد باز را در دیکل با

 ...بود برداشته را ساختمان کل, مادر رینظ یب پخت دست يبو

 ...خواستیم يزیچ دلش نه و بود گرسنه نه یول

 ...دلتنگ البته صد و حوصله یب و کسل

 ...سابق شهاب آن يبرا, بود شده تنگ دلش

 ...اش یشگیهم, خود آن
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 ...نشاط و شور همه آن يبرا...دل ته از و دقدقه یب يها خنده آن يبرا

 ...آرامش و یآسودگ...طنتیش همه آن 

 ...ینشدن تمام يها يانرژ

 ...بود شده تنگ سابقش خود يبرا دلش

 ...اش گذشته خود يبرا

 ...نداشت تیاهم شیبرا, داشتن آرامش و بودن خوش ي اندازه به, ایدن در زیچ چیه

 ...نداشت اش یزندگ در بار نیاول يبرا...نداشت روزها آن که يزیچ

 ...بود محروم

 ...شد سالن وارد و کرد زانیآو یجالباس در را کتش

 ...بودند یدرگوش و آهسته يها گو و گفت حال در ثنا و مایش

 ...دیکشیم ینقاش و کرده پهن زیم يرو را دفترش...بود نشسته نیزم يرو زانو دو امیت

 ...کرد سالم, یآرام نسبتا يصدا با شهاب

 ...رفت ضعف دلش...زد لبخند حرکتش دنید از شهاب...برگرداند را سرش, ییا کودکانه آلود قهر حالت با امیت

 نزده حرف او با ییا کلمه یحت گرید, شب همان از...کردیم يدور او از امیت یول بود دنشیبوس و گرفتن آغوش در تاب یب

 ...بود

 ...نداشت ياثر هم شهاب يها یخواه معذرت یحت

 ...ندیبش را شام زیم تا شد بلند جا از, کردن سالم با همراه دنشید با مایش

 ...بکش رو غذا...اومد شهاب مامان-مایش

 ...بود دهینشن هم خودش, را اش آهسته سالم يصدا که ییثنا...برگشت ثنا طرف به شهاب نگاه

 ...لرزان و محکم ییها قدم با...رفت اتاقش طرف به و گرفت او از نگاه شهاب
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 ...دیلرزیم یکم اش ته که ییصدا...بود رسا و بلند شیصدا حاال

 ...بود گرفته را خود میتصم گرید یول

 ...آنها به هم...خودش به هم...کند کمک خواستیم

 ...لبخند پر...خوشبخت...خوشحال...باشند شاد...باشد شاد خواستیم

 ...گذشته مثل

 ...نداشت را ینیچن نیا یزندگ دنید طاقت

 ...میبر دیبا کن جمع رو لتیوسا پاشو-شهاب

 ...شد شیها لباس کردن جمع مشغول و رفت چمدانش سراغ به یمعطل یب,کرد باز را اتاقش در زمان هم

 ...کردندیم نگاهش و بودند ستادهیا آشپزخانه يجلو, اش زده شتاب رفتار از متعجب, يپر خاله و مایش

 ...بوده کدامشان با شهاب منظور دانستندینم

 شده؟؟ ی؟؟چ مادر یگیم یچ-يپر خاله

 پسرم؟؟؟ یسالمت به ؟؟کجايبندیم چمدون يدار چرا

 ...ستادیا بود نشسته مبل يرو هنوز که, ثنا يرو به رو و آمد رونیب اتاق از توجه یب شهاب

 ...میبر دیبا کن جمع رو لتیوسا پاشو گفتم؟؟؟ یچ يدینشن مگه-شهاب

 ...کردیم نگاهش شده گشاد یچشمان با ثنا

 ...چشمانش, يها دیبا به نگاه...اش جذبه پر و يجد صورت به نگاه

 ...برگرداند مایش طرف به را سرش شهاب

 ...روزه چند سفر هی میریم میدار...کن جمع رو امیت لیوسا برو هم تو-شهاب

 ...شد بلند جا از, رفتن و امیت اسم دنیشن با ثنا

 ؟؟يبر يخوایم خودت؟؟کجا واسه ينجوریهم یگیم يدار یچ- ثنا
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 شده؟؟؟ یچ

 ؟؟یزنینم حرف واضح ه؟؟چرایچ کارا و ها حرف نیا از منظورت

 ...کند جمع سفر يبرا را لشیوسا تا, برداشت قدم اتاقش طرف به شهاب

 ...شد روان دنبالش به هم ثنا

 شده؟؟؟ شهاب؟؟چت هیچ رفتار نیا یام؟؟؟معن تو با- ثنا

 ...زد کمر بر را دستانش و برگشت طرفش به شهاب

 ...امشب نیهم...تهران میریم-شهاب

 ...داد تکان نیطرف به را سرش...برداشت عقب به قدم چند ثنا

 ...نه- ثنا

 ...میریم چرا-شهاب

 ....میبمون اونجا روز چند میبش مجبور دیشا بردار رو يدار ازین یکنیم فکر که يزیهرچ...کن جمع رو لتیوسا برو االنم

 ...دیچیپ فضا در ادیفر تا بود غیج هیشب شتریب که ثنا ادیفر يصدا

 ...نـــــه گفتم- ثنا

 داره؟؟؟ یمعن چه ها يباز مسخره نیا

 ...خورمینم تکون نجایا از من

 تهران؟؟ يببر یبکشون منو يخوایم یچ واسه...رمینم هم جا جیه

 ...کن فرو گوشت تو رو نیا...امینم من

 ...برمتیم من...يرینم که خودته دست مگه-شهاب

 ...يجد و خسته نگاه همان با...برگشت مایش طرف به سپس

 ...نیخشمگ يصدا همان با
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 ...کن جمع رو بچه اون لیوسا برو ؟؟گفتمیکنیم نگاه رو من يسادیوا اونجا یچ واسه-شهاب

 ...بخورد تکان شیجا از مایش نکهیا از قبل

 ..رفت, کردیم نگاه را بحثشان و ستادهیا در کنار که امیت طرف به

 ...کرد حرکت در طرف به و گرفت را دستش

 ...دیکش را دستش و دیدو ثنا دنبال به يپر خاله

 ...چشه بچه نیا نمیبب کن زم؟؟صبریعز يریم يدار کجا-

 ...برگشت عقب به, بود شده جمع چشمانش در اشک که یحال در ثنا

 ...خوانیم همه که يزیچ...بده عذاب رو من خوادیم فقط, سین شیچیه جون خاله راحت التونیخ- ثنا

 ...ستادیا ثنا يرو به رو مادرش کنار و آمد جلو, شهیهم از تر ریدلگ شهاب

 ....باتوء حق خانوم ثنا آره-شهاب

 ...منه وجود خاطر واسه, هات یناراحت... دردهات همه...دادم عذابت که بودم من شهیهم اصال... بدم عذابت خوامیم من

 ...یگیم درست تو

 ...بود پا به ییا ولوله وجودش در...انداخت نییپا را سرش ثنا

 ...نبود خوب حالش

 ...شکسته و رانیو...خراب

 ؟؟یک از بگو بهم ؟؟؟فقطhثن يشد انصاف یب همه نیا یک از-شهاب

 ...گرفت باال را سرش ثنا

 ...دیچک اش شده آب يها گونه يرو صدا یب و آرام, چشمانش در شده جمع اشک

 ...کرد شک بهم پدرم که یوقت از- ثنا

 ...داد یفیکث و یپست لقب...زد یبدکارگ تهمت
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 ...شدم شییابرو یب هیما که یوقت از

 ...باز هوس گفت بهم

 ...گذاشت تنهام, یمروت یب و یعدالت یب همه اون وسط...کرد پشت بهم برادرم که یوقت همون از

 ...بود هق هق...نبود هیگر گرید ثنا ي هیگر

 ... دمیام ي همه...عشقم...شوهرم که یوقت از- ثنا

 ...کرد ترکم

 ...يصبور طاقت...نداشت يدار خود طاقت گرید

 ...زد زار صدا پر و گذاشت صورتش جلو را دستش

 ...زد زار

 

  شهیم ریکو تو بخت دشت

  شهیم ریاس آرزوت مرغ 

 

 ....برگرداند را شیرو کالفه شهاب

 ...دونمیم رو نایا ي همه...دونمیم-شهاب

 ...میبر دیبا االن اما

 ...يایب دیبا

 ...تهران ببرتت خوادیم...دنبالت اومده لیسه چون

 ...نداره وجود يدیبا من ي واسه...نه- ثنا

 ...گذشتم ازش...شدم رد ازش که یتلخ لحظات تمام شدن زنده یعنی من يبرا شهر اون, یبفهم يخواینم چرا
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 ...بود سخت یلیخ...بود سخت...بود آسون نکن فکر

 ...فهیکث هواش شهر اون...برگردم اونجا به خوامینم گهید من...بود شهر اون تو, خوردم که ییها زخم تمام

 کنهیم خفم اونجا 

 ...اس دهیگند استخون و پوست مشت هی فقط...نمونده ازش یچیه گهید باش ؟؟؟مطمئنیکن قبر نبش يخوایم چرا

 ...زنهیم بهم شتریب رو حالت مرورش که

 ...گذاشت بدنش طرف دو را دستش...آمد جلو شهاب

 ...شد رهیخ اش یباران چشمان به

 ...رو يدیکش که ییها عذاب ارمیب ادتی خوامینم...کنم زنده رو بدت خاطرات خوامینم...بدم آزارت خوامینم من-شهاب

 ...يبد فرصت, خانوادت به... خودت به گهید بار هی خوامیم فقط من

 ...زنیعز واست دونمیم هنوزم که زانتیعز به

 ...دونمیم سخته واست چون دنیبخش واسه نه...هینشدن جبرن چون جبران واسه نه

 ...نیهم...دنید واسه فرصت هی

 ...وجودت از ییجز...هستن خانوادت باشن که هم یهرچ اونا

 ...هاته يریدلگ واسه...اونهاست از يدور خاطر واسه, هات یناآرام تمام دونمیم که من

 ...نداشتنشون واسه

 ...هستن خانوادت آخرش باشن بوده ظالم...باشن کرده يبد که چقدرم هر اونا

 ...آورده سرت رو بال نیا اونا از يدور

 ...خودت به فقط...کس چیه به نه بده فرصت هی

 ...دمیشا

 ؟؟یچ دمیشا- ثنا



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 856 

 ...یخداحافظ واسه...وداع واسه فرصت هی دمیشا-شهاب

 ...بار نیآخر واسه دارید هی

 ...رینگ...ثنا رینگ خودت از رو فرصت نیا

 ...پاشدیم فرو...شودیم شل تنش, کردیم حس ثنا

 ...را دیجوشیم مغزش در که يافکار, کند باور خواستینم

 ...خواستینم نه

 ...داد تکان یسخت به را لبانش

 ن؟؟یام- ثنا

 ...زد یتلخ لبخند شهاب

 ...داد تکان نیطرف به را سرش

 ...نه...زمیعز نه-شهاب

 ..پدرت

 ...نتتیبب خوادیم...ستین خوب ادیز حالش...کرده سکته...هیبستر مارستانیب تو

 ...حس یب و سرد تنش...شد کنده شهاب صورت از ثنا چشمان

 ...ندیبش خواستیم دلش

 ...زدیبر فرو

 ...خب اما...کنم نگرانت يخود یب خوامینم-شهاب

 ...باهم...دنشید میریم نیهم واسه...نمیبب چشمات يتو رو یمونیپش و حسرت, یزمان هی خواممینم

 چرا؟؟؟- ثنا

 ...بود داشته نگه دستانش انیم محکم را ثنا شهاب
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 ...کردیم نگاهشان رکانهیز و قیدق که دخترش يجلو حداقل...زدینر تا 

 ....نداشته رو تیواقع دنیشن تحمل, قلبش نکهیا مثل-شهاب

 ...بود سالمت و سرحال شهیهم پدرش...نداشت یمشکل گاه چیه او قلب که, کرد فکر خود با ثنا

 شده؟؟؟ ضیمر قلبش یک از

 حق در اون...بخورم افسوس نمشیبب گهید بار هی نتونستم نکهیا از يروز هی خوامینم...عمو دنید برم خوامیم من-شهاب

 ...کرده يپدر من

 ...يایب یتونیم یخواست اگه هم تو

 ...ببره دنشید به رو اش نوه و دختر خواسته ازش عمو نکهیا مثل...مارستانیب بود اومده لیسه امروز

 ...بود کرده کز وارید ي گوشه ناراحت و مغموم که یامیت...شد دهیکش امیت سمت به شهاب نگاه

 ...دیخند مهربان لبانش

 ...نهیبب رو بزرگش بابا, باشه داشته دوست هم ما خانوم امیت کنم فکر-شهاب

 ...رو اش ییدا...رو بزرگش مادر

 ...رو دوستش نیهمچن

 ...بود مردد نگفتن و گفتن نیب...کرد مکث یکم شهاب

 ...کردیم مطمئن را او, امیت خواستن از پر چشمان هرچند

 ...نه رو؟؟مگه نیام-شهاب

 ...دیخند روزها...  ها مدت از بعد امیت لبان

 ...لبانش يشاد...نشیشر لبخند دنید از کرد فیک شهاب

 ...بود یکاف شیبرا نیهم

 ...خواستیم را نیهم فقط او
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 ...را يشاد

 ...شکستیم هم در را نیماش بر حاکم سکوت,آهنگ بخش آرامش و میمال يصدا

 ...نبود تلخ که, یدلچسب سکوت

 ...شدن رها...بودن آسوده...کردن فکر يبرا بود یفرصت

 ...دو هر يبرا...بود الزم که یسکوت

 

 آنشب که دیآ خاطرت

 میگذشت جنگلها از 

 درختان سبز تن بر 

 مینوشت یم يادگاری 

 

 ...کردیم نگاه را رونیب و گرفته شهیش طرف به را سرش ثنا

 ...دیدینم یاهیس جز يزیچ یول

 ...کیتار و سرد...بود شب

 ...بودند کرده حرکت تهران طرف به که شدیم یساعت

 ...بود آمده شیپ سالها که رفتیم را یراه, آرام و ساکت شب مهین نیا در حاال

 ...آغوش در یکودک با...خسته یتن با

 ...همه از دهیبر دل...انیآدم یتمام از دهیرنج و رنجور

 ...پناه یب و دیام نا

 ...افراشته يسر با بار نیا یول, رفتیم شهر آن به گرید بار
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 ...تازه يغرور

 ...انیگر نه سرد یچشمان...لرزان نه قرص یدل

 ...دیترد و شک با...اش خانواده...رفتیم زانشیعز دارید به داشت...نه ای است درست رودیم که یراه نیا دانستینم هرچند

 ...آشوب پر جانیه ینوع...داشت یبیعج حال

 ...نیغمگ يشاد ینوع

 ...خورده زخم...زده دل و ریدلگ هم اندازه همان به...بود دلتنگشان

 ...نبود پناه یب و تنها گرید و رفتیم

 

 ییجدا اندوه من با

 کرد ها چه یدانینم 

 سرنوشت دست به نینفر 

 کرد جدا من از را تو 

 

 ...کرد نگاه را عقب و چرخاند ا ر سرش

 ...کردیم آرامش,  شیها نفس آرام يصدا...بود رفته خواب به عقب یصندل يرو, راحت و آسوده امیت

 ...یمیقد ییآشنا ادگاری...دادیم را ییآشنا يبو که ییها نفس يصدا

 خوابه؟؟-شهاب

 ...داد تکان هم را سرش همزمان...نشست صاف و برگرداند را سرش ثنا

 ...خواندیم همچنان ضبط

 ...میمال...آرام
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 لبانم يرو بر تو یب

 گشته پژمرده بوسه 

 یزندگان نیا از تو یب 

 گشته آزرده قلبم 

 

 ...بپرسد یسوال...بزند یحرف خواستیم...خورد یاندک تکان لبانش

 ...بود مردد

 ...خودش از دیترسیم

 ...شود رو دستش...برود لو را خودش تا رفتیم که یدل از...دلتنگش دل از

 ...که گمیم- ثنا

 ...کرد نگاهش ییا لحظه شهاب

 ؟؟؟يخوایم يزی؟؟چیچ-شهاب

 ...فشرد هم در...کرد گره هم در را انگشتانش ثنا

 ...کرد تر زبان با را لبانش

 

 يشاد يایدن يا تو یب

 است درد يایدر دلم 

 نیغمگ يکبوترها چون 

 است سرد و مات نگاهم 
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 ...خوامینم يزیچ...نه- ثنا

 ...نکهیا فقط

 ...تو

 دنبالم؟؟؟ اومده لیسه ینگفت مگه تو

 ...گفتم چرا-شهاب

 ...بابا شیپ ببره منو تا اومده یکجاست؟؟؟گفت پس خب- ثنا

 ...چرا پس

 خوادینم ثنا گفتم...ادیم خودم با باشه اومدن به قرار اگه گفتم...بره گفتم بهش من اما...دنبالت بود اومده درسته بله-شهاب

 ...نتتیبب

 ...داد تکان را سرش ثنا

 ...نبود خشک و تلخ شیپ ساعت چند خالف بر شهاب لحن

 ...خندان و بود مهربان

 ...میشد بدهکارش هم يزیچ هی تازه...بود مند گله ازم-شهاب

 ...پرو پسره

 ...رسمیم رو حسابش...دارم کار باهاش هنوز...ارمیم در سرش رو سال چند نیا همه یتالف وقتش به هرچند

 ؟؟یچ واسه- ثنا

 ...ثنا مانند...بود شده رهیخ جاده یاهیس به شهاب

 

 نور اچهیدر دلت يا
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 یشکست را دلم گر 

 آر ادی به را خاطراتم 

 ینشست من یب جا هر 

 

 ...یگرفت ازم رو جبران فرصت چرا...يکرد پنهون ازم رو ثنا چرا گفتیم-شهاب

 ...کنم جبران رو اشتباهاتم خواستمیم من

 ...ها حرف نیا از و يکرد دیام نا رو دمیام تو

 ...رهینگ رو ردم...کجام ندونه...نکنه دامیپ یکس که خواستم بوده؟؟؟من من خود ي خواسته نیا ینگفت بهش چرا خب- ثنا

 ...یگفتیم بهش

 ...بودنشون با...بدن آزارت حرفاشون با گهید خواستمینم...بود هم خودم ي خواسته یول,یخواست ازم تو که درسته-شهاب

 ...دونستنیم کار خطا رو تو هنوز...بود نشده ثابت تیگناه یب هنوز موقع اون

 ...بودن شناور اشتباهشون و غلط افکار تو هنوز

 ...مینداشت خبر که اونها تین و قصد از...هیچ اومدنشون لیدل میدونستینم ما ضمن در

 ...صفت گرگ شهر اون به يبرگرد گهید خواستمینم...یش تیاذ گهید خواستمینم منم

 ...يشدیم آروم یداشت تازه

 ...رهیبگ ازت رو امیت و ادیب يدیترسیم...بود نیام از شتریب تو ترس هرچند

 نه؟؟؟ مگه

 ...کرد نگاه را خوابش در غرق دختر و برگرداند را سرش هم باز ثنا

 ...ترسمیم هنوزم- ثنا
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 آنشب که دیآ خاطرت

 میگذشت جنگلها از 

 درختان سبز تن بر 

 مینوشت یم يادگاری 

 

 ییجدا اندوه من با 

 کرد ها چه یدانینم 

 سرنوشت دست به نینفر 

 کرد جدا من از تورا 

. 

. 

 ...شد آماده خود خاص ي حوصله و صبر با

 ...ییرو به رو و رفتن ي آماده

 ...بودن محکم و ستادنیا...کردن مقابله

 ...بود ختهیگر,تمامشان از شیپ سالها که ییآدمها با دارید و ییرو به رو

 ...بود شده دور

 ...کرد مرتب سر يرو را چادرش و ستادیا, اتاق يقد ي نهیآ يرو روبه

 ...بایز یول ساده شهیهم مثل

 ...نبود حوصله یب و کسل صورتش یول, دهینخواب اصال را شب نکهیا با

 ...نبود هام خسته و آلود خواب
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 ...یمعمول و آرام

 ...دیلرزینم دستش...دیکش صورتش يرو را دستش

 ...نبود سرد صورتش

 ...نبود چیه

 ...بود کرده رزرو را ها اتاق و هتل قبل از شهاب...بودند دهیرس تهران به ظهر يها کینزد

 ...بروند مارستانیب به مالقات ساعات يبرا بود قرار

 ...کرده هماهنگ لیسه با قبل از شهاب

 ...رودیم پدر دارید به شیکوچولو دختر با همراه ثنا که,دانستندیم همه حاال

 ...زد یآرام لبخند خود صورت به نهیآ در

 ...ندهد گوش...ردیبگ دهیناد...بزند یزخم يها پوزخند توانستیم که, بود او حاال

 ...ندینب تمام يسرد با را ها التماس

 ...کرد نگاه خود به

 ...دیکشیم رخ به و دیدیم حاال...بود دهیند را لبانش ي گوشه چال...بود نکرده برانداز نیچن نیا را خود که بود وقت یلیخ

 ...بود ثنا او

 ...کرده فرق زشیچ همه کردیم حس یول

 ...شده عوض چشمانش حالت

 ...برگشت طرفش به و گرفت نهیآ از نگاه, امیت يصدا دنیشن با, قهیدق چند گذشت از پس

 ...ستادیا شیجلو بود دستش یکوچک ي حوله که یحال در, سیخ یصورت و دست با امیت

 ...یمامان شستم زیتم رو صورتم و دست-امیت

 ...کرد خشک را کوچکش صورت, حوله با و زد زانو کنارش لبخند با ثنا
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 ...يشد ماه چقدر نیبب...خوبم دختر نیآفر- ثنا

 ؟؟؟یمامان میبر میخوایم کجا-امیت

 ...گناهش یب و شفاف چشمان...کرد نگاه امیت درخشان چشمان به

 ...ضیمر هی ادتیع به میریم میدار- ثنا

 ...ییدا و بزرگ مامان و بزرگ بابا شیپ میبر میخوایم گفت شهاب-امیت

 ...گفته درست بهت شهاب زمیعز آره- ثنا

 دارم؟؟؟آره؟؟؟ ییدا و بزرگ مامان و بابابزرگ من یعنی-امیت

 ...داد تکان را سرش کوتاه يلبخند با ثنا

 بودن؟؟ شده گم اونام-امیت

 ...بودن شده گم هم اونا...خوشگلم دختر آره- ثنا

 ...دیخند قیعم امیت

 ...شهیم دایپ هم ییبابا حتما...شدن دایپ که جون آخ-امیت

 ...انداخت نییپا کوتاه ییا لحظه را سرش ثنا

 ...دیشا- ثنا

 ...يرینم جا جیه من بدون...يخورینم تکون من کنار از هم لحظه هی اونجا میرفت یوقت, امیت نیبب

 گفتم؟؟ یچ يدیفهم...ازم یش دور هم هیثان هی خوامینم اصال

 ...نکنم ول رو دستت اصال دومیم قول...یمامان چشم-امیت

 ...دیبوس بار نیچند را نرمش صورت و دیکش آغوش در را دخترش ثنا

 ...شد کردنش آماده مشغول سپس

 ...خاص یوسواس با
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 ...دهد انجام خودش را امیت يکارها تمام, خواستیم روز آن

 ...کرد تنش بر را, بود یصورت و یطوس رنگ از یبیترک که ییبایز بافت بلوز خودش

 ...آمد یم اش یمهتاب پوست به حد از شیب که, دخترانه يبلوز

 ...بست ساتن و تور قرمز يها ربان با, یگوش دو حالت به و زد شانه را بلندش يموها

 ...رنگ همان به ییها چکمه و یمشک چسبان شلوار با همراه...کرد تنش به را رنگ قرمز يبایز پالتو

 ...تر بیدلفر...باتریز...باشد تر مرتب شهیهم از خواستیم

 ...تر یخواستن

 ...بردیم کانشینزد دارید به را او داشت

 ...شیها خون هم

 ...بود خودش چشمان در شیپ سال سه که یحسرت...ندیبب تکشان تک نگاه در را حسرت خواستیم

 ...رفتن دست از و دادن دست از حسرت

 ...کرد نگاهش لذت با و ستادیا عقب,کارش شدن تمام از پس

 ...زدیم برق چشمانش...دیدرخشیم ها فرشته مانند, پوشش قرمز عروسک صورت

 ...دیخندیم کودکانه و تبسم پر کرده تن بر يها لباس از یراض لبانش

 ...گشود کیش البته صد و آماده و حاضر, شهاب يرو به را در و رفت در سمت به,در ي تقه يصدا دنیشن با لحظه همان در

 ...بودند آماده, یمیقد ییا مبارزه يبرا یهمگ ییگو

 ...دیخند امیت دنید از هم شهاب

 ...بود پدر دارید يبرا آماده که يدختر دنید از

 ...خواستیم را آغوشش دلش...گرفت امیت طرف به را دستش

 ...را تش عطر
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 ...شد گم شهاب مردانه و محکم دستان انیم در و رفت سمتش به آرام ییها قدم با لبخند همان با امیت

 ...دیبوس را شیموها کنار...فشرد خود به محکم را او شهاب

 ؟؟؟يدیبخش رو من-شهاب

 ...داد تکان را سرش و دیخند حرف یب امیت

 ...داد قلک قل را امیت آزادش دست با شهاب

 ...یآشت... یآشت-شهاب

 ...برگرفت در را اتاق يفضا امیت شاد ي قهقه يصدا

 ...دیخند ثنا لبان

 ...بود خوشبخت شدیم هم هنوز

 ...شاد

 ...دیخند مستانه شدیم هم هنوز

 ...کرد پارك مارستانیب نگیپارک در را نیماش

 ...نشست ثنا سمت به کامال و دیچرخ شیجا در,نیماش کردن خاموش با

 ...کردیم نگاه هم در اش کرده گره دستان به و انداخته نییپا را سرش,صدا یب و آرام که ییثنا

 ...دیلرزیم نه و بود سرد نه که یدستان

 ...بود کرده عرق هم در ادیز شدن فشرده از فقط

 ...اش یشانیپ همانند

 ...یمعمول و خونسرد ظاهرش

 ...شهیهم از تر آرام

 ...زیبرانگ وهم یطوفان...داشت خبر وجودش درون طوفان از شیخدا و خودش فقط یول
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 ...آشوب از پر یدل...استرس پر و تالطم پر یدرون

 ...ترس از پر

 ...رفتن نه از...رفتن از دیترسیم

 ...جهینت یب يها رفتن کلنجار همان...یشگیهم جدال همان بازهم

 ...خوردن گره شتریب و دنیچیپ خود به همان

 ...شدن ریاس و درمانده شتریب

 ...دلتنگ و بود ریدلگ...خواستینم و خواستیم

 ...خسته همه از شتریب و

 ...اوردیب طاقت تواندیم کجا تا دانستینم

 ...کرد يصبور شودیم یک تا

 ...شودیم زیلبر صبرش, ییجا...يروز بالخره که دانستیم

 ...روزگار يها یسخت و فشار از خم کمرش...تمام طاقتش

 ...زد شیصدا آرام شهاب

 ...کردنش درك و دنیفهم بود سخت هرچند...را حالش و حس بفهمد, کردیم یسع

 جان؟؟ ثنا -شهاب

 ...یخال و سرد ینگاه...عاجز...درمانده ینگاه...کرد نگاهش ثنا

 ...پوچ

 ...زد یبخش آرامش و کوتاه لبخند شهاب

 ؟؟؟یش ادهیپ يخواینم...خانوم میدیرس-شهاب

 ...دیکش خود طرف به را رهیدستگ و داد تکان نانیاطم با را سرش ثنا
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 ...کرد لرز داغش صورت با, سرد سوز برخورد و شدن ادهیپ با

 ...سوزش استخوان يسرما از...تهران سرد يهوا از,بود دور که شدیم ها مدت

 ...لرزدیم سرما از شیها استخوان مغز یحت, کردیم حس

 که بود یبرف نیاول نیا...شد رهیخ یزمستان برف از,پوش دیسف ي محوطه به خندان و شد ادهیپ نیماش از هم امیت همزمان

 ...دیدیم امسال

 ...هم يرو شده تلنبار دیسف و درشت يها دانه نیاول

 ...شد جانیه و يشاد از پر وجودش

 ...نشاط از پر

 ...شود یخوشحال و يباز مشغول ها ساعت و بدود, دیسف و نرم يها برف انیم به خواستیم دلش

 ...دوخت ثنا به را خواستنش از پر نگاه

 ...را خندانش نگاه

 ...فشرد دست در را دستش ثنا

 ...بشکند را دخترش کوچک قلب خواستینم دلش یول,نداشت را کارها نیا ي حوصله و حال چند هر

 ...باشد همراهش یطیشرا هر در و شهیهم, بود کرده عهد خود با

 ...بالجبار یحت

 ...ردیبپذ را شیها خواسته

 ...يباز برف میریم بعدش,یباش یخوب دختر امروز يبد قول اگه- ثنا

 دخترم؟؟؟ باشه...بخواد دلت که یساعت چند هر

 ...مردونه قول...دمیم قول-امیت

 ...نشد یول,بزند لبخند خواست ثنا
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 ...نتوانست

 ...کرد حرکت یاصل ساختمان سمت به,آرام نا ییها قدم با و فشرد مادرانه و گرم را دستش تنها

 ...شد قدم هم آنها با محکم ییها گام با و دیکش یقیعم نفس هم شهاب

 ...توانستیم که هرکجا تا...شدیم همراهشان دیبا

 ...بود خسته هم او هرچند

 ...یآرام نا...تنش همه نیا از خسته

 ...ها یآشفتگ تمام از خسته

 ...اوردین طاقت دیشا که دانستیم و رفتیم جلو سمت به ثنا

 ...ندیبب نجایا را ها یلیخ است ممکن,بود گفته شهاب

 ...صبور...خونسرد...باش آرام بود گفته

 ...بود زده بخش آرامش يها حرف گوشش در را راه طول تمام

 ...خواستیم را نیهم هم خودش

 ...کند یتلخ ای دهد کف از اریاخت خواستینم

 ...کند تلخ,بودنش خشک با...شیها یمحل کم با خواستیم

 ...رفتندیم سرنوشت سمت به گرید يبار و داشتندیبرم قدم سرد يها برف يرو هم کنار در نفر هرسه

 ...نامعلوم یسرنوشت

 ...شد خواهد چه بار نیا دانستندینم و رفتندیم

 ...دیرس خواهند کجا به

 ...بزند کنار را ترسش از پر افکار تمام,کردیم یسع ثنا

 ...بودن انیگر يبرا...شدن خم و شکستن يبرا...بود ادیز لرز و ترس يبرا وقت
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 ...استوار و محکم...شدیم سرد و سخت دیبا حاال

 ...آرامش از پر

 ...را بودنش سرپا نندیبب خواستیم

 ...را بودنش خوب

 ...آمد یم کنار خودش با داشت کم کم

 ...گرفت باال را سرش شهاب زبان از نامش دنیشن و یاصل ي محوطه به دنیرس با که, یضینق و ضد افکار و خود با

 ...شد ییآشنا يها چهره با چشم در چشم,سرش گرفتن باال با 

 ...بود آشنا تکشان تک يها صورت

 ...بهیغر یول آشنا

 ...شناختیم هم خوب یلیخ...شناختیم را همه

 ...شناختینم هم دیشا

 ...بود شده ییرو به رو اماده شیپ ها ساعت از یول,نداشت لحظه نیا در را دنشانید توقع چند هر

 ....دنیجنگ گرید بار ي آماده

 ...افسرده و مغموم...خورده شکست...باشد بازنده خواستینم بار نیا

 ...بود نشده, يمتر چند ي فاصله در او حضور متوجه یکس هنوز

 ...مالقات ساعت دنیرس فرا يبرا منتظر و بودند نشسته نیریش کنار در يفلز یصندل يرو مهسا و ساینک

 ...بودند زدن حرف مشغول شان یکینزد در هم احسان و یعل

 ...کرد نگاهشان خوب ثنا

 ...زدیم حرف او با بود گرفته را دستانش که یحال در ساینک و امد یم آرام نا نظر به نیریش

 ...بود شده عوض اش چهره چقدر
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 ...غصه و غم از پر...چروك و نیچ از بود پر چشمانش ي گوشه

 در ها گرفته برق مانند,دیدیم که يزیچ از مبهوت و مات و چرخاند را سرش,شیپا ریز يها برف با يباز مشغول مهسا

 ...ستادیا شیجا

 ...ماند داشت دست در را یکودک دستان که یحال در, اهیس چادر با یزن يرو, دلتنگش و شده گشاد نگاه

 ...دیرقصیم باد در اهیس چادر...کرد دنیوز به شروع یآرام باد

 ...هم امیت يموها

 ...داد قرارا دهانش و ینیب يجلو را دستش دو مهسا

 ...را قلبش بلند کوبش يصدا دیشندیم خودش فقط

 ...را نامرتبش يها نفس يصدا

 ...بست خی درون از ثنا دنید با و کرد نگاه سرش پشت به و دیچرخ, مهسا حالت نیا دنید با احسان

 ...شد منجمد

 ...آمدنش متوجه...شدیم او حضور متوجه ها نگاه کم کم

 ...ستادیا مهسا کنار در نداشت را یالعمل عکس چیه قدرت و بود آمده بند زبانش که یحال در, ثنا دنید با ساینک

 ...گرفتیم او از را ستادنیا توان و دیلرزیم شیپاها

 ...شد سوز پر و سرد نقدریا هوا ییا دفعه کی چرا دانستینم

 ...خوردیم هم به شیها دندان که يجور

 ...دیلرزیم فکش

 ...دلشوره از پر...ترس و یناآرام از پر وجودش

 ...شرم از پر

 ...یمانیپش و حسرت
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 ...کردیم نگاه را آنها ندامت اشک از پر یچشمان با و نشسته يفلز یصندل يرو جا همان که,بود نیریش فقط

 ...را سابقش عروس

 ...بود حرکت در,بچه دختر آن طرف به ثنا از شان زده بهت چشمان

 ...بود ستادهیا ثنا کنار قایدق شهاب

 .. شد تر کینزد یکم

 ...کرد زمزمه گوشش در آرام و شد حلقه کمرش دور دستش

 ...يبد نشون ضعف خودت از دینبا...ياریب کم جلوشون دینبا...ثنا باش آروم فقط-شهاب

 ...نیبب لذتم با...نیبب رو شدنشون خرد و باش محکم فقط

 ...رو خدا یبزرگ نیبب

 ...حرفها نیا دنیشن به داشت ازین ثنا چقدر و بود نهیک پر و خصمانه شهاب يصدا چقدر

 ...جراحتش بر تن بر شدیم گوشت ییگو...نشستیم جانش عمق بر, اورد یم زبان بر شهاب که یکلمات تک تک

 ...زد پلک آرام و چرخاند یکم را صورتش

 ...آورد شهاب لبان بر یتبسم غرورش از زیلبر و براق چشمان

 ...باشد خواستیم که بود ییثنا همان نیا

 ...یشگیهم يباز هم همان

 ...بود تر یداشتن دوست شیبرا یلذت هر از ثنا دنید نگونهیا لذت...یجوان و یکودک دوران عشق همان

 ...برداشت قدم جلو سمت به و چرخاند را سرش,ارام تمیر با یقلب و افراشته یگردن با ثنا

 ...گرفتینم آنها ي باخته رنگ صورت از را نگاهش که یحال در

 ...یحرکت نیکوچکتر بدون...بودند مانده شانیجا سر بر زده خشک که ییآنها

 ...زد چنگ ناخواسته را ش نهیس, بود آمده رونیب بهت از یکم که ساینک
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 ...سوختیم اش نهیس درون يزیچ ییگو

 ...دیچک صورتش بر جوشان يها اشک و دیگزد دندان به را لبش

 ...سوختیم اش نهیس همانند هم چشمانش حاال

 ...را اش ناخواسته هق هق يصدا...دیشنیم را هقش هق يصدا ثنا حاال

 ...شدیم یتداع ذهنش در طالق روز پوزخند و دیشنیم را شیصدا

 ...دار شین يها حرف

 ...کردیم نگاهشان سرد و بود ستادهیا شان یقدم چند در حاال

 ...یاحساس نیکوچکتر بدون

 ...رفت عقب قدم چند و انداخت نییپا را سرش لحظه همان احسان

 ...نداشت را او ي نهیک پر چشمان به کردن نگاه يرو

 ...وجودش درون ور شعله آتش شدیم خنک داشت...دیچرخیم شرمش عرق از سیخ صورت يرو ثنا نگاه

 ...شدیم سردتر و سرد حاال نداشت یخاموش سالها که یآتش

 ...گرفت هیبق و نیریش طرف را سرش سپس

 ...کرد شان شده دیسف يها صورت ي حواله یحیمل لبخند

 ...شکست هم در شتریب وجودشان,فضا در شیرسا و محکم,سالم يصدا دنیچیپ با

 ...بود شده يجار زبانش از ناخواسته که یسالم

 ...یعل و نیریش وجود از ناخواسته یاحترام سر از

 ...اش سابق شوهر مادر و پدر

 ...آمد سمتش به روزها همان مانند, پدرانه و مهربان يلبخند با یعل

 ...خودت شهر به ياومد خوش...دخترم ياومد خوش-
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  مرد نیا...انداخت نییپا را نگاهش یخاص احترام با ثنا

 ...داشت دوستش پدرانه هم هنوز...بود محترم شیبرا هم هنوز

 ...بود دهیند را تمسخرش پر لبخند گاه چیه...دهینشن يبد حرف او از گاه چیه

 ...بود مغموم و غمزده, يخاکستر يروزها آن در نگاهش

 ...آشفته و نگران دل

 ...ممنونم یلیخ...راد جناب ممنونم- ثنا

 خود طرف به حرکت کی در را او و آمد سمتش به نداشت را ییجدا و يدور همه نیا طاقت گرید که مهسا,لحظه همان در

 ...دیکش

 ...کرد نگاهش خوب و گذاشت ثنا صورت طرف دو را دستانش

 ...ختیر اشک و کرد نگاهش لذت با

 ...دیخند و ختیر اشک

 ...فشرد خود به محکم و دیکش آغوش به را او سپس

 ...را سال چند نیا یدلتنگ کند کم خواستیم

 ,بزند زار مهرش پر و گرم اغوش در خواستیم دلش هم ثنا

 ... کردیم کنترل را خود یول,دیگو روزگار يها یسخت از

 ... نبود وقتش حاال

 ...گرفت يجا آغوشش در آرام فقط

 ...کردیم گرم را یبرف و سرد يهوا مهسا انیگر يصدا

 ...دیبخشیم حرارت

 ....زدلمیعز برم قربونت یاله-مهسا
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 تاحاال؟؟؟ يبود کجا

 ؟؟یگذاشت دلم به رو دنتید حسرت عمر هی خواهرم؟؟چرا آخه یرفت خبر یب ينجوریا چرا

 ...يردیبرمگ يروز هی بالخره دونستمیم...يایم که دونستمیم من

 ...ياومد خوش...بگردم دورت ياومد خوش

 ...کرد جدا او از را خود آرام ثنا

 ...دیخند مهربان لبانش

 ...کرد پاك را مهسا صورت يها اشک,آزادش دست با

 ...نکن هیگر...من دوست نکن هیگر- ثنا

 ...باش مطمئن...شهیهم از بهتر...خوبم من

 ...پدرم دنید برم دیبا االن...میزنیم حرف باهم مفصل بعدا

 ...منتظرمه

 ...دوخت نییپا به را نگاهش و داد تکان را سرش عانهیمط مهسا

 ...فشردیم یدست دو رو ثنا دستان و بود دهیچسب مادرش به,که یپوش قرمز ي بچه دختر به

 ...کرد نگاهش اندازه از شیب یاقیاشت با و زد زانو نیزم يرو مهسا

 ...رتشیح پر و کنجکاو چشمان به نگاه

 ...چسباند ثنا به شتریب را خود امیت یول, گرفت طرفش به را دستش

 ...اهشیس چشمان يرو...بود مانده او يرو ها نگاه ي همه

 ...اش یعروسک و یمهتاب صورت يرو

 ....کردندیم نگاهش ناباورانه

 ...من خوشگل, تو يناز چقدر....عروسک بشم فدات من یاله يوا-مهسا
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 ...کرد نگاه مادرش به درمانده امیت

 ؟؟يکرد سالم خاله به- ثنا

 ...انداخت باال را سرش امیت

 ..نوچ-امیت

 ...دیبوس را صورتش و دیخند آرام مهسا

 ...فشرد دست در را ثنا يبازو, بود ستادهیا کنارشان ساکت حال به تا که شهاب

 ...منتظره عمو...شهیم رید...زمیعز داخل میبر بهتره-شهاب

 ...شدند او حضور متوجه یهمگ حاال

 ...نکند درك را او حضور بود شده باعث دخترش و ثنا دنید

 ...شدیم خنک...تعجبشان پر و زده شگفت نگاه دنید از,کردیم فیک ثنا

 ...گذاشت سر پشت را آنها ي درمانده يها نگاه و شد ساختمان وارد, همراهشان و زد برهم را چشمانش

 ...را برده مات ي ها نگاه

... 

 ...آمد سراغش به استرس و ترس بازهم,بسته يها اتاق به شدن کینزد و آنها از شدن دور با

 ...دوخت شهاب به را نگاهش

 داخل؟؟؟ ادیب هم امیت زارنیم- ثنا

 ...ها یگرفت کم دست رو خان شهاب شما نکهیا مثل...به به-شهاب

 ...چرخونمیم دست هی با رو مارستانیب هی خودم من بابا

 ...اورد نییپا را شیصدا ثنا

 ...بزاره ریتاث روش ترسمیم...ادین امیت اصال باشه بهتر دیشا گمیم- ثنا
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 ...ستین ها بچه واسه یمناسب يجا مارستانیب

 ...هست بهش حواسم خودم...هستم من...من زیعز نباش نگران-شهاب

 اصال؟؟؟ چنده شماره اتاق- ثنا

 ...دیدیم ثنا يصدا و صورت در را ینگران شهاب

 ...باش آروم گفتم بهت...نباش هم يزیچ چیه نگران ایب من دنبال شما-شهاب

 ...دیکش امیت يموها يرو را دستش ثنا

 ...آرومم من- ثنا

 ...آورد باال را اضطرابش پر نگاه شهاب ستادنیا با

 ...دیدیم که آنچه از اش يناباور از پر نگاه

 ...بود داده هیتک وارید به را سرش و نشسته یاتاق در يرو به رو,یصندل يرو فروغ

 ...مند درد و بود شکسته اش چهره چقدر

 ...بود شده ریپ چقدر

 ...زدینر اشکش تا فشرد را چشمشم ي گوشه دست با ثنا

 ...دیکش نیزم يرو را شیپاها و داد فرو را بغضش

 ...بود غمزده چشمانش و خسته صورتش که يپسر...شد خارج شیور به رو اتاق همان از يپسر موقع همان

 ...است لیسه او که شدینم باورش ثنا

 ...برادرش

 ...شده الغر صورتش چقدر که کرد فکر خود با...دهیند رنجور همه نیا را او گاه چیه

 ...دیگز را لبش ي گوشه

 ...دیبوس را صورتش کنار و نشست مادرش کنار لیسه
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 ...بود امده نجایا به, دخترش دنید شوق به, ناخوش حال تمام با که يمادر

 خونه؟؟؟ ببرمت يخوایم-لیسه

 ...اصال انین دیشا... زمیعز نجایا يشد خسته حاال تا صبح از

 ...اونجا ارمشونیم اصال ای...دنبالت امیم اومدن هروقت

 ...زدیم حرف,کند باز را چشمانش نکهیا یب فروغ

 ...کردیم درد پر را اش نهیس...دیکشیم ثنا جان به آتش آلودش بغض يصدا

 ...نه-فروغ

 ...ادشیب تا نمیشیم جا نیا انقدر...رمینم جا چیه من

 ...انیم امروز یگفت خودت

 ...انداخت نییپا را سرش لیسه

 ...کرد خود حضور متوجه را آنها شهاب,کردن سالم يصدا

 ...ستادیا شیپاها يرو یسخت به و گرفت وارید به را دستش لیسه

 ...شدینم کنده ثنا صورت از تالطمش پر نگاه

 ...گذشتیم دنشیند از سالها که يخواهر صئرت از

 ...نداشتنش از

 ...نداشت کندن دل الیخ هم ثنا نگاه

 ...سرد و خصمانه هرچند, کند نگاهش خواستیم

 ...شد تمام ترسش باره کی به چرا دانستینم

 ...دیکش پر وجودش از استرس

 ...بود کرده آرامش یبیعج طرز به زیعز دو آن دنید
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 ...ماها و سالها بعد

 ...بود مانده دخترش تنها صورت يرو فروغ ي تابانهیب يها اشک از قرمز چشمان

 ...شیثنا صورت يرو

 ...دیبوس را دستش و زد زانو شیپا کنار...رفت سمتش به شهاب لحظه همان در

 ...خاله سالم-شهاب

 ...شدیم شتریب هرلحظه اش هیگر يصدا که یحال در, گذاشت شهاب سر يرو را دستش فروغ

 ...ستادیا لیسه کنار شد بلند کنارش از شهاب

 ...شد گشوده هم از دخترش گرفتن آغوش به يبرا فروغ دستان

 ...شدیم دهیشن یچاه اعماق از اش گرفته يصدا

  ...دلم زیعز ایب...دخترکم ایب-

 ...مادر گرم آغوش يبرا,دیکشیم پر وجودش دختر

 ...بود آن از محروم سالها که یآغوش

 ...شود گم دستانش انیم در, برود سمتش به اقیاشت با خواستیم دلش

 ....نتوانست یول

 ...دادینم را او به رفتن ي اجازه,گذشته بد يروزها خاطرات

 ...رفت عقب قدم چند و داد تکان را سرش

 ...را مادرش يدستها زد پس

 ...را آغوشش نخواست

 ...نداشت حرکت توان و ستیگریم تابانه یب که يمادر آغوش

 ...را کردنش لمس کینزد از و آمدن جلو توان
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 ...بود شده قفل,مادرش اشک از سیخ چشمان درون ثنا چشمان

 ..زد شیصدا نگران و دیکش را ثنا دست امیت

 ...حرکت نیا با

 ...کرد جلب خود طرف به را ها نگاه,اش کودکانه يصدا دنیچیپ با

 ...را زیلبر و مشتاق يها نگاه

 ؟؟؟یمامان-امیت

 ...کرد جدا ثنا دستان درون از را دستش زور به رفت سمتش به شهاب

 ...ماندن يبرا کردیم نالش امیت

 ...را مادرش دستان کند رها خواستینم, شدیم آلود بغض کم کم لبانش که یحال در

 ...بغلم ایب...عروسکم ایب-شهاب

 ...خوبه هم یلیخ حالش...برم قربونت ستین شیچ چیه یمامان

 ...شد دور ثنا از و کرد بغل زور به را او شهاب یول, خواستیم را مادرش فقط بهیغر همه آن انیم در امیت

 ...کرد حرکت رونیب سمت به او همراه...کند آرامش کردیم یسع که یحال در

 ...يباز برف میریم ما-شهاب

 ...خودش شدن دور يبرا, بود بهانه امیت وجود هم دیشا

 ...نداشت طاقت تصورش برخالف

 ...مانیپش يمادر و پدر يها اشک دنید طاقت

 ...شدن خرد...شکستن دنید طاقت

 ...شد گم مارستانیب لیطو يها راهرو انیم در, هیثان چند از کمتر در

 ...آمد ثنا سمت به قدم چند با لیسه
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 ...کردیم نگاه شهاب رفتن به و بود دهیچسب وارید به که ییثنا

 ...ماندش تنها گرید بار...گذاشتنش تنها ریمس به

 ...کردیم نگاهش اقیاشت با لیسه

 ...بود برادرانه حاال که یچشمان با...عشق با

 ...گرفت شیجلو مانند سپر را دستش دو و برگرداند را سرش ثنا

 ...عقب برو...این جلو-

 ...شد بسته ییا لحظه لیسه چشمان

 ...باش آروم...خب یلیخ-لیسه

 ...ششیپ برو خب نینیبب رو بابا که يومدین مگه

 ...نزار منتظرش نیا از شتریب

 ...برو

 ...کرد نگاه کنارش ي بسته در به ثنا

 ...بکشد نفس کرد یسع

 ...بود شده حبس اش نهیس در که ینفس

 ...رفت در سمت به و گرفت آن از را تابش یب نگاه

 ...امد ینم باال نفسش...زدیم محکم قلبش...دیلرزیم دستانش حاال

 ...شد اتاق داخل یآرام همان به و گشود یآهستگ به را در

 ...برگشت مادرش شیپ به و بست سرش پشت را در لیسه

 ...دیکش آغوش در را سرش 

 ...شد فروغ يها اشک از سیخ راهنشیپ که دینکش هیثان چند به
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 ...شد کینزد اتاق در موجود تخت تنها به کوتاه يها قدم ای ثنا

 ...نشستیم جانش در يشتریب شدت با غم,شدیم تر کینزد هرچه

 ...باشد مقتدرش و محکم پدر, تخت يرو دهیحرکتخواب یب و جان یب گوشت تکه نیا شدینم باورش

 ...استوارش شهیهم پدر...شیمایس خوش و پیت خوش پدر

 ...بود شده ریپ و دهیتک حد از شیب صورتش

 ...یاستخوان اش نشده اصالح صورت...دیسف شیموها اکثر

 ...ستادیا تختش کنار ثنا

 ...جانش کم تن به شده وصل يدستگاها و دم همه آن کنار

 ...گذاشت دستش کنار را دسش

 ...کنارش فقط

 ..با- ثنا

 ...رنگ دیسف سقف سمت به...گرفت باال را سرش

 ...دیکش یقیعم نفس

 ...مامرتب ینفس...لرزان ینفس

 ...شد رهیخ مارشیب صورتش و او به دوباره

 ...بابا- ثنا

 ؟؟؟ییبابا

 ...شد باز هم از کم کم چشمانش...برگشت طرفش به ریام سر

 ...دیدیم تار که یچشمان

 ...لرزان و تار
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 ...چشمانش گشودن با

 ...شکست ثنا يگلو در بغض, یرنگیب و یحال یب همه نیا دنیباد

 ...بود کرده ریاس خود وجود در ها مدت که نیسنگ یبغض

 ...نداشت را کردنش مهر توان گرید یول

 ...اتاق نیا در حاال

 ...باشد يقو خواستینم, بسته يها پنجره و در نیا پشت

 ...را بودن محکم خواستینم

 ...کندیم دل و درد پدرش يبرا که يدختر, باشد دهیکش زجر و دلتنگ يدختر خواستیم فقط

 ...کندیم يپدر شیاهایرو و الیخ در که يپدر يبرا

 ...دیکش یآسودگ سر از ینفس دنشید با ریام

 ...آرام ینفس

 ...بود شده راحت ییگو

 ...آرام...دیخند ژنیاکس ماسک ریز از لبانش

 ...نبود رسا گرید شیصدا

 ...بود درد از پر اش ضیمر شیصدا

 ؟؟ياومد-ریام

 دخترم؟؟؟ ياومد بالخره

 ...داد تکان را سرش اشک با ثنا

 ...بابا دل زیعز آخ-ریام

 ...ثنا آخ



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 885 

 ...پدر دستان به تر کینزد را دستانش...گرفت کینزد را سرش ثنا

 ...بابا جونم- ثنا

 کنه؟؟؟یم درد تیی؟؟جايخوایم يزیچ

 ...داد تکان را سرش ریام

 ...خوبم من نه-ریام

 ...ببخش...ببخش رو رحمت یب پدر...دخترم ببخش رو من

 ....ختیر ریام دردمند ي نهیس يرو ثنا يها اشک

 ...دیسف يها مالفه يرو, چشم ي گوشه از ریام يها اشک

 بابا؟؟ چرا- ثنا

 بودم؟؟ کرده کاریچ من ؟؟مگهيکرد رو نکاریا من با چرا

 آخه؟؟؟ چرا

 ن؟؟؟یکرد خراب رو زیچ همه چرا

 ...شد هم در اش چهره...دیچیپ ریام ي نهیس در درد

 ...ها ساعت و روزها یتمام يادآوری از

 ... دیترس ثنا

 ...گرفت دست در را دستش ریام که بزند صدا را یکس خواست

 ...فشرد را دستش بود بدنش در که یجان نیآخر با

 ...پدرانه و گرم گرید بار

 ...نرو-ریام

 ...قلبم آرامش نرو...نرو شمیپ از
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 ...کنم صدا رو دکتر دیبزار...سین خوب حالتون- ثنا

 ...داد تکان را سرش ریام

 ...من-ریام

 ...نامرد منه...ظالم منه...کردم بد بهت من

 ...یبخشیم رو من که بگو

 ...ثنا بگو بهم...شم راحت تا بگو

 ...کرد نگاهش نگران ثنا

 ...آورد ادی به را روزها یتمام و کرد نگاهش

 ...را ها حرف یتمام

 ...را شانیها گذاشتن تنها یتمام

 ...گذاشت برهم را چشمانش

 ...داشت دوستشان بازهم,ها یمروت یب تمام با...ها یرحم یب و ها ظلم تمام با

 ...بود پدرش

 ...اش ینوجوان و یکودک گاه هیتک

 ...را غشیدر یب يها محبت لذت...را روزها آن داشتن پدر لذت آورد ادی به

 ...را ها شدن گم آغوشش در لذت

 ... پدرانه يها یکش منت...دخترانه يها يباز لوس

 ...بود پدرش او

 ...بود گذاشته تنها که يپدر...بود زده تهمت که يپدر

 ...بود پدرش او
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 ...کردیم نگاهش بخش نانیاط و بود داده جا گرمش يدستها در را لرزانش و سرد دست, مدرسه اول روز که يپدر

 ...رفتیم صدقه قربان...زدیم حرف

 ...گشود را تارش و سیخ چشمان پدر دستان انیم در دستانش فشار با

 ...يدار حق...دونمیم...یبخشینم-ریام

 ...تو نفرت و تنفر عمر کی...عذابم عمر کی سزاوار من

 ...تر آرام شیصدا...شدیم بسته کم کم ریام چشمان

 ...گذاشات صورتش يرو و دیکش رونیب پدر دستان درون از را دستش ثنا

 ...کرد لمس را زبرش صورت

 ...دیبوس دخترانه يها محبت از پر را اش یشانیپ

 ...بابا بخشمیم- ثنا

 ....بخشمیم قلبم ته از...بخشمیم

 ...خورد یاندک تکان و دیخند ریام لبان

 ...تر گنگ...شدیم تر آهسته هرلحظه شیصدا

 ...باش مادرت مواظب-ریام

 ...افتاد تخت يرو مخالف جهت از ریام سر

 ...رها کنارش سردش دستان

 ...کرد نوازش را حرارتش یب و رنگ یب صورت...کردیم نگاهش یجیگ با ثنا

 ...کردیم شیصدا يوا آمد ینم در مانندش هق هق يصدا

 ...یسخت به

 من؟؟؟ ییجونم؟؟؟بابا بابا- ثنا
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 ...ینیبب تا اورده رو ات نوه نیبب کنن باز...بابا کن باز رو چشمات

 ...کردینم یحرکت گرید پدرش یول

 ...دیکشینم نفس...خوردینم تکان گرید

 ...زدینم گرید که یقلب يرو...گذاشات قلبش يرو را دستش ثنا

 ...برداشت شیرو از را لرزانش دست

 ...شد دور تخت از یکم...رفت عقب قدم چند

 ...کردیم نگاهش بهت با هنوز

 ...دیکش غیج دل ته از و گذاشت صورتش طرف دو را دستش,هیثان چند از پس

 ...دیچیپ شیگلو در خون طعم که يجور

 ...دیچیپ یم قبرستان سرد ي محوطه در قرآن خواندن يصدا

 ...يزار و هیگر يصدا

 ...رفتن يبو...آمد یم اسپند يبو

 ...خاك يبو

 ...بودند شده جمع, شده کنده تازه قبر دور يادیز افراد

 ...نیغمگ یصورت...بار اشک چشمان با

 ....داغدار

 ...تن بر اهیس يها لباس

 ...کردیم ناله و بود نشسته گل از پر قبر کنار نیزم يرو فروغ

 ...فرزندانش پدر...شوهرش دادن دست از غم در

 ...اش یشگیهم اوری و اری
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 ...آورد یم همه چشم به اشک اش غمزده يصدا

 ...زدیم ادیفر را رفتن که یدلتنگ يصدا

 ...زدیم زجه مردانه دستش کنار لیسه

 ...دیلرزیم شیها شانه

 ...ستیگریم همراهش و بود و کرد حلقه مادر فینح يها شانه دور را دستش

 ...بود دهیخواب آسوده که يپدر غم در

 ...کردندیم نگاهشان یناراحت با و زده حلقه دورشان یهمگ

 ...بود ستادهیا قبر يرو به رو شهاب

 ...کردیم نگاه سرش يباال عکس به,چشم به يدود نکیع و اهیس پا سرتا یلباس با

 ...بود دهید غسالخانه درون که یصورت با داشت فرق عکسش چقدر

 ...کند یخداحافظ او با بود توانسته آنجا شهاب

 ...روحش یب و جان یب جسم با

 ...کردیم نگاه تیجمع آن به و بود داده هیتک دهیخشک یدرخت به,پدر دار داغ یزن متر چند ي اندازه به ییا فاصله در

 ...کنان ونیش و انیگر تیجمع آن به

 ...بود بهت در هنوز ثنا

 ...مهلک و نیسنگ حد از شیب یشک در...يناباور در

 ...بود شده خشک چشمانش

 ...نداشت ختنیر يبرا یاشک گرید

 ...کردیم نگاه فقط

 ...داده دستش از زود چقدر که دیشیاند یم نیا به و کردیم نگاه
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 ...ماند دلش بر داغش که, نگذشته او به دنشیرس از قهیدق چند هنوز

 ...شهیهم يبرا

 ...کردیم فکر حسرت و داغ از پر

 ...کنند یزندگ خوشبخت و شاد هم کنار,توانستندیم که ییروزها به

 ...کند يسپر اش خانواده کنار در توانستیم را یخوب يها هفته چه

 ...کنارشان در...مادرش و پدر هیسا ریز

 ...بود سخت و سرد یسنگ تکه بشینص ییجدا سخت يسالها از بعد حاال

 ...گرفت يابر آسمان سمت به را سرش

 ...ریدلگ...بود گر شکوه نگاهش

 ...همه از

 ...شیخدا از یحت

 ...خواستینم او يبرا را شیآسا ییگو که ییخدا

 ...زخم و بود درد فقط

 ...نشست زده سرما درخت همان بر هیتک, نیزم يرو و شد خم شیپاها

 ...شد کمتر و کم لحظه هر تیجمع که, کرد نگاه و نشست آنقدر

 ...بودند آنجا یاندک تعداد فقط و رفته یهمگ بایتقر

 ...ستادیا کنارش يدختر حس که بود فاتحه خواندن حال در شهاب

 ... خواهش و التماس از پر یلحن و نگاه با

 ...تمنا از پر

 ...کننیم داغون رو خودشون دارن, نیکن بلند رو مادرش و لیسه آقا خدا ترو-
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 ...کرد نگاهش شهاب

 ...دیدرخشیم آفتاب نور در که مهربانش چشمان به

 د؟؟؟یشناسیم رو من شما-شهاب

 ...آره ییجورا هی راستش یعنی...نه-عسل

 ...شناسمینم رو شما من یول-شهاب

 ...زد یحیمل لبخند عسل

 ...کند یمعرف چگونه را خود دانستینم

 ...دیکن کمک شهیم حاال...هستم لیسه آقا خانوم دوستان از من-عسل

 ...داد تکان را سرش عانهیمط شهاب

 ...فشرد دست در را شیبازو و رفت لیسه سمت به سپس

 ...کردیم درك را او خوب یلیخ حاال و بود دهیچش را پدر دادن دست از غم خودش

 ...لیسه پاشو-شهاب

 ...بباره برف ممکنه شهیم سرد داره هوا

 ...شه بلند هم مادرت تا شو بلند

 ...گرفتینم پدر عکس قاب از نگاه لیسه

 ...خوامینم...نه-لیسه

 ...زارمینم تنهاش من...بمونم ششیپ خوامیم من

 ...ششیپ برم خوامیم

 ...آوردم کم گهید من...ام خسته منم

 ...ارهینم کم وقت چیه مرد هی...داداش شو بلند-شهاب
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 ...کند بلندش کردند یسع و رفت فروغ سمت به عسل کمک با يپر خاله

 ...بودند آمده تهران به عایسر مایش همراه به ریام فوت خبر از بعد

 ...بودند مانده هتل در دو هر و شود حاضر ریام مراسم در,بود نتوانسته امیت خاطر به مایش

 ...کردند دور آنجا از را فروغ و لیسه عسل کمک با و مادرش همراه به شهاب

 ...دهند انجام را مراسم يکارها تا, بودند رفته خانه به زودتر مهسا همراه به هم ساینک

 ...کرد نگاه ثنا به و چرخاند را سرش بود گرفته را لیسه يبازو ریز که همانطور شهاب

 ...کرد دورش آنجا از شودینم و نکرده وداع پدرش با یحساب و درست هنوز او که دانستیم خوب

 ...بود الزم ییتنها آن ثنا يبرا

 ...ستین تنها او که دانستیم شهاب هرچند 

 ...رفت پدرش مزار سمت به و شد بلند شیجا از ثنا, شدن خلوت و رفتن با

 ...اش يابد ي خانه سمت به

 ...اش گل پر آرامگاه

 ...زد زانو کنارش

 ...دیکش ها گل يرو گونه نوازش را دستش

 ...نبود يخبر بد خاطرات از ذهنش در گرید

 ...را کالمش زهر...را تلخش يها حرف اورد ینم ادی به گرید

 ...یمهربان و بود یخوب فقط

 ...بود یکودک نیریش و خوش خاطرات فقط

 ...گذاشت ها گل يرو را سرش

 ...دادیم را پدرش يبو نظرش به که ییها گل
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 ...را گرمش يها دست يبو

 بابا؟؟- ثنا

 ؟؟؟يشنویم که دونمیجونم؟؟؟م بابا رو صدام يشنویم

 ...دخترت...ثنا منم

 ...وقت چیه...بابا نبودم متنفر ازت وقت چیه من

 ...بودم ریدلگ فقط من

 ...تنها یلیخ...بودم تنها من...دهیرنج

 ...دمیبخش کن باور...بابا دمتیبخش من

 ...ببخش رو من هم تو

 ...نبودم برات یخوب دختر اگه ببخش

 ...دادم ات غصه یلیخ...کردم تتیاذ یلیخ دونمیم...یخواستیم که اونجور نبودم

 ...بابا ببخش

 ...ببخش

 ...دیچیپ مشمامش در ییبو زمان هم...نشست اش شانه يرو آرام یدست

 ...کرد بلند آرام را سرش

 ...خورد گره نیام رنگ سرخ چشمان در اش دهیخشک چشمان

 ...بود دهیند را او,تهران به آمدنش روز چند نیا یتمام در

 ...گمیم تیتسل-نیام

 ...کرد بغض ثنا

 ...گفتیم تیتسل بهش که بود یکس نیاول او



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 894 

 ...را پدرش مرگ تیتسل

 ...دیلرز لبانش

 ...شد دار نم چشمانش

 ...دوخت پدر بشاش و خندان عکس به را نگاهش

 ...مرد بابام- ثنا

 ...بگم رو نیا خوادینم دلم-نیام

 ...اما

 ...دیکشیم زجر داشت...ثنا شد راحت

 ...ما ي همه مثل

 ... بود پدرت اون

 ...بود تر سخت همه از اون واسه

 ...کردنش رها عذاب...دیکشیم دوش به رو دخترش کردن ترك عذاب عمر آخر تا موندیم اگه

 ...نکردنش باور

 ...شدینم صاف خودش با دلش بازهم شیدیبخشیم تو اگه یحت

 ...نهیبب رو دخترش دنیکش عذاب سخته یلیخ پدر هی واسه

 ...واست نشد مرهم یول دید اون

 ...باشه نداشته خطاهاش جبران واسه یفرصت ادم بد یلیخ

 ...یلیخ

 ...برگشت نیام طرف به ثنا

 ...گشت اش سبزه صورت يرو چشمانش



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 895 

 ...شد دخترش دنیکش عذاب باعث که,نبود یکس تنها اون- ثنا

 ...يکرد رو کار نیهم قایدق هم تو

 ...يداد زجر رو دخترت هم تو

 ...یگذاشت تنهاش

 ...يکرد رهاش

 ...بود رهیخ ثنا چشمان در چشمانش... نداختین نییپا را سرش نیام

 ...کردم اشتباه منم-نیام

 ...همه مثل

 ...نداشت کردن جبران فرصت پدرت...همه از شتریب دیشا

 دارم؟؟ من نظرت به

 ...دیچک ثنا صورت بر آرام اشک

 ...نداره پدر نام...نداره تیهو...نداره شناسنامه هنوز دخترت- ثنا

 ...فشرد هم بر را چشمانش نیام

 ...را مشتش همانطور

 جبرانه؟؟؟ قابل یکنیم ؟؟؟فکریکنیم فکر یچ خودت- ثنا

 ...دهینچش رو داشتن بابا طعم هنوز سالت سه دختر

 ...مونده دلش يتو دیام هی بابا از فقط

 ...شدندش دایپ دیام

 ...کرد نگاه برف آرام زشیر به و برگرداند را سرش نیام

 ...دمینچش رو دخترم داشتن طعم منم-نیام
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 ...گهید یکس کنار دنشید حسرت...شده بمینص حسرت فقط بودنش از

 ...داشتنش از...وجودش از محرومم منم

 ...ندارم هم رو دیام ذره هی اون یحت من

 ...نکردم پدرش نیگزیجا رو یکس وقت چیه من- ثنا

 ...نخواست...نخواستم

 ...کرد نگاهش نیام

 ...با تو بودن پس-نیام

 ...ستین شوهرم شهاب- ثنا

 ...را نگاهش دنیدرخش...را اهشیس چشمان برق دید وضوح به ثنا

 ...را قلبش یپوست ریز دنیخند

 ...داد پناه بهم اون- ثنا

 ...بانمیپشت و همراه شد یمروت یب همه اون ي تو

 ...مرهمم...دمیام شد

 ...مینبود هم امیت و من, نبودن خانوادش و اون اگه

 .. هرچند

 ...بشه همراهم...بشم همراهش شهیهم واسه که خواسته ازم

 ...کرده ثابت بهم رو عشقش

 ...ستین یالک و پوچ تو مثل داشتنش دوست

 ...کنم فکر بهش خوامیم

 ...دوباره شروع هی به...دیجد یزندگ هی به
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 ...بخندم دلم ته از گهید بار هی خوامیم

 ...روز اون ي واسه کنم تالش خوامیم...داشت دوست بابا که يهمونجور

 ...رهیبگ آروم روحش خوامیم

 ...انداخت نییپا را سرش نیام

 ...يدار دوست که يهمونطور...يخوایم که اونجور,یکن یزندگ که توء حق نیا-نیام

 ه؟؟یچ امیت حق- ثنا

 ...خوادیم رو پدرش اون

 ...کرد نگاهش ملتمسانه نیام

 ...من-نیام

 ...بگذرم ازش تونمینم کن باور ثنا

 ...ازش گذشتن سخته یلیخ...رمیبگ اون و خودم از رو حق نیا تونمینم

 ...ببخشم رو خودم تونمینم وقت چیه ياونجور

 ...کنم جبران یکم يجور نیا بزار

 ...بشم آروم منم بزار

 ...دیوزیم يسرد باد...شد بلند شیجا از آهسته ثنا

 ...برف پر و سوز پر

 ...رمیبگ ازتون رو حق نیا نخواستم منم- ثنا

 ...کدومتون چیه از

 ...شیا یواقع پدر با...باشه پدرش با داره حق امیت

 ...گمیم بهش مناسب فرصت يتو
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 ...باشه پدرش شیپ تونستهیم که ییروزها...بخوره رو رفته دست از يروزها حسرت من مثل اونم خوامینم

 ...کنمینم محروم باباش وجود از رو دخترم من

 ...شد دور آنجا از آرام ثنا

 ...گرفت دهینشن و دیشن را نیام يصدا که یحال در

 ...خورمیم حسرت شهیهم من یول-نیام

 ...کردندیم کمک ينحو هر به و بودند آنجا هرساعت و هروز يپر خاله و شهاب

 ...کردینم غیدر یکمک چیه از و رفتیم ور آن به ور نیا از...دادیم انجام را مراسم يکارها لیسه همراه شهاب

 ...نشد حاضر پدرش مراسم از کدام چیه در گرید ثنا یول

 ...نخواست...نتوانست

 ...زدیم حرف او با و رفتیم مزارش سر بر را یساعت روز هر فقط

 ...کردیم دل و درد

 ...خودش و بود خودش يبرا فقط روزها نیا یتمام در

 ...اش دهید داغ دل و خودش يبرا فقط

 ...نبودنش از...گذشتیم پدرش رفتن از روز هفت

 ...بردیم سر را اش حوصله...کردیم بد را حالش موجود نیسنگ جو...بود شده ریگ بهانه يبد طرز به روزها آن در امیت

 ...نداشت را نیغمگ يها چهره دنید و سکوت همه نیا تحمل و بود گانهیب غم با او کودکانه و شاد وجود

 ...توانستینم کس چیه...کند آرامش توانستینم گرید هم شهاب

 ...رفتن ي بهانه...گرفتیم را خانه ي بهانه مدام

 ...را اش دهیند دوست ي بهانه یگاه و

 ...شد اتاق وارد ثنا که,بود او با رفتن کلنجار حال در مایش
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 ...رفت اش طرف به ثنا دنید با امیت

 خونه؟؟ میگردیبرم یک پس,شدم خسته من یمامان-امیت

 ...شمایم اخراج مهد از

 ...دیبوس را صورتش ثنا

 ...شو حاضر اتاقت يتو برو حاال...میگردیبرم زود یلیخ دخترم نباش نگران-

 ...امیم االن منم...ییجا میبر باهم میخوایم

 ...دخترم برو

 ...مشترك اتاق طرف به امیت رفتن با

 ...گرفت دست در را دستانش و نشست کنارش هم مایش, کرد رها مبل يرو را خود ثنا

 ده؟؟یپر رنگت همه نیا خوبه؟؟؟چرا حالت-مایش

 ...خوبم- ثنا

 ...برتتیم يبر يبخوا هرجا برگرده شهاب کن ؟؟صبريبر يخوایم کجا-مایش

 ...بود رهیخ رو به رو به ثنا

 ...رمینم یخاص يجا- ثنا

 ؟؟؟یچ پس-مایش

 ...بزنم قدم یکم اطراف نیا برم خوامیم فقط- ثنا

 ...رفته سر اش حوصله هم بچه نیا

 ...دمیشا

 ...مامان شیپ برم سر هی دمیشا

 ...گهید شهیم تموم مراسم امروز گفت شهاب



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 900 

 ...بخورم رو اون رفتن دست از حسرت هم عمر هی خوامینم

 ...ادیز یلیخ...مایش کردم فکر یلیخ مدت نیا يتو

 ...کنهیم پر رو وجودم یناآروم شهر نیا به برگردم یوقت کردمیم فکر شهیهم راستش

 ...شمیم شونیپر

 ...بکشم نفس هواش يتو تونمینم و شهیم بد حالم

 ...بودم نجایا که ییا هفته کی نیا اما

 ...شد رهیخ دوستش مهربان چشمان به ثنا

 ...آرومم یبیعج طرز به...آرومم اما چرا دونمینم- ثنا

 ...يدور سال چند نیا یتمام از تر آروم

 ...ستین يخبر ها دلشوره و ترس اون از گهید

 ...ستمین آشفته گهید یول...نه باشم خوب نکهیا نه

 ...غمه فقط وجودم يتو

 ...شد هم تر شیب بابا رفتن با تازه...نبوده جدا ازم وقت چیه که یغم

 ...مادر و پدر دنید

 ...کرد آرومم لیسه ي دوباره دنید

 ...چرا دونمینم

 ...دنیند همه نیا...یسست همه نیا خاطر به ادیم بدم خودم از یگاه

 ...کردن بد دونمیم

 ...دارم دوستشون یول دادن رنج دونمیم

 ...هستن خانوادم
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 ...سین خودم دست...رمشونیبگ دیند تونمینم

 ...مایش تونمینم

 ...کشمیم عذاب شتریب خودم ينجوریا...ارمیب دووم ينجوریا تونمینم

 ...خوادیم یراحت دلم...ندارم طاقت گهید من

 ...دیکش اغوش در را سرش مایش

 ...زمیعز دونمیم-مایش

 ...کنهینم سرزنش زایچ نیا واسه رو تو یکس...یگیم یچ فهممیم

 ...وقت چیه

 ...بده انجام رو هست درست یکنیم فکر که يهرکار جا همه و شهیهم

 ...گهیم بهت قلبت که يهرکار

 ...کنارشونه در بودن تو حق...هستن تو وجود از ییجز خانوادت

 ...باشه اونها از يدور,غصه و غم و یتاب یب همه نیا لیدل دیشا

 ...بده گهید فرصت هی اونها و خودت به

 ...شد حاصل یمرهم دیشا

 ...یگرفت آرامش دیشا

 ...تنهاس یلیخ االن مادرت ضمن در

 ...داره احیاحت بهت یهرکس از شتریب اون

 ...دونمیم- ثنا

 ...فرار از شدم خسته گهید...بزنم حرف شهاب با برم خوامیم هم بعدش

 ...بگم بهش دیبا که هست زهایچ یلیخ
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 ...گذرهیم من از ازدواجش درخواست از یماه کی بایتقر

 ...خواستم فرصت ازش موقع اون

 ...بده وقت بهم گفتم بهش

 ...ستین مشخص خودم با فمیتکل هنوز من

 ...بدم رو جوابش تا دهیرس وقتش گهید کنمیم فکر االن اما

 ...کرد نگاهش ترسان و نامطمئن...کرد جدا آغوشش از را ثنا مایش

 ؟؟؟یبگ بهش يخوایم یچ-مایش

 ...زد یجان یب لبخند ثنا

 ...نترس- ثنا

 ...بدم گهید فرصت هی اون و خودم به خوامیم...کنم تیاذ رو داداشت خوامینم

 ...آورد رو بهم یخوشبخت يسر نیا دیشا

 ...يدید چه رو خدا

 ...کرد شروع اول از بشه دیشا

 ...بود نگران مایش نگاه

 شده؟؟؟ روشن خودت با فتی؟؟تکلياومد کنار خودتت با یمطمءن-مایش

 ...رفت اتاقش سمت به و شد بلند کنارش از حرف یب ثنا

 ...کرد بلند آسمان سمت به را سرش مایش

 ...آمد باال گونه دعا شیها دست

 ...کن درست رو زیچ همه خودت ایخدا-مایش

 ...یخوش و ریخ به
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 ...یدونیم صالح خودت که طور هر 

 ...شدند ادهیپ یتاکس از ابانیخ سر

 ...بود دستش درون امیت کوچک دست

 ...بروند ادهیپ خانه تا را ابانیخ کل خواستیم دلش

 ...گذشته يروزها ادی به

 ...ها میقد همان ادی به

 ...نشاط و يشاد از پر يروزها همان

 

 گذشتم کوچه آن از باز یشب مهتاب ، تو یب

 گشتم تو دنبال به رهیخ شدم چشم تن همه

 وجودم جام از شد زیلبر تو دارید شوق

 ! بودم که وانهید عاشق آن شدم

 

 ...کردیم یط مایش همراه را ریمس نیا کل که ییروزها ادی به

 ...مدرسه تا خانه از...خانه تا مدرسه از

 ...دل ته از و مستانه ییها خنده با

 ...پدرش همراه

 ...نیام همراه آخر در و

 ...عشق با
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 دیدرخش تو ادی گل جانم نهانخانه در

 دیخند خاطره صد باغ

 دیچیپ خاطره صد عطر

 

 ...بود شده تنگ روزها آن يشاد يبرا دلش چقدر

 ...صدا پر و بلند يها خنده يبرا

 ...شیها طنتیش يبار

 ...زدندیم قدم خاطره پر يها کوچه درون

 ...روزها آن عطر از پر

 ...بود زده قدم او با که ییها کوچه درون

 ...رفتیم را ریمس همان دخترش دست در دست حاال

 

 میگذشت کوچه آن از هم با یشب که دیآ ادمی

 میگشت دلخواسته خلوت آن در و میگشود پر

 

 ...گفتیم شیها یگ بچه از و رفتندیم

 ...اولش اول همان از

 ...دوستانش و برادر...مادرش...پدرش از

 ... شدن عاشق آخر در و

 ...سپردن دل...باختن دل
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 ...شدن عروس

 

 مینشست يجو آن لب بر یساعت

 اهتیس چشم در ختهیر جهان راز همه تو

 نگاهت يتماشا محو همه من

 آرام شب و صاف آسمان

 رام زمان و خندان بخت

 آب در ختهیر فرو ماه خوشه

 مهتاب به برآورده دست ها شاخه

 سنگ و گل و صحرا و شب

 شباهنگ آواز به داده دل همه

 

 ...دادیم گوش دقت با امیت و گفتیم او

 ...دیرس شان خانه ي بسته در به تا دیشن انقدر و گفت انقدر

 ...بود شده دهیپوش یمشک يها پارچه با که يدر

 ...وارید بر پدر عکس دنید از...اهیس ي پارچه همه آن دنید از گرفت گرید بار دلش

 ...نامش خواندن از

 ...شد فشرده هم در قلبش

 ...بودند کرده يسپر باهم خانه نیا در ییروزها چه

 ...بودند ختهیر اشک چقدر و دهیخند چقدر
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 : یگفت بمن تو:  دیآ ادمی

 ! کن حذر عشق نیاز

 کن نظر آب نیا بر چند يا لحظه

 است گذران عشق نۀیآئ ، آب

 است نگران ینگاه به نگاهت امروز که تو

 است دگران با دلت که ، فردا باش

 ! کن سفر شهر نیاز يچند ، یکن فراموش تا

 

 ن؟؟یاومد ایدن به لیسه ییدا با یگفت واسم که خودته؟؟؟همونجا ي خونه نجایا مامان-امیت

 ...اس خونه همون نجایا...زمیعز آره- ثنا

 بزرگ؟؟ مامان شیپ میبر میخوایم االن-امیت

 ...آره- ثنا

 ...فشرد زنگ يرو را انگشتش سپس

 ...باشد تنها خانه در مادرش فقط خواستیم دلش

 ...شد باز در که نگذشته هیثان چند هنوز

 ...پدر حضور از یخال ي خانه...شد خانه وارد و کرد مرتب را چادرش گرید دست با ثنا

 ...بود شده غربت ارید یراه و بود کنده دل دیناام شیپ سال سه از تر شیب که ییا خانه

 ...برگشت هم خودش...بود رفته خودش
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 ...خود لیم با هربار

 ...امیت با همراه

 ...بود ییا خاطره ي کنده یتداع شیبرا خانه نیا ي هرگوشه...گرفت جان خاطراتش گرید بار اطیح دنید با

 ...چرخاند اطیح دور تا درو را نگاهش

 ...گفتند ندهیآ از و بودند نشسته گرفته خاك تاب نیهم يرو نیام با يخاستگار روز

 ...عشق از مست

 ...تلخ و شوم یسرنوشت از خبر یب

 

 : گفتنم تو با

 ؟ عشق از حذر

 ندانم

 ؟ تو شیپ از سفر

 نتوانم هرگز

 زد پر تو يتمنا به من دل که اول روز

 نشستم تو بام لب کبوتر چون

 گسستم نه ، دمیرم نه من ، يزد سنگ بمن تو

 دشتم يآهو من و يادیص تو:  که گفتم باز

 گشتم و گشتم جا همه ، درافتم تو دام به تا

 ندانم عشق از حذر

 ! … نتوانم ، نتوانم هرگز تو شیپ از سفر
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 ...شد باز شیرو به در که برد رهیدستگ سمت به را دستش يورود در به دنیرس با

 ...لیسه صورت يرو نگاهش...ماند نیزم و آسمان انیم ثنا دست

 ...رفت عقب به قدم به قدم و کرد رها را در دنشید با لیسه

 ...تر جلو قدم به قدم ثنا

 تو؟؟؟ امیب نیکینم دعوتم- ثنا

 

 ختیر فرو شاخه از یاشک

 ! ختیبگر و زد یتلخ نالۀ شب مرغ

 دیلرز تو چشم در اشک

 دیخند تو عشق بر ماه

 

 دمینشن یجواب تو از دگر که دیآ ادمی

 دمیکش اندوه دامن در يپا

 دمینرم ، نگسستم

 

 هم دگر يشبها و شب آن ، غم ظلمت در رفت

 هم خبر آزده عاشق از دگر یگرفت نه

 ! هم گذر کوچه آن از گرید یکن نه

 گذشتم کوچه آن از من یحال چه به اما ، تو یب
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 يریمش دونیفر

 

 ...نگفت چیه لیسه

 ...کردیم نگاه فقط...نداشت گفتن يبرا یحرف

 ...دیماس دهانش در جمله اول ي لحظه همان و امد رونیب یاتاق از ساینک زمان هم

 ... سه بود یک-ساینک

 ...کرد نگاهش ثنا

 ...سالم- ثنا

 ...نشست نیزم بر آرام و زد سرش پشت وارید بر را اش هیتک حرف یب ساینک

 ...را اش زده شرم و مانیپش نگاه حالت کردیم حس یخوب به ثنا

 ...بسوزاند را زخمشان و شود نمک تیموقع نیا در خواستینم دلش

 ...بود تر یزخم خودش هرچند

 هستش؟؟...نمیبب رو مامان اومدم- ثنا

 ...ستیگر صدا یب و آرام و گذاشت زانوانش يرو را سرش ساینک

 ...آمد طرفش به یکم لیسه

 ...اتاقشه يتو-

 ...کردیم یتاب یب یلیخ...دهیخواب قرص زور به

 ...رو بابا یتاب یب

 ...رو تو
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 ...اش نهیس به نهیس...ستادیا لیسه کینزد ثنا

 ....خواستیم را آغوشش عانهیمط نا دلش

 ...را اش يبرادر حس لمس

 ...کردم یتاب یب یلیخ منم- ثنا

 ...ادیز یلیخ

 ...نگرفت رو دستم یچکسیه...دینرس دادم به کس چیه یول

 ...گرفت سمتش به را امیت دست سپس

 ...گردمیم بر ن؟؟؟زودیباش مواظبش لحظه چند شهیم- ثنا

 ...کرد نگاهش ناباورانه لیسه

 ...باشد مواظبش خواستیم...سپردیم او به را دخترش او

 ...زد زانو امیت کنار لیسه

 ... دیبوس و گرفت دست در را دستش

 ...کرد نوازش را شیموها گرید دست با

 ...برگردم من تا بمون لتیسه ییدا شیپ- ثنا

 ...زد زل ثنا به اش یاشک چشمان با لیسه

 ...رفت مادرش و پدر مشترك اتاق سمت به و کرد تند را شیها قدم,نداشت ماندن تاب گرید ثنا

 ...کرد پرت اتاق درون به را خود کرد باز را در

 ...بکشد نفس کرد یسع و بست را چشمانش لحظه چند

  کردیم رها برادر اغوش در را خود و شدیم رسوا دلش,بود مانده انجا شتریب لحظه چند اگر دانستیم

 ...کردیم هیگر پدر رفتن دست از غم در و
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 ...گشود را چشمانش آمد شیجا سر نفسش که یکم, شد آرام که یکم

 ...دهیخواب تخت يرو صدا یب و آرام مادرش

 ...بود درد پر هم خواب در صورتش

 ...گرفت دست در را اش دهیچروک دست و نشست کنارش

 ...بدهد دست از هم را او خواستینم گرید

 ...بودند شیها ییدارا تنها ها آن

 ...کند نگاه را مهربانش صورت و ندیبش ها ساعت خواستیم دلش

... 

 ...غروب به رو...رفتیم یکیتار به رو کم کم هوا

 ...ردیمک نگاه را خوابش در غرق مادر و بود نشسته فروغ تخت کنار ثنا

 ...کندیم دل درد او با و نشسته کنارش که, است ساعت چند دانستینم

 ...نگرفت, مادرش صورت از نگاه هم در يصدا دنیشن با یحت

 ...نشست تخت کنار,شیپا نییپا و شد داخل آرام ساینک

 بزنم؟؟ حرف باهات یکم خوامیبمونم؟؟؟م نجایا کمی تونمیم-ساینک

 ...کردینم نگاهش ثنا

 ...زدینم یحرف

 ...ثنا کردم يبد حقت در یلیخ من-ساینک

 ...دونمیم خوب رو نیا خودم

 ...دنتیکش عذاب باعث...شدم دنتیرنج باعث چقدر دونمیم

 ...يدادیم آزارم چون بدم آزارت خواستمیم اما دونستمیم هام موقع همون
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 ...رمیبم خواستیم دلم کردمیم نگاه نیام صورت به وقت هر

 ...شد بدتر روز به روز اما شمیم آروم نجوریا کردمیم فکر...بدم عذاب رو شده شیناراحت باعث که هرکس,خواستیم دلم

 ...همه مثل...نداشتم خبر قتیحق از من

 ...خودت مثل

 ...يکرد انتیخ شوهرت به تو کردمیم فکر

 ...برادرم به

 ...بود امیدن تمام که یکس به

 ...نداشتم رو دنشیکش عذاب تحمل و بودم خواهرش من

 ...کردم اشتباه من

 ...کردم که ییکارها ي همه بابت متاسفم

 ...زدم ناخواسته و خواسته که ییحرفها بابت

 ...ببخش رو من بگم ومدمین االنم

 ...بگذر گناهانم از

 نه

 ...دمیکش زجر منم بگم بهت تا اومدم فقط

 ...شکستم,یشکست و زدم بهت که ییحرفها تمام ي اندازه به

 ...تونمینم یحت من

 ...بشم دار بچه تونمینم

 ...دیباریم زیر کی ساینک چشمان...کرد نگاهش متعجب ثنا

 ...ببرم گور به رو بچم کردن بغل حسرت...بکش حسرت عمر آخر تا دیبا-ساینک
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 ...کرده محروم شدن پدر نعمت از هم رو لیسه یحت من وجود

 ...کنهیم يباز امیت با داره يجور چه نیبب رونیب برو

 ...خندهیم داره يجور چه نیبب برو

 ...کنهیم یبچگ تو دختر همراه و شده بچه که نیبب برو

 ...بود آمده هوش به تازه که کردیم فکر يروز به ثنا

 ...مانشیزا از بعد روز

 ...بست را چشمانش

 ...گرفت جان چشمانش شیپ روز آن ریتصاو

 "...تیتسل ای بگم کیتبر بهت دیبا دونمینم-"

 ...دیچک نییپا اش بسته چشمان از اشک قطره کی

 ....بچه دنید بودم رفته شیپ قهیدق چند "

 ...ها فرشته مثل...بود دهیخواب اروم و ناز یلیخ

 چرا؟؟ یدونیم...سوخت براش دلم

 "يمادر نیهمچ داشتن خاطر به

 ...سوخت دلش

 يبد سمت به...روندیم یاهیس سمت به ناخواسته و خواسته, که ینادان يها انسان حال به سوخت دلش

 ....شودیم خودشان بینص ها يبد و ها یاهیس آخر در و

 ...خودشان ریگ بانیگر

 يندار رو ییا بچه نیهمچ داشتن اقتیل ه؟؟تویچ یدونیم "

 باشه تو يرو که مادر اسم فیح
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 نبند دل بهش پس يندار رو داشتن بچه و بودن مادر اقتیل اصال تو

 یباش داشته نهیس در یدل اصال دونمیم دیبع چند هر

 خورهیم خط روت از هم بچه نیا اسم.. خورد خط برادرم شناسنامه از اسمت نکهیا از بعد ، حال هر به

 "اون يرو از تو اسم نیهمچن و

 ...هست هنوز که دانستیم...بود بچه عاشق که يبرادر حال به سوخت دلش

 ...خودش يروزها آن حال به سوخت دلش

 ...ها نیا يروزها نیا

 ...گذاشت ثنا يزانو يرو را دستش ساینک

 ...باشه مادر اسمم ندارم اقتیل که بودم منم...نداشتم رو داشتن بچه اقتیل که بودم من نیا-ساینک

 ...دیرس دار حق به حق

 ...نبودم تیزندگ شدن خراب يتو ریتقص یب من

 ...کنم رفتار تر عاقالنه تونستمیم...باشم بهتر تونسمیم

 ...ثنا مونمیپش

 ...شمیم عذاب دارم

 ...دیپاش هم از...شد خراب تو یزندگ

 ...جهنم خودم یزندگ

 ...نبود گهید لیسه

 ...نبود خودشم يبرا...نبود من يبرا

 ...دیند کس چیه...دمیکش زجر شدم تباه و نداشته یزندگ از چقدر که دینفهم چکسیه

 ...بفهمه یکس که نخواستم من
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 ...ندارم شوهر گهید نگفتم...نگفتم يزیچ هم خانوادم به یحت من

 ...شدم تر تنها هم تو از من

 ...تر کس یب

 ...بود گرفتارت هنوز نیام ها اتفاق نیا تمام با

 ...داشت دوستت عاشقانه و کردیم فکر بهت هنوز

 ...بود متنفر من از لیسه یول

 ...باشه کنارم هم لحظه کی خواستینم

 ...کردیم فرار من از فقط اون...لیسه

 ...ثنا کردیم انتیخ بهم لیسه

 ...دونمیم رو زیچ همه...دونمیم خوب اما دونمینم من کنهیم فکر

 ...ومدینم خونه شبا گهید چرا...کردینم تحملم گهید چرا دونمیم

 ...ستیگر تلخ و گذاشت دهانش يرو را دستش ساینک

 ...نشست کنارش و امد نییپا تخت يرو از ثنا

 ...نداشت را کس چیه ینیچن نیا دنید تحمل

 ...بود اش یخون دشمن نفر کی آن اگر یحت

 ...ساینک به برسد چه

 ...برادرش زن

 ...گذاشت لرزانش يها شانه يرو را دستش

 ...دمینکش آه وقت چیه...نکردم هیگال خدا شیپ ازت وقت چیه من یول- ثنا

 ...وقت چیه
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 ...کرد نگاه مهربانش چشمان به و کرد بلند را سرش ساینک

 ...ثنا هستم شرمندت عمرم آخر تا من-ساینک

 ...دیکش آغوش در را او ناخواسته ثنا

 ...شدن یخال یاندک يبرا تیامن پر یآغوش...داشت ازین روزها آن خودش که یآغوش

 ...کشاند اتاق درون به را لیسه که,بود بلند آنقدر ساینک يها هیگر يصدا

 ...کردیم نگاه انها به و بود ستادهیا کنارش متعجب هم امیت

 سا؟؟ینک خبره چه-لیسه

 ...خوابه مامان ینیبینم مگه تر واشی

 ...کرد نگاهش نیخشمگ و غضب پر ثنا

 ...ندازدیب نییپا را سرش لیسه شد باعث که ینگاه

 ...دمینم رو اجازه نیا بهت ؟؟؟منیفهمیم یبزن حرف ينجوریا زنت با يندار حق تو- ثنا

 ...کرد نگاهش, بود بسته نقش لبانش ي گوشه که یآرام لبخند با لیسه

 ...امد مادرش سمت به و کرد رها را لیسه دست امیت

 کنه؟؟؟یم درد کنه؟؟؟دلشیم هیگر یچ ي واسه عمه مامان-امیت

 ,گرفت يشتریب شدت ساینک هق هق پر ي هیگر امیت يصدا دنیشن با

 ...دیاین رونیب نیا از شیب شیها درد يصدا تا,فشردیم دهانش يجلو را دستش که یحال در

 ...گرفت امیت سمت به را گرشید دست

 ...نشست شیپاها يرو و شد کشینزد امیت

 ...کرد نگاهش اقیاشت با و فشرد اش نهیس به را سرش ساینک

 ...برادرش دختر به نگاه
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 ...اهشیس چشمان به نگاه

 ...کوچولو خانوم من شم فدات یاله...زمیعز بره قربونت به عمه که یاله-ساینک

 ...کرد پاك کوچکش يها دست با را صورتش بر روان يها اشک امیت

 کجاست؟؟؟ بابام یدونیم شما-امیت

 ...دوخت لیسه و ثنا به را نگاهش درمانده ساینک

 ...رفت اتاقش سمت به و گذشت لیسه کنار از هم در ییها اخم با و کرد بلندش و گرفت را امیت دست ثنا

 ....دونمیم من- ثنا

 ...کردیم يباز عروسکش با و بود نشسته ثنا تخت يرو امیت

 ...انداخت اتاق به ییا دوباره نگاه ثنا...دوخت او به را منتظرش نگاه اتاق درون به ثنا شدن وارد با

 ...دهیچ خودش که بود ییا گونه همان زیچ همه

 ...مرتب و زیتم...خود يسرجا زیچ همه

 ...ترش قبل يروزها مثل...رفته نجایا از که يروز همان مثل

 ...گشود باز را درش و رفت اش یشخص کمد سمت به یمعطل یب

 ...شد گم شیها خاطره از یموج انیدرم,در شدن باز با

 ...اش یجوان خاطرات انیم در

 ...اش یعاشق و عشق

 ...رفت شیها عکس آلبوم سمت به,یداشتن دوست لیوسا به توجه یب

 ...بود کرده پنهان کمد در رفتنش روز که ییها آلبوم

 ...بود دهید را ها عکس یتمام ولع با بار نیآخر يبرا روز آن

 ...یحداحافظ تمامش با و کرده مرور را گذشته یتمام
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 ...ياجبار وداع جور کی

 ...گذاشت شیجلو را ها آلبوم و نشت نیزم يرو

 ...را گذشته ي همه...کند مرور را همه گرید بار توانستیم حاال

 ؟؟ینیبب رو بابات عکس يخوایم- ثنا

 ...کرد نگاهش یسوال حالت با امیت

 ؟؟؟يندار ییبابا از یعکس یگفتیم که تو-امیت

 نه؟؟؟ ای شینیبب يخوایم...دارم نجایا اما...نداشتم اونجا- ثنا

 ...نشست کنارش امیت

 ...کرد نگاه چشمانش به صاف

 ؟؟؟یگفت دروغ یعنی-امیت

 ...زد شیصدا حرص پر ثنا

 ...بده رو من جواب نه؟؟فقط ای ینیبب يخوایم ام؟؟؟گفتمیت- ثنا

 ...انداخت نییپا را سرش امیت

 ...دیکش اش یشمیابر يموها يرو دست ثنا

 ...خانومم دیببخش...زمیعز دیببخش- ثنا

 ...سین خوب حالم خدا به

 ...نده آزارم گهید تو...کن درکم یکی تو

 ...کرد نگاهش نیغمگ امیت

 کنم؟؟؟ کاریچ یعنی-امیت

 ...بگم قصه واست خوامیم نیبش پام يرو نجایا ایب...برم قربونت یچیه- ثنا
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 ...نشست شیپاها يرو و فت سمتش به امیت

 ؟؟يدیم نشونم هم رو بابا عکس-امیت

 ...بدوم نشونت خوامیم عکس یکل...دمیم نشونت عمرم آره- ثنا

 م؟؟یکن داشیپ میبر میتونیم میدید رو عکساش یوقت-امیت

 ...یکنیم داشیپ تو...شهیم دایپ آره- ثنا

 ...دوخت مختلف يها عکس به را نگاهش و داد مادرش يها صحبت به گوش,جانیه از پر و مشتاقانه امیت

 ...دیدرخش یخوش از اهشیس چشمان و زد لبخند پدرش يجا به نیام عکس دنید با امیت

 ...دیدیم را پدرش يها عکس دارد که شدینم باورش

 ...بود دهید اش کودکانه ياهایرو و خواب در فقط حال به تا که یکس

  و دیخندیم

 ...زدیم حلقه درشتش چشمان در اشک

 ...دیخندیم دوباره باز و... کردیم بغض

 ...شناختیم را پدرش او حاال

 ...کجاست و ستیک دانستیم

 ...داشت او از یعکس

 ...دارد پدر دیبگو دوستانش یتمام به توانستیم حاال

 ...کردند مرور را خاطره و عکس یکل باهم روز آن

 ...مسافرت...یعروس...ينامزد يها عکس

 ...نیریش يها عکس

 ...لرزاندیم را ثنا دل که ییها عکس
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 ...داشتیم وا تپش به را قلبش و کردیم گرم را وجودش

... 

 ...برساند هتل به را آنها که کرد قبول, لیسه ادیز يها اصرار با

 ...شد ادهیپ نیماش از بود رفته خواب به آغوشش درون امیت که یحال در, یآرام تشکر با دنیرس با

 ...زد شیصدا و شد ادهیپ همراهش هم لیسه

 ثنا؟؟؟-لیسه

 ...برگشت طرفش به ثنا

 ؟؟؟يایم بازم-لیسه

 ...نمشیبب نشد امروز...باشه داریب مامان که امیم صبح روز هی- ثنا

 ...نده بخش ارامش قرص بهش نقدریا گهید ضمن در

 ...ستین درد يدوا قرص

 ...کرد یآرام تبسم لیسه

 ؟؟يایه؟؟؟میچ مرهمش دونمیم من-

 ...زد پلک ثنا

 ...منتظره زنت...برو...دنشید امیم-

 ...امیب يخوایم اگه

 ...ينکرد و يکرد چه که کنم فراموش يخوایم اگه

 ...باش شوهر زنت واسه یباش داشته ثنا اسم به يخواهر بازم يخوایم اگه

 ...باش مرد

 ...دمیچش رو نداشتن طعم من
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 ...بچشه نیا از شیب هم اون نزار...تحمله قابل ریغ...سخته

 ...شه من مثل اون نزار

 ...داد تکان نانیاطم پر را سرش لیسه

 ...بود همسرش عاشق هنوز که یقلب...کردیم دیتاک را ثنا يها حرف هم قلبش

 ...کرد حرکت هتل يورود سمت به و برگرداند را شیرو ثنا

 ...شد سبز شیرو يجلو نگران و شانیپر ییا چهره با شهاب که,بود دهینرس آسانسور به هنوز

 شدم؟؟ زنده و مردم که ده؟؟؟منیپر ور تاحاال يبود کجا-شهاب

 آخه؟؟؟ تو یرفت يگور کدوم حاال تا عصر از

 ...دیگز دندان به را لبش ثنا

 زدنه؟؟؟ حرف طرز چه نیا...زشته آروم...سیه- ثنا

 ...گرفت شیرو يجلو مانند دیتهد را انگشتش شهاب

 ...ای يبود کجا یگیم-شهاب

 ...مامانم شیپ بودم رفته- ثنا

 ...نداشتم موندن نجایا طاقت...بود شده تنگ براش دلم

 نگفت؟؟؟ بهت مایش یبگ يخوایم یعنی

 ...اورد نییپا را دستش شهاب

 ...یگفتیم بهم دی؟؟نبايدادیم خبر من به دینبا-

 آخه؟؟؟ تو ياومد يجور چه شب موقع نیا...يدادیم جواب رو تلفنت حداقل

 ...آوردمت یم و بردمیم خودم یگفتیم

 ...کرد کج را سرش یخاص حالت با ثنا
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 ...قربان دیببخش- ثنا

 ...شهینم تکرار گهید

 ...خدا به افتاد دستم کنار دیبر حاال شهیم

 ...رفت آسانسور سمت به و گرفت او از را امیت, بود نشده باز هم از شیها اخم هنوز که یحال در شهاب

 ...يندار مقابله توان و ییا خسته که زنهیم داد چشمات چون گذرمیم ازت رو امشب-شهاب

 ...کنمیم یدگیرس حسابت به فردا اما

 ...دیخند صدا یب و آروم ثنا

 ...مونمیم منتظرت نجایا من- ثنا

 ...ایب و مایش شیپ بخوابون رو امیت برو تو

 ...یمرخص امشب که گفتم نه-شهاب

 ...باش خوش رو امشب برو...شهیم یدگیرس فردا

 ...بزنم حرف باهات خوامیم,شهاب نشو لوس- ثنا

 ...کرد نگاهش يجد شهاب

 ...نطوریهم منم-

... 

 ...کردندیم نگاه شانیپا ریز شهر به و بودند ستادهیا بلند ییا تپه يرو, هم کنار در دو هر

 ...خاموش و روشن يها چراغ به

 ...کوچک يها خانه و دهیکش فلک سربه يها ساختمان به

 ...بود کرده قفل شیبازو طرف دو, را دستانش ثنا

 ...سرخ آسمان...بود سرد هوا
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 ...شنومیم...کن شروع خب-شهاب

 ...بگو تو اول

 ؟؟یهست حرفت سر هم هنوز- ثنا

 ...گرفتندینم شانیپا ریز شهر از نگاه کدام چیه

 ...زدندیم حرف,کنند نگاه بهم نکهیا یب

 ...هستم هام حرف ي همه سر من-شهاب

 ...شهیهم

 ...نه ای یباش تو که داره یبستگ

 ...من- ثنا

 ...هستم من

 ...کنمیم فکر هیقض نیا به دارم که وقت یلیخ

 ...مختلف يها جنبه از و نظر همه از

 ...که یشب همون از,کرده ریدرگ رو ذهنم که وقته یلیخ

 ...يدار دوستم یگفت بهم که یشب همون از

 ...رو گذشته ي ها یتلخ تمام یکن جبران يخوایم...يبساز یزندگ هی واسم يخوایم یگفت

 ؟؟؟يدیرس هم ییا جهینت خب؟؟به-شهاب

 ...برگشت شهاب سمت به ثنا

 ...هم شهاب

 ...کنم قبول خوامیم...دمیرس آره- ثنا

 رو؟؟؟ یچ-شهاب
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 ...دیجد فصل هی...تازه شروع هی...رو دوباره یزندگ- ثنا

 ...تو با

 ...دیلرز...ختیر فرو نهیس در شهاب قلب

 ...دیتپ

 ...بود نیهم یعاشق هر يآرزو تینها دیشا

 ...کردن قبول...دنیرس و وصال

 ...ندیبب شاد را شیایدن خواستیم و بود شیایدن تمام که,داشت یمعشوق او یول

 ...دوخت ثنا به را نگاهش دوباره و کرد نگاه را آسمان ییا لحظه شهاب

 ؟؟؟یکن ازدواج من با يخوایم نکهیا منظورت-شهاب

 ...محرمم...یبش زنم

 ...اورمی و اری

 آره؟؟

 ...داد تکان را سرش ثنا

 چرا؟؟-شهاب

 چرا؟؟ یچ یعنی- ثنا

 ...يدار دوستم که یگفت خودت

 ...یبچگ از یداشت دوستم شهیهم یگفت

 من؟؟ داشتن دوست واسه ؟؟؟فقطیکنیم قبول چرا-شهاب

 ؟؟یچ خودت پس

 ...داد تکان را سرش ثنا
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 ...ستین نیا فقط نه- ثنا

 ...کنم قبول اون خاطر واسه فقط حاال که,دمیند يریخ چیه داشتن دوست از من

 ...کنم یزندگ خوامیم منم

 ...همه مثل

 ...کردن یزندگ يبرا هست فرصت هنوز یگفت خودت...ها یلیخ مثل

 ...سپردن دل دوبره واسه

 ...يدار دوست رو من که یستین تو فقط نیا,ضمن در

 ...شهاب دارم دوستت منم

 ...ادیز یلیخ

 ...داشتم دوستت شهیهم منم

 ...یبچگ همون از

 ...برادرانه یول-شهاب

 ...برگرداند را سرش کالفه ثنا

 ه؟؟؟یچ ها حرف نیا از منظورت- ثنا

 شهاب؟؟؟ فهممتینم ه؟؟؟منیچ دردت گهید پس یخواستینم رو نیهم مگه

 ...خوامیم ازت موجه لیدل هی من-شهاب

 ...خواستنم واسه لیدل هی

 ه؟؟یادیز زیچ نیا...یمنطق لیدل هی

 ؟؟يدار شک من به تو- ثنا

 آره؟؟
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 ؟؟يدار شک

 ...دارم شک زیچ همه به من...دارم شک آره-شهاب

 ...  تو به خودم به

 ...دارم شک مردم نیا و یزندگ نیا به

 ؟؟؟یبگ يخوایم یچ تو- ثنا

 ...باشه یکاف جفتمون یخوشبخت عمر هی واسه که,يبخوا رو من ياونقدر تو خوامیم فقط من-شهاب

 ...بودن شاد عمر هی واسه

 ...هامون عهد نشدن شکسته واسه...وندمونیپ بودن محکم واسه

 ...ثنا بشم خوشبخت خوامیم من

 رو؟؟؟ نیا یفهمیم

 ...باشه داشته دوستم عاشقانه زنم خوامیم

 ...يدلسوز دونمیم چه ای و لطف سر از نه

 ...نمیبینم نگاهت يتو رو تنفر من یول يمتنفر و يکند دل ات گذشته از کردمیم فکر حال به تا

 ...کرد نگاهش متعجب ثنا

 ؟؟يدلسوز لطف؟؟کدوم ؟؟کدومیگیم يدار یچ- ثنا

 ه؟؟یچ واسه ها بهانه نیا

 ...اورد باال سکوت ي نشانه به را دستش شهاب

 ...یاوک-شهاب

 ...بده جواب من سوال کی به فقط تو

 ...نیهم فقط
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 ...یبگ رو راستش خوامیم ثنا نیبب

 ....ندارم دروغ دنیشن حوصله گهید که داشتم استرس و تنش مدت نیا يتو انقدر,خستم انقدر من

 ...یباش صادق باهام تو خوامیم فقط من

 ...نیهم

 ...امیم باهات يبخوا که هرکجا تا اونوقت

 ...داد تکان را سرش مطمئن ثنا

 ...یعصبان هم یکم و مطمئن

 ...بپرس خب یلیخ-

 ...يدینشن دروغ من از وقت چیه تو هرچند...بگم رو راستش که دمیم قول

 ...دیکش قیعم نفس هم سر پشت بار نیچند شهاب

 ...دل و عقل نیب یجدال...بود جدال در هم او حاال

 ...یدل دو با نه...دیترد و شک با نه ردیبگ میتصم مطمئن خواستیم

 ...بدونم خوامیم رو زیچ کی فقط-شهاب

 ه؟؟یچ تو يبرا نیام بگو بهم

 ...حاضر حال در و االن

 ...کرد نگاهش رانیح ثنا

 ...بگو بهم رو راستش امتیت جون به رو تو...ثنا بگو رو راستش-شهاب

 ...شد براق ثنا چشمان

 ...لرزان

 ...زد حلقه چشمانش درون اشک
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 ...نیام- ثنا

 ...نیام

 ...شیسرما از شده سرخ يها گونه يرو...دیچک صورت يرو اشکش

 ...حسرته هی من ي واسه نیام- ثنا

 ...کند قلبش تمیر...شد بسته ییا لحظه شهاب چشمان

 ...خب؟؟بگو-شهاب

 ...برام حسرته جور هی حاضر حال در و االن- ثنا

 ...بمونه حسرت هم عمرم آخر تا دیشا

 ...داشتنش دوباره حسرت

 ...بودنش

 ...گهید بار هی بمونه؟؟چرا حسرت شهیهم يخوایم چرا-شهاب

 ...شهینم یواقع گهید حسرت نیا - ثنا

 ...شده دور قتیحق از یلیخ

 ...کرده عوض رنگ یلیخ

 ...شده کهنه یلیخ

 ...روزها اون گردهینم بر گهید...شهینم اول روز مثل زیچ چیه گهید

 ...تمومه گهید

 ...تمومه نیام و من واسه زیچ همه

 ...یدونیم خوب رو نیا تو

 ... یکنیم تجربه یکی با رو ینشدن تکرار حس هی یوقت گفتیم شهیهم مامان ادمهی-شهاب
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 ...یباش شکل اون به ییا گهید کس چیه با یتونینم وقت چیه گهید

 ...وقت چیه

 ...نزد یحرف ثنا

 ...کرد شروع دوباره بشه دیشا-شهاب

 ...ینکن کاریچ و یکن کاریچ دیبا تو که گمینم من

 ...کن فکر بهش گمیم فقط

 ...گهید بار هی

 ...کرد نابود رو ها حسرت بشه دیشا

 ...داد تکان دانهیناام را سرش ثنا

 ...شهینم...نه-

 ؟؟يبد دوباره فرصت هی خودت به يخواینم چرا-شهاب

 ...دنیخند يبرا فرصت هی

 ...بودن خوشبخت واسه

 ...هیچ نیام به حست دونمینم نکن فکر ثنا

 ...عشقه از زیلبر چشمات یکنیم نگاهش یوقت هنوزم

 ...خواستن از زیلبر

 ...بود روشن ياریبس يها چراغ هم هنوز...برگرداند شهر طرف به را شیرو ثنا

 شد؟؟؟ینم خاموش شهر چرا پس

 ...رفتینم خواب به و گرفتینم آرام چرا

 ...نیام خاطر به گمینم-شهاب
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 ...یلعنت دلت خاطر واسه...خودت خاطر به فقط

 ...کنهیم کر رو ادم گوش صداش شینیبیم یوقت که قلبت اون واسه فقط

 ...ندارم یقلب گهید من چون نکن اشتباه شهاب نه- ثنا

 ...يدار خوبشم...يدار چرا-شهاب

 ...زده خی قلبت فقط

 ...شده سرد

 ...خوادیم گرما...خوادیم حرارت

 ...کنه آب رو خشی ذره ذره که خوادیم گداز و سوز پر عشق هی

 ...شمیم آب خودم فقط ينجوریا- ثنا

 ...چشمام يجلو یشیم آب ذره ذره يدار االنشم نیهم تو-شهاب

 ...يدیم عذاب رو خودت يدار چرا

 ...خودت هم و بکشم عذاب من هم عمر آخر تا يخوایم چرا

 ...خوامینم رو داشتنت دوست حس من

 ...باشه دیبا که اونجور ستین داشتنش دوست چون

 ...نفهمم رو زهایچ نیا که ستمین احمق هام انقدر

 ...خونمیم نگاهت از رو حست که اطرفم يتو دمید و دارم تجربه انقدر

 ...گرفتنت آروم از رهیبگ آروم دلم بزار...نمیبب رو خوشگلت يها خنده گهید بار هی بزار

 ...ستمین يبساز برام يخوایم تو که یزندگ نیا مرد من کن باور ثنا

 ...خوامیم عشق...خوامیم آرامش من

 ...حسرت و آه و اشک نه خوامیم يشاد و خنده من
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 ...نیدار شماها که هیصبر چه نیا دونمینم...نیاورد طاقت يجور چه نیام و تو دونمینم

 ...یناآروم همه نیا از شدم خسته کوتاه مدت نیا يتو من

 ...نمیبیم دور از دارم و ستین هم خودم واسه یحت که ییها یآشفتگ از شدم خسته

 ...بودن دوتا شما يجا سخته یلیخ

 ...اسیقضا نیا صد در صد مقصره نیام کردمیم فکر حاال تا

 ...حاال یول

 ...خورده يباز اونم که نمیبیم کنمیم فکر بهش و نمیبیم کینزد از دارم که حاال

 ...کنهیم يصبور يدار هنوز و نشده خسته نایا تمام با و شکسته

 کنم؟؟؟یم فکر یچ به دارم مدت نیا یدونیم

 کردم؟؟یم کاریچ بودم نیام يجا من اگه که فکرم نیا تو شیهم

 ...دمیدیم زنم از لمیف هی اگه

 ....دوستم نیبهتر از دمیشنیم ثیحد و حرف اگه

 ...اعتمادمه مورد که یکس

 ...کردم قبولت...دادم پناه بهت من درسته

 ...ينبود من مال تو...نبودم شوهرت من اما داشتم باورت

 ...یحس چه يگرید با بودنت و نداشتنت حس و يدار یحس چه داشتنت دونستمینم من

 ...یهست يگرید با کرد فکر داشتنت اوج يتو نیام

 ...گرفتن میتصم و گذاشتن اون يجا رو خودم سخته

 ...بود یچ العملم عکس بودم اون يجا من اگه دونمینم

 ...ببنده زیچ همه يرو رو چشمش شد باعث حدش از شیب عشق که اون يجا
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 ...باشه فکرت يتو يگرید کنه تحمل تونستینم چون

 ...کنم تحمل تونمینم من که همونطور

 ...کنم حیتوج رو يزیچ خوامینم يپر مامان جون به...گمیم صادقانه رو نایا دارم کن باور

 ... بده حق بهش کمی یول

 ...ثنا هیچ یدونیم

 ...کردن پشت بهت همه چرا گفتمیم خودم با...سرم يتو ومدیم خراب يها فکر يسر هی یگاه,رازیش ياومد یوقت

 ...واقعا که ؟نکنهيشد رها چرا

 ...خورد را حرفش شهاب

 ...شهاب يبرا حرف نیا گفتن بود سخت

 ...خود از ثنا کردن دیناام در بود رشیت نیاخر دیشا...گفتیم دیبا اما

 ...او به دنیبخش يشاد يبرا ریت نیآخر

 ...مجردم پسر هی من-

 ...داره بچه هی که ییا مطلقه زن هی تو

 ...سخته منم واسه

 ...ختیریم فرو و دیلرزیم خورد بر ثنا

 ...شکستیم

 ...دیپاشیم هم از

 ...تر رمق یب تنش...شدیم تر نیسنگ نفسش هرلحظه

 ...نزدم موردش در هم یحرف چیه و رفتمیپذ که يدید خب اما-شهاب

 ...کنم قبول کنارش در رو يزیچ تونمینم گهید اما
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 ...ندارم رو تحملش یعنی

 ...دارم ییها حق هی خودم واسه منم

 ...هستم من وقت اون يایب کنار احساست و گذشته با یتونست هروقت...یکن فراموش یتونست هروقت

 ...هستم هم جوره همه

 ...باش راست رو باهام يدار دوست که یهرک جون ترو اما

 ...ستین سابقت شوهر به نسبت تو يها حسرت دنید یزندگ از سهمم من

 ...خوامیم یزندگ منم

 ... رهینگ درد قلبت و يزینر اشک نامش دنیشن از یتونست هروقت

 ...ایب اونوقت

 وقت چیه يکرد هیگر خاطرش واسه که رو یکس اما,یکن فراموش روز هی یبتون يدیخند باهاش که رو یکس دیشا

 ...شهینم فراموش

 ...اش شانه به شانه...ستادیا کنارش در شهاب

 ...توء با میتصم حال هر به-شهاب

  میکن شروع نو از يخوایم اگه...یباش من با يخوایم اگه

 ...یکن فراموش هم شهیهم واسه...یکن فراموش و يزیبر دور رو ات گذشته دیبا

 ...یبش رو به رو باهاش دیبا ناخواسته و خواسته و امهیت پدر نیام که ریبگ نظر در هم رو نیا

 ...بزنه محکم قلبت دینبا...شه عوش نگاهش رنگ اون دنید با دینبا یباش من مال اگه

 ...ثنا دینبا

 ...نداشت طاقت گرید شهاب

 ...ستادیا تر جلو یکم و برگرداند را شیرو...را نیسنگ يفضا نیا طاقت
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 ...دیکش صورتش بر محکم را دستش و گرفت سرخ آسمان سمت به را سرش

 ...بود کالفه

 ...برگشت ثنا سمت به ییصدا دنیشن با که کند تازه ینفس,بود نکرده فرصت هنوز

 ...بود افتاده نیزم يرو جان یب که ییثنا

 ...نفس یب

 ...شهر يها چراغ, شد خاموش چشمش شیپ باالخره

 ...گرفت آرام جا همه

 ...شد رها نیزم يرو سردش و حس یب تن

 ...طاق طاقتش...زیلبر صبرش

 ...آورد کم

 ...شد خم...شکست

 ...يخاکستر يرد د،بایسف یطوالن و کیبار يراهروها درون

  هم کنار و فیرد يها اتاق کنار

 ...جان یب...سخت...سرد و دیسف يفلز تخت يرو

 نفس یب... صدا یب... حرکت یب و خاموش

 ...ناآرام يوجود با...گرفته ینفس با...زده خی یقلب با

 ...افتاده نفس از...ضیمر ییا هیر با

 ژنیاکس ماسک ریز... ها لوله و دستگاها ریز

 ...يآزاد...شدن رها...رفتن يبو...بود گرفته جارا همه مرگ يبو

 ....خواستیم 
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 ...خواستیم را ییرها و رفتن نیا وجود تمام با 

 ...دادیم نشان را قلبش نامنظم ضربان سر يباال توریمان

 ...دنیتپ از خسته یقلب 

 ...دیرسیم گوش به...دیچیپیم اتاق در بوقش بوق يصدا

 ...بودنش زنده يصدا

 ...کردیم کار هنوز اش ییشنوا حس

 ...دیشنیم شیها گوش

 ...را پررنگ و رنگ کم يها صدا

 ..مبهم و ارام يصداها

 .. باد ياهویه يصدا

 ...شهیش به باران درشت قطرات برخورد يصدا

 ...زمستان يصدا 

 ...یزن خواندن دعا يصدا

 يمرد خراش گوش يها التماس

 ... يمادر کردن نینفر

 ها داغ و ها حسرت..  ها یمانیپش..  ها هیگر..  ها زجه يصدا

  ...خواستیم را مادرش...زدیم صدا را مادرش تابانهیب که یکودک معصومانه يصدا

 

 را امیت يصدا
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  فصل آخر

 1390 ماه بهمن...  تهران

 ...رگش درون گرید یسرنگ قیتزر با همراه...کرد چک را سرمش پوش، دیسف پرستار

 ...گذاشت تبش پر و داغ یشانیپ يرو را دستش

 ...داشت تب هنوز

 ...سوختیم هنوز

 ...باشد آتش ي کوره در انگار

 ...کرد نوازش را اش گونه دست با

 ...پرستار يگرید و بود ضیمر او که بود، يبار نیدوم نیا

 ...دهنده نیتسک يگرید و آرام نا او

 ...جان کم و ماریب نگونهیا نه یول ند،یبب را اش چهره گرید بار داشت، دوست چقدر

 ...رو و رنگ یب

 ...شد رهیخ ثنا يبایز صورت به و نشست کنارش عسل

 ...باشد رشیاس هنوز داد،کهیم حق نیام به حاال

 ...ریدرگ

 ... اش نهیرید داشتن دوست نیام چشمان در دیدیم شهیهم

 ...را اش یشگیهم عشق

 ...کردینم فراموشش نیام که یزن به کرد،یم يحسود روزها آن

 ...را ادشی نه و خودش نه

 ...داشتنش دوست حس به کردیم يحسود
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 ...دل ته از خواستن آن به

 ...ستین او يجا که بود، کرده شکر رو خدا بارها و ها بار امروز، یول

 ...دهیکش رنج و یسخت همه نیا که ییاو يجا

 ...برداشته زخم همه نیا روحش و تن

 ...بیغر و آشنا از

 ...بودن زنده بود سخت یحت...آوردن دوام و بودن او يجا به بود سخت

 ...دیکش يسوز پر آه عسل

 ...برسد آرامش به دهید رنج زن نیا خواستیم دلش وجود، تمام با

 ...يابد و یواقع یآرامش به 

 ...بدرخشد ادیز يشاد از چشمانش گرید بار

 ...صدا یب و اهسته...شد بلند کنارش از

 ...رفت برون اتاق از و کرد مرتب شیرو را مالفه

 ...دیچیپ گوشش در صداها همان بازهم راهرو، به شدن وارد و در شدن بسته با

 ...نداشت یخاموش روز دو که ییصداها

 ...خواندیم قران و نشسته یصندل يرو د،یام پر یچشمان با فروغ

 ... ثنا يها دارو هیته يبرا د،یجد ي نسخه افتیدر و معالج پزشک با صحبت مشغول یعل

 ...کرد نگاه راهرو ته به و برگرداند را سرش عسل

 ...کردیم نگاه د،یباریم آسمان از که باران زیر قطرات به و بود ستادهیا پنجره کنار لیسه

 ...دیچیپ فضا در کفشش يها پاشته يصدا

 ...کرد نگاه را یاله رحمت و ستادیا بزرگ ي پنجره يرو به رو ل،یسه کنار
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 ...بودم بارون عاشق یبچگ از-عسل

 ...چکهیم نییپا آسمون دل از يجور چه نمیبب و رمیبگ باال سمت به رو سرم...کنم نگاهش و سمیوا نکهیا عاشق

 ...رشیز زدن قدم عاشق...بارونه عاشق هم من ي ثنا-لیسه

 ...شدن سیخ

 ...دادیم دست از رو رفتارش اریاخت گهید و شدیم خود یب خودش از د،یباریم برف ای بارون هروقت

 ...برهیم زیر کی ينجوریا ثنا دل واسه داره آسمون دیشا-عسل

 ...ومدهین بند بارون هم لحظه کی شده يبستر نجایا که یشب دو نیا تو

 ...دیچرخ عسل طرف به لیسه

 ...محبتش و مهر سراسر چشمان طرف به

 نه؟؟؟ مگه شهیم خوب حالش-لیسه

 ...بود صداقت از مملو چشمانش، همانند عسل کالم

 ..آرامش از مملو 

 ...ارهیب دست به رو کاملش یسالمت زودتر، هرچه که دوارمیام-عسل

 ...خطرناکه یکم هیر عفونت

 ...تره يجد اوضاش یکم داشته، یتنفس و يویر مشکل یبچگ از که هم ثنا

 ...دینباش نگرانش خب یول

 ..کنهیم کش فرو عفونتش که شاالیا 

 ...میکنیم قیتزر کیوتیب یآنت بهش ساعت به ساعت میدار هم ما

 ...شد کمتر شبید به نسبت هم تبش 

 ...هیبهبود به رو حالش
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 ...غم همه نیا بار ریز آورده، کم گهید خواهرم-لیسه

 ...نداره یجون گهید تنش

 ..ارهیب طاقت نتونه ترسمیم

 ...ترسمیم

 ...زد شیرو به یبخش نانیاطم لبخند عسل

 ...افتاد نخواهد اتفاق نیا-

 ...کن باز رو چشماش ثنا تا منتظرن ها یلیخ

 ...مونهینم جواب یب آدم همه نیا يدعاها 

 ...دخترش وجود البته صد و

 ...ارهیم طاقت شده، که اونهم خاطر واسه ثنا

 ...مطمئنم من 

 ...شد دهیکش ثنا اتاق کنار راهرو، اواسط طرف به نگاهشان ،ییا گانه بچه يزار و هیگر يصدا دنیچیپ با

 ...رفت نزدشان عایسر رفتیگیم را مادرش ي بهانه و ختیریم اشک زیر کی که ام،یت همراه به شهاب دنید با لیسه

 ...دنبالش به هم عسل

 ... ختیریم اشک و گذاشته چشمانش يرو را دستش کی شهاب، آغوش درون امیت

 ...یناارام از بود پر وجودش

 ...شدینم جدا و بود دهیچسب شهاب به امیت یول کند، بغلش خواست و ستادیا دنشید با فروغ

 مادر؟؟؟ نجایا شیآورد یچ واسه-فروغ

 ...جون خاله کنهیم یتابیب-شهاب

 ...نشده آروم هم لحظه هی حاال تا شبید از
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 ...نهیبب رو مامانش ارمیب امروز دادم قول بهش 

 ...کردیم هق هق آرام و دیکشیم باال را دماغش مدام امیت

 ...دیدیم را بچه دختر آن که بود، بار نیدوم يبرا عسل

 ...بود تولدش از بعد بار نیاول

 ...کرد تنش را شیها لباس خودش شب آن

 ...ستیک او بداند نکهیا یب ، برد نوزادان بخش به را او خودش

 ...ستادیا شهاب يرو به رو و رفت کینزد قدم چند

 ...کننینم هیگر که خوشگل ي؟؟؟دخترایکنیم هیگر زم؟؟چرایعز هیچ-عسل

 ...زدیم حرف هق هق با همانگونه امیت

 ...خوامیم رو میمامان-

 ..بشه خوب يخواینم مگه...بشه خوب يزود تا کنه استراحت دیبا تیمامان اما-عسل

 ...دیلرزیم آلود بغض امیت ي چانه

 ...خوامشیم من-امیت

 اتاق؟؟ داخل مشیببر لحظه چند دهیم اجازه دکترش-

 بشه؟؟؟ آروم که ییا اندازه فقط

 ...داد تکان را سرش عسل

 ...کنمینم فکر-

 ...کنه رونیب رو همراهان همه ممکنه مارستانیب داخل نشیآورد بفهمه اگه االنم نیهم ره،یگ سخت یلیخ دکتر

 ...دیبمون نجایا هم شما گذاشت تا کردم اصرار بهش چقدر دیدونینم

 ... ضمن در
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 ..اتاق داخل بره باشه، خوب هم امیت خود ي واسه کنمینم فکر

 ...نهیبب وضع نیا يتو رو مادرش ستین درست

 ...دیبوس را صورتش و چسباند اش نهیس به را امیت سر شهاب

 ...میکن يباز برف یکل میبر باهم میخوایم هم نه؟؟؟االن مگه يباز برف میبر باهم دادم قول امیت به من اصال-

 ...شد رهیخ شهاب چشمان به و کرد بلند را سرش امیت

 مامانم؟؟؟ شیپ میایم بعدش-

 ...برم قربونت آره-شهاب

 ...میگردیبرم يزود

 ...زدینم غر گرید و شدیم آروم کم کم امیت

 ...نشده ییهوا بازم تا جون شهاب ببرش-لیسه

 ...دیبوس بعدش و دیکش نرم را امیت يها لپ سپس

 ...کرد حرکت یخروج سمت به و کرد یخداحافظ همه از شهاب

 ...برداشت قدم طرفشان به سپس و کرد نگاهشان لحظه چند عسل

 ...دانستیم خود به متعلق یزمان که دهد انجام يمرد يبرا توانستیم که بود، يکار تنها نیا دیشا

 ...زد شیصدا و رفت شهاب سمت به شوق از زیلبر یقلب با... مطمئن و بلند يها قدم با

 د؟؟؟یببخش-عسل

 ...برگشت سمتش به عسل يصدا دنیشن با شهاب

 ...دییبفرما-

 ...کرد تر زبان با را لبش عسل

 بکنم؟؟؟؟ یخواهش هی ازتون شهیم-
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 ...زد زل اش یعسل چشمان به خاص یحالت با شهاب

 ...زدیم برق یمهربان از که یچشمان

.. 

 ...چرخاند نظر، مورد ابانیخ سمت به را نیماش فرمان

 ...شدینم رد آنجا از هم يگذر یحت گرید...بود نگذاشته کوچه و محله نیا به پا گرید که شد،یم ها مدت

 ...بود کوتاهش خاطرات آور ادی که آنجا

 ...نبود آور عذاب که یخاطرات

 ...نداشت يبد حس...زد یآرام لبخند گذشته، يها شب و روزها يآور ادی از

 ...بود خوب حالش

 ...شهیهم از بهتر

 ...کرد پارك خانه بزرگ در يرو به رو را نیماش

 ...بود قتیحق شدن فاش شب همان بود، آمده نجایا به که يبار نیآخر

 ...نیریش و تلخ شب همان

 ...يخاکستر شب همان

 ...فشرد زنگ يرو را دستش...شد ادهیپ ان از و کرد خاموش را نیماش

 ...بود لبانش بر لبخند هنوز

 ...داد جواب را فونیآ گرفته ییصدا با ،ییا قهیدق چند يریتاخ با نیام

 ...بود کرده يسپر مارستانیب در صبح تا را قبل شب

 ...را مرجان...را دیفرش...را خودش بود کرده نینفر لب ریز صبح تا

 ...بود کرده التماس
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 ...خدا به

 ...ثنا به

 ...بودند فرستاده خانه به زور به را او لیسه و یعل هم آخر در

 ...ستین خواب که دانستیم عسل یول ذشت،ینمگ خانه به آمدنش از یساعت چند هنوز

 بله؟؟؟-نیام

 ...خوابالو شهیهم اوری سالم-عسل

 ...خورد جا عسل يصدا دنیشن از نیام

 ...باشد افتاده يبد اتفاق ثنا يبرا که دیترسیم...دانستینم را نجایا به آمدنش لیدل

 ...رفت اطیح سمت به و زد نییپا را در عایسر

 ...رفت کینزد آهسته و شد اطیح وارد نیریش يلبخند ،با کرد باز را در عسل

 ..بود ستادهیا ها پله يرو يخاکستر یشرتیت با نیام

 ...بود نگران و هراسان نگاهش

 شده؟؟؟ یچ-نیام

 ...دیخند آرام عسل

 ؟؟؟يشد ناراحت دنمید نجا؟؟؟ازیا امیب من که بشه يزیج دیبا مگه-

 برم؟؟؟؟ برگردم یعنی

 ...دیکش ییا کالفه نفس نیام

 ...دمیترس-

 ...افتاده يبد اتفاق ثنا واسه دیشا گفتم

 ...انداخت باال را سرش عسل
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 ...نجایا اومدم گهید کار هی واسه راستش...نباش نگران خوبه حالش-

 ...آوردم مهمون واست

 ؟؟؟يخواینم ناخونده مهمون

 ...رفت سالن در طرف به و برگرداند را شیرو حوصله یب نیام

 ...تیموقع نیا تو گرفته تیشوخ-

 ...مهمون به برسه چه ندارم هم رو خودم حوصله من

 ...کردیم رو مامانش یتاب یب یلیخ ما يکوچولو مهمون نیا آخه-عسل

 ...بشه آروم نهیبب رو باباش اگه دیشا گفتم

 ...گردونمیم برش نداره یاشکال ،يخواینم و يندار رو اش حوصله که حاال

 ...برگشت عایسر نیام

 ...حرفش نکردن باور از پر...سوال از پر...بود بهت پر چشمانش

 ه؟؟یچ منظورت-نیام

 ...رفت در طرف به و آمد نییپا را ها پله مانند، دو يها قدم با سپس

 ...کرد نگاه را درونش و رفت در، کنار شده پارك نیماش سمت به

 ...تپش پر یقلب با...خاص یجانیه با

 ...انتظار از پر یچشمان با

 ...برد فرو شیموها در را دستانش حضورش، از یخال نیماش دنید با یول

 ...اش مسخره یشوخ نیا خاطر به بکند، را عسل کله خواستیم دلش

 ...دیبگو راهیب و بد تواند،یم هرچه خواستیم دلش

 ...زد شیصدا پشت، از ییصدا که



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 945 

 ...نشان و نام نیا با...خواندیم فرا را او نگونهیا بار نیاول يبرا که ییصدا

 ...بود يباز عاشق ،که طانیش یکودک يصدا

 بابا؟؟؟-امیت

 ...برگشت نیام

 ...کردیم نگاهش و بود ستادهیا ک،ینزد ي فاصله در امیت

 ...دیخندینم که یصورت با

 ...کردینم هیگر که یچشمان

 ...بودی رهیخ او به بهتش از پر چشمان با د،یدیم را او که بود، یاول بار انگار

 ...بازش هم ازیکم لبان با

 ...زد زانو نیام يرو نیام

 ...کرد دراز بود کرده درخشان را چشمانش اشک يها حلقه حاال ،که دخترش طرف به دستانش

 ...کرد رها پدرش آغوش درون ا ر خود مهبا یب امیت

 ...بود آلود اشک اه،یس چشم جفت دو حاال

 ...دیدرخشیم

 ..فشردیم خود به را او وجود تمام با و کرد حلقه دورش محکم را دستانش نیام

 ..کردیم هق هق پدرش گرم و امن آغوش درون امیت

 ...بود دلتنگ شیها هق هق

 ..نداشت سال سه که يپدر دلتنگ

 ...نبود

 ...شدیم ختم اش شبانه يها خواب به فقط که، يپدر وجود
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 ...دیمکش مشام به را يگرید يبو دو هر...بود رفته فرو نیام گردن يگود درون امیت سر

 ...ولع با

 ...ختیریم اشک و بود داده هیتک در به عسل

 ...یخوشحال اشک

 ... کرد حرکت نشیماش طرف به آرام...بود عمرش ي صحنه نیباتریز ش،یور به رو ي صحنه نظرش به

 ...برگشت نیام طرف به شدن سوار از قبل 

 ...کند پاك را شیها اشک نکهیا یب

 ...بود درآوردن بال حال در یخوشحال از دخترش آغوش از مست که ینیام طرف به

 ...آسمانها در...پرواز حال در

 ...باش ما يکوچو مهمون مواظب-عسل

 ...شه خوب مامانش حال تا بمونه شتیپ خوادیم امیت

 ...زد لبخند یاشک چشمان با نیام

 ...تشکر از پر يلبخند

 ...گذاشت کنارشان از عسل نیماش لحظه، چند از پس

 ...کردندیم نگاه را هم گر،یکدی چشمان در رهیخ دو آن یول

 ...ریس دل کی

 ؟؟؟يشد دایپ تو-امیت

 شدم؟؟؟ دایپ برم قربونت اره-نیام

 ...اینش گم گهید-امیت

 ...دیبوس را اش یتپل و دیسف دستان نیام
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 ...من یزندگ دارم رو تو که یوقت تا نه...نشم گم وقت چیه دمیم قول-نیام

 ...کرد حلقه گردنش دور را دستانش و کشد آغوش به را نیام دوباره امیت

 ...رفت خانه سمت به دخترش همراه و شد بلند نیزم يرو از نیام

 ...بود دهیچسب شیبابا به محکم امیت

 ...شود گم خودش ای...کند گم را او گرید بار دیترسیم دیشا

 ...باشه تو شکل بابام که کردمیم دعا دعا شهیهم-امیت

 ...کرد ماچ را لپش دار وصدا محکم نیام

 ...باشه تو يناز و یخوشگل به دخترم که کردمیم دعا شهیهم منم-

 ...رفتند فرو ییایرو و آروم یخواب به هم اغوش درون ها مدت از بعد دختر، و پدر روز آن

.. 

 ...اند کرده زونیآو وزنه شیها پلک به کردیم حس

 ...بود نیسنگ

 ...کردینم حس را يادیز زیچ و بود سست تنش

 ...شودیم نوازش یگرم دستان دورن دستانش کرد،کهیم حس یخوب به یول

 ...کرد باز را چشمانش آرام...خورد یتکان پلکش

 ....دیدینم را يزیچ یکیتار جز و بو تار و رهیت جا همه

 ...شد شتریب دستش بر گرم دستان فشار

 ...دیشنیم را یمبهم يصدا

 ...باران شر شر يصدا با همراه

 ...کردیم تکرار بارها و بارها و گفتیم ذکر گونه، دعا که ،یزن آرام يها زمزمه
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 » السوء کْشفیو دعاه إِذَا الْمضْطَرَّ بیجِی أَمن «

 ...کرد باز شتریب را چشمانش ثنا

 ...بست را کوچکش قرآن بازش، چشمان دنید از عسل

 ...فشرد دست در را ثنا دست

 زم؟؟؟یعز يشد داریب-

 ...کرد نگاهش و چرخاند طرفش به را سرش ثنا

 ...دیدیم لرزان و تار را رشیتصو اول لحظات

 ...کردیم نگاهش مهربان که يدختر ریتصو شد،یم تر شفاف کم کم یول

 کجام؟؟ من- ثنا

 ...زمیعز یمارستانیب-عسل

 ...دهیکش نجایا به کارش چرا و شده که آورد ادی به کرد یسع و آورد فشار ذهنش، به ثنا

 ...بوده شهاب همراه آخر، شب که آورد ادی به و گذاشت هم بر را چشمانش

 ...را شانیها صحبت آورد ادی به

 ...را شیها حرف

 ...گشود را چشمانش و کرد یآرام ي سرفه

 ...دخترم- ثنا

 ...نباش نگران-عسل

 ...خانوادته شیپ هم االن...خوبه دخترت حال

 ...کرد نگاه عسل به يشتریب دقت با و باز چشمان با ثنا

 ...شناسدیم را اش ه چهر کردیم حس
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 ...یباران و کیتار یشب امشب، مثل دیشا...دهید قبال را اش یعسل چشمان

 مارستان؟؟؟یب نیآورد رو من افتاده؟؟چرا یاتفاق چه- ثنا

 ...بود شده بد حالت-عسل

 ...بود اومده بند نفست نجایا آوردنت یوقت

 ...حس یب و بود سرد تنت تمام...نبود خوب اصال حالت

 ...کردیم سکته ترس از داشت چارهیب مارستان،یب بودت آورده که یکس

 ...بود دهیترس یحساب...بود نگرانت یلیخ

 ...شد رهیخ سقف به ثنا

 ...زده رشیت خودش یوقت بوده، نگرانش چرا که کردیم فکر نیا به

 ...زهرآلود يریت

 ...شدینم مرهم یکس و زدندیم زخم او به فقط همه روزها، آن

 ...دیکش ثنا دست يرو گونه نواز را دستش عسل

 ...مطمئنم من...زمیعز شهیم درست زیچ همه جان، ثنا نباش نگران-

 ...کرد نگاهش یخاص حالت با ثنا

 ن؟؟؟یهست یک شما- ثنا

 ...نداره دنیپرس که نیا...پرستارتم من معلومه خب-عسل

 ...کنمینم فکر نطوریا من اما- ثنا

 دن؟؟یم يدلدار رو ضشونیمر ينطوریا ها پرستار ي همه

 ...آشناس هم ات چهره هرچند

 ...دمتید ییجا قبال کنمیم احساس
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 ؟؟یهست یکس تو

 ...انداخت نییپا را سرش عسل

 ...بود دستانش انیم هنوز ثنا دست...نشاند لب بر یکوتاه لبخند

 ..ستمین پرستارت فقط من راستش-عسل

 ...تو و من

 ...خورده گره بهم ییجورا هی تو، و من یزندگ یعنی

 ...بود شیپ سال سه اول گره

 ...یطوالن و سخت شب هی...یبارون شب هی امشب مثل

 ...یداشت درد تو

 ...یختیریم اشک ادیز درد و ییتنها از و ومدیم ایدن به داشت دخترت

 ...بود انتظار از پر چشمات

 ...بودم فتیش مارستانیب يتو شب اون من

 ...پوشوندم لباس بهش...کردم زشیتم...گرفتم دکتر دست از رو نوزادت خودم

 ..دادیم گوش شیحرفها به و کردیم نگاهش زنانه، یدقت با ثنا

 ...خورده گره او یزندگ با پرستار، کی یزندگ چرا بداند خواستیم

 ...لیدل چه به و چرا

 ...یصارم عسل...عسله من اسم-عسل

 ...ساینک کینزد دوستان از

 ...شد هم در ابروانش ناخواسته ثنا

 ...داد ادامه نگاهش و صورت حالت به توجه یب عسل اما
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 ...بود مرهم شدیم دیشا

 ...میبود دانشگاه دوران دوستان از ساینک و من-عسل

 ...که بود شیپ سال دو بایتقر

 ...میرفت رونیب هم همراه یخانوادگ بار چند...کرد اشنا برادرش و خانوادش با رو من که

 ...دیپر عسل حرف انیم ثنا

 برادرش؟؟؟- ثنا

 ...نیام...برادرش آره-عسل

 ...گذشتیم سابقش، همسر از شییجدا از یکسالی بایتقر موقع اون

 ...نداشت یخوب هیروح

 ...بود بداخالق و حوصله یکسل،ب

 ...بده سامون سرو برادرش یزندگ به خواستیم ساینک

 ...نداشت رو غمش دنید تحمل

 ...شودیم درهم شتریب لحظه هر ثنا ي چهره که کرد،یم حس یخوب به عسل

 ...نشست لبانش بر لبخند ناخواسته

 ...اومد خوشم ازش شد ادیز هامون آمد و رفت که کمی-عسل

 ...بود یمعقول و جذاب مرد

 ...ومدینم بدم ازش منم...بود ها یلیخ يآرزو دیشا که يمرد

 ...کرد يخواستگار ازم بعد ماه دو نکهیا تا کنم،یم دایپ ییها حس هی بهش نسبت دارم کردمیم حس کم کم

 ...بست را چشمانش ثنا

 ...دیکش رونیب عسل دست از را دستش
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 ...نبود يخبر درونش در ها حس نیا از که شدیم ها مدت

 ...زنانه يها يحسود 

 ...داشتن ارزش...بودن مهم حس

 و عهد هی...ییزناشو وندیپ هی...میکن ازدواج باهم که شد قرار...داشتم دوستش چون کردم، قبول رو درخواستش من-عسل

 ..يابد مانیپ

 ...نبود یعیطب حسش و نیام حاالت هرچند

 ...دهیم آزارش وجودش يتو يزیچ هی که دمیفهمیم و کردمیم درك خوب یلیخ

 ...عذابه در

 ...کردیم يدور ازم یگاه

 ...فرار

 ...آورد یم پناه ،بهم محبته و مهر محتاج که بچه هی مثل ،ییتنها و ازین سر از یگاه

 ...شدم کینزد بهش شتریب روز به روز

 ...کنم آرومش هام صحبت با رفتارم، با کردم یسع

 ...کرد عادت بهم شتریب روز به روز

 ...بودنم به

 ...بود تنها اون

 ...داد قرار عسل، مخالف جهت در و چرخاند را سرش ثنا

 ...نداشت را شیها چشم و صورت دنید تحمل

 ...میومدیم کنار باهم میداشت کم کم-عسل

 ...بارش حسرت يها چشم به کردمیم توجه کمتر من
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 ...هاش گرفتن دیند و سردش يها دست به

 ...کنم کمکش کردم یسع

 ...بوده اش گذشته در که یهرچ کنه فراموش تا

 ...دیجد یزندگ هی واسه...میبکن رو تالشمون م،کهیداد قول دوتفرمون هر

 ...دوباره شروع هی

 ...فرصت هی

 ...بشه یرسم مانمونیپ و عهد که بود نمونده يزیچ گهید

 ...کردن خطر جور هی...کردم سکیر خب اما...کنه فراموش نبودم مطمئن هرچند

 ...داشتم دوستش چون

 ... مراسم به بود مونده روز چند فقط

 ...که

 ...شد فاش همسرش یگناه یب قتیحق که

 ...نگاهش يسو کور برق همون شد، خاموش...مرد انگار دمید چشم به که...شد داغون که

 ...شد مشت ثنا دستان درون مالفه

 ...دار نم اشکش درشت قطرات از سرش، ریز دیسف بالشت

 ؟؟؟یگیم من به رو نایا یچ واسه- ثنا

 داره؟؟ من به یربط چه

 ...داره ربط بهت-عسل

 ...ادیز یلیخ

 ...کردم حس میزندگ يرو رو تیسا شهیهم من که یهست یکس تو
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 ...رو خاطراتت هیسا...رو بودنت هیسا

 ...بود تو وجود ذکرش و فکر فقط که شدم،یم مانیپ هم يمرد با داشتم

 ...کردیم فکر تو به بود، من با که یوقت اون

 ...شدیم غرق تو با خاطراتش يتو اون ساختم،یم خاطره خودم از براش داشتم من یوقت

 ...نداره یربط تو به یگیم حاال

 ...کردمیم حسادت بهت دلم ته شهیهم که ییتو به

 ...یبکن رو فکرش که یاون از شتریب..داشت دوستت عالقم مورد مرد چون

 ...برگرداند را شیرو ثنا

 ...خشم از پر

 ....حرص از بود شپریها نفس يصدا...گذاشت اش نهیس يرو را دستش

 من؟؟؟ به- ثنا

 ....اهیس بخت من ؟؟بهيکردیم حسادت من به

 ...یستین...ينبود من يجا که کن شکر خدارو برو

 ....مرگ مرگه، آرزوت نیبزرگتر اونموقع چون نکن، حسادت من به

 ...آدمهاس ما تیخاص نیا-عسل

 ...هامون داشته به میا توجه یب و میخوریم رو هامون نداشته حسرت شهیهم

 ...دیکش سرش يرو را مالفه ثنا

 ...کنم استراحت خوامیم...رونیب دیبر شهیم-

 ...شد بلند کنارش از عسل

 ...کرد مکث لحظه چند
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 کردیم تکرار خود با لب ریز که یحال در

 "یکیتار در يریت" 

 ...شهاب-عسل

 ...مارستانیب اوردت که يپسر همون

 ...دیکن ازدواج باهم قراره گفت...داده ازدواج شنهادیپ بهت گفت

 ...بدم فرصت نیام و خودم به گهید بار هی خوامیم منم

 ...شد رهیخ عسل مصمم چشمان به و دیکش نییپا را مالفه لرزان دستان با ثنا

 ...اومد کنار باهاش بشه بهتر شده، روشن زیچ همه که حاال دیشا-عسل

 ...بسوزه اشتباهاتش شیآت يتو زارمینم...بمونه ییتنها نیا يتو نیام زارمینم من

 ...بکنم رو تالشم تمام خوامیم

 ...دیچ دوباره رو زیچ همه گهید بار هی بشه دیشا

 ...ساخت

 ...نشاندیم لبانش بر لبخند ثنا آلود بغض يصدا یحال در کرد، حرکت در سمت به اش جمله نیاخر گفتن با عسل

 ...داره دختر هی نیام- ثنا

 ؟؟؟يایب کنار یتونیم اونم با...ساله سه دختر هی

 ...ادیم کنار زشیچ همه با باشه داشته دوست رو نفر کی یوقت آدم-عسل

 ...بدش با...خوبش با

 ...هستن هم شیپ االن سالش، سه دختر و نیام ضمن در

 ...دیکش ییا آسوده نفس آن، به دادن هیتک با و بست را در عسل

 ...ندارد دنیکش يبرا ینفس کرد،یم حس ثنا در آنطرف که یحال در
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 ...فشردیم ینیسنگ بغض را اش یتنفس راه

 ...گرفت باران قطرات از سیخ و گرفته بخار شهیش سمت به را سرش

 ...باران قطرات و دیشن خودش فقط را آرامش يها زمزمه يصدا

 ...دارم دوستش من یول- ثنا

 ندارم ياعتماد گهید فقط

 ...کند جان و بود داریب صبح دهیتاسپ...رفت کلنجار خود با صبح تا ثنا

 ...کرد فکر

 ...آورد ادی به و کرد مرور

 ...ختیر اشک...زد لبخند و آورد ادی به

 ...شد وانهید

 ...مجنون دگر يبار

 ...نداشت یانیپا که یطوالن یشب...گذراند را یسخت شب

 ...یباران شب آن ش،یبرا بود شب نیبلندتر

 ...بود شده لدای هم دیشا

 ...دیرسینم سحر به...افتی ینم انیپا امد، ینم کنار خود با او تا که ییلدای

 ...کردیم زنده را خاطرات و دیبریم بند کی آسمان

 ...شد انینما شده تکه تکه يابرها يال به ال از د،یخورش ییطال يها اشعه تا کرد فکر و شد رهیخ ،یباران آسمان به انقدر

 ...کردیم ییخودنما شهیهم از تر یآب آسمان و رفتیم کنار آرام اه،یس و ریدلگ يها ابر آسمان، شدن روشن با

.. 

 ...گذاشتیم دهانش به را صبحانه کوچک يها لقمه و بود ستادهیا تختش کنار فروغ
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 ...ها گذشته مثل

 ...شیها یبچگ مثل

 ...حوصله یب و شدیم ضیمر که ییها وقت تمام مثل

 ...دخترانه يها يباز لوس از پر

 ...خوردیم مادرش دست از را ها لقمه ب،یعج یلذت با ثنا

 ...دارش داغ و مهربان چشمان در رهیخ

 ...دادیم غذا او به وجودش يها تکه از که انگار و کردیم نگاه را دخترش عشق با فروغ

 ...خوراندیم او به جانش رهیش از و بود ينوزاد که ییروزها مانند

 ...نشست صاف و خورد یتکان شیجا در ثنا بزرگ، یگل دست با ن،یریش همراه به یعل شدن وارد و در به تقه چند خوردن با

 ...شد یپرس احوال و سالم مشغول و شد بلند کنارش از زین فروغ

 ...دیبوس را ثنا یشانیپ و امد کینزد یعل

 ....پدرانه يها محبت پراز

 دخترم؟؟ يبهتر-

 ...زد يزیام تشکر لبخند ثنا

 ...خوبم بله-

 ...ستادیا کنارش ن،یشرمگ ینگاه و افکنده يسر با نیریش

 ...داشت نگه نییپا را سرش لحظه چند

 ...دوخت او به را نگاهش ثنا يصدا دنیشن با که

 ...خانم نیریش سالم- ثنا

 ...نداشت ختنیر الیخ یول زد، حلقه نیریش چشمان در اشک
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 ...خواستینم را روان يها اشک حاال و بود کرده يزار و هیگر يادیز يروزها

 ...گرفت دست در را ثنا دست

 مادر؟؟ یخوب...جان ثنا سالم-نیریش

 ...داد تکان را سرش ثنا

 ...نداشت را نیریش نگاه یشرمندگ دنید تحمل يدلخور تمام با ثنا

 ..را مادر کی نیشرمگ نگاه

 ...باشد بد...کند يبد خواستینم.

 ...ببخشد آرامش و باشد آرام شده، که هم خودش وجود آرامش خاطر يبرا بود، کرده عهد خود با

 ...ظاهر به یحت

 ...شد رهیخ چشمانش در و کرد بلند را سرش لبخند با

 ...بهترم یلیخ خوبه حالم- ثنا

 ..دینباش نگران

 ...نداره آفت بم بادمجون گفتن میقد از

 ...کرد نگاهش یخوشحال سر از يلبخند با نیریش

 ...دیکش آغوش در را ثنا و اورد کینزد را صورتش سپس

 ...را اش یگوش در يها زمزمه دیشنیم خوب ثنا

 ...بود خجالت از پر که يخا زمزمه

 ...دخترم کن حاللم-نیریش

 ...کن حاللم

 ...میریبگ ادی ها شما از رو محبت و عشق و يبزرگوار دیبا ها بزرگتر ما
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 ...دیچیپ فضا در اهویه و یشلوغ يصدا که ، دهینکش هیثان چند به هنوز

 ...شدند وارد لبخند پر يلبها با احسان، و مهسا همراه به ل،یسه و ساینک

 ...يکار شلوغ و یشلوغ از پر

 ...کرد اشاره بود ستادهیا دستش کنار ساکت که احسان به...دیبوس را ثنا یشانیپ مهسا

 ...نداشت رو اومدن يرو...اوردمش زور به-

 ...اومد من اصرار خاطر به

 ...بود تظاهر سر از دیشا که يلبخند...زد شیرو به یآرام لبخند ثنا

 ...بود نشده صاف دلش هنوز

 ...شودینم صاف هم ها يزود نیا به که دانستیم

 ...بگذارد خودش يبرا فقط را شیها يریدلگ خواستیم یول

 ...خودش وجود در

 وارد بود گذاشته اش ینیب يرو را انگشتش که یحال در اش، يپرستار فرم لباس همان با عسل قه،یدق چند ي فاصله به

 ... شد

 ...رونایب کنن پرت رو من نینک يکار هی...واشی بابا...سیه-عسل

 ...کرد پر را همه گوش شهاب يرسا و محکم يصدا بود،که نشده بلند ها اعتراض يصدا هنوز

 ...ونیلیل يها گل از بزرگ يسبد با شدند، اتاق وارد مایش همراه به شهاب

 ...کلفته گردنم رگ ي اندازه میپارت خودم من د،ینباش نگران اصال محترم حضار-شهاب

 ...من با اون ن،یکن يکار شلوغ خوادیم دلتون یهرچ 

 ...رفت اش قره چشم يزیآم دیتهد حالت با عسل

 ...شد خم احترام حالت به و گذاشت اش نهیس يرو دست زین شهاب
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 ...دیخند آرام ثنا

 ...دیکش رخ به را خود شهیهم از باتریز صورتش يها چال و دیخند ها مدت از بعد

 ...کرد نگاهش لذت با شهاب

 ...گذاشت تختش کنار را، گل وسبد امد کینزد

 ...یمرخص گهید ساعت مین تا...کردم صحبت دکترت با-شهاب

 ...شد خوشحال خبر نیا از ثنا

 ...دخترش ي روزه چند دنیند از...تخت نیا يرو دنیخواب از بود شده خسته واقعا

 ...انداخت اطرافش به ینگاه شهاب

 ...بشنود خودش فقط که يجور گرفت، ثنا کینزد را سرش بود، يگرید با صحبت مشغول هرکس

 ...میریم میکنیم حرکت عصر امروز-شهاب

 کجا؟؟؟- ثنا

 ...خونه-شهاب

  مایش و مامان با

 ... البته و

 ...کردیم نگاهش همچنان ثنا

 ...هتل ایب 5 ساعت از قبل تا ،یبش همسفرمون یخواست اگر-شهاب

 ...خونه میریم م،یکنیم حرکت باهم ییتا 5 هر اونموقع

 ...دینفهم چیه نگاهش از شهاب...داد تکان را سرش فقط ثنا

 ...چیه

 ...کرد نگاه اهویه پر و شلوغ اتاق به ثنا
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 ...بودند همه

 ...پدرش از ریغ

 ...نبودنش يبرا گرفت دلش

 ...کرد نگاه بازهم

 ..بود یخال هم دخترش يجا

 ...بود دلتنگش...گذشتیم دنشیند از روز سه

 ...نبودند دور هم از اندازه نیا به گاه چیه

 ...آخر در و

 ...نبود هم او

 ...کردیم يدور انگار...دشیدینم ادیز روزها نیا که او

 یپ در یپ يها مزاحمت جادیا بدون...انتخاب يبرا بگذارد آزاد را او خواستیم هم دیشا و

 ...دهد آزار را او بودنش با خواستینم

 ...دوخت شهاب به را زانشیگر نگاه

 ...شیاوردین کو؟؟چرا امیت- ثنا

 ...داد قرار ثنا سر يباال را دستش شهاب

 ...باباش شیپ یمهمون رفته حاال تا روزید از...آوردمش یم وگرنه نبود من شیپ-شهاب

 ...انداخت نییپا را سرش ثنا

 ...کنم آرومش تونستمینم منم کرد،یم یتاب یب یلیخ مارستانیب يشد يبستر یوقت -شهاب

 ...کردیم هیگر و گرفتیم رو بهونت همش

 ...باباش شیپ مشیببر داد شنهادیپ خانم عسل
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 ..انیم در یدلتنگ از هردو يجور نیا

 ...تلفن پشت دیخندیم فقط زدم، زنگ بهش يبار چند خوبه، حالش نباش نگرانش 

 ...امنه جاش دونمیم...ستمین نگرانش- ثنا

 ...کردینم استفاده ها دختر يبرا خانم پسوند از وقت چیه شهاب که کرد،یم فکر نیا به ثنا اخر در

.. 

 ...آمد رونیب اتاقش از آماده و حاضر ثنا

 ...آمد سمتش به ثنا دنید با دکتر با صحبت حال در شهاب

 م؟؟؟یبر-شهاب

 ...برگشت طرفش به ثنا

 ...کنم خلوت خودم با و بزنم قدم شهر يتو یکم خوامیم...باشم تنها خوامیم- ثنا

 ...دیکش صورتش به یدست شهاب

 ...خب یلیخ-شهاب

 ...نکن خسته رو خودت ادیز...باش خودت مواظب هم تو...رمیم من پس

 ...گرفت شیپ در را مارستانیب یخروج راه سپس

 ...برگشت ثنا سمت به که بود، نشده دور ادیز هنوز 

 ...داد نشان را پنج عدد و اورد باال را دستش...نگران یول بود مهربان شهیهم مانند نگاهش

 ...زد پلک ثنا

 ...شد دور شهاب

... 

 ...زدیم قدم شهرش یآفتاب و یآب آسمان ریز
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 ...شیپا ریز سخت و سفت نیزم يرو

 ... رفتیم راه

 ...بود رفته او با که ییها راه همان

 ...رفتیم

 ...بود برداشته گام او دست به دست که ییجاها همان به

 ...بود اطرافش به نگاهش

 ...مردم به

 ...همشان در قفل يدستها به...جوان يمرد و زن به

 ...پدر آغوش در یکودک ي خنده به

 ...مردش يبرا یزنن يها عشوه و ناز به

 ...زدیم قدم

 ...خاطرات از یموج انیم

 ...زدندیم رقم ییا خاطره خود يبرا هرکدام ،که مردم از يادیز انبوه انیم

 ...نیریوش خوب

 ...بد و تلخ

 ...بوده نیهم شهیهم...است نیهم روزگار رسم

 ...برگرداند را سرش

 ...دهدیم هل را دارش چرخ یصندل پدرش که د،ید را یفلج کودك

 ...کردیم ادیفر را غم چشمان یول د،یخندیم مادرش لبان

 ...دید هم باز
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 ...را يکور يمرد...را ییا افتاده عقب يپسر

 ...معلول یزن

 ...چرخاند را سرش

 ...وارید يرو يها هیاعالم

 ...تصادف اثر در ساله 10 يپسر یناگهان فوت

 ...یسرطان یکودک فوت تر انطرف یکم

 ...ها ابانیخ و ها کوچه انیم در

 ...دیخندیم نفر کی

 ...ناله...آه...اشک نفر ده

 ...است یزندگ رسم

 ...دارد یمشکالت...کندیم یزندگ یقیطر به هرکس

 ...کندیم يصبور

 ...کندیم امتحان را بندگانش ي همه خدا

 ... یقیطر به را هرکس

 ...ادیز و کم...صبرش ي اندازه به

 ...است امدن رونیب سربلند مهم

 ...کرد بلند را سرش

 ...درخشان دیخورش سمت به...یاب اسمان سمت به

 ..سجده خاك يرو و زد زانو نیزم يرو همانگونه

 ...آسمان خداوند شگاهیپ در
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 ...شکر ي سجده

.. 

 1391بهار..بعد ماه کی

 تخت...نکرد حس يزیچ یول د،یکش تخت يرو کنارش را دستش بسته چشمان با...دیچرخ تخت يرو و خورد یکوچک تکان

 ...بود يگرید حضور از یخال

 ...گشود هم از را الودش خواب چشمان

 ...گذاشت صورتش يرو را دستش

 ...بود گرسنه و رفتیم ضعف شدت به دلش... نشست شیجا در لبخند با گذشته، شب يادآوری با

 ... نخورده غذا است سال نیچند که ییگو

 ...بخورد ریس دل کی خواستیم دلش

 ...انداخت ساتنش و تور جنس از نو رنگ یاسی یروتخت به ینگاه

 ...امد نییپا تخت از و زد کنار را ان یآرام به سپس

 ...دیخند دارش پفت و خوابالود ي چهره به دراور نهیآ درون

 ...اش خورده گره درهم يموها به نیهمچن

 ...نازك و دیسف شلوارك و تاپ همان با...زد رونیب اتاق از همانگونه و انداخت باال ییا شانه

 

 ...شیپ ماه کی

 ...نداشت رفتن راه توان گرید اش خسته يپاها...ستادیا خانه يفلز در پشت

 ...رفته راه ادهیپ ساعت چند دانستینم

 ...زده تاول شیپاها کردیم حس...ندارد تن در یجان گرید که دانستیم فقط
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 ...ماند ثابت باز در يرو چشمانش ،که برد زنگ سمت به را دستش و دیکش یپوف کالفه

 ...کرد نگاه را اطرافش یکم

 ...شد اطیح وارد و داد هل یآرام به را در...بود خلوت و یخال کوچه

 ...را قلبش کوبنده يصداها رد،یبگ دهینشن کردیم یسع که یحال در

 ....اش یمیقد ي خانه اطیح دنید ای است، شدن وارد یدزدک ترس از دانستینم که ییصدا

 ...رفتیم جلو و داشتیبرم قدم شهیهم از تر آرام

 ..دیچرخیم جا همه نگاهش

 ...رفت باال آن از و گذاشت دیسف و یسنگ يها پله يرو را لرزانش يپا

 ...داشت یبیعج حس

 ...مرموز...یمیقد یحس

 ...یداشتن دوست یحس

 ....بود هم او به متعلق يروز که شد، ییا خانه سالن وارد و کرد باز زین با را سالن ییا شهیش در

 ...چرخاند خانه دور تا دور را نگاهش

 ...بود خود يسرجا زیچ همه

 ...مرتب و زیتم...بود دهیچ خودش که همانگونه

 ...گذرانده سر از را یطوفان خانه ان ،که انگار نه انگار

 ...را ادیفر پر و سخت یشب

 ...اشک و غیج از پر

 ...گشتیم لیوسا تمام يرو چشمانش

 ...وارید يرو شده نصب يها عکس قاب يرو
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 ...بود شده زنده وضوح به حاال ،که اش کهنه خاطرات يرو

 ...رنگ پر

 ...شد جلب کار اتاق طرف به اش توجه ییصدا دنیشن با

 ...بود شده حبس آن در روز شبانه کی يروز که یاتاق

 ...دیشنیم شتریب شدیم تر کینزد هرچه...شد دهیکش اتاق آن طرف به شیپاها

 ...را امشیت دل ته از يها خنده يصدا...را نیام عشق پر و یجانیه يصدا

 ...کرد نگاه اتاق درون به و ستادیا در کنار

 ...نبود کار اتاق گرید يانگار نه، یول

 ...بود بهشت هیشب شتریب

 ..بود شده ینقاش و رنگ آسمان شکل به روشن، و رهیت صورت به ،یاب يها رنگ از یمخلوط با ها وارید یتمام

 ...برجسته سبز گل پر درختان با

 ..بود پخش وارید يرو اش ییطال يها اشعه و دیدرخشیم دیخورش يجا به رنگ، زرد و بزرگ یساعت وارید کنار

 ...بود شده نییتز عروسک اقسام و انواع با اتاق تمام

 ...رنگ همان به يزیم و کمد با...زرد و رنگ کم سبز خواب سیسرو با همراه

 ...دوخت اتاق وسط به را رانشیح نگاه ثنا

 ...دست در باکس کسیا يها دسته با بودند، نشسته نیزم يرو امیت و نیام که ییجا به

 ... دیکشیم غیج يشاد از داد،یم انجام که یحرکت باهر امیت

 ..کردیم شتریب شیبرا را يباز جانیه ش،یها طنتیش و ها حرف با زین نیام

 ...دیپریم گردنش يرو...رفتیم باال نیام کول و سر از شیجا به و کردیم رها را دسته یگاه امیت

 ...رفتیم اش صدقه قربان و دیخندیم نیام
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 ...بود دهیند نگونهیا را امیت ،ییا لحظه يبرا یحت چگاهیه گاه، چیه ثنا

 ...نبود بایز و قیعم لبخندش، همه نیا کرد،یم يباز شهاب با که یلحظات یحت

 ...بوده گونه نیهم ن،یام کنار در هم خودش یزمان که اورد، ادی به لحظه آن در

 ...سرزنده و شاد قدر نیهم

 ...روزها ان يبرا بود شده تنگ دلش چقدر

 ...شد در کنار مادرش حضور متوجه ،که بپرد نیام يرو گرید بار خواست امیت

 ؟؟؟یمامان-امیت

 ...برگشت در سمت به متعجب نیام

 ...باشد نجایا ثنا که شدینم باورش

 ..اش خانه در

 ...متر چند از کمتر ییا فاصله به ک،ینزد

 ..ستادیا شیپاها يرو

 ...بود پفک و پسیچ از پر شیها لباس يرو...کند مرتب را خود کرد یسع

 ...الیپف از پر

 ...است امیت کار نهایا تمام که دانستیم خوب ثنا

 ...تکاندیم را خود و کردیم نگاهش مبهوت و جیگ هنوز نیام

 ...شد کودکانه و بایز اتاق وارد و آمد جلو قدم چند ثنا

 ...ستادیا نیام يرو به رو

 ...یک-نیام

 ؟؟؟یک يتو
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 ..اصال

 ...چه

 ...بود آمده بند عاشق يها بچه پسر مانند زبانش...دیکش یقیعم نفس نیام

 ...کردیم نگاهش رهیخ ثنا

 تو؟؟ ياومد يجور چه-نیام

 ...بود باز خونه در- ثنا

 ...انداخت باال ییا شانه امیت...کرد نگاه امیت به نیام

 ..بود سفت درش خب-امیت

 ...نشود قیعم لبخندش کرد یسع ثنا

 ؟؟؟ينبود مارستانیب ؟؟مگهيشد مرخص یک-نیام

 ...شدم مرخص صبح امروز- ثنا

 نگفت؟؟؟ يزیچ من به یکس چرا پس-نیام

 ...برگرداند را شیرو ثنا

 ...فرصت...دهد زمان خواستیم

 ...نیام به...خودش به

 ...بود دهیچش را داشتن پدر طعم ، شیم يروز دو تازه که یامیت به

 ...انداخت امیت تخت يرو و دیکش سر از را چادرش دست با

 ...دیبرد ادی از رو هیبق گهید که نیهست دخترتون ریدرگ انقدر شما واال- ثنا

 ...کردیم نگاهش متعجب نیام

 ....برگشت طرفش به ثنا
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 ...زد زل چشمانش به میمستق

 ...ها چشم نیا یاهیس از خت،یریم دلش هم هنوز

 ...یباش داشته دوستش ازمن شتریب ندارم دوست که بودم، گفته بهت قبال- ثنا

 نگفتم؟؟؟؟ ای گفتم

 قول؟؟؟ بد يآقا رفته ادتی...نباشه نطوریا که يداد قول هم تو

 گرفته؟؟ رو کس همه زویچ همه يجا ده،ینکش روز دو به هنوز حاال شده یچ

 ...بود شده رهیخ اش یشیم چشمان به نامفهموم نیام

 ...شد تر کینزد ثنا

 ...ختیر درهم یکم را شیموها و برد کینزد را دستش

 ...افتاد نیزم يرو نیام يموها درون از الیپف يها خورده

 ...شد باز یقیعم لبخند به ثنا لبان

 ...شد چلچراغ...شد ینوران کم کم نیام چشمان

 ...شد دیخورش

... 

 بعد ماه کی

 ...دیشنیم را ییصداها نییپا ي طبقه از

 ...ونیزیتلو يصدا

 ...آب شرشر...ضروف و ظرف يصدا

 ...ستادیا سرش پشت و شد آشپزخانه وارد و امد نییپا ها پله از صدا یب

 ...بود مانده مات ،يخور صبحانه زیم يرو نگاهش
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 ...قهیسل خوش...بود شده دهیچ ییبایز طرز به کرد،یم را فکرش که يزیهرچ زیم يرو

 ...کرد پر را مشامش رز، گل شاخه چند طراوت با ،همراه تازه نون خوش عطر

 ...روز همان همانند

 ...سال همان

 ...يبهار صبح آن بود، کینزد چقدر نظرش به

 ...ساعت شش اندازه به کینزد

 ...شیپ سال شش همان...شد روز همان مانند لحنش

 ...ثنا همان شد

 ...عروس نو همان

 ...من دارم يزیخ سحر شوهر چه- ثنا

 ...برگشت طرفش به نیام

 ...یزندگ ازشوق پر...خواستن و عشق از پر...لذت از پر يلبخند با

 ...تر پخته...تر مرد...بود شده بزرگتر فقط...بود نیام همان هم او

 ...تر عاشق البته صد و

 ...بود نشسته اهشیس چشمان در که بود، یاشک حلقه روز، آن با فرقش تنها

 ...کرد باز هم از را دستانش

 ...کرده چه شوهرت نیبب-نیام

 ...رفت جلو یکم ثنا

 ...دیلرزیم یارام بغض از شیصدا

 دونستم؟؟؟؟ینم ومن یداشت هنرام نیا از- ثنا
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 ...کرد حلقه کمرش دور را دستش امد، سمتش به قدم کی با نیام

 ...دیبوس یطوالن و نرم و گذاشت چشمانش يرو را لبانش

 ...کرد دارش پف چشمان ي حواله یچشمک گرفت، عقب یکم را سرش سپس

 ؟؟ینیبب رو هنرهام تا مونده ؟؟؟هنوزيدید رو کجاش تازه-نیام

 ...دیخند بلند ثنا

 ...دیخند بلند يصدا با صورتش، بر دهیچک يها اشک انیم در

 ...صورتش يها چال يبرا رفت، ضعف نیام دل و دیخند

 ...چشمانش يناز يبرا

 ...فشرد دستانش انیم در محکم و گرفت آغوش در را پاکش همسر

 ...شد گم شوهرش امن و گرم آغوش درون ثنا

 ...اش مردانه و يقو دستان انیم در

 ...یزنانگ يها لذت از پر

 ...خواستن پر

 ...کردند یعاشق و شدند عاشق بازهم، روز آن

 ...ماجرا پر سال شش ان نبوده که انگار

 ...نیریش...تلخ

 ...حوادث از پر

 ...يبلند و یپست از پر

 ...بوده وحشتناك یکابوس سال چند نیا تمام که کردند،یم فکر نیا به دو هر

 ...کردیم ارامش نیام دیدیم یکابوس ثنا هرگاه
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 ...هم حاال

 ...کرد جدا آغوشش از زور به را ثنا نیام قهیدق چند از پس

 ...نداشت را گرمش گاه امن نیا ترك قصد گرید که ییثنا

 ...کرد زیم به یکوتاه اشاره نیام

 ...کنم داریب خواب از رو پرنسس رمیم منم یکن شروع تو تا-نیام

 ...رفت امیت خواب اتاق سمت به زیر یچشمک با همراه لبنش، يهوا یب دنیبوس با سپس

.. 

 1391 نیفرورد 1 شنبه سه

 قهیدق 40 و 8 ساعت

 ...کرد ادیز را ونیزیتلو يصدا نیام

 ...یستالیکر يها هیپا با بلند، هیپا ییا نقره شمع عدد ،سه کردن روشن مشغول ثنا

 ...کردیم يباز بلور، تنگ درون قرمز یماه با و بود ستادهیا یصندل يرو امیت

 ...نشست مبل يرو نیام سال، لیتحو يها هیثان به شدن کینزد با

 ...گرفت ثنا طرف به را دستش

 ...عشقم ایب-نیام

 ...نشست کنارش و رفت نیام سمت به و برداشت نهیآ يجلو از را قران انداخت، نشیس هفت سفره و زیم به يگرید نگاه ثنا

 ...شد حلقه دورش نیام دست

 ...بخدا بنده بکشه نفس بزار نجایا ایب...رو یماه اون یکشت بابا ایام؟؟بیت-نیام

 ...رفت مادرش و پدر سمت به یل یل حالت با و دیپر نییپا یصندل يرو از امیت

  خوردیم چرخ هوا در تکان هر با دارش، نیچ کوتاه دامن که یحال در
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 ...نشست نیام يپا يرو دیرقصیم دارش تاب و اهیس يموها و

 ...شد حلقه دخترش کمر دور گرشید دست

 ...دیبوس يپدر عشق از پر را اش یشمیابر يموها يرو

 ...کردیم زمزمه همراهش هم نیام...خواندن به کرد شروع و کرد باز را قرآن ثنا

 ...خواندند همراهش و گرفتند باال را شانیها سر احساس، پر يصدا دنیچیپ با لحظه چند از پس

 البصار و القلوب مقلب ای

 النهار و لیال مدبر ای

 االحوال و الحول محول ای

 الحال احسن یال حالنا حول

 ...کردندینم ییدعا چیه کدام چیه نیام نه و ثنا نه لحظه آن در

 ...بس و بود شکر ذکر فقط

 ...دتریجد یعشق از...دیجد یزندگ از شکر

 ...شان دوباره شروع از

  جسمشان و روح یسالمت از شکر

 ..بود قلبشان ییروشنا که امیت داشتن و

 ...بخشنده و بود مهربان که ییخدا از سپاس و شکر

 ...شان دوباره بودن از

  درد پر يساالها يصبور و صبر از شکر

 ...شانیروزها نیا ادیز تینها یب يشاد و

... 
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 ... گرفت دست در را رنگ دیسف گل دسته نیام

 ...شد سربسز و بزرگ ي محوطه وارد امیت و ثنا همراه

 ...دیایب هم خواستینم...امدهین نجایا به است،که وقت چند دانستینم

 ...نبود مهم شیبرا گرید

 ...کردیم حس دستانش درون را اش کودکانه دستان يگرما که بود، شیکوچولو دختر وجود مهم

 ...بود شانیزجرها نبودن يابد مهم

 ...شدند شگاهیاسا باز ي محوطه وارد باهم نفر سه هر

 ...داد نشان را رو به رو دستش با ریپ پرستار

 ....بود نشسته یدرخت هیسا ریز افتاده شانه يرو يسر با دار چرخ یصندل با يمرد که ییجا به

 ...دادیم تکان را درختان زده جوانه تازه برگ، و شاخ و دیوزیم یمیمال مینس

 ...بود ارام شانیها قدم

 ...شانیها قلب مثل

 ...رفتندیم درخت آن سمت به باهم و گرفته را دستش دو هر دوطرفش، ثنا و نیام و وسط امیت

 ...بود کرده کابوس هیشب را خوبشان يسالها که یکس سمت به

 ...گرفتند قرار شیرو يجلو يدیترد و مکث نیکوچکتر بدون مر،د آن به دنیرس با

 ...آمد باال به نییپا از ارام صورتش

 ...خندانش لبان و اخم یب صورت يرو...دیخشک نیام صورت يرو نگاهش

 ...گذاشت دیفرش ناتوان و جان یب يپاها يرو را گل دست کند، ول را امیت دست نکهیا بدون نیام

 ...کرد ور شعله را، دیفرش وجود درون اتش شیصدا

 ...شد نفت شیصدا
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 ..شد نیبنز

 ...را وجودش ي همه...را درونش کرد، ور شعله

 ...قیرف مبارك دتیع-نیام

 ...دیچرخیم نفرشان سه هر يها صورت ي،رو يآشکار وحشت با همراه د،یفرش سرد و مات نگاه

 ...باختیم رنگ نگاهش کم کم

 ...تر یخی...شدیم تر دیسف

 ...دیلرزیم درون و رونیب از که انگار

 ...کرد حرکت رونیب سمت به دخترش و زن همراه و گرفت او از نگاه اش یعصب حاالت به توجه یب نیام

 ...اش دوباره یزندگ سمت به

 ...فکرتر پر يمغز...تر پررنگ ینانیاطم...تر قرمز یقلب با بار نیا

 

.. 

 ... یعصب ادیز يفشارها اثر بر فخار دیفرش بعد، یساعت

 ...مغزش به ادیز افکار حجوم و

 ... کنترل قابل ریغ و بیعج يها رعشه با همراه 

 ... دیلرزیم بند کی تنش تمام که یحال در

 ...شد فوت و يمغز مرگ مغز يها رگیمو یپارگ و يزیخونر اثر در

 ...شیپ هفته که یحال در

 یعصب ییا حمله اثر در ی،زن زندان کیتار و اهیس يها سلول درون

 ...بود شده پاك وجودش از نیزم و مرده ادیز يزیخونر خاطر به گردنش، رگ زدن و یخودکش اثر بر
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.. 

 : زانیعز ي همه پاك وجود به میتقد ثنا زبان از کوتاه يا نوشته

 ...شهیم بمونینص یزندگ از یچ میدونینم م،یزاریم یخاک نیزم نیا به پا و میا یم ایدن به که يروز

 میکنیم هیگر فقط

 ...بخوره رقم خوادیم يجور چه سرنوشت میدونینم

 ...میکنیم هیگر فقط

 ...شتریب روز به روز...میفهمیم...میشیم بزرگ

 ...که اس موقع اون

 ...میکنیم هیگر و میخندیم

 ...میدونینم بازم

 ...دونهینم کس چیه

 ...سرنوشتش از...ندازه خبر اش ندیا از یکس

 ...ساخت رو ندهیآ شهیم یول

 ...کرد نیریش رو ها یتلخ شهیم...زد رقم رو سرنوشت شهیم

 ...بود شکر نمک يجا شهیم

 ...شیات يرو بود آب شهیم

 ...گرفت میتصم شهیم...کرد فکر شهیم

 ...غلط هم یگاه و درست یگاه

 ...نوشت نو از و زد خط رو ها غلط شهیم یگاه که شکر رو خدا

 ...مینوشت ماهم
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 ...میشد رد ازش...میزد خطش

 ..ها يزود نیا به نه...نشد پاك

 ...بکشه طول دوماه دیشا

 ...دوسال دیشا

 ...میسازیم گهید بار هی یول

 ...باهم

 ...همراه و دل کی

 ...کرد هیگر باهم و دیخند باهم شهیم

 ...هم کنار در جا همه و شهیهم

 ...باهم هم، باز

 ..خوشبختم من

 ...خوشبختم یاروم بغض هی با...یبیعج حس هی با.

 ...خندمیم ها ساعت و روزها من

 ...بود زده یناگسستن يوندیپ میزندگ من با که بود اشک یزمان هی شهیم فراموشم کم کم و خندمیم

 ...ستین یاشک گهید

 ...لبخنده فقط

 ...چهیپیم خونم گرم يفضا يتو که اس خنده يصدا فقط

 که یوقت و

 یخوشبخت یعنی نیا کردنته خوشحال فکر به که هست یکی

 ....یسادگ نیهم به
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 ...خوشبختم منم پس

 ...هستم فرزندم و شوهر عاشق چون خوشبختم

 ...گهید ماه چند تا که نفرمون سه یزندگ عاشق

 ...نفره چهار بهش دیشا

 ...وجودم يتو کنمیم حسش دارم

 ...رو حرکاتش

 ...دکتر میبود رفته شوهرم همراه امروز

 ...پسره گفت

 ...بزارم پسر يرو رو مرحومم پدر اسم خوادیم دلم

 ...ایبرد ریام گهیم امیت

 ...کنهیم ذوق نیام

 ...زمستون زد خیتار دکتر

 ...باشه یبارون شب هی دیشا

 ...ستین منتظر چشمام بار نیا..ستمین تنها نباریا اما کردم، اش تجربه قبال

 ...رهیم ادمی داره...شهیم جبران داره

 ...بزهیم رنگ کم کم

 ضمن در

 ...دارم عاشق همراه دوتا بار نیا

 ...يابد همراه دوتا

  دارم رو خدا شهیهم من و
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 عادته خواستنت که اي قصه کدوم از تو

 امنیته بودنت فاجعه نبودنت 

 

 هوایی کدوم از تو سرزمین کدوم از تو 

 جدایی آسمون یه من ي قبیله از که 

 

 شکفتنی قاصد باشی که جا هر اهل 

 منی قلب ناجی دغدغه و بهت توي 

 

 شبنمی خدایا نه ابر یا آبی پاکی 

 کمی نه زیادي نه منی آغوش قد 

 

 من گاه تکیه تو اي ببر خودت با منو

 

 شدن همسفر تو با تو تن مثل خوبه 

 قانعم رفتن به من ببر خودت با منو 

 

 هست که چی هر خواستنی 

 قانعم من بخواي تو 

 



 
 

 
 

 فرزانھ قلب یخی

w w w . p a t o g h e r o m a n . r o z b l o g . c o m  
 

Page 981 

 من ي کهنه پوش تن گرفته تو بوي اي 

 رفتن همیشه رفتن رفتن تو با خوبه چه 

 

 بودن تو همسفر سایه مثل خوبه چه 

 سپردن سفر به تن ها جاده قدم هم 

 

 نداشت آخرین بیت سفر شعر شد می چی 

 نداشت واپسین دم تو و من پوچ عمر 

 

 منه عمر آخر سفر شعر آخر 

 رسیدنه ي لحظه من مردن ي لحظه 

 

 من گاه تکیه تو اي ببر خودت با منو

  شدن همسفر تو با تو تن مثل خوبه 

 

 رفتنم حریص من ببر خودت با منو 

 برگشتنم دشمن افق فتح عاشق 

 

  ببر خودت با منو ببر خودت با منو
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 انیپا
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