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 اول قسمت

 

 ...بندم يم شرط

 

 

 !بندم يشرط م ميزندگ يو پا دميمن قول م نكهيحرف آخر ا و

 يليكه خ يذاريم يشرط نيمت نيبب: با اعتراض گفت نايس. ه من نگاه كردند، انگار حرفهامو باور نداشتنبا تعجب ب يو عل نايس

و  ميهست يراض شتريما هم ب ينجوريا. يشرط ببند بتيرو ج كنميم شنهاديمن پ. شرط ببند گهيد زيچ هي يرو ايحاال ب... نتهيسنگ

 كردنديم هپس منو مسخر...خنده ريزدند ز

- ا ا دنبال دختره بدوه ما  يكه عاشق بشه و با اشك و زار نيبچه رو، گناه داره هم ميدار بشيچه كار به ج...ناينكن س يانصاف يبا

 ...هيكل ميبهش بخند

كرد كه حتما بهشون ثابت  ياما خنده اونا منو مصمم تر م ميديزد و همه با هم خند يچشمك هيحرف به بق نيبعد از گفتن ا محمد

 ....كنم

سوپرماركت بزرگ بود و چند تا هم  هيكه  نايس يمغازه بابا يجلو مينشست يبا بچه ها م يگاه. بود يما سر عشق و عاشق ثبح

براشون  مويحاضر بودم زندگ. دوستام بودن  نيو محمد از بهتر يو عل نايس.اونجا بود شيفروشنده داشت پاتوق ما از پنج سال پ

كه من  ننيبب يرو جور ايكه دن...ننيو ذهن من بب ديد چهيكنن حرفهامو از در يتا سع ردمكيهم با هاشون كل كل م شهيهم...بدم

 ...كردم يكارو نم نيكه كاش ا نميب يم

كه  تيبه خر ميزنيكارش ما هم خودمونو م يخوردم غلط كردم بره پ زيبگو چ يشد مونيپش ؟اگهيكنيفكر م يبه چ نيمت يه -

 :تر شدم، چشمامو تنگ كردم و گفتم يجر نايحرف س نيبا ا.ميديمثال نشن

من خودم از صبح تا شب . كه امروزه آدم بخواد وقتشو پاش بذاره هيزيچ نيمن كه سر حرف خودم هستم، عشق احمقانه تر -

ا باز كه همه رو ذله كرده ام ميكاريو دعوا دارم به خاطر ب رميقد در گ ميقد و ن يهمش با مامان و بابام و خواهر و برادرا كارميب
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بذاره چندتا تجربه  يآدم دست رو هر كس...مسخره بذارم يعشق و عاشق يپا ستميحاضر ن گذرهيرو كه به بطالت م يهمو وقت

چه  فهمهيخودشم نم يكنه كه به دل خودش قالبش كنه اونوقته كه حت ميو دل شكسته ترم نهيبش ديحساب با نيشكست داشته با ا

عشق و  ياگه پا يقولم هستم كه حت يدادم و پا لمن بهتون قو... رهيدل از دستش در م به دلش زده و اصال حساب كار يگند

 نقدريداره، ا يوجود خارج يبه اسم عشق واقع يزيامروزه چ نيكنيكه فكر م نيا چارهيشماها ب. شميهم برم بازم عاشق نم يعاشق

از  يليخ يافسردگ ليهوس زودگذر كه شده دل هياونم .  "هوس"امروزه اش شده  يكلمه مقدس ظلم شده كه معن نيدر حق ا

 يرمانها يو خنده همه نشستن پا يشاد يبه جا.شونهيشون باشه وقت خاله باز يوقت عشق و عاشق نكهيا يكه به جا ييكسا

پر از عاشق و  يرمان رو هم بگرد... رهيگيرو هم م يدرس يكتابها يكه واسه بچه محصل ها داره كم كم جا يعاشقانه ا

با گفتن  يرو فقط تو گفتن دوست دارم خالصه كردن كه مثال همه چ يو زندگ دنيرو واسه هم م شونيشده كه زندگ ييقهامعشو

 مونويما جونها زندگ... ما يفاجعه زندگ يعني ؟يچ يعني نيا...هيهر خواننده ا يكه آرزو ييايرو يزندگ هي...شهيجمله حل م نيا

 ريتحت تاث نيواسه هم..كه تو رمانها نوشتن هييموناكه واسه ما اصل شده ه ييزهايچ م،ينيب يهامونو تو رمانها م ايرو.. ميباخت

بدتر و  يكيبا  مينيش يو عالف م كاريب. ميافت يشنگول تر از خودمون م يكياشتباه به پست  ميتصم هيبا  ميكه خوند ييزايچ

كه  ييروزها زقلب پرحسرت ا هيو  يسرخوردگ هيعدشم و ب يعادت مسخره و الك هياز خودمون درد دل و صحبت و بعد  كارتريب

كلمه نا  نيمردم با ا نقدريا...نينيبيفقط هموناست كه تو رمانها م يعشق واقع... تباه ندهيآ هيبگذره و نگذشت و  يبه شاد شديم

دختر و پسر  هي هيل كاركاراكتر اص يهام كه فداشون بشم هرچ سندهيگردن، نو يشدن كه فقط تو رمانها دنبالش م گانهيمانوس ب

وجود به  نيطرفش از خودش بدبخت تر و ندارتر باشه و با ا ايگدا باشه و عشقشو نفروشه  يكيبار  هينشد ... مندندخوشكل و ثروت

اما  ميدونستياز هم نم يچيه ميكه با هم آشنا شد شيسال پ 6ما .كه تو كتاباست ييزاينه چ نهيا يزندگ تيواقع...هم بمونن يپا

من تو .گم يواسه خودم نم يزيچ هي ينجوريهم نيدونيو م نيتا حاال حتما منو شناخت.ميهم خبر دار كيو پ كين همه از جاال

اگه از  يمن حت. دميرس نجايبزرگ شدم و به ا يچه جور دمينفهم يبزرگ شدم كه حت يو سخت يو بدبخت يبا ندار نقدريا ميزندگ

پس عشق .كنم ليخونمون رو بهش تحم برحاكم  نيو جو سنگ طيشرا شميحاضر م يبشم كه محاله ، چطور يكيقلب عاشق  ميصم

 .ميحاال امتحان كن نياز هم نيخوايحاالم شرط بستم و پاش هستم م. البته از نظر من هيامر منتف هي

 نيكه هم يدختر نيولم،ايكنيم يكار هياصال :به ذهنم خورد با خنده گفتم شنهاديپ هيسكوت به وجود اومده رو بشكنم  نكهيا يبرا
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طرفم عاشقم  ديشا... اگه در كنارش باشم يحت ستميتا بهتون ثابت كنم من عاشق بشو ن شميرد شد باهاش دوست م نجاياالن از ا

 ...كه گرفته بودم تو فكر يميمن ساكت شده بودن منم از تصم يهابچه ها از حرف.بشه اما من نه

 

 دوم قسمت

 

به بچه ها زدم و گفتم  يچشمك. نگاش كردم دور بود ديشد به گوشم رس يم كيسر نزد كه از پشت يدختر يكفشها يصدا

 نيمرد و قولش طعمه اومد آماده باش ه؟ينظرتون در موردش چ

 :گفت يعل

 نيوقته از ا يليكه خ يبا وجود هيو پاك بياون دختر نج ؟يگيكه نم يجد ؟يگيرو م نينگ: هم گفت  نايس! من مخالفم! نه  نيا-

 ادميفكر كردم  كميكرد؟ كاريبا اون پسره چ ادينم ادتياون روز .دميازش ند يزياز غرور وعزت چ ريغ كنهيرفت و آمد م ريمس

 كرديحتما آرزو م دونستياگه م.پر خطر ريكوچه براش شده مس نيانگار ا.راهشو گرفتن جلوكوچه  نيتو هم شياومد چند وقت پ

مغازه هم  ياست و مشتر هيمزاحمش شد انتظار داشتم چون همسا يكيآوردم ،  اديبه  اون روزو.خونه رفتيم گهيراه د هيكاش از 

پسره دو بار پاشو گذاشت رو چادر .ومدياما ن رهيكمك بگ ميمحل بود يو ازما كه مثال مردا اديداره ب ايبرو ب نايهستن و با خواهز س

كپ كرد، اصال انتظار نداشت  چارهيب. زد تو گوش پسره يليكمكش برگشت و راست و چپ دوتا س ميبر ميايتا به خودمون ب نينگ

 ...ات كردم  كهيت كهيچاقو ت اب نمينحستو بب ختيتو دهنش و گفت ر ديكوب فيتا اومد دهن باز كنه با ك! بخوره اونم دوتا يليس

به خودش  تونهيآدم نم يعني شهيكه نمخانومه  نقدريا! دهيراه نم يچكيبه ه نياما نگ يايراه ب يتونيم يبخوا يبا هر ك:ادامه داد نايس

در .شناختميدورادور م نوينگ...نكن كيخودتو كوچ يشنوياز من م. ياالنم ول معطل. بده شنهادياجازه بده طرفش بره و بهش پ

مثل  بود يكيواسه من اون هم . هينبودم كه بدونم ك نيبپرسم اصال مشتاق ا ايكنجكاو نشدم كه بدونم  توق چيمورد خانواده اش ه

 نايبا س ياز وقت. دختر رو تحمل كنه هيباشه كه بتونه  كاريب يليخ دياز نظرم دخترا فقط دردسر بودن و آدم با. گهيد يهمه دخترها

بود اما من  يو خوب بيدختر نج گفتنيراست م.با فاصله شهياما هم دمشيديم ودپاتوقم شده ب نجايدوست شدم و ا يو محمد و عل

 ...شرط بسته بودم ميزندگ يقول داده بودم و پا

حرف به طرف  نيو با ا! آبداره نوش جونم يليس هيامتحانش ضرر نداره فوقش : رو به بچه ها گفتم  يگفتم و با چشمك ياله بسم
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تكبر از راه .رفت يمغرور و سربلند راه م گفتنيراست م.كردم يثابت م دمويخودمو ، افكارمو و عقا ديبا. حركت كردم نينگ

به  نينگ ن،يگفت مت نكهيبه محض ا. صدام زد نايهنوز چند قدم نرفته بودم كه س.بود هكاربهش بد نيانگار زم د،يبار يرفتنش م

چرا اونجام و با چشماش قصد  دونستيداشت انگار م يچه نگاه سرد و مغرور...زل زدم تو چشماش، اونم نگام كرد.طرفم برگشت

 ششونيبرم پ كرديكردم كه اشاره م گاهن نايرو رفتم و مردد به س من بودم كه از نيداشت شكستم بده و عاقبت ا

 .بود نينگ يفكر آبرو يخوشم اومد كه حت ناياز طرز تفكر س.بزنم يچشم اونا حرف يخواست جلو ينم انگار

 نيصاحب ا هشيمگه م.ستين يمعلوم بود دختر بد بخت!اما نه.افتاد يمثل من م يكي ريبود كه گ يبراش سوخت، دختر بد شانس دلم

انگار ازش بدم اومده بود كه با غضب . ومديچشام م يهر لحظه جلو نينگاه نگ...كه سرد و سخت بود ينگاه.نگاه بود و بدبخت شد

كه  يروز...بره ادشيبا غرور راه رفتن  كنميم ياظهار وجود كنه؟؟ كار خواديكه م هيمگه اون ك...بشه هيتنبب ديبا...به چشمام زل زد

 ...به به چه شود...اديمن دوستت دارم و من بهش محل نذارم و بگم برو كنار بذار باد ب نيالتماس بگه متو با  اديب

بودن و تنها  هيهمشون همسا.را رو شونه ام حس كردم نايدست ناصر پسر خاله س.  دميخودم بودم كه به بچه ها رس يايتو دن غرق

 يچ شدميحاال مثاال بزرگ هم م.بگذره خواستميفقط م دونميچراشو نم...گذرهپبششون كه مثال وقت ب رفتميم گهيمحله د هيمن از 

 ايفردامون متفاوت با امروزمان باشه،  ميكرديفكر م نكهيواسه ا ديشا...عجله داشتم زود بزرگ شم اچر دونمياما نم! چيه... شدميم

بزرگ  يهرك كردميفكر م نكهيبود واسه ا م،ممكنينيبيواضح نم اديگذر لحظه ها رو ز نيا مياگه با هم باش ميكرديگمان م نكهيا

 نيا دونستمينم!!!...بشم كتريدارم و آرزو داشتم به مردن نزد وستكردم د يهم فكر م يگاه...دونمينم دن،يم تيشه بهش مسول

 .اديب شيقسمت بود و الزم بود كه پ نميدارم ا مانيكه الزمه برم؟ اما ا هيهمون راه

 :رو به ما گفت يكه از ما فاصله گرفته بود كرد و با چشمك نيبه نگ يدار ينگاه معن دميودم اومدم دتكان دست ناصر به خ با

 حرفمو بزنم؟ يشد چرا نذاشت يچ دميپرس نايجمله حواسم رو جمع كردم و از س نيخورد؟با ا يليس يك امروز

 گفت يجد يليخ نايس

به  طنتيرنگ ش ؟بعديبدون يزيدر موردش چ يحت نكهيبدون ا يبكن نيكارو با نگ نيا يخوايم يراست يراست. يواقعا احمق تو

 :حرفاش زد و ادامه داد

منطق  رياونو اس يخوا يكه م ييتو دي؟شايديبه هر حال خدا رو چه د.شيكم بشناس هي يبا عشقت شروع كن نكهيقبل از ا بهتره
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غرور و نگاه سردش  يادآوريرو كنار گذاشتم و با  ديدمنم تر.دنديخند كصدايهمه !!  ي، خودت خر منطق اون شد يخرانه ات بكن

 !... ارميمغرور رو به زانو در م دخترهاما من اون : مصمم تر از قبل گفتم

 سوم قسمت

 

 :كه تا اون لحطه ساكت بود گفت ناصر

 :به من انداخت و با تمسخر گفت ينگاه نايچه خبره؟س ديخوب به منم بگ ديسر طناب به من نرس شهيهم مثل

شرط  خورهيرو م يليحتما س. دارم مانيا نيرو قال بذاره اما من به غرور نگ نينگ خواديم. رو ثابت كنه تشيخر خواديم نيمت

 :به مغازه انداخت و گفت ينگاه ؟يسر چ گهيگفتم تو د يبا لودگ!!! گهيد يشرط بند هيبازم ...بندميم

خونه اما  گردنيدارن برم يوقت نايا نيخونه نگ يا خونمون البته از جلوت يكنيتو منو از جلو در مغازه كول م يخورد يليروز س هر

 يخواستگار يكه بر يدينم نيخوب پول ماش...نايا نيجلو خونه نگ برميو م كنمياگه اشتباه كردم خودم كولت م

 :گفت يبهم نگاه كرد و با پوزخند. از ناصر ريخنده غ ريز ميزد همه

 ؟يرو ثابت كن يچ يخواي؟ميديرس جهينت نيه به اك يفكر كرد يچ.نيمت ينامرد يليخ

 ينجوريمنم هم.ارهيعشق م يهر رابطه ا گنيجوجه هاست كه م نيا ريتقص. نكن يناصر، رواعصاب ما دوچرخه سوار نيبب: گفتم

 .نيكه بشه جدا شد هم شميم كيبهش نارو بزنم فقط اونقدر بهش نزد خواممينم.در كار نبوده يانتخاب كردم قصد

نبودم چون به طرز فكر خودم  مانيهم پش يليالبته هنوز خ.شده بود ريد گهيد يمانياما واسه هر پش دادميلم حق رو به اون مد تو

 :ناصر ادامه داد! ارهيعادت عشق نم چوقتيداشتم كه ه مانيا

 تيبذاره؟ با عصبانكنه و قالش  يمثل خودت روش شرط بند يكياگه  يشيم يخواهر خودته، چه حال نايفكر كن م يحساب مرد

كس و كار  يب نايم. جلو چشاش ارميبكنه باباش رو م يغلط نيهمچ يهرك. بلغور نكن يخوديمزخرف ب: وسط حرفش گفتم دميپر

 :وسط حرفم و گفت ديپر برهنهبار ناصر پا  نيا...اون از منم مردتره ستين

 !خوب فكر كن خواهر خودته ؟يكاره انتخابش كردكس و  يب يكنيداداش نداره و فكر م نيپس چون نگ! بگو  نويا... آها

و  كنميم تيمنم حدود خودم رو رعا. واسه انتخابش در كار نبوده يبچه ها شاهدن اصالً تعمد. ستيحرفا ن نياصالً هم نقل ا:  گفتم
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تمسخر رو در  ؟يرخو يحرصشو م نقدريا رهيگ ششينكنه گلوت پ ؟يزنيم نهيسنگشو به س نقدرياصال تو چرا ا....كنمينم ينامرد

 :گفتو با تحكم  دينگاه و كالمم د

محترمانه عذرمو  يليخ.نذاشت پام به خونشون باز شه يحت ش،يمن چند بار رفتم خواستگار. ستياز اون دخترا ن نينگ! االغ

خواد ضربه  ينم اصالً دلم!نه نياز نگ دميد ياز چشم خودم بد ميبود هيكه همسا يدر تمام مدت. كنهيفرق م طشياون شرا. خواست

 :گفتم ديبا تاك. قلب باشه هيش شكستن  جهينكن كه نت اراصر يزيبه چ نيمت ايكوتاه ب. بخوره

هم  نايبه س.قلبشو نشكنم دميقول م.رو ثابت كنم هيفرض هي خواميندارم فقط م يخانومه، اما باور كن قصد بد دونميخوبه، م دونميم

كه  يليفقط تا دو تا س.گميم زويبهش همه چ زهيبرام عز يليكه خ نايبخورم به جان م يليساگه دو تا . دميقول دادم به تو هم قول م

 نيبد صتبخورم بهم فر خواميم

 ؟ياصالً اگه عاشقت شد چ ؟يچ دونتتيم هياگه قبولت كرد چون همسا ؟ينزد چ يليخوب اگه س -

 يحداقل سع نيشرط بستم پس بذار ميمن رو زندگ بهم نگاه كرد؟ يبا چه نفرت يدياست؟ ند ونهياون عاشق من بشه؟ مگه د: 

 !يليفقط دوتا س. خودمو بكنم

اون نگاه  ديمن با! هياصرارم واسه چ دونستميبخورم اما من خودم م يليس خواميمطمئن بودن كه م. حرفمو باور كرد هيمثل بق ناصر

اما حاال ...خسته بودم چه برسه به گفتنش دنشيز شنبودم و خودمم ا دهيشن اديز ميكه تو زندگ يكلمه ا... ديبا.دادميرو شكست م

 !دهيحتماً با... دياونجا كه با دونستميم

 :بهم نگاه كرد و گفت انهيكه كرده بود موز يبا فكر تازه ا نايس

ار چند ب. گميرو م شه،شهرهيآت كهيت هيخوب اون دوست سلماز خواهرم هست كه  يرو سركار بذار يكيكه  ياصرار دار نقدريا اگه

و از پس دختر جماعت بر  ياگه هنر دار. دهيم شنهاديخودش پ ياشاره بكن هيخواد  يزحمت هم نم ييخدا. اونو تور بزن! شيديد

 خوب؟.با اون امتحان كن يايم

شده  يهر طور ديخوب با. كنميخواست فكر كنه مسخره اش م يدلم نم. خنده مو به زور گرفتم ينگاه كردم و جلو نايس ديترد به

 يصورت خوش. كم فكر كردم هيباشم؟؟  نياجازه بدن كه با نگ ايداشت حتماً اونا قانع بشن  ياصالً چه لزوم. كردم ينعشون مقا

 :تمام گفتم تيخاطر با جد نيبه هم.نكنم يريجبهه گ اديز دونستميبا اونا شرط بسته بودم و خودم رو ملزم م. نداشت
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 نيكنيم دييخوبه كه همه تا نقدريتازه اگه ا. راه خودمو برم نيپس بذار. رو خوردم هيليس نيدار نيقي يشما همگ. خوبه نينگ! نه

خوردم كه بهم ثابت كرده از من مردتره و اگه  يبخورم از كس ياردنگ اي يلياگه قراره س! خوبه نينگ نيهم. آم يپس منم كوتاه نم

داشته بهش ببازم هم شرطو، هم دلمو، هم خودمو و هم  اقتيه لباشه ك يخر منطق طرفم بشم باز بهتره كس ناحتماالً م نايبه قول س

 !!!بهتر از من يخواد چه كس ياز خدا م يچ نينگ! مويزندگ

 .بابا اعتماد به نفس -

هم بود كه اگه شرطو  هيتوج هيحرف من  نيا. تو فكر رفتن ييجورا هيكرد چون  ياونا رو هم راض نكهيبد نبود مثل ا اديز حرفام

 نكهيا. فكر تو ذهنم بود هيمن فقط ! كجا مرحبا يمن و عشق و عاشق. تونستم گول بزنم ياما خودمو نم نيبه نگ دمشيباختم بخش

 !!!نميصاحب اون نگاه رو عاجز بب

 ...كردمينم مويزندگ دنيوقت قصد عاجز د چيكاش ه يا كه

 چهارم قسمت

 

 

به  ديكل هيدفتر خاطره دستش بود كه  هي. با دست پر برگشت يبعد از مدت كوتاه. داد و رفت داخل مغازه يبه خودش تكان نايس

از  ناياما منظور س! بدونه يكس يخواست يكه نم ييزايواسه نوشتن چ داديجون م. بودم دهيد نايمثل اون دفتر رو دست م. درش بود

 .تمدونس ينم... بود يكارش چ نيا

 :گفتهمه رو به من كرد و  يجلو ديباريازش م طنتيكه ش يلحن با

دفتر رو آوردم جلو همه  نيا كنهيمطمئنم موشت م يعني دونميآگاهم و م نيچون به قدرت تكلم و غرور نگ زميعز نيمت خوب

كه  يديكه دفتر رو بطرفم گرفته بود از سه تا كل نيح نيدر هم. يسيمو به مو بنو ديبا. يسيتوش بنو زويهمه چ ديبا. بهت بدم

روز دفتر رو  هي خواديخودم گفتم حتما م شيپ. بشيج يرو تو گهيد يگذاشت و دوتا ردفت يجدا كرد و رو شويكيهمراه داشت 

اما چرا عوضش كنم مگه من . رو عوض كنم ديكه قفل و كل نهيكار ا نيپس بهتر. به سرم اومده يچ نهيكش بره و بخونه بب

گرفتم ، خوشحال از تفكرات خودم كه  رودفتر . و بترسم خونده بشه سميتو دفتر بنو يخاص زيبشم كه چ نيعاشق نگ خواستميم

 :گفت ديبا تاك نايس. ذهنشونو بخونم تونستميآسون م نقدريا
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من اصالً قصد نداشتم  خواست؟ياز من م يچ....يزنيبه همه قول بده كه صادقانه قلم م نجايهم. يسيبا صداقت بنو ديتو با نيمت

 يبه اجرا يچه اصرار. غرور رو بشكنم هي خواميم نكهيا اي رمينگاه انتقام بگ هيخوام از  يم نكهينوشتم؟ ا يم ديرو با يچ. سميبنو

 .دونستميداشتم رو خودم هم نم يباز نيا

 رفتميم ديدوره گشتن بس بود با گهيد. رو قبول كردم و قول دادم نايدفتر رو گرفتم، شرط س. رفتم يم ديبود كه با يحال راه بهر

. با بابا دعوا داشت شهيمساله هم نيشام نخوره و سر ا ايخه مامان عادت داشت تا نرم خونه نهار آ. خونه كه مامانم نگرانم نشه

كه  ييزايگشتنم و همه چ كاريرفتنم، زود رفتنم، كنار دوستا بودنم، ب ريد. مون واسه خاطر من بود ونهخ يدعواها شهياصوالً هم

وقتا آرزو داشتم كه  يليخ. رگ خونه بودن هم برام دردسر شده بودپسر بز. و دعوا تو خونه بود تيمن بود باعث عصبان شهيپ

 ياديز يگرچه فاصله سن. اديخانواده اش برم يو خواستها ازهايپس ن ازدختر بهتر  هيباشه  يبود چون هرچ يبچه اول م نايكاش م

شد نور  نيو واسه هم ومديدل مامان بابا راه م از من با شتريبهتر و ب شهيبود اما هم كترينداشتم و اون فقط دو سال از من كوچ نايبا م

 .همه يچشم

دوستش نداشت اما برعكس  گهيو د شديكنه دلخور م يمن بود از خواهرش كه توجه همه رو به خودش جلب م يجا يهركس حتماً

رد و زحمتها رو از ك يمنو قبول م تيو مسئول داديدادم اون شونه جلو م يم يكه من جاخال ييهرجا شهيهم. همه من عاشقش بودم

سال  كيسارا . جون سارا و سها به جونش بسته بود. بچه ها هم تكون بخوره هيآب تو دل بق ذاشتينم ياون حت. داشتيسرم بر م

بود كه فاصله  نيهم مب يبچه آخر. اومده بود ايبه دن نويبود و سها سه سال از سارا و به فاصله چهار سال از سها، م كتريكوچ ناياز م

 يمن حت نكهيبا وجود ا.دنيجو ياون غذا رو هم م يشد جا يماگه  يهمه دوستش داشتن و حت نيبود واسه هم اديبا همه ز شيسن

هنر  نميدارم كه ا مانيا. رونيب ختيريگفتن صدتا داداش از دهنشون م يم يداداش هياما باز  دميرس يهم به بچه ها نم ناينصف م

رو كه خودش  يتيكنه و شخص شتبد بردا دميترس يم. گفتم يرو بهش نم زايچ يبعض ياما گاه دوست بودم نايبا م يليخ. بود نايم

كه لُپ  كردميخودم احساس م قاًيدق. كردميباهاش اختالت م اطيبا احت ياديوقتها ز يبعض نيبرام ساخته بود شكسته سه واسه هم

 ريهمونطور كه از مس. اما بهر حال محرم اسرارم بود. دهازش نمون يچيكلمات گذاشتم كه محو شده و ه يالبه ال يمطلب رو جور

نه چون  ايكنم  فيتعر نايم يرو برا نيفكر كردم كه موضوع نگ نيبه ا گذشتميشدن م يكه از كنارم با سرعت رد م يينهايشما

. ه رو عوض كنمشكل خون شديكاش م. مشغول وارد خونه شدم يپرت و ذهن يحواس يبا ب. دارم ازيمطمئن بودم كه به كمكش ن
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تو زحمت  يواسه آشپز شهيبود و مامانم هم اطيآشپزخونه مون تو ح! دونهيخدا م م،خونه مون دلزده بود يميشكل قد نيچقدر از ا

كه من واسه  ادياون روز م يعني. خونه راحت كنم نيآشپزخونه و اصالً از شر ا نيچقدر دوست داشتم مامانم رو از شر ا. افتاديم

بخوام  نكهيچه برسه به ا شميخونه تو بهشت م هيصاحب  مننداز هيمن اگه مامانم رو به گر زنم؛يم ينه بخرم؟ چه حرفخو هيمامانم 

 .براش خونه بخرم

 نيكه ا رميبم. شده ريپ يلياما انگار مامانم مادربزرگمه خ. سالم نشده بود ستيمن بچه بزرگش بودم و ب. نبود ريپ اديز مامانم

سر همه . ميمنو بابام دوست بود. بودم عموم از خارج اومد ييابتدا يوقت شيسال پ يليخ.عموم بود ريمش تقصه. نميبيروزها رو م

كالس پنجم بودم و  ادمهيخوب . روز زد و عموه از خارج اومد هي نكهيتا ا. كرديصداشو برام بلند نم اصالً. ميبا هم تفاهم داشت زيچ

كه برم  دميچيپ لمويبا شوق و ذوق تمام، وسا. اردو اومد ياز طرف مدرسه اسمم براهفته از ورودش گذشته بود كه من  هيتازه 

 .شهر رونيب ياردو

سفارش كرد كه راننده  نقدريا...و منو سپرد دست راننده كه آشناش بود و گفت دستت سپرده مواظبش باش ديبوس مويشونيپ بابا

بابام برام  يليالبته خداوك. شميسفارش م نقدريباشم كه ا يخص بزرگكه مثالً پسر چه ش كرديو معلممون تعجب م ومديخنده اش م

خالصه ..دميام اما بروز نم يجور نيبودم جونمو بدم و خار به پاش نره، گرچه االنم هم ضرارزش داشت و حا ياز هر كس شتريب

 ميو تا خواست ميشد نيسوار ماش رهمهيبودن اسكان بچه ها، با دو ساعت تاخ ريبودن تعداد دانش آموزان و وقت گ اديز ليبدل

 ميشونيهنوز لذت بوسه بابا رو ،رو پ. كرديبود و با غضب نگام م زونيبه دستش آو ميس هيكه  دميعمو رو از دور د ميحركت كن

 هيكه تا امروز سا يدلشوره ا. به جونم انداخت يبياز اون فاصله، دلشوره عج يعموم حت يگره ابروها دنيكردم اما د ياحساس م

 ..كنهيم ينيسنگ مياش رو دلم و زندگ

 پنجم قسمت

 

اگه من  كنميفكر م يگاه. داشتم يتلخ يايو چه دن دميكش يچه زجر. شهيحبس م نهينفسم تو س كنميهم كه بهش فكر م االن

 .ديند يكه شاد دميخودم به چشم د. نه ناًيقي نه؟يبيم يشاد شيعموم رو حالل نكنم تو زندگ

 زيدفتر خاطرات رو، رو م. دنبالم واسه نهار، اما اصالً اشتها نداشتم اديكه االنه مامان ب دونستميم. بستماتاقم رو پشت سرم  در
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واسه استفاده اش ندارم  يبرنامه ا قاًيدق. بخرم و بذارم گوشه اتاقم وتريكامپ هياز آرزوهامه كه  گهيد يكي نميا. مطالعه گذاشتم

ندونه چه  يدوستاش سرافكنده نباشه كه حت نيب نايداشته باشمش كه م خواميماالً ماحت.فقط دوست دارم كه وجود داشته باشه

 .برگشتم ميكودك يايقدم دوباره به دن هيو با  دميبه حالت طاق باز دراز كش.شهيروشن م يجور

از . كردم يم خداحافظاز بابا ه يرم اردو حت ياز پنجره داد زدم عمو جون من دارم م. شم ادهيعمو از دور بهم اشاره كرد كه پ"

عمو نذاره  دميترسيچون م ديشا.همه ترس به جونم افتاد نيا هويعموم  دنيچرا با د دونميزد، نم ي، قلبم تو دهنم م اديدلشوره ز

بوس رو باز كرد و داد زد  ينيبودم در م دهيكه تا روز ند يتيعمو با عصبان. كردم،برم يلحظه شمار دنشيرس يكه برا ييبه اردو

شدم و تا به  ادهيپ. باهام تا كرد ينجوريپره كه ا يدل عموم از چ دونستميكاش م. حدسم درست از آب دراومد "!نييپا ايب ن،تيم"

كارش  ليدونستم دل ينم يمن حت. كردم يم ديشد ياحساس سوختگ مدر پشت. رو وسط شونه هام حس كردم يخودم اومدم درد

 يمردم و عمو رو اونقدر عصبان يكاش م. زديم، به پاهاش افتادم اما اون فقط مبهش التماس كرد دم،يازش پرس يبا زار. هيچ

مشكل من . زدياما عمو فقط م.دمتونستم انجام ب ياومد و من م ياز دستم بر م يآرزو داشتم كار. كه اردو رو از دست بدم دميدينم

راننده  يكدوم از معلما و دوستام و حت چيكرد و ه حركت نيدر كمال بهت و تعجب و بغض من ماش. با بابام از اون روز شروع شد

 ارنحد اقل نذ ايو منم سوار كنن و با خودشون ببرن  رنيكه دستش رو بگ ومدنيكه دوست بابا بود و از كار عمو شوكه شده بود ، ن

 يو التماس م ختمير يسوخت و من ناتوان فقط اشك م يضبط صوتمون ،رو تنم م ميداغ شده س يجا. از اون كتك بخورم شتريب

 .كردم

چه  دونستميكاش م. مورد غضب عمو قرار گرفتم  يدونستم به خاطر چ يمثل من كه نم. يتاوان محكوم بش يدردناكه كه ب چه

با  يوقت. شد يناگوار راتييمن هم دچار تغ ياز اون روز به بعد بود كه زندگ. كرده بودم كه مستوجب اون عقوبت بودم يكار

و برام دل  ختيبا من همراه شد و همراهم اشك ر ناياون روز هم م. بغل مادرم مخودمو انداخت دميونه رسبه خ ياشك و زار

تا مامان واسه آوردن آب به آشپزخانه رفت، عمو گوشه .ومدياشكم درم شتريكرد ب يمامان نوازشم م شتريهرچه ب.سوزوند

از . دونمينم شوياما از چ شديدلش خنك م ارك نيانگار با ا.گوشم زدآبدار به  يليو چندتا س يگرفت و پرتم كرد تو انبار نمويآست

 يكارو بكنه؟ اصالً گناه من چ نياون چطور به خودش اجازه داد با من ا. سوختيزدم ، دلم از كار عموم م يدرد نبود كه زار م

عمو بدتر  هبگ يزياگه چ دونستيار منگفت انگ يچيه يتو خونه تعجب كرد ول دنميبود؟بابا كه بعد از ما وارد خونه شد ، از د
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زدم به حرف مامان و  يبلند زار م يهمونجور كه با صدا. كردم يم هيو گر دميكش يداد م يبلندتر يمنم از حرصم با صدا! شهيم

 هيگر ينجوريبگو كم زار بزنه مگه گوشت از تنش كندن كه ا نيبه مت: بابا گفت ندميشن. كردن يكه با هم دعوا م دادميبابا گوش م

 .خورده، دارش كه نزدن يليدو تا س. كنهيم

 رو كتك زده؟ نيمت يداداشت چطور به خودش اجازه داده دست رو جگر گوشه من بلند كنه؟ به چه حق: گفت مامان

و  نبود يواسه پدر و مادرم پسر سربه راه يشروره و حت ياديدرسته كه داداشم ز. شهيم يعصبان اديبدش م. زن، صداتو بلند نكن-

از ما  شتريكارش بوده، اون ب نيتو ا يحتما مصلحت! افتهيب نيبه جون مت يعشق ستياونارو عذاب داد تا مامانم فوت شد، اما قرار ن

تو هم بد دل نباش نسبت . خواديم شويدارم خوب نيقي. دونهيبهتر درد بچه رو م كتره،ينزد نيبه سن مت شتو جامعه بوده و چون سن

 .داداش هي نيمنم و هم. رونياز خونه بندازمش ب تونميكه نم يدونيم كمهيدر كوچخوب برا. به داداشم

حق نداشت و حق هم . ينگفت يگفته باشم نگ! دست روش بلند كرده نكرده ها. هم تنها پسر منه نيمت. كارا ندارم نيبا ا يمن كار: 

آقا  ينذاره اونوقته كه منم بگم چطور نيدش پا رو زمتا بچه خو نيزم ذارهيچطور دستشو م نميبيم. واسه اون مونميمن م! نداره

 !دينو

 يبهش حال رمياالنم م كنميم نيداداشم بگه همون كار ور با مت يبه بعد هرچ نياز ا ه،ينجوريشده؟ اصالً حاال كه ا يحاال مگه چ -

بابا . كردميم سيبابا داشتم خودمو خ از ترس برخورد. اومد يحرف بابا به طرف انبار نيو با ا. كه حوصله زر زدنشو ندارم كنميم

 ديام نينكنه، به ا تيو منم از ترس دهنمو بستم كه صدام بابا رو اذ اديدر ن كميازم خواست ج تيو با عصبان دنثارم كر يدوتا اردنگ

ب بودم كه در عذا نياز ا شتريدلم سوخت كه اردو رو از دست دادم اما ب يلياون روز خ.بشه و منو دست عمو نسپره يكه راض

خودم هم سخت بود اما اخالق بابا باهام عوض شد و بعد اون كتك دست  يبرا شباور كردن. همراه اردو بابام رو هم از دست دادم

 چيه گهيكرد، د يتو كارا دخالت م شهيهم دست بابا به كتك زدنم عادت كرد و چون عمو هم يعمو به روم باز شد وبعد از مدت

 هياون روز حق رو به عمو داد و منو تنب بابا. ميحرف بزن ايو  ميو با هم مشورت كن ميدوست كنار هم باش مثل دوتا ميوقت نتونست

ترسم اما به  ياز انبار م دونستيم كهيبا وجود. رونيب اميكرد و نذاشت تا صبح از انبار ب يزندون يمنو تو انبار يعنيكرد  يسخت

از . مهيزندگ روز نيآور تلخ تر اديواهمه دارم چون  يمث انبار كيتار يجاها هنوزم از. كرد هيتنب ينجوريخواست عمو منو ا

همون  زيچ نيازش نخوام و ا يزيدر واقع چ. نامعقول نكنم يوقت ازش تقاضاها چيه گهياون روز بابا ازم خواست د يفردا
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 ياز اون روزبه بعد بود كه زندگ. دجز عموم نبو يسپرده شد و مقصرش هم كس يمن بود كه به دست فراموش يخواست و عالقه ها

كه به بابام گفت اگه االن  دميچرا عمو باهام اون كارو كرد، فقط شن دميداره اما هنوز هم كه هنوزه نفهم بتعج يجا.باهام لج افتاد

از حد  دايكه از محبت ز ييپسرا دميديم اديمن اونور آب كه بودم ز. خواد يروز چه ها كه ازت نم يفردا يبه حرفش گوش بد

لوسش نكن و نذار  نقدريا يدوست دار نويداداش اگه مت.زدنيو پا م دستشده بودن و تو لجن  دهيپدر و مادرشون به اونجا كش

 "...بود يعمر زندگ كيشدن  اهيبود كه باعث س يحاتيتمام توض نيا. گميمن واسه خودت م. باشه يبهت متك

همراهش  نم؟يبب يكه بتونم مادرمو راض اديروز م هي يعني. كرد يبا عشق نگام م مامان بود كه. در اتاق به خودم اومدم يصدا با

زود نهار و شام  شهيبابا هم. و مامان كه به خاطر من غذا نخورده بودن ميبود نايسر سفره فقط من و م. ميرفتم كه با هم نهار بخور

مدت  هيگرچه . ميدر تالش بود كه تو رفاه باش شهيو همآورد  يبه خودش فشار م اديز م،يبود يتيجمع پرچون خانواده . خورديم

بشه كه  يكيدر و اون در زدن تونست صاحب مغازه كوچ نيا يداد و بعد از كل جهيو تالش بابا نت ياما باالخره سع ميندار بود يليخ

خانواده  يرو به اندازه تمام اعضا نهار ايهر روز حتماً شام  باًين نبود، ما تقريالبته فقط هم. كنه ريبتونه باهاش هشت نفر رو س

كرد كه  يخوب با مهمونا برخورد م نقدريمامان هم ا. آخه بابا پسر ارشد بابا بزرگ بود و همه ازش انتظار داشتن ميمهمون داشت

 شهياما ما هم يناراحت يجا اي هيخوشحال يدونم جا ينم. كرد و همه خونه ما راحت بودن ينم يبيغر اي ياحساس دلتنگ چكسيه

باعث  مييمن و مرگ دا يو دلواپس اديكار ز. ميمعذب بود شهياستراحتمون كم بود و هم ميتا يليخ ليدل نيبه هم ميمهمون داشت

حس رو  نيهمكنم  يكردم و االن هم هر وقت بهش فكر م ياحساس عذاب وجدان م شهيشه و من هم ريزود پ يليشد كه مادرم خ

 .دارم

 ياصالً نم. باهاش برخورد كنم يچطور نكهيا. كردم يفكر م يجد يليخ نيدر مورد نگ ديبا. برگشتم بعد از نهار به اتاقم خالصه

خوردم  يم زيچ. كردم يبرم كه چه غلط يم يپ قتيحق نياالن به ا. كردم يم نيتمر ديبا. كردم يشروع م ديبا يدونستم چه جور

چطور  ايخدا. صفحه اولشو باز كردم. اونم شده بود قوز باالقوز. تر رفتمبه طرف دف التيتخ نيبا هم...قرار احمقانه بود نيبهتر از ا

پس اول صفحه دفتر خاطرات شروع به نوشتن . بودم دهيد نايبار رو جلد دفتر م هياومد كه  ادميجمله به  هي. كردم يشروع م ديبا

 :كردم

چون كار دل دوست داشتنه، درست مثل كار چشم  رشينگ يجد اديز يرو دوست داشت يزيچ اي ياگه با دلت كس: گهيافالطون م"
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 "!!! هيكه اسمش عشق واقع يكن يرو تجربه م يزيچ يبدون دار ،يرو با عقلت دوست داشت ياگر كس ي؛ ول دنهيكه د

 ...كردم خوابم برد يجمله فكر م نيا يبه معن نكهيا نيرو بستم و در ح دفتر

 ششم قسمت

 

. نيعمو هم تو خوابم بود و البته نگ دونميكابوس، فقط م اي دميديرفت خواب م ادمي. ه بودبدنم خشك شد. شدم داريدرد بدنم ب از

 يتمركز م نيرو موضوع نگ شتريب ديبا. كنه رشيفقط دعا كنم خدا ختم به خ ديبا. نشده خوابو برام حروم كرده بود يچيهنوز ه

 .به آب بزنم گداريب دينبا ناًيقيخواستم و  ينم. كردم

كمك خرج باشه با اون  خواستيمثالً م. كرديم ياطياونجا خ نايكه م ييرايرفتم پشت در اتاق پذ. بذارم ونيدر م نايم با مبود مجبور

 .يداشت تا كاسب حيشكل تفر شتريبرامون ب نايم يسن كمش، اما خوب كارها

آپارتمان پنج طبقه ده واحده خوب رو  هيو آپارتمان زد،  ديشد اونجا رو كوب ياگه م. داشت يبزرگ اطيما بزرگ نبود اما ح خونه

كنه كه همه  يباغچه م هي هيكه مامان كم كم داره اونو شب. بود اطيح نيزم شتريبود و ب يمياونجا قد ياما بنا. درش ساخت شديم

 كنه،يم يسر خاك خال شويمامان دلتنگ نهيبيكه م نيبابا هم هم. شهيم يگوشه اش دستكار هي تههر هف. توش پرورش بده زيچ

و باغچه كاشته  يخاك اطيح ،يشد يكه وارد م اطياز در ح.كيآشپزخانه و هال كوچ هيخونمون فقط دوتا اتاق داشت با . خوشحاله

وسط هال در  قاًيدق. خورد تا برسه به هال يهفت پله م. پله ها قرار داشتن يدر ورود يشده دست راست قرار داشت و روبرو

 .بود يورود

و مثل داداش مرده  رهيماتم بگ يمجبور بود هر از چند گاه نايكه م يبزرگ يها شهيزنگ زده با ش يميقد يب فلزقا وار،يد يجا به

و هال  اطيح ليبشه، حا ريگ نيزم ،يهفته تو تب و لرز خستگ هيها  شهيپاكشون كنه و زار بزنه كه بعد پاك كردن اون ش نهيها بش

داشت اما تو تابستون هواش  يميقد يمعمار. درست پشت هال كيكوچ يانبار هيو  كيهال كوچ پدو اتاق در راست و چ. بود

واسه  نيالبته ا. يو زنا هم تو اتاق دست راست دنيخواب يم يمعموال مردا تو اتاق دست چپ. ريخنك بود و تو زمستون گرم و دلپذ

زور خودمو زدم و بعد از  نكهيتا ا. گهياده تو اتاق دو همه خانو موندم ياگه نه كه من تنها تو اتاق م. ميبود كه مهمون داشت ييوقتها

حس .كم جامون بازتر شه هيآشپزخانه برام درست كردن كه  ي، روبرو اطياتاق گوشه ح هي ،يو دعوا و ناراحت داديداد و ب يكل
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اما حتماً . ميت بودو خوشبخ ميداشت ور يزندگ نياومد ما بهتر ياگه عمو از خارج نم كنميفكر م يگاه!هيزياستقالل هم خوب چ

به در  واشي. خواستم يم نيمشورت در مورد نگ يرو برا نايرفته بود كه م ادميآه، .نيبا نگ ييقسمت بود درست مثل آشنا نميا

تونستم  يكردم كه نم يم يعرضگ يچقدر احساس ب. بود يبا روسر شهينداشت هم ييچون اتاق مجزا. رو صدا زدم نايزدم و م

 .به اتاقم و خودم قبل از اون وارد اتاقم شدم اديبهش گفتم ب .بكنم يكار راشونب

شناخت واسه  ياون منو بهتر از خودم م. كرد ياز كارم م يچه برداشت يعني. حاضر كردم كه باهاش روراست حرف بزنم خودمو

اومد كه  ادميشحال شدم و وارد اتاقم شد خو يچا وانيبا ل يوقت.بودم يصادق م ديبا. چونمشيبپ ايدروغ بگم  تونستمينم نيهم

كمكم كن خواهرم فكر  ايخدا. ندادم يتي، گرچه گلوم سوخت اما اهم دميرو باال كش يبا استرس چا. بعد از نهارمو نخوردم يچا

 .ارزش نشون ندم يب نقدرياون ا شيدونم چقدر احمقم كمكم كن پ يمن خودم م. نكنه حماقت كردم

 :به خودم اومدم نايم يصدا با

نكنه دل .شده يرو راست باش و بهم بگو چ. يمهم بهم بگ زيچ هي يخوايم زنهيصورتت داد م ؟يبهم بگ يخوا يم يزيچ داداشم

 ...زايجور چ نيرود ز دستم و از ا يم

 :شهينكنه زود جبهه گرفتم، درست مثل هم االتيخودش خ شيپ نكهيواسه ا. تر از درك من بود ركيچقدر ز نايم ا،يخدا

 اليخياصالً ب يبرگرد يو راض يبر يبه قاض كطرفهي يخواياگه م. باهات مشورت كنم خواميمن فقط م. ستيحرفا ن نينقل ا! رمينخ

 .نگو و صبر كن حرفام تموم بشه يچياگه هم نه كه ه. شميم

 .گفت و ساكت موند ي "چشم"قبول كرد و  يطنتيلبخند پر ش با

كه  يبزنم، قبول دار يبه خاطر شما حاضرم دست به هركار يشاهد دم،يكش يسخت ميكه من چقدر تو زندگ يدونيم يآبج نيبب: 

 ازين تيبه كمك فكر. افتاد و من توش موندم يم ديافتاد كه نبا ياما امروز اتفاق. ستميو دل دادن و باختن ن ياصالً اهل عشق و عاشق

. فقط قسمت تنفر و انتقامشو حذف كردم. بود من و بچه ها اتفاق افتاده نيكه ب ييزايح همه اون چيو شروع كردم به توض. دارم

به حرف اومد  يوقت. انتظارو نداشتم اما به سرم زده بود نيا نايگرچه از م. مسخره ام كنه ايخودم گفتم االنه كه بهم بخنده و  شيپ

رده شروع كرد به شم يليخ. دميگنج يكنه خوشحال بودم و تو پوستم نم يباهام هم فكر تونهيبزرگ شده و م نقدريا نكهياز ا

 :حرف زدن
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 خواميمن نم. ستيتو احساسات آدما داره درست ن شهير يدونيكه خودت م يسر موضوع يشرط بند. ينكرد يكار درست داداشم،

دختر  هياما خوب به عنوان . يكرديم دياز اونم كه بتونم به داداش بزرگترم بگم نبا كتريچون كوچ يسرزنشت كنم كه اشتباه كرد

عشقه  نياما مطمئن باش اكثراً ا ارهيعادت ، عشق ن شهيهم ديداداشم شا. دارم مانيا شدنتبهت بگم كه من به عاشق  نويا تونميم

شروع كردن آسونه اما تموم كردن اگه محال  شهيهم. ينكن با اون شروع كن يسع ستين ياگه دختر خوب. نهيشيعادت م يكه جا

 .سخته يليخ يلينباشه، خ

 :گفتم گل از گلش شكفت و با ناز گفت نويتا ا. بده نيكه بگه نگ ستين يگفتم اما كسو  دميحرفش پر وسط

 تو مدرسه ماست؟ شناسم؟يخانومو م نينگ نيخوب حاال من ا. اديچقدر بهش م. نيزن داداش نگ! نينگ

 دهيد ديبا. گردهيم ناياهر سبا سلماز، خو شهيگفتم آره هم. كجا بود نايبحر تفكر و م نيمن كجا بودم در ا. انداختم نييپا سرمو

 .شيباش

 .شهيم يدارم كه زن داداش خوب مانيمنم موافقم و ا.هيدختر خوب. اومد ادميآها : تكون داد و گفت سرشو

 .زن من شه؟ يگيمن ازش متنفرم و تو م ؟يزن داداش زن داداش نكن نقدريا شهيم:گفتم  يعصبان

 هفتم قسمت

 

 

 

كه  نهيا تياما واقع يبگم چون از من بزرگتر نويا دينبا: و گفت يكش يآه. خودشو كنترل كردزود  يليشد اما خ يحرفم عصبان از

 يمن فكر م. نيبرات متاسفم مت ؟يكن نيبا اون تمر يخوايچرا م يتو كه نفرت دار. يباش يآدم كوتاه فكر نقدريا كردمي،فكر نم

 حيتوض ينجوريكه ا يآماده كن تيور اون تو زندگحض يمنو برا يخواياحساس كردم م.يريم هيو حاش يكردم دوستش دار

اون با  نكهيا. انداختم و اون قسمت نگفته رو براش گفتم نييسرمو پا. زدم يگفتم و چه گند يآوردم كه چ اديتازه به ... يديم

اختم و مجبور شدم رو ب هيقاف يسادگ نيشد ، به هم زوقت با يزبونم ب. نفرت نگام كرد و منم به خودم قول دادم غرورشو بشكنم

و قربون صدقه اش رفتم كه آخر  دميخودمو مظلوم كردم و نازشو كش نقدرينگفت ا يچينگام كرد و ه كمي. بگم زويبراش همه چ

داشت  نيقياون . روز عاشقش شدم با خودم صاق باشم و قبل از هر كس به اون بگم هيكه اگه  يسر قول داد كمكم كنه اما به شرط
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هم من  م،كهيشد كه چهار روز وقت بذار نيبهش قول دادم و قرار سر ا. خوام عاشق بشم يداشتم نم مانيمن او  شميمن عاشق م

 نميتا بب رميبگ ميتصم دهيكمك به من فكر كنه و هم اون به من فرصت بده كه خوب فكر بكنم و سنج يبه اون فرصت بدم كه برا

برم تا  نايا نايس دنيبه د يحت نكهيجنگ اعصاب خونه روزها گذشتن، بدون ادعوا و  انيزود در م يليخ... زميبه سرم بر يچه خاك

شروع كنم،  يبگم و چطور يچ دونستميدختر رابطه نداشتم نم چيچون تا اون روز با ه.خواست باهام حرف بزنه نايباالخره م نكهيا

با  يتخاب كرده بودم اما دوست داشتم با هماهنگچند راه واسه شروع رابطه ان باًيچند روز تقر نيزورمو زدم و در ا نيبا وجود ا

 .بدر و منم استرس داشتم كه چكار كنم زدهياومده س ييآورده بود، گو وهيظرف م هيبا خودش  نايم. استارتشو بزنم نا،يم

 نكهيت بعد از انگفتم تا عاقب يزياما من چ زديم شخندين دميشا زد،يو به انتظار من لبخند م وهيكاسه م يصبر و تحمل نشست پا با

 :كرد به حرف اومد كهيت كهيت وهيواسه جفتمون م

 ؟يديهم رس يا جهيبه نت يكرد كاريخوب چ -

بعد اون تشكر كنه و  يهند يلمهايدرست مثل ف.كنه و من برم نجانش بدم تشياز دوستام بگم بره اذ يكيبه  گميم. راستش آره: 

. نه  اي... و بهش ابراز عالقه كنم و سر راه مدرسه بدم دستش سمينامه بنو هي نكهيا ايچطوره؟  نيا... بدم و ادامه ماجرا شنهاديمن پ

وزن  يكل اديباور كن از استرس ز. دونميبهش ابراز عالقه كنم و چه م رهيگل براش بخرم و صبح تو راه مدرسه كه م هي هينظرت چ

. بازميشرط بستم ، اما غرورمه كه م ميدرسته سر زندگ. بخورم غرورم رو باختم يليمن اگه دوتا س. كنم كاريچ يگيم. كم كردم

چطور اون روز  يدونينم. هيعصبان يليخ نيرو خوردم آخه نگ هيليدونم آخرش سيبه خدا م. راه جلو پام بذار هي نايم كنميخواهش م

اما خوب اگه منم جلو برم پسره بود  ريالبته كرم از خود درخته و تقص. نه گذاشت نه برداشت دوتا خوابوند تو گوش پسر مردم

 ...و  شهيمنم م ريتقص

 .ديخند يفقط م نايم

با التماس . خوردن هم داره يدختر خوب خواستن اردنگ گهيخوب د. بگن كم گفتن رشيدستش درد نكنه ش. خانوم نيخوب نگ -

 شروع كرد تيبرداشت و با جد طنتيدست از ش. نگاش كردم

 رم؟يوقتتونو بگ قهيچند دق تونميم نيخانوم ببخش نيبگو سالم نگ برو جلو و يعاد يليجان خ نيمت نيبب -

ها و اگه هم نخواست شرمنده  هيما نيتو هم يزيچ هي اي نييبفرما كنميخواهش م گهيباشه و بخواد باهات حرف بزنه م ليما اگه
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دختر بزن بهادر  هيت نمردم و شكر ايخدا. ينقل هر مجلس شهيم يليس هيچطور  نينگاه كن بب!  ياله.زنهيم يليداداش جان، س

 .زن داداشم شهيكه شانس خودم م دميد

 يباور نم شن،يدخترا زود بزرگ م گنيم. بود و من متوجهش نبودم دهيفهم نقدريا نايچطور م. اصطالحاتش خنده ام گرفت از

 و ازش تشكر كردم دميبوس شويشونيپ.كردم

 يچ...  ايبگم دوستت دارم؟  ايبهش بگم؟ بگم عاشقش شدم  يقت داد چاگه و يراست ؟يزيچ يخواد؟ گل ينم يچيه گهيد يعني: 

 بگم بهتره؟

 :زد حرفام كه تموم شد لبهاشو جمع و جور كرد و گفت يكرد و لبخند م يبه من نگاه م نايم

. وغ نگوبهش در. گهينه د ؟يكرد يم كاريچ يعاشقش بود يراست ياگه راست ،ياسترس دار نقدريو ا يحاال خوبه ازش متنفر -

واالتون شما رو انتخاب كردم كه اگه  تيمتانت و شخص يبگو قصد مزاحمت ندارم و از رو. ميهمو بشناس شتريكم ب هي خواميبگو م

 هي. كه دروغ باشه ينگ يزيكن چ يفقط سع. حرفا نياز ا دونميو چه م ميو با هم آشنا ش مينيكه همو بب ميبساز يفرصت نياجازه بد

كه بهت  نهيو واسه هم شهيختم به عشق م كنميو احساس م نميرابطه خوش ب نيكه من به ا نهيهت بگم و اون اب ديرو با تييواقع

قول بهم  هيفقط . دارم مانيجمله ا نينه، اما من به ا اي مهقد كيعشق و تنفر  نيفاصله ب گنيكه م يديشن دونمينم. كنميكمك م

آدما . يباش يكن امانتدار خوب يسع. نشكن مشويكه دستش ننداز و حر يرب يكه بهش سجده م يقسم بخور به اون قبله ا. بده

 يپس خواهشاً سع دارناز طرفشون  يانتظارات ميو در محدوده اون حر شنيقائل م يميفشارن حر يم يكه به دوست يهر دست يبرا

 يبهش عادت نكن اديقول بده ز ،يمثالً عاشقش بش يخوايو اگه نم يبشكن موينكن اون حر

 هشتم تقسم

 

 

به  نيواسه هم. دميگنج يكرده بودم تو پوستم نم دايشروع پ يبرا يو من راه ديبه سرانجام رس نايمشورتم با م نكهيا يخوشحال از

اما برام اصالً مهم نبود، چون راهو نشونم داده  دونستميكه من نم دونستيم يزيچ هيانگار . توجه بودم يدارش ب يمعن ينگاهها

 يبه سرم م ديبا ياگه اونو نداشتم چه خاك. گرفتميو سرتا پاشو طال م تونستميدوست داشتم م كهحال بودم خوش نقدريا. بود

فشردم و بهش قول  يدستش رو به گرم. گرفت يكه به ذهنم خطور كرده بود خنده ام م يمسخره و مزخرف ياز فكرها ختم؟ير
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و اون در عوض  دونستميم نايم يهاييراهنما ونيخودمو مد چون. دادميم قول ديكه با دونميدونم، فقط م يچرا قول دادم رو نم. دادم

رو كه  يميحر تونستميگه؛ من چطور م يراست م دميخوب كه فكر كردم د. خواست يقول م هياز من فقط  ،ياون همه كمك فكر

بهتر باشه  ديشا اشه؟ب نينگ ميبرابر با شكستن حر ديبشكنم؟چرا حس انتقام تو فرهنگ لغت من با رميخواستم ازش انتقام بگ يم

نشكنه و  ميكه اون حر رميانتقام بگ دياحساسش بشم و چطور با ميوارد حر ذارهيكه م رميانتقام بگ يبخوام از كس ديبگم چطور با

 يباز هيمثل . شكسته نشه يميگرفتم كه حر يانتقام م يجور ديگرفتم، من با يم ميعجوالنه تصم ديدار نشه؟ نبا حهياحساسش جر

استوار به طرف  ييو با قدمها دميبوس شويشونيپ. شكسته نشه يميپس قول دادم كه حر! آره . شدم يبرنده م يبا جوانمرد ديكه با

 .كردم ياونها آماده م يسرزنش ها و گله ها يخودمو برا ديبا. رفتم نايا نايمغازه س

چرا  دونمينم زنه؟يم يحرف چيه يب اي دهيالً جوابمو مكنه؟ اص يبرخورد م يچه جور نينگ ايفكر كردم كه آ نيراه به ا وسط

به  هوي. به مغازه تو افكارم غرق بودم دنيتا رس! ينگاه متنفر شد هياز  يخوديحقته چون ب يليخوردن س گفتياحساسم بهم م

... عادت سواستكه هوس كردم بهتون ثابت كنم عشق و  دميخوردم ، به گور خودم خند زيبگم بچه ها غلط كردم، چ ديذهنم رس

بد نام  متيبه ق اياما نه با عاشق كردنش  رميازش انتقام بگ نيزدن تو ذوق نگ ايمتلك  هيبا گفتن  تونستميمن م. بهتر بود ينجوريا

 هي،  نيمجهول و خود نگ هيشده بودن برام  نينگ مادرپدر و . گل كرد ميحس دلسوز نينسبت به نگ هويچرا  دونمينم. شدنش

و محمد  نايدستم رو، رو شونه س ،يبعد سالم و احوالپرس. كه پا پس بكشم دميرس جهينت نيبه ا هيثان هياما تو ! زرگعالمت سوال ب

نازك از پشت سرم  يداص هي "ستميمن ن "بدم  حيانداختم و تا خواستم شروع كنم به حرف زدن كه توض نييگذاشتم و سرمو پا

 .كنمكه باعث شد حرفم رو شروع نكرده تموم  دميشن

كم زودتر اومد خونه و نبود كه  هياون . داره اتيفردا امتحان ادب ديبه سلماز بگ نيلطف كن شهيم نا،يآقا س. ريسالم روزتون بخ: 

 .شهيمعلمشون گفت فردا امتحان حتماً برگذار م

مطمئن بودم  ييجورا هي دروغ بگم تونمينم. كدوم دوست سلمازه نميكرد كه برگردم و نگاه كنم بب بيمنو ترغ يحس كنجكاو هي

تا پا  رميخواستم از نگاه تلخش قدرت بگ يم اي نم،يهمون حس نفرت رو بب خواستميم! دوست داشتم كه اون باشه دميشا نه،ينگ

تو . لحظه برق نگاش منو گرفت هي. بود نينگ يبرگشتن من به طرف صدا ليكه بود دل يبه هرحال هرچ دونميپس نكشم؟ نم

به نظرم  نيتو نگاهش بود، نگ يبيچقدر نگاهش مظلوم بود،چه حس قشنگ و عج. بود و آرام اهي، سزل زدم نينگ يچشما
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بود و من غرق در  نايبا س ناون در حال حرف زد. بود شيمشك يبود چشما نيكه قابل تحس يزيتنها چ. نداشت يخاص يخوشكل

با  زيآم طنتيش يبا لبخند. رو شونه هامه نايو س ياز پس كوچه گذشته و دست عل نينگ دميبه خودم كه اومدم د. رنگ چشماش

 !دفعه؟ هيشد  يعمو خره ، چ: صدا گفتن هيهم 

. كردم ينجوريخودمم مونده بودم چم شده كه ا. راه اومده رو برگشتم يثيحرف و حد چيانداختم و بدون گفتن ه نييپا سرمو

كه تو  ييتنها جا! بهش بگم ديبا يچ دونستمينم يم چون حتحرف بزن نايبا م شدينم ؟يدرد دل كنم اما ك يكيدوست داشتم با 

 .بود ناي، دفتر س دميدرد دل آماده د يذهنم برا

براش  دونستميم. من شد حاتيتوض دنيمنتظر شن يزيچ چيه دنيدرو به روم باز كرد و با تعجب بهم نگاه كرد و بدون پرس مامان

به چشماش نگاه  نكهيمنم بدون ا. زود برگشتم نقدري، چطور شده امروز ا شميمجدا  نايا نايبه زور از س شهيكه هم يسوال بود من

دفعه  هيهنوزم كه هنوزه موندم چطور شد . به سرعت به طرف اتاقم رفتم و دفتر رو باز كردم. تمكنم گفتم خونه كار داشتم برگش

 ...كه تو دلم بود ييزاينگاه شدم و شروع كردم به نوشتن چ هيسر در گم از 

 هيبعداً  ديشا. نداشتم به خودم دروغ بگم پس صادقانه شروع به قلم زدن كردم ميبودم اما تصم ريهنوزم با احساسم درگ چهگر

پس شروع .و دچار اشتباه نشم رميعجوالنه نگ ميكه تصم سميكردم اما االن الزم داشتم صادقانه بنو يم دهاشيكل يبرا يفكر

 :كردم

 يخوام ثابت كنم متفاوتم و از عشق و عاشق ياالن كه م. نشد يعنيافتاد كه نتونستم  ياتفاق هيشم خواستم پا پس بك يامروز كه م "

و رو كرد، انگار  ريتفكراتم رو ز يايچشماش دن! نباشه نه يكه نفرت نينه ا يعني ست،يدر كار ن يشه نفرت يداره بهم ثابت م... زاريب

 يچشماش بهم گفت كه تو از عشق و عاشق! خواستم بشناسمش ينم اي شناختمشيكه نم لهيدل نيقط به اtبودم  زارياگه از عشق ب

 !يترس يتو فقط م ،يستين زاريب

 ديبده؛ با رييوارد بشه و بخواد رنگشو تغ ياهياون س ميتر از اونه كه بخواد به حر كيشد حس كرد كه آدم كوچ يچشماش م تو

 يب ايسفرم  نيمشتاق ا ايام كه آ گانهياحساس ب نيو من با ا يبش اهيس يوارد اون واد يپشتت خراب بشه كه بخوا يهمه پل ها

 !كه چند مرده حالجم نميبخوام خودمو بسنجم بب يدست و پا تر از اون كه حت

 هيو  ميرفت يبه طرف مغازه م نايا نايكه از خونه س يروز. نه چندان دور يبه گذشته ها رهيشه و م يسوار بر بال خاطرات م ادمي
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زن  ريپ هيدختر بچه و  هي دنيد.شدن  يم نايا نايس هياونا با چند خونه فاصله، همسا. بود ستادهيكه دم در خونه شون ا هياثاث نويكام

 ..كه چرا اونها تنهان ميدر تعجب بود نياون روز همه از ا. تعجب داشت يجا ون،يكنار اون كام

 نهم قسمت

 

 

: گفتم  نايبا پچ پچ ، كنار گوش س. دختره خودشو چسبونده بود به مادر بزرگش. ميكه همه با هم به كمكشون رفت ادمهيخوب ... 

. اديب ليوسا هيموندن كه بق گهيد ةحتما خون: گفت ناميس ومده؟يواسه كمك كردن بهشون ن يفقط دو نفرن؟ پس چرا كس يعني

ما فقط اونقدر . بود يخال نيو نصف ماشنصف بار بود  يبه اون بزرگ ونيچون كام ميردتعجب ك شتريب ميديكنارشون رس يوقت

 ريخ يدعا ونيم. خودشون ببرن ميرو گذاشت هيبق... و گاز و كمد خچالي. بزرگ خونه اطيبره تو ح نيسنگ ليكه وسا ميكمك كرد

خونه و از  ميكرد يخانومه خداحافظ يو اسمش شمس ناز راه دور اومد ميدونستيم نايمادربزرگ كه به لطف نرگس خانوم، مامان س

 "...رونيب ميشون زد

جلو در  نايداد كه س غاميپ. بود نگاه كردم ستادهيكه دم در ا نايدست از نوشتن برداشتم و به م. در اتاق به خودم اومدم يصدا با

 .باهام كار داره

رو  نيبار سنگ هيانگار . كنهيآدمو آروم م نقدريدونستم كه نوشتن ا ينم. نبود يام خبر هياول ياز اون دلتنگ گهيرفتم دم در،  يوقت

اصالً انگار . بودم توجهياونا ب يها يتو راه به شوخ. ميبزن يدور هي ميرفت يو محمد و عل نايبا س. گذاشتم نيشونه هام بوده و اونو زم

 هوي. نندونسته شده بودم قطب بحثشو. تعجب بوده يرفتار صبحم براشون جا دونستميم. كننيمن بودن و متلك بارم م انه انگار ب

 :كرد و گفت يخنده بلند يعل

 يا. يطرف شروع نكرده حاضرم قسم بخورم عاشقش شد يتو چشما يزل زد نيدوسش دارم، همچ يليبه جان بابام كه خ نيمت

من  "خوندن  يشد و اون همه كر يپس چ. يكرد امروز خودشو زده به موش مردگ يمن من م روزيتا د. نيرو بب ايخدا كار دن

 "!عاشق بشم ؟ عمراً ؟منيك قب،ع كشميكنم و خودم م ي، طرفو عاشق مشم يعاشق نم

 ارهيكه ادامو در ب دهيرس ييكارش به جا يچطور عل نيبه خاطر نگ نيبب. خوردم يحرس م شتريب كنهيمسخره ام م دميديم نكهيا از

به پشت؟  نيشت و بازم همون زبه پ نيز يگه گنيم يدينشن. بسه يلودگ:زدم پس گردنش و گفتم  يكي. خودم ياونم با صدا
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در مورد اون  خواستمياالغ من م كهيمرت. امروزو جبران كنم خورميقسم م. نميبب عاشقكه شما رو  ارهيمگه خدا اون روز رو ن

 .نيداديو قر م نيزديحتما بشكن م ن؟يشديم يچه حال نيخوب اگه شما بود. باهاتون حرف بزنم كه اومد پشت سرم

روزا  نيعود كرد؟ چته تو؟ چرا ا تيباز حالت سگ هيچ: گفت يردنش برداشت و تو دستش گرفت و با شوخدستمو از پشت گ يعل

 !يبود ياما همون پسر شاد و شنگول سوپر شاد يبست يو شرط نم يخورده بود زيشه باهات حرف زد؟ بال نسبت كاش چ ينم

و به طرف  كشهيماجرا مثل باتالق منو تو خودش م نيردم اك ياحساس م. بود كه انصرافمو اعالم كنم يرفته بودم اما فرصت تند

 :گفتم. دهيسوق م ينابود

آهش پشت سرم  خواديدلم نم: زدم و گفتم  يباز از تعجبشون زهر خند يبه چشما. انصراف بدم خواميراستش بچه ها من م-

فكر كنه چون داداش نداره من  خوامينم. راشدارم ب يحس دلسوز ييجورا هيفقط  نا،ياز خودم بترسم نه به جون م نكهينه ا. باشه

 .كنم يموضوع سوء استفاده م نياز ا

ناصر فكر  يراستش به حرفها "ادامه دادم . نه به زل زدن ظهرم و نه به انصراف االنم. كنم هيموضوع رو توج يچه جور دونستمينم

كه دستم هنوز تو دستش بود خوشحال شد و با  يعل.... نيبگم كه متوجه بش يچه جور يعني. ستيدل شكستن تو مرام من ن. كردم

سرشو چند بار باال  ناميس. كرد قميتشو "يكنيم يكنه، اتفاقا منم موافقم، خوب كار هيتوج شويارخودشو كشت تا گند ك نيا "گفتن 

 يخوب كرد "ه گفتاز طرف اون بودم ك يمنتظر حرف. كرد ينگام م انهيو موز يچشم رياما محمد ز دييآورد به عالمت تا نييپا

رابطه برقرار  نياگه با نگ نكهيداشتم به ا مانيا. عادت سواست زكه عشق ا ستميمن مثل تو معتقد ن ،يدونيم. يجا زد ياعالم كرد

 .ميگذشت هيفرض نياثبات ا ريما هم از خ ،يكه جا زد يحاال كه مرد و مردونه اعالم كرد. يشيعاشقش م يكن

منو  يبه چه حق. بود نيحرفاش برام سنگ. بشم مونيكه پش ومديم شيپ يزيچ هيبكشم باز  خواستم عقب يهر بار كه م چرا

 دنيشن متياما نه به ق اميكوتاه ب خواستميداشته كه به خاطر خودم م قتيدرسته كه جا زده بودم، حق. كرد يمحكوم به جا زدن م

از اون  كترينزد. رونياومدن ب مارستانيمادر بزرگش از در بو  نينگ دميكه د اميدر ب لتشمونده بودم چطور از خجا. طعنه اونها 

رو  نينگ يجرات نگاه كردن به چشما. ميكرد كيباهاشون سالم عل. ميكه باهاشون رو در رو نش ميكه راهمونو كج كن ميبود

داشتم  كيبزرگش سالم عل من با مادر. شد يروم نم ستم،تون ينم! كردن از وسوسه شدن،نه ينخوام، نه واسه دور نكهينه ا. نداشتم

كه ازم  اديروز ب هي نكهيتونستم تو چشماش نگاه كنم و بگم من از نوه ات انتقام گرفتم چون حقش بود؟ اصالً فكر ا يچطور م
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. همه حرمتها رو بشكنم وامنبودم كه بخ يتيترب يو ب ايح يپسر ب نقدريا. كرديم خيمو به تنم س... يكرد كاريچ نيبپرسه تو با نگ

 يالبته من گه گدار.ميتركش كن مي، نتونست مينماز بخون ميگرفت اديكه  ياز همون بچگ. بود يخونواده معتقد و مذهب هينواده ما خو

 ينم همهمه احترام گذاشتم و االن  ديبه عقا شهيهم! و همه اعتقاداتم باد فنا ستميبگم نماز خون ن شدينم لياما دل كردميم يتنبل

دوباره فكرم . ستميگرفتم پا پس بكشم و بگم من ن يعاقالنـه ا ميتصــم. ميگرفته بود ادي ينجوريچون ابشكنه،  يميخواستم حر

مثل هر شب تو راه برگشت ! دونم يذهن منو به خودش مشغول كنه؟ نم نقدريا تونهيدختر م هيچطور . پرواز كرد نيبه طرف نگ

 يداشت ، اصال نم مويبيدلشوره پول تو ج شهيمامانم هم كه هم. يبستن شهيمثل هم نايو واسه م گرفتم يخوراك نيدخترا و مب يبرا

بازم . تموم شد به طرف خونه برگشتم نايا نايكه از مغازه س دميخر. ادياز تخمه خوشش م دونستميبخرم اما م يزيذاشت براش چ

گفت سلماز گفته  يم نايس. داشتن كاريچ مارستانيبود كه اونا تو ب نيكردم چون همه فكر و ذكرم ا يط يرو چطور ريمس دمينفهم

. شه يبه خونشون نم ياديرفت و آمد ز نيواسه هم! ندارن كينزد ليفام نجاياست و ا گهيشهر د هيتو  الشونيكه همه فك و فام

 هيصه خال. ستيشون باهاشون خوب ن ونهيم دميدورن، شا يلياگه هم داشته باشن خ ايندارن و  لياصالً فام اي زدمياما من حدس م

 !بود و نبود بو دار بود نيا ييجورا

هاشون رو  يبوسه خوراك هيبوسه و گرفتن  هيبچه ها دورم جمع شدن و با دادن . وارد خونه شدم سفره رو انداخته بودن يوقت

دلم  شهيهم .احترام كردم يباهاش دست دادم و ادا. داديو به بابا نگاه كردم كه سالم نمازش رو م دميمامانو بوس يشونيپ. بردن

 ...فيآرزوشو داشت اما ح هبشم ك ينيبراش همون مت خواستيم

 دهم قسمت

 

 

از . سوخت يدلم واسه دخترا م. يرو ادهيو پ يگرد ابانيخ ميبهار، رفت ياز صرف شام دست بچه ها رو گرفتم و به عادت شبها بعد

كه رفتنش مداوم بود مدرسه  ييرفتن و تنها جا يم حيكم گردش و تفر يليخ. برن ييجا دنيرس يبود نم ختهيبس كار سرشون ر

 كردميم يتونستم تو خونه كمكشون باشم، سع يمنم چون نم! برن دنيرسينبود همونم نم رحاضرم قسم بخورم كه اگه اجبا. بود

دم و اونام بو يمنم راض ينجوريا.عوض كنن ييهوا هي رونيدو بار ببرمشون ب يكي يو هفته ا اميهرچند كم اما با دلشون راه ب

برام . دميمن عقب كش نكهيكردم پكر شد از ا سح. كردم فيعصر رو تعر هيرو گرفتم و براش قض نايتو راه دست م. خوشحال
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 ....شدنم مونيناراحت بشه از پش ديچرا با يفكر يب گفتيكه بهم م يتعجب بود اون يجا

 گهيقبول داشتم و د "بده انيپا هيروع نكردنش بهتر از ش. يكرد يخوب كار "به چهره زد و گفت  يياعتنا يزود ماسك ب يليخ

 ...گفت يبود خودش بهم م ياگه الزم م. نگشتم نايم يو پكر يناراحت ييواسه چرا ليدنبال دل

دوست نداشتم . گشتم يكه اعالم كرده بود، دنبال كار م يكه داده بودم و انصراف يقول اليخ يپشت سر هم گذشت و منم ب روزها

كه بابا  يطيارزش نبود اما شرا يمغازه برام ب. كردم يوقفش م مويكل زندگ ديموندم حتما با ياگه اونجا م. بابا بند شم تو مغازه

كه حوصله  گهيد دينبا يو كل داشتميبرم مياز خرج شتريب ديپاتوق دوستام بشه و نبا ذاشتينم. قابل قبول بود ريگذاشته بود برام غ

 يتونست صاحب مغازه بشه، ول يدخل و خرج حساب شده است كه بابا بعد از عمر نيكه رو هم دونستميم. برد يآدم رو سر م

خودم مصرفش كنم هر وقت  اريبه اخت كنميكار م يهر چ خواستيمن دلم م. خواستم ينم نويواسه من حس اسارت داشت و من ا

با بابا راحت باشم و  ذاشتيتفاوت تفكرمون نم نيهم. دونستم يحق خودم م نيكمتر نويا... هروقت خواستم برم اميخواستم ب

اون روز تازه فكرش اومده بود تو ذهنم كه هم بخاطر  يعنيكه خواستم اصالح كنم ،  يبار نياول ادمهيخوب . بهش بگم ازهاموين

افتاد كه  ادمي نايعمو ا دنيبا د.زنگ در اومد يصدا هوي. دوستام معذب بودم شيو هم پ دميكش يو ازش خجالت م شديبابا روم نم

عمو تا از در ! نه ايمعلوم نبود هست  اديز نينازك و رنگش روشن بود واسه هم يليصورتم خ يمو. شام خونه مون دعوت داشتن

اما  دميآن ترس هيفكرمو خونده باشه  نكهياز ا ؟يزد لتويو سب شيتو ر: گفت ييپروا ياتاق اومد تو با غضب بهم نگاه كرد و با ب

 "نه بهش دست نزدم  "تا اومدم دهن باز كنم و بگم  لمه،يو سب شير يومدم كه حتماً به خاطر معلوم نبودن موهازود به خودم ا

بدون ! منو زد ليدل يبازم ب. كه كتابامو توش جا داده بودم خورد و نقش بست يميقد يواريخون به كمد د. خوابوند تو دهنم يكي

 "رو بزنه مامان حائل ما شد و گفت  يتا خواست دوم. بخواد يحيازم توض ايبده  يحيبه خودش اجازه بده كه بهم توض يحت نكهيا

 دونستيكرده بود پس حق خودش م يواسه عموم مادر نماما ".اون پدر داره كه ازش بپرسه! ينكرد يبلند كرد نيدست رو مب

بد بودن آسونه، خوب بودن  "گفت  يم مكرد ياعتراض م يوقت. گفت يكمتر از گل بهش نم شهيدعواش كنه اما مادر هم ياگه حت

فه شه حرمت ياگه من به اون احترام بذارم اونم وظ. اونم عموتونه و بابات دوستش داره. آد ياز پسش بر نم يسخته و هر كس

ردم و نك يكار چيبه خدا من ه "گفتم هيواسه تموم شدن قض. اما حاال به خاطر من دعوا كرده بود "سفره و خونه مون رو نگه داره

نكنه از خونه  دايكش پ نياز ا شتريب هيقض نكهيمنم به خاطر ا. كنه يبه خودش زحمت نداد عذر خواه يعمو حت.  "بهش دست نزدم
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 ...رونيزدم ب

كس  چيوجود نداشته باشه اگه مامان و بابا اجازه دخالت به ه تونستيم ميزندگ ياز خالء ها يليخ نميبيم كنميكه فكرشو م خوب

 ...زخماشو ببندم يعمر كوتاه دارم كه موندم با چه مرهم هيذهن خسته از  هيكه  هياش واسه من چ دهياما فا. دندا يرو نم

كنه مغازه رو اداره  ميكردنش،باالخره بابا موفق شد راض دايشدن از پ ديطرف و اون طرف واسه كار و ناام نيگشتن ا ياز كل بعد

البته . ميمردم دراز نكن يكه دست جلو ميخرج كن يبا حسابگر ديكم با هيمصارف خونه  برام شرح داد كه به خاطر باال بودن. كنم

و دست  ميافتيب يبه ندار يدوست دار: بود كه نيجمله اش ا نيآخر. اون از راهش وارد شد. كرد ينبود كه منو راض زايچ نيا

 م؟يعموت دراز كن يجلو

خدا  ديشد كه شا دهيهم تو دلم تاب يدينور ام هي. ميبزنم اما محتاج عمو نش مويزندگ يحت ديبود كه حاضر بشم ق يجمله كاف نيهم

البته عمو هم تو صنف بابا ... خوردن يكه همه حسرتمونو م يهمون پدر پسر ميمن و بابا برداشته بشه و بش نيخواست و فاصله ب

 يبهش ماه يكن ريوعده س هيرو  يكي يبخوا گفت اگه يافتم كه م يم ينيضرب المثل چ ادي شهيهم. كرد و مغازه داشت يكار م

رو گرفته بود و هم من و هم عمو رو  شيراه رو پ نيبابا هم هم! بده ادي يريگيبهش ماه يكن رشيعمر س هي يبده، اما اگه خواست

 .هستم درمو من االنش هم ممنون پ. كرد تيترب يو كاسب يمغازه دار يبرا

فكر . سر بزنم يو محمد و عل نايبه س دميرسيكم م يليبود و من خ ريفرصت گ ياديزكردم  يتو مغازه همونطور كه فكر م كار

. رو تحمل كنم زيها رو به جون بخرم و با صبر همه چ يكه همه سخت داديباشم و از عمو سرتر باشم قلقلكم م يكاسب موفق نكهيا

 !شد يچند بار تكرار مـــــ يزيهر چ يبابا كه برا يتذكرها يحت

داشت و  يمتيكه هر كدوم ق كيمغازه كوچ هياز هزار نوع جنس تو  شتريب. بود يسخت يليرفتم سر مغازه،به نظرم كار خكه  لياوا

 نيموندم ا. ارهياز هزار بار اونا رو به زبان ب شتريب يبخواد از حفظ روز نكهيبهش فكر كنه چه برسه به ا يحت شديم جيآدم سرش گ

 د،يگفتن اگه لقمه رو نجو مياما خوب بهر حال از قد!رو انتخاب كرده؟ يهمه بابا خراز نيبچرا از  تهمه تنوع ارائه خدمات هس

هفته از آغاز  هيهنوز . داشتم يندينبودم حس خوش آ كاريكه ب نيخودشو داره اما هم هيسخت يهر كار! درسته قورت داد شهينم

رو كه  ييفاكتورها ايكه انجام بدم  سپرديكم رو بهم م يدهايبابا خر مرو از حفظ نبودم كه كم ك متهايشغلم نگذشته بود و همه ق

كه داشتم  يخودمم از حضور ذهن. بشم يكم كم وارد حسابات دفتر خواستيم. بود اما همه در مغازه موجود بود اديجنساشون ز
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همه  يكه به خاطرش برا من يليتعطاون روز پنج شنبه بود روز . رو كه از بابا گرفتم  يحقوق نياول ادمهيخوب .كردم يم فيك

حس رو داشتن  نيهمه ا ايبودم  ينطوريمن ا دونمينم. يداشت كه از پول خودت خرج كن يزيچه حس دل انگ.  دميخر ينيريش

 يبود كاريتا ب"گفتن  يكردن و م يم تميبچه ها اذ. دميخر يرو كه الزم نبود نم يزيخواست پولم رو هدر بدم و هر چ يكه دلم نم

 ..دميخند يفقط بهشون م يكدورت چيو من بدون ه "يديخودت خساست به خرج م بيصاحب ج يشد ،يبودخرج تر  شخو

 ازدهمي قسمت

 

بعد دو . شد يكردم با سرحال رفتن صبح به مغازه و خسته برگشتن شب به خونه، سپر يزودتر از اونچه كه فكرشو م يليخ زمان

بسته  هياز من . برام آشنا بود يليكه خ دميصدا شن هيمنتظره  ريغ يلير خروز بعد از ظه هيبودم  يهفته كه مشغول مغازه دار

سرمو بلند كردم و تو . باشه كه آرزو داشتم يرو بدم صدا مال همون كس ايحاضر بودم دن ماچرا ا دونمينم. خواست يزردچوبه م

 هي. حس بود يب شهيانگار چشماش ش!  چيه. و نه حس نفرت يينه حس آشنا. نبود يچيمخاطبم نگاه كردم تو چشاش ه يچشما

! و پر حرف باشه يپر معن نهمهيا تونستيم رنگ هيبود كه  يچطور دونمينم. لحظه تو چشمام نگاه كرد و نگاهش رنگ عوض كرد

حس منو  هيبازم ! من فكر كردم تعجب كرده دميشا.همون اندازه كه من از حضورش متعجب اما شاد بودم. تعجب كرد دنمياز د

گرده كه  يم دنواسه بد بو ليدل هيكه واسه  يآدم هيشده بودم . امتحان كردنش يانتقام، بلكه برا يبار نه برا نيداد اما اقلقلك 

. ديخاك تو سرم، چه زود دلم لرز. آدم هيگرفتن از  يدور يبشه برا يهيكه توج يزيچ هي. وسوسه دور نگه داره هيخودشو از 

سفارشش رو تو  لكسير يليرو باختم؟ به خودم اومدم و خ يزه؟ من چرا شروع نكرده بازدلم بلر ديچرا با د،يگفتم دلم لرز

گفتم و خودمو  راهيبه خودم بد و ب يرفت كل يوقت. واسه گرفتن پول بهش تعارف نكردم يحت. ادمگذاشتم و بهش د كيپالست

 فشويخوب نباشه؟ مگه همه تعر ديچرا با! تسيخوب ن نيكردم نگ يبه خودم ثابت م ديبا. كردميم يكار هي ديبا. سرزنش كردم

به خودم ثابت كنم كه اونم مثل  نكهيا يبرا. نميخودشو بب شتمكه آرزو دا يدر حال نميكردن؟ چرا اسرار داشتم بد بودنشو بب ينم

اگه ! بزنه يليبهتر از اون بود كه س نينگ! نه ؟يچ زديم يلياست مجبور بودم باهاش حرف بزنم، اما اگه س گهيد يهمه دخترها

 ...تم كنيقسم خدا هدا تيتو رو به بزرگ. شميم ونهيخدا دارم د يواسه من بد باشه؟وا ديخوبه پس چرا با

سال دوم  11بهم گفت كه امروز ساعت . حرف بزنم به طرف خونه به راه افتاد نيبا نگ تونميداد كه م نانيبهم اطم نكهيبعد از ا نايم
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 يچ دونستميخودمم نم. دلم برام قابل قبول نبود يفيبالتكل. سترس داشتم اما پا رو دلم گذاشتمكه ا يبا وجود. شنيم ليها تعط

به  ليچطور شد كه اون همه حس نفرت تبد دونستمينم يحت. اون حالت سكوت و سكون قلبم كم كنم زا خواستميفقط م خواميم

كه با خودم خلوت  يماه هي نيتو ا.حرف بزنم نيد كه با نگبو نيبه خودم بكنم ا تونستميكه م يتنها كمك. شد يو سردرگم اقياشت

ساعت تموم  كي نايم نيبگم واسه هم ديبا يچ دونستمينم. دمبو دهينرس دنشيجز شوق دوباره د يا جهينت چيكرده بودم به ه

 ادميكنم كه  دنيماده پرستو ذهنم آ ييزايچ هيكرد تا باالخره تونستم  نيباهام تمر يبهش بگم و كل يداد چ ادميباهام حرف زد و 

دوش گرفتم و لباس عوض  هيرفتم . مغازه امين 12كردم كه بذاره تا  يبابا رو راض ينيچ هيحاش يبا كل. بود 10ساعت هنوز . نره

اومد با استرس نگاه  يم رونيكه از مدرسه ب يهركس. منتظر موندم رستانشونيتر از دب نييدو كوچه پا 11كردم و هنوز مونده به 

 يچ. ننيزد مردم نب يليكه اگه احتماالً س شدميباهاش روبرو م ييجا هي ديبا. دميترس يكار و عكس العمل اون م جهياز نت. كردميم

بپرسم  نيكه از نگ يحرف نياز بس با خودم چرا چرا كردم حس كردم اول رفتم؟يبخورم چرا اصالً م يليمن؟ اگه قرار بود س گفتميم

منتظر  نايكوچه مونده به مغازه س هي. كردم شتريب رستانيفاصله مو با دب. نبود يخبر نيو از نگ شديم صبرم داشت تموم! چرا باشه

با . كوچه چشم دوختم چيحبس كردم و منتظر به پ نهينفسم رو تو س. دميرو د هيسا هيپا و اون پا كردن  نيا يبعد از كل. شدم

سالمشو جواب ! دميد يبودم و چ يمنتظر چ ايخدا.سادهيكه تنها جلوم وا دميرو د نايبه خودم اومدم و سلماز خواهر س يسالم يصدا

و زود هم رنگش  گرفتيزود رنگ م شهيهم نايكه مثل م طنتشينگاه پر از ش هب. هستم يزيمنتظر چ دونستيدادم اما انگار م

فقط فكر . تو كوچه نباشه يكس شدميو من باهاش روبرو م اديم نينگ يآرزو داشتم زود بره كه وقت. زدم يجان يلبخند ب رفتيم

ها؟ سردرگم  يسوم اي انيسال دوم ها ب ديبا نچرا با سلماز نبود اصال اال اديب نياصالً اگه قرار بود نگ. آبرو و غرور خودم بودم

 يزيچ هي كردميحس م. رونيبگم اگه تونست هماهنگ كنن بعد ازظهر برن ب نايسلماز با من من گفت كه به م. بهش نگاه كردم

 نايم از يدو سال هيدرسته كه سلماز . كالس داشت 11امروز مدرسه نرفته بود، اما سلماز تا  نايم. ستيخودش ن يوسط جا نيا

 نيهم يبرا.از ما به هم وابسته بودن شترياونا هم با هم دوست شدن و ب ميبا هم دوست شد نايكه من و س يبود اما از وقت كتريكوچ

هنوز . كرد يزد و خداحافط يلبخند پر معن دينگاه پر از التماسم به سر كوچه رو د يسلماز وقت. بود بيجطرز درخواست برام ع نيا

 خواستمياالن م. چرا"منم با من من گفتم  "مغازه؟ نيرينم نياومد نجايتا ا نيآقا مت "ديبود كه برگشت و پرس دهچند قدم دور ش

داشت كه برام ناشناخته بود، اما اونقدر دل  يزيچ هيزدنش، طرز برخوردش  نگاهش، حرف "اميمنم م دييشما بفرما. اونجا اميب
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... باالخره اومد دنيبعد از چند بار رفت و آمد و انتظار كش. رفتم و برگشتم كوچهبه طرف سر . داشتم كه بهش فكر نكنم يمشغول

تو . نداشت يا دهيفا گهيشدم از اومدنم اما د مونيپش. رفتيسرشو باال گرفته بود و راه م. دونهيداشتم فقط خدا م يچه اضطراب

اون بود  يرفته بود و تنها چشما ادميكه آماده كرده بودم و  ييزايهمه چ. باهاش روبرو بشم رميچشماش نگاه كردم كه قوت بگ

. كردم يه مبهش نگا يبود و گه گدار نييبه طرفش به راه افتادم اما برعكس اون سرم پا واشي واشي. بستيكه تو ذهنم نقش م

به  نكهيا نيدر ح دميشنيم يكه خودمم به سخت ييبا صدا. اما اون اصالً محلم نذاشت و از من رد شد ستادميا دميكه رس كشينزد

 :رفتم، صداش كردم يطرفش م

 رم؟يلحظه وقتتونو بگ هي تونميخانوم، م نينگ -

خودم . قدم كيبا فاصله  ستادميخودم جرات دادم و جلوش ا به. شد رهيو به جلوش خ ستاديجواب بده ، ا اينگام كنه  نكهيا بدون

 :سرمو بلند كردم و ادامه دادم. ارميخودم ن يعرق شده اما مجبور بودم به رو سيكل صورتم خ ادياز استرس ز دونستميم

بگم  دياجازه بد عرض كوچولو داشتم اگه هيفقط  رميخوامم وقتتونو بگ يمن قصد مزاحمت ندارم و نم ،يزدانيخانوم  نيببخش -

 .خدمتتون

بهش  يمونده بودم چ. ديچيحس داغ شدن تو قلبم پ هيفقط . ديدستش از كجا باال رفت و رو صورتم خواب دونميگفتم نم نويا تا

 ليپس دل. بهم گفت نايرو بهش گفتم كه م ييهمونا قاًيگفته بودم؟ من دق يبد زيچرا منو زد مگه من چ! كرد ينجوريگفتم كه ا

تق تق كفشهاش بود كه رو سنگفرش  يفقط صدا. نتونستم به پشت سرم نگاه كنم يحتمثل مسخ شده ها . بود يش چبرخورد

 ...كرديم يو با اعصاب من باز زديساز م ابونيخ

 دوازدهم قسمت

 

كه  يگوش اون تو نكهيكاش عوض ا. ارمينباشم و اسمشو ن نيدنبال نگ گهيبرام كه د شديم يدرس عبرت يلياون روز اون س كاش

مونده كه رو  هيسا هيكه از اونا فقط  يكاش يو هزار ا.. تنفر و انزجارم ليدل تيبهتر شدي، م ميدوران جون هيهد نيخوردم بشه بهتر

 !برسه ميزندگ شهيبه ر ديرشخو ذارهيافتاده و نم ميزندگ

 يكه وقت يآواز. زش سرم برام آواز خوندو فقط سرم رو رو پاهاش گذاشت و با نوا دينپرس يچيه ديحال خرابم رو د يوقت نايم
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. خونديبرام م گرفتيهر وقت دلم م نايرفته بود اما م ادمي شويليمن خ. خونديمامان برامون م ميكرديو گربه م ميبچه بود يليخ

 :و گفتزد  يلبخند نايم "نامرد زد "باالخره اعصابم آروم شد و گفتم. كه آدم دوست داشت بخوابه خونديبا زمزمه م نقدريا

 د؟يهم تو رو د يشده مگه؟ حاال كس يحاال چ. خوب زد كه زد. مرد و باش -

 نيكه ا يكس چارهيب گميم. دستش باال رفت يك دونميباور كن اصالً نم. كرد ينجوريبهش نگفتم كه ا يزياما آخه من كه چ! نه: 

همه  زمي، خانومم نوكرتم دست روم بلند نكن، عزمنو نزن كتميجان كوچ نيو بگه نگ اديهمش بره و ب ديبا.خونه اش ديام شهيم

اندازه  گهيبزنه د شخندين هي نهيحاال هر بار كه منو بب. از من برد ييچه آبرو! خدا به دور يوا يوا يوا... آبرومو بخر يميزندگ

 .خجالت بكشم ديكه نخوردم با ياردنگ

 مونيتو كه پش ؟يو باهاش حرف بزن شينيبب ياصالً چرا خواست ؟ياگه بده چرا دنبالش راه افتاد ه؟يچه حرف نيجان ا نيا مت -

بگه بهت؟ بگه بفرما مزاحم  يچ يخواستيخوب م. هيهرچند به نظرم اون آخر مرام و مردونگ! شيخوا ينم گهيو گفتب د يشد

قبول كن حق ! ها يزنيبخواد؟ حرفا م يبود بهش رو بدم سوار كولم شه و ازم سوار خداشدختره از  يگفتيشو؟ اونوقت خود تو نم

حرفا رو ول  نيا! برو خدا رو شكر كن كه با كفش نزده تو سرت. البته من با پاشنه كفشم. زدميمنم اگه بودم م. خودش بود كه بزنه

 ؟يكن كاريچ يخوايكن، االن م

هم نتونست  يمغازه دار يحت. نيبرم اما همه فكر و ذكرم شده بود نگ خواستمينم. چرا فقط دلم گفت برو دونميراستش خودمم نم:

كتك  يرازيفقز مونده از خواجه حافظ ش ؟ينيبيرو م ايكار دن. بخورم يليس خواستميفقط م يانگار. رو كم كنه ميدغدغه ذهن

 !زنهياونم دستش برسه م. هك ستياز عمو كه دلسوزترم ن. بخورم

لنگه كفش بخورم و مزحكه دست پسرا شم مو  يليس يممكن بود جا نكهيتق تق كفشهاش هنوز تو گوشم بود و از تصور ا يصدا

 كنم؟ كاريچ خواستميم گهياالن؟ د. شديم خيبه تنم س

مغز خر كه نخوردم دوباره . ترم نيآبرومو حفظ كنم سنگ! كر خر بود يبقول معروف خر ما از كرگ. شميم الشيخيب گهيد يچيه: 

 !برم سراغش

حداقل به خودت . ايپس كوتاه ن. يريم يليو تا مرز دو س يكنيخودتو م يبار سعدو  يتو كه قسم خورد. سراغش يبر دياتفاقاً با -

 !كه ثابت كرده مرده يباخت يبقول خودت از كس. يخودتو كرد يو سع يحرفت بود يثابت كن پا
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 يآنچنان ييبايدرسته كه ز. تمومه زيهمه چ يلياون خ. طور هم هست نيهم. از من مردتره يبگ ديبا. ستيجمله ات كامل ن! نه : 

آدم  هياما در كل ...ييزايچ نيهمچ اي نهيشيباهاشم حرف نزدم كه بگم صداش به دل م. رعنا نداره يدرسته كه قد و باال. نداره

امروز بعد از ظهر هم از . نمشيبب رميبه اعصابم مسلط بشم بعد م ديكم با هي... باشه. هاشه نداشتهاز  يليخاصه و غرورش جبران خ

! شهيپاشم برم به مغازه سر بزنم وگرنه امشبمون خراب تر از االن م. گفتم يك نيحاال بب. ارهيبابا ، بابامو در م. مزد ميمغازه ج

 .ممنونم 

 .شهيغصه نخور درست م. يبش ريكه عاقبت خ شاهللايا. داداش گلم يدار ارياخت -

اصالً اگه چطور بشه درست . شهيبده كه درست م نانيمبهم اط ديآخه چرا با. شاد شد ناياز حرف م نقدريچرا دلم ا دونمينم خودمم

 شده؟

 كه در جوابم گفت "ستيمهم ن اديدرستم نشد، نشد ز "تو ذهنم فقط بهش گفتم  يهمه سوالها يجا به

 .يكه از خدا خواست هيزيچون همون چ شهيهمون م يبگ يهرچ. زبان مخلوق قلم خالقه گنيم -

 .اديب شيخوب بگو كه خوب پ. ستينفوس بد زدن خوب ن گفتنيم شهيهمبودم كه  دهيمنم شن. درست بود حرفاش

** 

 يبا خودم كلنجار رفتم كه راض يليخ. نميرو بب نيبار خودمو آماده كردم كه برم نگ نيدوم يهفته گذشت و منم برا هيزود  يليخ

. دنشيبار دوم د يجور شد برم برا زيزود همه چ يليكار هست كه خ نيتو ا يمصلحت هي گفتياحساسم بهم م. نمشيبشم برم بب

تا سالم . جمعشون جمع بود شهيطبق معمول هم. دميرس نايبود كه به مغازه س 1 كيساعت نزد وگرفتم  مينصم ياتفاق يليبار خ نيا

 يليرفته بود چه س ادميانگار . گل از گلم شكفت دمشيتا د.پشت سرمه نيداد كه نگ نانيحس بهم اطم هيكردم  يو احوالپرس

. قدم برداشتم نيگفتم و به طرف نگ يا "با اجازه  "همه  تتعجب و به انياز جمع فاصله گرفتم و در م يكم. خورده بودم يانانه اج

 كيبار با غرور بهش نگاه كردم و بهش نزد نيمثل اون دفعه روبه روش رفتم اما ا. ومدنيهم كنارش بود و با هم م نايخواهر س

حس . شهيم رشونغرور و تكب ليدل نيآگاهن و هم ارنيبه دست ب خوانيكه م يزيز ارزش چكه ا ييدرست مثل مردها. شدم

 :گفتم دميتا بهش رس. حس پر از غرور و افتخار بود هيداشتنش 

 خانوم؟ نينگ نيخوب هست. ريسالم ظهر بخ -
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 سالم، امرتون؟ كيعل: 

 .شميممنون م نيبهم بد اوقات بشم اگه ممكنه چند لحظه از وقتتونو يمتصد اديقصد ندارم ز -

چرا هوس  گهيبار تجربه كرده بودم د هيآخه من . دونستميخودمو مستحق خوردنش م. گفتم دوباره دستش باال رفت نويا تا

ضربه اش داغ بشه و اما  يمنتظر بودم هر لحظه صورتم از تند. دونميرو كردم؟ مگه مرض داشتم؟ خودمم نم شيخوردن دوم

 :و آروم به سلماز گفت آورد نييدستشو پا. نشد

 

 .اميتا منم ب يمغازه تون رو انجام بد يدهايخر شهيم -

 .بودميازش ممنون م دياون همه آدم بهم اجازه داده باهاش حرف بزنم و با يكرده كه جلو ياز خود گذشتگ يليخ دونستميم

به خودم  نينگ يبا صدا. بگم يه بودم كه چفكر نكرد نيوقت به ا چيكه بگم و ه كردميحرفها رو آماده م ينجايهر بار تا ا من

 :گفت ياومدم كه م

 .نييبفرما نيدار يامر يميعظ يآقا -

رو بزنه و  هيدوم خواستينه به امروزش كه م روزش،ينه به د. همه صبر رو از كجا آورد نياون ا. بود يبيمن اون چه آدم عج يخدا

 :رو به خاطر آوردم نايم يحرفها يكي يكيخودم فشار آوردم و  به.نه به االنش كه با ادب و نزاكت تمام باهام حرف زد

 خواستميخوب ، من م... بگم يچطور... راستش هول شدم. حرفامو بزنم نيممنون كه بهم فرصت داد يعني نيخانوم ببخش نينگ: 

كه اگه خدا  ميكه همو بشناس مينيهمو بب شتريكه ما ب ني، خوب اجازه بد زهيچ... يعني ميهمو بشناس شتريكم ب هياگه امكانش باشه 

 ...رهيخ تميبخدا ن... بخواد 

كالً با لبخند اونقدر  دونمينم. بودم دهيزد كه تا اون روز ند يلبخند مهربون. نكرد و قفل شد مياري نياز ا شتريزبونم ب گهيد

 نياون لبخندها بهتر هاميريگ ميتصمتو  نميبيم كنميخوب كه فكرشو م. بود كه به سراغم اومد يحس آن هي نيا اي شديم يخواستن

 .بودن لميدل

 بهتون بگم؟ يچ نيخوب االن انتظار دار -

 ...مزاحم نشم گهيد نياگه نخواست دميقول م. خواميفرصت م هيراستش فقط : 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢

 زدهميس قسمت

 

 

ردم بدون اجازه مادربزرگم ك يمن هر كار. نيبدون خواميم زويچ هياما . كه فكر كنم نيبه من فرصت بد هينجوريباشه پس اگه ا -

و  نيو شخصاً با مادربزرگم صحبت كن ديايب ديبا ستيپس اگه قصدتون بد ن. گميبه مامان بزرگ م زويهمه چ نيمطمئن باش. نبوده

 با اجازه شما. شده رميكار دارم، د ياالنم كل. دميو جوابتون رو م رميگيم ميمبود اون وقت منم تص ياگه راض

چقدر حساب شده حرف  ايخدا. شد يو حرفهاش تو سرم تكرار م دميديدور شدنش رو م. حرفم رو زدم يونآس نيبه هم. رفت و

هم  يچه از خود راض. همه با اعتماد به نفس صحبت كنه نيچطور تونست ا. زنهيحرف م بهيآدم غر هيانگار نه انگار با . زديم

 نينگ. التماس كردن بود نيالبته حرفهامم ع. د بهش التماس كنممنم بدجور حرف زدم فقط مونده بو مياما خودمون. دارن فيتشر

 يعل يبازم مثل هر بار متلكها. بكنه هيبا قض خواديم يبه مادربزرگ بگه و مادربزرگش چه برخورد خواديم يرفت و من موندم چ

نه اصالً چون  ايظر دارم نداره بهش ن داداشفكر كنه چون  خواميكه فقط نم ستيراستش به خاطر خودم ن ".رو سرم خراب شد

 يادامو در م زيكري ينجوريهم "....كار به دختر مردم دارم  يبابا من چ يا. كنميم يو براش داداش كشميداداش نداره خودم كوچ

مگه كار من ... يچشم پاك كردميچكار كنم اگه مادربزرگش ازم دلخور بشه و بگه فكر م ديبا دونمينم. كرديآورد و مسخره ام م

 ديبا دونمينم. نداشت يبه چشم ناپاك يربط ناًيقيقصد بد ندارم پس  يياما،خدا! بود؟ خوب حتماً بود كه به ذهنم اومد يناپاكچشم 

 يخودمو برا ديبا. كردم بهتر از صبر بود يكه م يهر كار... به خدا التماس كنم كه قبول نكنن ايكنم كه قبول كنن  ازينظر و ن

اون روز كه كارم رو  نميبيكنم م يدقت كه م. مصلحته همونو برام رقم بزن يهرچ ايآخ خدا. كردم يممادربزرگ آماده  ابرخورد ب

 يپنهون كار ديبا يچ ينخواسته ازش سواستفاده كنم برا ييخواستم خدا يمن كه نم. بهتر نياز ا يخوب چ. غلطك افتاد

جلو پام  نايراه رو م نيكنم و ا تيو رد صالح نميبب يزيچبودم  نيدنبال ا نم. خوشم اومد شنهادشيهم ازپ ييبه جورا!كردم؟يم

. بود ينظرش چ گهيدر مورد مسائل د دميديم ديبا. اومد رونيامتحان ب نيمغرور و سربلند از ا نيگذاشت كه امتحانش كنم اما نگ

 هياسه خودم از مون؟ خوب و ونوادهگفتم من؟ عروس خ يم يچ.عروشس بشه شدينم يبود كه هر كس يآخه خانواده من جور

 ...كنم يمثل بچه آدم عاشق ستميبلد ن يعرضه ام كه حت يخاك تو سر ب... دميرس يبه عروس اقيحس اشت

دوبار سر راهش رفته بودم و با  يكي. بودم خبرياز دوهفته گذشته بود و ازش ب شتريخواسته بود فكر كنه، ب نيكه نگ يمدت زمان از
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سر تكان دادن هم  نيبود كه به هم دهيرس ييآره ، كار دلم به جا. شتريحد و نه ب نيدر هم.  دميسر سالم كردم و با سر جواب شن

 ايتپه كه جواب مساعد بهم بده و  ياما چرا اون دلش نم. هيكل ميباش دهيخوردن به سالم دادن رس يليسآخه از مرز . بودم يراض

بهم  ديبود با يمتيبه هر ق. جواب بشنوم خواستميباالخره امروز م. داديجواب سالمم رو هم م ديخواست نبا يقبولم كنه كه اگه نم

 گهيو د ياونقدر مرد بودم و وجودشو داشتم كه بگم خوشبخت باش منم. خوام يبود كه بگه آقا نم نيفوقش ا. داديجواب م

. انيموندم تا ب نايا نايار سمثل دفعه قبل كن. غرورش احترام قائل بودم يچون برا كردميكارو م نيآسون نبود اما ا.مزاحمش نشم

دو هفته حس كرده بودم ؛ چون اندازه دو سال برام  نيتو ا نويداره و من ا يبد يليانتظار حس خ. كه شدن به طرفش رفتم كينزد

 :سالم شدم شقدميبازم من پ. نگاه به سلماز كرد و سلماز ازش فاصله گرفت هي ديمنو د. بود يطوالن

 خانوم؟ نيسخته نگ نقدريجواب به من ا هيدادن  يعني... اما رميگيوقتتونو م خواميعذرت ممن م. ريسالم ظهرتون بخ -

 .نيعجله كن نينكن يسع يواسه دادن جواب منف گنيآخه م. خوب بله سخته. يزدانيخانوم ! نه نينگ. ممنون. سالم: 

زود جواب داد، چه مثبت و چه  دينجه ، انتظاره باشك نيچون بدتر گنيهمه م...  يعنين،يگينم يجد. . . اما . يزدانيبله خانوم  -

 حق دارم بپرسم چرا نه؟ يعني تونميم ه؟يچرا جواب من منف... اما يمنف

رو گذاشتم  ميتصم. بگم بله نه بگم نه تونميخوب من نه م. جواب بدم خواستمياالن م. خوب من كه هنوز بهتون جواب ندادم ! نه: 

و اگه نه كه  كنميو شما رو قبول داره و منم قبولتون م خواديمنو م يكه خوشبخت دونميتون كرد ماگه قبول. رهيكه مادر بزرگم بگ

 نيمتوجه. پس احترامش برام واجبه. چون مامان بزرگم هم مامانمه و هم پدرمه و هم همه كس منه نيدرك كن طمويشرا دوارميام

 كه؟

دوست بشه و بگه اول  يكيهم بخواد با  نايروز م هيكه  اديم يعني. ومديطرز تفكر خوشم م نيچقدر از ا. زديخوب حرف م چقدر

و شوهر  ناياصالً االن چه وقت فكر كردن در مورد م كردم؟يبرخورد م دياون وقت چطور با. داره يفيكنم؟ چه ك دييتا ديمن با

به مامان بزرگ  ديبا يچ نستمدوينم يمن حت.مادربزرگ دنيكه برم د خواستميوقت م هي زشتا فرصت داشتم ا ديبا. كردنش بود

 .ارميفرصت بدست ب هيجلو چشمم بود كه  نيبگم فقط ا

و از  بندميمنم به احترام بزرگترها معتقد و پا. نبوده يشاكر باشم جوابتون منف ديو با هيخوب شنهاديخوب منم با شما موافقم و پ -

 .كنم و جوابشون رو از خودشون بپرسم ارتيان بزرگتون رو زكه بتونم مام نيبد شنهاديساعت رو به من پ هيخودتون  خواميشما م
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 يزيمن بهش چ. دنشونيد نيبر نيتونيم. مامان بزرگ معموالً قبل از ظهرها خونه است. نيكنيم دييخوشحالم نظرم رو تا. البته: 

 .نمونه ينگفته باق يزيو دوست دارم چ ديبهش بگ زوينگفتم پس خودتون همه چ

 .با اجازه تون. ممنونم. راحت التونيچشم خ -

گرچه برام . بودم دواريكرد؟ ام ياونم به اندازه من بهم فكر م يعني. دميحس آشنا تو چشماش د هيبار  نيچشمام نگاه كرد ا تو

 يانداختم و بدون حت نييسرمو پا. دنيترسيكه همه ازش م ينيآن شد همون نگ هيسخت بود نگاه از چشماش بردارم اما 

كه  ياز وقت. كرده بودم يبابا رو عصبان يمدت حساب نيتو ا. طرف مغازه به راه افتادم هب ،يو محمد و عل ناياز س كردن يخداحافظ

هم  شهيالبته هم.كردم يوقت كار م مهي نيالزم نبود تمام وقت مغازه باشم، واسه هم گهيتونسته بودم توجه بابا رو جلب كنم د

كه  ديخاريتنم م ييجورا هيبگم مجبور بودم دروغ گفتم،  هخوب اگ. برم شدميمجبور م شديبابا سرش شلوغ م يگاه. نبود ينجوريا

 ايصبح تا ظهر مغازه بودم و  ايبود كه  ينجوريبهر حال كار ا. دوست داشتم حضورم تو مغازه باعث حرص خوردن عموم بشه. باشم

بود كه  ياون تنها كس. ارمبذ نينگ يتم كه بتونم براخودم داش يوقت آزاد برا هيبهتر بود چون  ينجوريبهر حال ا. ظهر تا شب

اول كه بهم زد تو قلبم حس  يلياز همون س نويداشتم و ا مانيبشناسمش بهش ا نكهيبدون ا. بشه ميدوست داشتم وارد زندگ

 فتيگرفتم من ش ميصماز اون روز به بعد ت. كرد  يموافقت م شنهاداتميبا پ يليخ ستادميكه كمك بابا تو مغازه وام ياز وقت. كردم

 نيتمام بعد از طهر رو بهم كمك كنه و من از ا تونهيداد كه م نانيالبته بهم اطم. صبح فتيظهر رو مغازه دار باشم و بابا ش زبعد ا

 .بابت ازش ممنون بودم

بعد . ابا نون گرم بخورهگرفتم كه ب يرفتم دوتا بربر شهيشدم و باز مثل هم داريمدت كه مغازه دار بودم، صبح زود ب نيعادت ا به

كنم اما  ينيريبخوام خود ش نكهينه ا... به راه افتادم نايا نيگرفتم و به طرف خونه نگ ياز صبحانه هم رفتم دوباره دوتا نون بربر

امكان داشت مادر بزرگ  يعني. كار رو دادم نيآن احساس كردم پسرشم و به خودم جرات ا هيخونه است  توزن تنها  ريپ دميد

 !!!شه؟يبشه دومادش بشم؟ اگه بشه چش م يضرا

 چهارده هم قسمت

 

بشه كه كارم رو درست  يجور هيخواستم  يمن فقط م. نبودم چارهيب رزنيهم تو فكر اون پ يليخ دميكه بهش فكر كردم د بعدها
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 يچطور دونستميچون نم دميترس يم شتريب شدميم كينزد شتريتا ب. شدم كيآروم آروم به خونه شون نزد. انجام بدم و قبولم كنه

 يدوزيكه به ناموس مردم چشم م يمگه خودت خواهر ندار گفتياگه م ؟يچ رونيب نداختمياگه م. سر صحبت رو باز كنم ديبا

 كنم؟ كارياون وقت چ.... اگه سرشم برام تكون بده كه برام متاسفه يحت ؟يچ

معلوم بود . دلچسب بود نينم زم يتو اون صبح اواخر بهار بوبود و  سيخ نيزم. دميهمه ترس و دلهره پشت در خونه شون رس با

انگار . دميو مادر بزرگ رو روبروم د ديكه در رو پاشنه چرخ ديطول نكش اديز. گفتم و در زدم يه... بسم ا. تازه شسته شده

. دعوتم كرد برم اخل .كرد يتعجب داشت باهام احوال پرس يخودمم جا يكه برا ياديز قبا شو. و منتظرم بود رميم دونستيم

 زياگه بگم عز گفتيم نايآخه م زيگفتم عز. دادم و رفتم داخل زيرو دست عز ياز بابت مغازه راحت بود نون بربر الميمنم كه خ

و برهان و  ليفقط بگم چشم و دنبال دل شييراهنماازم قول گرفت در برابر هر . بده حيرو برام توض شيينخواست چرا. بهتره

 مانيكه به نظرم اون همه آسون بود اون همه پش ياز قول رسهيروز م هي دمياون خواست و منم قول دادم و نفهم. رمحرفش ن ييچرا

 ...دادم يبشم و آرزو كنم كاش قول نم

 .تازه كرده بودم يهوس بربر يليخ. دستت درد نكنه يديچرا زحمت كش. تو پسرم ايب -

 جون؟ زينداره بگم عز كه يراديا...  نيالبته ببخش. زينوش جون عز: 

 .يش ريپ. تو هم مث پسر خودم. هيچه حرف نينه پسرم ا -

كه ذهنم رو به  يزيچ نياول. دنبالش تا داخل آشپزخونه رفتم. گفتن رو شروع كنم ديو از كجا با يموندم چطور. راه افتادم دنبالش

اما مادر .. دميخودم خر گفتيبود م يا گهيكس دهر. داره يچه قلب بزرگ! ياله. تازه بود يخودش مشغول كرد بود نون بربر

 يجا نجايا. مرد ايچه كار؟ به خودت ب ياومد ؟يينجايا يواسه چ "زد يم بيبهم نه يحس هي. اومدبازم خجالت به سراغم ! بزرگ نه

رو بزنه و شانس  يليس نيكه خواست دوم يمثل اون روز. بود ريد گهيخواستم برگردم اما د "...برگرد ينگفت يزيتا پ. ستيتو ن

آشپزخونه نشستم  زياما تم يميرو فرش قد. كه كمكم باشه اديب شيپ يزيپ هيبارم خدا كمكم كنه و  نيبودم ا دواريآوردم و نزد، ام

مامان بابا رو كه . بچه بودم مادر بزرگها مو از دست داده بودم يچه بد بود كه وقت. نگاه كردم ختير يم يكه برام چا زيو به عز

 .بودم از دست دادم ييمامان مادرم رو هم ابتدا. بچه بودم كه فوت كرد يليخ. دميند اصالً

 .سرد نشه تييپسرم چا -
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 .دستتون درد نكنه. چشم: 

. اوردميخودم ن يگلوم سوخت اما به رو. دميرو سر كش يشده بود نگاه كردم و چا رهيمنتظر بهم خ يمادر بزرگ كه با چشما به

 ديبا ؟يبه خودم جرات دادم باالخره كه چ. كرد شييچا دنيچون خنده شو فرو خورد و خودش رو مشغول نوش ديتابلو بود كه فهم

جسد  يندار اقتيو بگه ل رونيبندازدم ب پايت هيكه با  نهيفوقش ا. گميآها ز همون اول م... ر؟از كجا شروع كنم بهت. گفتم يبهش م

همه  ديبا ". از تو ذهنم رد شد نيحرف نگ. بود يحالت سكوت بد! هت بدمدخترم رو هم بذارم رو شونه ات چه برسه خودشو ب

نوكرتم خدا جون . كارمو راه بنداز زنيكه برات عز ييساخدا تو رو به حق همه ك اي "تو دلم گفتم "يبه مادر بزرگ بگ زويچ

 :و شروع كردم دميكش يقينفس هم "كمكم كن سر افكنده نباشم. كن دميروسف

.... نداشته باشه رادياگه از نظر شما ا يعني نيخواستم اگه اجازه بد يخوب م يعني.... خواستم در مورد  يمن م ، زيراستش عز: 

 نيكن يفكر بد م دونميخودم خواهر دارم م. خواستم اما شد ينم. دونم چطور شد يبه خدا نم يعني. عالقه دارم نيخوب من به نگ

 زيخواد كه آدم بتونه با شما كه هز عز يم ياديجسارت ز يعنيهول شدم  نيببخش خوب. رهيخ تمين. ستياما به خدا قصدم بد ن

 .بذاره ونيحرفها رو در م نيو هم بزرگ من ا ينينگ

 پسرم؟ هيمنظورت چ ؟يبگ يخوايم يزد و گفت چ يلبخند محو زيعز

 :ردمك فيبار از اول تعر نيوقفه حرف زده بودم ، نفسم رو تازه كردم و ا يهمونطور كه ب منم

همه  يبرام گذشت كه باورش برا يبا سخت نقدريا يتحمل كنم چون زندگ ميكس رو تو زندگ چيوقت نخواستم حضور ه چيه

روز سر بحث عضق و  هيخدا خواست و  نكهيتا ا. كردم يكرددن و منم مسخره شون م يم يهمه دوستام عشق و عاشق. سخت بود

گرفتم كه گرفتار  يمحل دور نياز ا يليخ. كردم فراموش كنم يسع يليخخدا  به. شدم نينگ يچشما رياس ياتفاق يليخ يعاشق

 يليگفتم، جوابش برام س نيبه نگ شيچند وقت پ نكهيتا ا. نشه، دلم نذاشت نكهينه ا... نشد. خودم نكنم ريرو اس گهيد يكينشم و 

جون به  زيعز. كه جوابمو بده نيباش يراض ماش دياشرط گذاشت كه ب روزيد نكهيتا ا. فكر كنه ديگفت با. دوباره اسرار كردم. بود

 ...نذارم آب تو دلش تكون بخوره دميقول م. ستيخدا قصدم بد ن

 .خواست من ساكت باشم و حرفشو بزنه توجه نكردم يكه م زيمنتظر عز يزدم و به لبها يحرف م زيكري من

 :باال آورد و گفت دستشو
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. كرده فيبرام تعر نيخود نگ شتريب يليخ اتيبا جزئ يكه تو گفت ييزايچ نيخوب ا .پسر يهول نقدريچرا ا. لحضه صبر كن هي -

هنوز  نيكه نگ نهياونم ا. مسئله هست هي يول. و كارهاش احترام قاولم ماتيمنم واسه همه تصم. كنهيرو ازم پنهون نم يچيآخه ه

در  يدر ارتباط باش نيبدم تو با نگ تيرضا تونمينممن . ينه شوهر دار اديبرم يخونه زندگ تينه از عهده مسئول. بچه ست يليخ

 گم؟يم يچ يفهميم. نداره يكه بچه ام هنوز آمادگ يحال

كرده ، جوابشو تو دلم آماده كردم و به زبان  انيب اتيبا جزئ زويهمه چ نيبودم كه نگ زيكه هنوز تو شك حرف عز يحال در

 :آوردم

،  گميم. منو بشناسه و منم بشناسمش شتريب خواميم نياگه اجازه بد. ميكن يهم عروس امروز با نيهم خواميمنم نم. زيمتوجه ام عز: 

 !خودمو بكنم يسع نيبذار. خودم خواهر دارم چطور امكان داره بخوام دختر شما رو قال بذارم يوقت. ستيبه خدا قصدم بد ن

 ياز اون چه كه فكرشو بكن شتريب يلياما خ يندون ديشا. ستين يشك چيه يهست يپسر خوب و سربراه نكهيدر ا -

با . من با خون دل بزرگش كردم. بشه يبا احساسات دخترم باز خوامينم. هياما من جوابم منف...اما ،ييچقدر آقا دونميم.شناسمتيم

نخواه . هم پدر بودم هم مادر نينگ يبرا. گذرونم يم ،يهرچند به سخت مويگچرخه زند امرزميهمسر خداب ريحقوق بخور و نم

 !...هم نرو نيسر راه نگ گهيبرو و د. برو پسرم. خدا نخواسته شكسته بشه نه،يرو كه تا امروز نذاشتم گرد به روش بش يحساسا

 پانزده هم قسمت

 

خواستم بلند . شدم ياومده بودم و االن داشتم جواب م ديام ايدن هيبا . خبر بودم يبودم و خودم ب اقتيل يب نقدريا يعني. گرفت دلم

 يروز بگم اگه اسرار م يدوست ندارم فردا. اما به خودم گفتم حرفمو بزنم و اسرار خودمو بكنم بعد برم. رونياونجا بزنم بشم از 

روز ازش متنفر بودم  هيكه  يواسه كس افتميبه دست و پا ب ديبا. عقل ما رو باش.كرد يحتماً قبول م دادميم نانيبهش اطم ايكردم و 

 !التماس كنم كه قبول كنن يام چطور يامروز تو چه فكر نيبب و نميعجزشو بب خواستميو م

 :نداختم يخودمو از تك و تا م دينبا. نگاه كردم زيجمع كردم و به عز روموين بازم

خوام برنجه فقط  يكه تو سفره است نم ينون نيبه جان مادرم به حرمت هم. دلشو بشكنم خواميمن كه خدا نكرده نم ز،يعز نينيبب

 ديشا. ارميرو بدست ب نيداشتن نگ اقتيثابت كنم خواستم و تونستم ل هايليفرصت بهم بده كه به اون و به خودم و به خ هي خواميم
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تجاوز نكنم كه  نيذاريكه برام م ياز حد و اندازه ا دميقول م. رابطه سالم شروع بشه نيا نياجازه بد خواميباشه اما من م يگستاخ

. كنم ميخطا كنم كه قا خواميمن نم. ذارهيم انيهست مطمئنم مادرمم تو جر انيواهرم تو جرمن خ. زيعز نيقبول كن. نشه تياذ

 ...نيكن يمونم؟ خوب در حق پسرتون مادر يمث پسرتون م نيمگه نگفت. نيفرصتو بهم بد نيا خواميم

خواست مطمئن بشه و قول  يمانگار فقط  ييجورا هي. بده ينبود كه بخواد جواب منف ييكسا هياصالً شب. شدم قيحاالتش دق تو

بعد  زيعز. كنه ريفقط دعا كن خدا ختم به خ. يخبريب زايچ يلي، از خ نيمت گفتيحس بهم م هيكردم  يدقت م شتريب يهرچ. رهيبگ

 :فكر كردن گفت ياز كم

اجازه . رم تكون بخورهآب تو دل دخت ينذار يقول داد.... يقول داد ؟ياريرو در ن نياشك نگ يدياما قول م. كنم يقولتو قبول م -

 پسرم؟ گميم يچ يفهميم. ننتونيمطمئن نشدم باهم بب نيخوش ندارم تا از نگ. يو تو خونه باهاش حرف بزن دنشيد يايب يدار

تو دستم گرفتم و  دشويسف يگوشه روسر. زيعز كتميكوچ يليخ. تا عمر دارم نوكرتم خدا جون. دميقول م. زيعز دميقول م: 

، معلومه كه  يبا اون صورت تپل و نوران. و اخالص مانيجور عطر ا هي. يمث عطر گل محمد يزيچ هي. داديص معطر خا هي. دميبوس

 ريكه ز يو شوق ياون همه شاد. رونيب زدميزود م ديبا. مو نشون بدم يخوشحال طورچ دونستمينم. هيزيچقدر زن مومن و عز

. رونيتشكر كردم و از خونه شون زدم ب زياز عز يكل. دادميبچه ها خبر مبه  ديبا. پوستم رفته بود، آرام و قرارم رو گرفته بود

... كنن يمسخره ام م... دنيم مياونجا؟ اگه برم كه باز رميمن چرا دارم م.. اما ... گفتم يبهشون م ديبا. رفتم يبطرف سوپر شاد

بهش  ديبا...آره خودشه... نايم.... بكنم دير باچكا... حرف احمقانه دوستامو برعكس خودم كردم هيخودم كه به خاطر  يبرا رميبم

 يرو برا انيجر يوقت. خونه دميرسيانگار نم. بخورم نيبود زم كيتو راه چند بار نزد. به طرف خونه عوض كردم رمويمس... بگم

 ؟يشد رياس خان داداش باالخره يديد گفتيم. از من شتريب يخوشحال بود حت يليخ. ديخنديكردم، تمام وجودش م فيتعر نايم

 كار دلت رو ساخت؟ نينگ يديد

 .شهيم يچ نميصبر كرد بب ديبابا حاال با يگفتم ا يبهش م منم

... منو دلبسته كنه؟ من يليس هيروز  هي كرديفكرشو م يك. حرفهاست نيدونستم كار دلم خرابتر از ا يگفتم اما خودم م نايبه م نويا

وقت سر راهم  چيكاش ه. شد ينجوريشد ا يچ دونمياصالً نم! آوردم يدر م يبازكرده بودم از بس مسخره  يكه همه رو عاص يمن

 !ومدينم
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 نيع يآوردم آدم خوشحال رو اگه چاقو بهش بزن مانياالن ا. كردميشكنه اما باور نم يبا دمش گردو م يگفتن فالن يبودم م دهيشن

خودم  گهيكردم؟ د يم نايم نايم ديآخه چقدر با. شدم مونيپشبكنم ، اما  ديبپرسم االن چكار با ناياز م خواستميم. ستين الشميخ

به  يتكان هي ديبا گهيعقل بودم و خودم از حال تاسف بار خودم غافل؟ د يب نقدريواقعاً ا يعني. خورد يداشت حالم از خودم بهم م

 ...شدوم يم يوقتش بود به مغز خودم متك گهيد. نداختم يمغزمو به كار م ديبا. دادميعقلم م

از شوق . مال من بود ايانگار دن. جور سبك و معطر بود هي كردم،يكه تنفس م ييكردم هوا ياون لحظه و اون روز به بعد حس م از

هم داشتم كه باز هم  مانيتازه ا. به همه كمك كنم خواستميداشتم كه م يانرژ نقدريا. نشده رفتم طرف مغازه ازدهيساعت  ادم،يز

گوشه از  هي ياگه به تو هم فكر نكنه باز مطمئن يحت! كنه يكه به تو فكر م يفكر كن يبه كس هيس خوبچقدر ح. دارم ياديز يانرژ

خواستم  يآخه من كه نم. و اما و اگه نداره ديو با ديكار دل شا دميبعد از اون بود كه فهم. يذهنش رو به خودت مشغول كرد

اون شب . جواب دل و ذهنم موندم يب يتو جواب سوالها خودمم شدم؟ مونيشد پش يعاشق بشم چرا دل از دستم رفت؟ اصالً چ

به  ياجيادامه شو ننوشتم چون احت. گذرهيم مياز دستنوشته قبل يليخ دميبازش كردم د يوقت. رفتم نايبعد از مدتها سراغ دفتر س

 .داشتم ديشروع جد هيكردم چون  يشروع م ديبا ديصفحه جد هيتو . ادامه نداشت

 يك. كه واسه همه شوكه كننده است ياتفاقات. كنه يم زيآد و آدم رو سورپرا يم شيپ ييهوي يليافته كه خ يم يفاقاتوقتا ات يليخ "

كار رو كردم و  نياما من ا. دختر التماس كنم هيكردن مادربزرگ  يروز مجبور شم واسه راض هي يميعظ نيمن؟ مت شديباورش م

سر راهم  نيدوست داشته كه نگ يليكنم خدا منو خ ياحساس م ييجورا هي. ستمين نموياصالً پش. مندار يچرا احساس بد دونمينم

ثابت  نويهام ا يليرفتار خ. دادم يرو انجام دادم كه به قلبم اجازه عاشق ايكار دن نيو بهتر نيدرست تر كنميحس م. قرار گرفته

برق خاص تو  هياون روز . قرار كنم و عادتش بدمرابطه بر باهاشخوام  يگفتم م يوقت يكه از اولم شوق داشت حت نايم. كرده

نه اون . حس متفاوت داشتم هي. نداشتم و ندارم يحس بد چيبد باشه نه، چون ه نكهينه ا. لنگه يكار م يجا هيمطمئنم . نگاهش بود

حاال . م پنهون كردنرو از يزيچ هيمطمئن بودم  دونميفقط م. هيچ سميبنو تونميبود نه حاال م يكنم چه حس فيزمان تونستم توص

 يتو ذهنم برا يچه دغدغه ا دونستياگه م. بگم نيبه نگ يچ ه؛يموندم ،من كه نصف راهو رفتم و مادربزرگ راض نيا يتو خمار

 يم يو رو روال عاد شهيدرست م يكه باالخره همه چ نانياطم دميو شا داديم يكم بهم صبور هي ناًيقيبرخورد باهاش درست شده 

 نيمن همچ يعني! خدا يا. دوست داشته باشم يكه تو منو دوست دار ياونقدر كنميم يگفت نگران نباش منم سع ميحداقل م. افته
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نداره ، اما واسه  يراديحاال اندازه خودمم نشد ا... مال من بشه و اندازه من دوستم داشته باشه؟ نيكه نگ نميبيرو به چشم م يروز

اگه مال من بشه براش همه كس  خورميقسم م. ناراحتش نكنم چوقتيه دميجون قول م خدا. عالقه ام به خودش احترام قائل بشه

  "...باشم

 شانزدهم قسمت

 

عشقمو  دهيدارم كه همسرش باشم كه اجازه بده براش همه كس باشم؟؟ اصالً اجازه م نويا اقتيمن ل يعني. نوشتميداشتم م يچ

واقعاً  يعنيداشتم كه اسمشو عشق گذاشته بودم؟  مانيا نقدريكردم ا دايپ نيكه نسبت به نگ يبهش ثابت كنم؟ حاال من به احساس

فكرم  گهيمن كه د. خودت كمكم كن ايخدا! كه به خاطرش اون همه تعهد رو متعهد شدم؟ ياحساس من عشق بود؟ اونم عشق

 .نيآم. كن ديكه دادم روسف ييكه دارم و قول ها ييخدا منو تو همه ادعاها يا..كنهيكمكم نم

كه اگه من برم خونه شون . حرف بزنم نيمادربزرگ با نگ يچشما يجلو يبودم كه چطور نيروز گذشت و من تو فكر ا ندچ

! شناسمشينم يليبخوام از خودش بگه؟ من كه خ ايبگم؟ از خودم بگم خوبه  نيبه نگ يما؟ خوب اگه اومد چ شيپ اديم زميعز

آخه خدا . پررنگ كنه ميخوب بوده كه خدا خواسته حضورشو تو زندگدارم  نيقيچرا عاشقش شدم؟  شناختمشيخوب اگه نم

همون  شهيمصلحته همون بشه و هم يالتماس كردم هرچ شهيهم. بهم بده يزيوقت ازش نخواستم به اجبار چ چيه دونهيخودش م

هم منو دوست داره و كمكم هستم پس خدا  يبنده خوب نقدريمن ا يوت. اگه به نفعم نبوده باشه يبودم و شاكر حت يشده و من راض

لحظه حرف مادربزرگ تو ذهنم اومد و رژه رفت  هي. كنه يكارها رو خدا خودش درست م هيبرم، بق ديمن فقط با! دارم نيقي. كنهيم

در مورد شرط  تونستميآخه مگه م. و براش نگفتم زيكه من همه چ ديو حس كردم خوب فهم "رو گفته زيهمه چ نينگ"كه گفت 

 يعني... يعني... امكان نداره.... اما .....كس چيباشه؟ ه دهيشن ديبا يخبرداره؟ از ك ياز شرط بند نينگ گهيم ياصال كبگم؟  يبند

 هي ديبا! گذشتينم يآسون نيخبر داشت كه به ا نياگه نگ يول....  نطورهيحتماً هم..... نامرد بوده كه به سلماز بگه و  نقدريا نايس

 !كاش ندونه يا. كمكم كن ايخدا! دونهينه نم .باهام كرديم گهيبرخورد د

به حكم دل خواستم  گذشتيمن و مادر بزرگ م داريروز كه از د 4بعد از  نكهيتا ا. يكاش گفتن و كار دل شد دلتنگ يمن شد ا كار

آورد اما  يخودش نم يبه رو يليبابا خ كهيبا وجود. گرفتم يالتماس از بابا مرخص يجمعه بود و من اون روز رو با كل. برم سراغش
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با . من پررو بشم خواديو نم اديكردم خوششم م يحس م ييوقتا هي. اومد يبدش نم اديز ميگوشيزكردن و با يطونياز ش يگاه

 جهيبه نت نكهيفقط نشستم و فكر كردم تا ا. رفت نه به استراحت يام، از صبح تو استرس بودم و دستم نه به كار م يوجود مرخص

ها رو صدا كردم و بهشون گفتم زود آماده شن عصر جمعه  چهب.كمك به مغز داغ شده ام باشه هي تونستيرد مدوش س هي. دميرس

كه كرده بودم رو به  يفكر. در اتاق بودن يآماده جلو ميزوق كردن و تا بگم چه كن يليخ. ميبخور رونيپارك و شامم ب ميرو بر

و سارا رو گرفتم و  اليسها و سه دستسابقه بود آماده شد،  يكه ب ريتاخ يبا كل نايم نكهيبعد از ا.هم گفتم و اونم استقبال كرد نايم

 ديشا ذارميم انيبدم كه خونواده ام رو در جر نانيخواستم به مادر بزرگ اطم ياول كار م. واسه مامان ميرو تو خونه گذاشت نيمب

. گردش ميببر خودمونبا  نمينگ ميكه بتون ارهيبهانه ب هيبچه ها  يگفته بودم برا نايبه م. بود به مادربزرگ گهيد انياطم هيكارم  نيا

اون داداش نداره كه باهاش بره  م؟يدوستمم با خودمون ببر شهيداداش جان م "بهم گفت كه  ميديكوچه شون رس كياونم تا نزد

. رونيب ميخودمون بر مياومد. گهينكن د تيجان اذ نايا م: منم مثالً مخالفت كردم و گفتم "گذرهيبهش خوش م اديبا ما ب.رونيب

منم سر خوش از » نه به التماس كردنت و نه به كالس گذاشتنت« كه  يعنياونم برام چشم و ابرو اومد  "م؟يتنها بر ربا هي شهينم

. ميكنيم صبر قهيدق 5فقط . تا آماده شه ميساعت منتظر باش مين ميكه نر يبه شرط "دادم تيكوتاه اومدم و مثالً رضا ن،ياومدن نگ

رو به  رمونيمس. منم كه از خدام بود. اديب نميرو گرفته بودن كه بذار نگ نايبود و طرف م هاونام خوششون اومد "مگه نه بچه ها؟

شش دانگ . باهاشون اما خودم اصالً تو باغ نبودم كردميم يو شوخ زدميبچه ها حرف م يبرا. ميكج كرد نايا نيطرف خونه نگ

 خميسنگ رو  يليخ زيعز يهماهنگ كنم كه جلو شباها تونستميخوب م. واسه شروع خوب بود. بود نيهواسم به اومدن نگ

منو قبول كرده باشه، اگه حرفهام براش خسته كننده  زياگه بد برخورد كنه، اگه به خاطر عز. دميترس يچرا ازش م دونمينم.نكنه

ها به حرف من  بچه. باز شد نيدر خونه نگ دميبه خودم اومدم و دخنده بچه ها  يبا صدا. زميبه سرم بر ياون وقت چه گل... باشه

و آماده با  مياالن در زد نيكه ما هم يدر بود در حال يحاضر و آماده جلو نيبودم كه چطور شد نگ نيو من تو شك ا دنيخنديم

 .كنميم شيكار هيخره باال اليخ يب... حاال چكار كنم. ديگاوم زائ اد؟يهم م زيعز يعني ؟يوا يا. اومد رونيب زيعز

 ريعصرتون به خ. خانوم نيجون سالم نگ زيسالم عز: 

 ياون چه حس. ترسم ياز اون همه احساس م. دميلحظه به خودم لرز هي. نگاه پر از احساس هيبا  نيبا شوق جوابمو داد و نگ زيعز

 هيآخه . اديو با ماهم نم يمهمون زيبا عز رفتهيمگفت كه داشته  نيدر مقابل اصرار ما نگ. به خودش اومد نمينگ. بود بهم دست داد
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 يبا چشما نيخواشتم اما نگ يكرد و منم با نگاهم ازش م يبهش اصرار م نايخواد؟ م يم دنيهمه به خودش رس نيرفتن ا يمهمون

نرگس خانم سر  به خواستنيهم گفت كه م زيپر از غرور تقاضامون رو رد كرد و گفت كه كار مهم داره، عز يپر محبت اما رفتار

اصالً دلم . بار خودمم به زبون اومدم نيا!!! ميبست يبذاره كف دستش ما چه شرط ناينره اونجا و س. شد خيمو به تنم س. بزنن

 نيكنه و ا يدهن لق دميترس ينداشته باشم، م نانياطم نايبه س نكهينه ا. نايبا من باشه، بزنه و بره خونه س تونستيم يوقت خواستينم

 زياما عز. داد و باهامون اومد تيرضا دنيخر نازناز كردن و  يباالخره بعد از كل. منم اصرار كردم نيواسه هم. م تموم بشهبه ضرر

خونه است  نايكه االن س دونستميم. گرفتم  ياما تو دلم عروس هيبدجنس دونميم. اديو قبول نكرد ب ومديدر مقابل تعارفمون كوتاه ن

به  يخواستم زمان يم. افتهين ييآشنا چيو چشمم تو چشم ه ميبود كه از اون كوچه هرچه زودتر رد بش نيااما تمام آرزوم اون لحظه 

با عجله از  يليخ. ننيكنم و بچه ها هم مارو با هم بب شيكنه و بذاره همراه نانيبهم اطم زيببرن كه عز يپ نيرابطه و عشق من و نگ

 ردهم فقط بهم نگاه ك زيعز. ميو راه افتاد ميكرد يادش تشكر كردم و خداحافظبابت اعتم زيكه بچه ها متوجه نشن از عز يطور

بود  يهمون نگاه برام كاف. كنميمو از سرش كم بشه كله تو م هيبود كه اگه  نينگاهش ا ياما معن. نگفت مواظب دخترم باش يحت

سر . دنيدو يدنبال من م باًيو بچه ها م تقر كردم اديسرعت قدمهامو ز. و دست از پا خطا نكنم اديكه حساب كار خودم دستم ب

نجوا  يبه پارك فقط به صدا دنينطقم كور شد و تا رس نيتو ماش.نيعقب ماش هيو بق ميجلو نشست اگرفتم و من و سه يكوچه تاكس

 ..بشه كه شد رميدستگ يزيچ هيبلكه  دادميگوش م نايو م نيگونه نگ

 هفده هم قمست

 

 

 

 

 

چرا  نكهيرفتم تو بحر ا. دميشنينم يزيكاش اصالً چ. دادميكاش به صداشون گوش نم. حرفو زدن نيا تعجب داشت چرا يجا برام

 ياصالً از ك "شنوهيم... واشي... سيه "هم گفت نايم "متوجه نشد؟ يعني "گفت  نينگ. اوردميگفت؛ من كه سر در ن ينجوريا نينگ

 هي ،يتعارف هياما خوب  كترهيكوچ ناياز م نيالبته خوب نگ. راحتن شدن؟ چقدرم با هم يميصمبا هم  نقدريتا حاال اون دوتا ا

و  دميابروهامو تو هم كش ميشد ادهيرو از من پنهون كردن؟ تا پ يچ نايا. اديخوشم نم ياصالً از موش و گربه باز! يزيچ ياحترام
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اونم ابروهاش تو هم . خودش برم گردوند و به طرف ديبازومو كش نايم نكهيشروع كردم تند راه رفتن و فاصله گرفتن ازشون تا ا

نگاه كردم و  نايبا غضب به م. دمياز نگاه سرباال و گره وسط ابروش فهم نويا. گرفته است يحالش اساس نيحس كردم نگ. بود

 گفتم. بازومو از دستش درآوردم

 متوجه بشم؟ ديرو نبا يچ. اديبدم م يكار ياز مخف يدونيم:

بفهمه  زيعز. يكن يزيآبرور ينجورينبود كه ا يزياون حرفم چ.  ميدار يهزارتا حرف خصوص ميترما دخ. يواقعاً كه بچه ا -

 ؟يخيچه اعصابشو بهم ر نيبب اد،يب نينگ يالتماس كرد يمثالً كل. جلو چشمات ارهيبابابزرگتو م

كه  يدونيم. خورميقسم م. كنم يهاالن ازش عذر خوا نيباهام روراست باش تا هم. گپ دخترونه باشه هيكنم اون حرف  يباور نم: 

 .كنميكارو م نيا

گفتم بگه با  يتو متوجه نش نكهيا ياما برا. زنگ زدم و گفتم آماده شه نيمن به نگ. نبود يمهم زياما واقعاً چ. گميبهت م. باشه -

 ...يو منت كش يحاالم برو عذرخواه. خونه نرگس خانم رهيم زيعز

 ؟يردو تو شماره خونه شونو از كجا آو: 

 ...حاال برو جلو. از سلماز گرفتم.نبود يكار سخت يليكردن شماره اش خ دايخوب پ -

 باال رفته اش نگاه كردم و به بچه ها اشاره كردم يگوشه ابرو به

 .نشه ينجوريكه ا يگفتيكاش بهم م. نشن نيمن و نگ يبهشون بگو كه پاپ يزيچ هي. ميايما هم م. بچه ها رو ببر تا كنار دكه: 

تا كنار دكه "بعد بچه ها رو صدا زد و گفت  "جور شروعه خوب هي نميا "زد و چشمك زد و گفت  يتاسف من لبخند آروم هب

به . زد و رفت يما لبخند يهم به هر دو نايو م دنيهمه شروع كردن به دو ".همه رو مهمون كنه ديباخت با يهرك. ميديمسابقه م

بكنم  يحاضرم هر كار. بهش بگم يحاال چ. شروع خوب داشته باشم هيآرزو داشتم  درقچ. نگاه كردم نينگاه پر بغض و غضب نگ

 :استرس شروع كردم حرف زدن يجلو رفتم و با كل. لبحند بزنه گهيبار د هياما 

 نيممنونم كرد.خوشحالم يليخ نياومد نكهياز ا نياما بدون. كنم يعذرخواه ديخوب من با: 

 ...شما ميشد نيبراتون سخته كه تا سوار ماش نقدريحضورم ا تحمل يعني. اومدم ياما كاش نم -

 يرفتارم چ ليدل نيخودمو بهتون بشناسونم، متوجه بش نياگه بهم فرصت بد ديشا. دلخور شدم نايمن از م. نياشتباه برداشت نكن: 
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شروع  يكه برا يقدم نياول نيهم مخواينم ن؟يكن يمنو قبول م يحاال عذرخواه. دونهيم نايو م اديبدم م يمن از پنهون كار. بوده

 .نيمتوجه بش دوارميام. كنه يبد تو ذهنتون تداع رهخاط هيرابطه برداشتم  نيا

 ...نيبه مرور متوجه بش ديشما شا نميا. دارم يمنم دل نازك. نيبرخورد كن ينجوريا شدينم ليمتوجهم اما باز دل -

 د؟يچرا شا: 

 ...ستمين نيخوش ب اديامه اش زبره به اد شيپ ينجوريچون اگه بخواد ا -

 و اگه تعهد بدم؟: 

 بشه؟ يكه چ -

 .كه الزمه بدم كه از دستتون ندم يا گهيهر تعهد د ايعجوالنه برخورد نكنم  گيكه د.. دلخورتون نكنم گهيكه د: 

بعد  نياما نگ. لم آب شدقند تو د. انداخت نييزود سرشو پا يليكه در وجودش بود به چشمام نگاه كرد و خ يلحظه با تمام عشق هي

 :سرشو بلند كرد و گفت  يتفاوت يتأمل، با ب ياز كم

 شيسوء تفاهم پ خوامينم. ميچون هردومون با سلماز دوست ميشناس يما چند ساله همو م. نينكن تيرو هم اذ نايكه م يبه شرط -

. نيبشنو گهيد يكيحرف منو از  خواديدلم نم .گهينه از كس د نياز خودم بپرس ديبدون ديخوايرو كه م ييزايچ شهيپس هم. اديب

 .باشه ناياگه اون شخص م يحت

 .نيديكه مطمئن بشم منو بخش نيلبخند بزن هيحاال . دميقول م. كنميقبول م: 

 كردمياما حس م نييسرمو انداختم پا. پوست صورتم حس كردم ريخون رو ز انيجر. وار زد وانهيد نهيزد و دلم تو س يحيمل لبخند

منو به طرف  شتريگرفتم ب يم يبود كه تا ازش دور يچه حس نيدوست داشتن نگ دونميخودمم نم. كنهيداره بهم نگاه ماون 

نرسه و حس سوزش رو تجربه نكنن،  يترسونن اما تا دستش به گرم يم شياز آت روكه اونا  ييمثل بچه ها. ديكش يخودش م

 :آرومش به خودم اومدم يبا صدا. ستنيدست بردار ن

 .شهيبراتون بد م. بهتره ميبر. به دكه دنيبچه ها رس -

به قدم  ميو كنار هم شروع كرد "نيچشم ، بفرمائ "رد نگاهشو گرفتم و گفتم . رو فراموش كردم ميهمه دلخور. ، نگرانم بود ياله

روز  هي يعنيخدا  يا. بزنه خواست نظمشون رو بهم يپاش بود و نم ريفرش از گل رز قرمز ز هيانگار  زدياونقدر آروم قدم م. زدن
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خدا جون  يا كتر؟يمثل االن و از االن بهم نزد. رونيب ميايو با هم ب رميكه عروس خونه ام بشه و منم دستشو تو دستم بگ شهيم

 .باشه نيهم هم نينگ يكاش آرزو. خودت كمكم كن به آرزوم برسم ست،ين بيآرزو بر جوانان ع گنيم

 .شدم يدست به كار م ديبا. نگفتم يزيكه آماده كره بودم چ ييو هنوز از حرفها ميشيم كيبه بچه ها نزد ميدار دميد

 ..سوال هيخانم  نينگ: 

 نييبفرما. بهتره نينگ نيخوب بگ -

 گفت؟ يدر مورد من چ زيعز: 

 نيبپرسم ب تونميحاال من م. نداشته باشم يكه منم با شما مشكل يو اونم قبولتون كرده به شرط نيگفت كه بهش تعهد داد زيعز -

 همه دختر چرا من؟ نيا

 كنه؟ يناراحتتون م: 

 ...نيجواب ند نيتونيم. سوال بود هيفقط . كرده دتونيتأ زيمهمه كه عز نيا. ستيبرام مهم ن! نه -

ورتون اول عاشق غر... بود نديغرورتون برام خوش آ نقدريچرا ا دونمينم. بودم دهيانگار تازه شمارو د. شد ييهويخوب راستش : 

 ...چشماتون... رياس.... شدم و بعدم 

 :وسط حرفم و گفت اومد

 نداشت؟ نيكه گذاشته بود يبه اون شرط يربط يحت يعني -

. ستاديو با خجالت بهش نگاه كردم اما اون از من رد شده بود و جلوتر از من ا ستادميا. ياساس ديگاوم زائ... خاك تو سرم يا

بهش گفته بود؟ اگه بهم  يبگم در جوابش ؟ ك يدرست كنم؟ چ يچه جور نويحاال ا. كرد يرو نگاه مسرشو باال گرفته بود و به روب

تو اصل  ديشا. براش بگم قتويمجبور بودم حق. مو گرو گذاشتم يهمه مردونگ ؟يز بگه دروغ گفت چياگه به عز ؟ياعتماد نكنه چ

 :دمسكوت رو صالح ندونستم و شروع كر نيواسه هم. كرد يكمك م هيقض

 ...دهيحرفها به گوشتون رس نيو چرا ا يك دونمينم. نيكه باور كن نيقول بد دياما با گميبراتون م قتشويحق: 

 :وسط حرفم ديپر

 ييو همه حرفها نايشما و آقا س يو صدا دميآقا ناصر رو شن يصدا. فاصله من با شما اونقدر نبود كه نشنوم. دميخودم اون روز شن -
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 !يا گهينه كس د نييگناه كار باشه شما ياگه كس. نير نباشدنبال مقص. نيكه زد

 يليبرم و تعهد بدم؟ چرا س نيچرا قبول كرد نيدونستياما شما كه م... مقصرم اما دونميم ن؟يرو زد يليبود كه س نيپس واسه ا: 

 كار خودم؟ چرا؟ يبرم پ نيدوم رو نزد

 :بهم نگاه كرد و گفت  نانياطم با

عشق و عادت از هم سواست؟  نيدار نيقيحاال  ن؟يخوب ثابت كرد... نيريم شيو تا كجا پ يتا ك نميچون دوست داشتم بب -

 ...بهم نخوره نايمن و م يخواهر نيبدار. كارتون يپ ديو بر ديايكوتاه ب

بود كه  نينظورم ااگه م. اول خواستم اما نتونستم چون عشقتون نذاشت. نبوده نيمنظورم ا نايم نيخواستم اما به جان هم ياول م: 

من تعهد دادم . باشم كيبا شما شر اهامويخوام همه رو يم. خوام ينتونم پا پس بكشم ، نم نكهينه ا. زيعز شيرفتم پ يصادقانه نم

 ...خوامتونيم يو واقعاً واسه زندگ ستيثابت كنم كه خواستنتون هوس ن نيبذار. سر قول خودم هستم ديپس مطمئن باش

 نه؟ اي خواديباالخره منو م ه؟يكار چ نيمنظورش از ا. شميم ونهيدارم د ايخدا. ديخند مينت من و سر افكندگبلند به لك يصدا با

 :پروا يلحنش عوض شد و ب. بهش نگاه كردم يو دلخور ديترد با

دخترا حاضر  همه روزيقربون عظمتت برم تا د... من يخدا... يسوپر شاد يپسر مغرور و از خود راض.... يميعظ نيمت... نيمت -

به من  نيكه مت دهيرس ييبه جا ايسرشون رو بلند كنن كه بهشون سالم كنن حاال كار دن نايو س نيرو بدن و مت اشونيبودن دن

 ؟؟؟يدونيم يتو چ... نيمت.... نيمت...  نيآخ مت. التماس كنه

 :ادامه داد ديلرز يكه م ييبغض كرد و بغضش شكست و اشكش در اومد و با صدا هوي بعد

 ..نيلعنت به تو مت.... يچيه...  يلعنت يچيه... يدونينم يچيتو ه...  يتو لعنت.. تو  -

 نييكردم و هنوز تو شك حرفهاش كه مثل شالق رو ذهنم پا ياش نگاه م دهيبه طرف سرش رفت و منم فقط به رنگ پر دستش

كرد  دنيبدنش شروع به لرز نيكنارمون، نگ ديرس نايتا م. زدم يرو صدا م نايبه هوا رفت كه م ادميفر ارياخت ياومده بود، بودم و ب

 ...شد هوشيب نايو رو دست م

 هجده هم قسمت
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 نايم. بگم يزيچ چيه تونستميزبونم بسته شد ، نم. رو در آغوش داشت، نشستم نيكه سر نگ نايكنار م نيسست شد و رو زم پاهام

 زيخاك به سرم االن جواب عز. يبدترش كن نكهينه ا يآشتش كن ياستتو خو ؟يبهش گفت يچ" ديپرس يبود و مدام م يازم عصبان

 يزد و منم با بهت به چشم و دهانش نگاه م يحرف م زير كياون  ".... هويشد  يچ. هبهش استرس وارد ش دينبا. بدم يرو چ

 ديكه نبا دونستيم نايور مچط. بهم وارد كرد يشك بدتر نايم يبودم كه حرفها ومدهين رونيب نينگ يهنوز از شك حرفها. كردم

 يكه حت دنيد يروسيآدم و هيانگار . جمع شدن مونمردم اطراف... خبر بودم يهمه ب نيبهش شوك وارد بشه؟ چرا من از اطرافم ا

به . رو گذاشت رو زانوم نيو خودش سر نگ نميبهم گفت چهارزانو بش نايم. كردن يفقط با ترحم به ما نگاه م.نخواستن كمك كنن

خاك . نشه تياذ مرو زانو نيبودم كه سر نگ ستادهيحركت ا ينگاه كردم و مات و ب گشتيرو م نينگ فيكه تند تند ك نايم يدستها

 نيدونستم كه نگ يآخه خوب من چه م. مثل من يشعوريكه خورد به پست آدم ب نيواسه نگ رميبم. ميتو سرم واسه عشق عاشق

. غلط كردم ايخدا. خدا خودت خوبش كن. خدا نوكرتم يا. بشناسمش كردمينمهوس  يحت دونستميبخدا اگه م. حساسه نقدريا

به سرم  يمو از سرش كم شه چه خاك هياگه  ايخدا. بدم ريكنم هرچقدر بتونم به فق يم نذر. نمازهامو بخونم خورميقسم م

كه زد مثل  ييهمه حرفها. اشو بازكنهو آرزو داشتم چشم نيبسته نگ يخودم بودم و زل زده بودم به چشما اتيمن تو ذهن... زم؟يبر

. باشه دهيفهم ديشك نكردم كه شا يرو خوردم حت يليس يچطور وقت. شد يرفت و تو ذهنم تكرار م ينوار كاست عقب و جلو م

از  زياگه عز. به دادم برس ايخدا.... يوا يا ز؟ي؟ عز يچ.... گفته زويگقت همه چ زيعز ياحمق باشم كه نفهمم وقت نقدريا ديچرا با

خدا غلط  يا. كرد يهمون روز بهم گوش زد م دونستياگه م! دونهينم! اما نه... اصل ماجرا باخبر باشه كه فاتحه ام خونده است

رو  يآب قند وانيكه ل نايو به م دادميو تعهد م زدميخودم حرف م يبا خودم و خدا نطوريمن هم... كردم هوس كردم عاشق بشم

قرص رو از جعبه اش درآورد و گذاشت تو  هيبعد . كردم ينگاه م كرديم كينزد نيود و به لب نگكه از دكه تو پارك آورده ب

انگار  ؟يكه بهش داد نيبود ا يرو گرفتم و گفتم چ نايدست م. شده بودم جيگ. ن و بعد دوباره آب قند رو بهش خورونديدهان نگ

 يبرا. كرد و بهم دستور داد بخورم كيمونده بود به لبهام نزد كم هيآب قند رو كه تهش  وانيبود كه ل دهيرنگ و روم پر ياديز

مجبور شد به خاطر من  نينگ چارهيب. بود و دلمو زد اديز شينيريش. دمياونو سركش عيسر يليبشنوم خ حشويزودتر توض نكهيا

 :بده حيتوض نگاه كردم كه بهم نايبا التماس به م. تو خونه استراحت كنه خراب كرده بود تونستيامروزشو كه م

چند بار خودم دستشو . اومد يم نيياز همون اول كه اومد سابقه اش بد بود و زود زود فشارش پا. ستين شيزينگران نباش چ -
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دكتر بهش گفته بود كه هم فقر آهن داره و . كيسالم عل هيالبته در حد  مياز همون وقت با هم آشنا شد. گرفتم و بردمش دفتر

تا  ميگرفت ادي گهيما هم د. باشه فشيجات تو ك ينيريشكالت و ش شهيهم ديو با نهييپا شهيفشارش هم نيواسه هم يهم كم خون

گفت چشه اما بعد كه دكتر  ينم لياوا. رفت دكتر شيچند وقت پ. ميآورد يبراش شكالت در م فشيگرفت از تو ك يسرشو م

به افت فشار و  يمن متوجه نشدم استرس چه ربط. وارد نشهمواظب باشه بهش استرس  شتريب ديداد گفت كه گفته با نانيبهش اطم

 يتكان نينگ. از دهنش دراومد نيتا ا... االنم مواظبش باش تا برم زنگ بزنم اورژانش. داد نانيبهمون اطم نيغش كردن داره اما نگ

التماس  نايبه م. تناطرافمون هس معذب بودم كه مردم. شد و دوباره افتاد رو زانوم جيسرشو بلند كرد كه پاشه اما سرش گ. خورد

همه رو  " نيساديكه وا ستين يينايس لميف نيبكن نيكمك نتونست "پا شد و همه رو جواب كرد و با گفتن . كردم ردشون كنه برن

 حاال كه. نشه شيزيكاش چ. ومدياز دستم برم يكاش كار. ديچيتو سرم پ نيبازم غم نگ. ميهمه رفتن و ما موند. خجالت زده كرد

 زارويچ يليجواب خ ديبا. دهيبشه بهم بگه منو بخش يكنم راض يكار ديبا. كه باشه يمتيبه هر ق. ارمياز دلش در ب دياشد ب نطوريا

رو گرفت و  نايگفت و دست م يديببخش. نشست و با استرس بهم نگاه كرد نيرو زم نيبودم كه نگ ريهام درگ ديتو با...برام بگه

 :فتن به خودشگ راهيشروع كرد به بد و ب

چطور  دونمياصالً نم. نگاه كنم نيتو صورت آقا مت ييبا چه رو. ستيحالم خوب ن. ريبگ يبرام تاكس نايتورو خدا م. خدا منو بكشه -

 ...كو يتاكس نايم. بود نيآقا مت يچرا سرم رو پا. شد اون حرفها رو گفتم

 ديكنه اما تا منو د ينشسته بودم برگشت كه عذر خواه نيرو زمبا خجالت به طرف من كه هنوز . كرديو گله م زديحرف م زير كي

 :گفت نايبازم رو به م. شد و سرشو برگردوند رياشكش سراز

 ...پاشه نيبگو مت نايم... روزتون رو خراب كردم... ومدميم دينبا. شرمنده ش شدم. تو رو خدا بگو پاشه -

به . نيتو رو خدا منو ببخش. بدم يرو چه جور زيحاال جواب عز. شد يطور نيچرا ا دونميبه خدا نم. خانوم، من شرمنده ام نينگ: 

من تو عمرم از . نيفرصت بهم بد هيتو رو ارواح مادر پدرتون . هستم يبد آدم نيكه فكر نكن گميبراتون م مويزندگ زيخدا همه چ

 يتو رو جون هر ك. نيبذارم بر تونميام نمحرفه دنيبدون شن. بدم حيكه الزمه بهتون توض دونميكردن متنفر بودم اما م هيتوج

 ...لباسهاتون هم خراب شد. شد يطور نيمن شرمنده شما شدم كه ا... تو دلم ناگفته نمونه يحرف نيبذار نيدوست دار

 نايت مجواب منو بده، دس نكهيبود چون بدون ا يحال انگار از حرفهام راض نياما با ا! داغونه ينداره و حساب يبود حال درست معلوم
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از پشت سر به . آب كه از ما فاصله داشت رفت تا دست و صورتشو آب بزنه و مانتوشو از خاك پاك كنه ريرو گرفت و به طرف ش

 نيا"بازم همون احساس گنگ به سراغم اومد كه . كرديم يخندان داشت ازش عذرخواه يبا چهره ا ناينگاه كردم كه م ناياون و م

 خواستيانگار فقط م هه،يزد فقط توج نايكه م يياون حرفها ،يكار يكجا نيمرد بب ايبه خودت ب... يخبريهست كه ب يزيچ هيوسط 

بود و داشت به طرفم  نايكه دستش تو ست م يحال در حال يكه سست و ب نيبا عشق به نگ "ينش يزيچ يتو رو قانع كنه كه پاپ

 سه حركت كردن بودمگاهش وا هيبودم و من تك نايم يكاش االن جا. نگاه كردم ومديم

 نوزدهم قسمت

 

كه هنوز دست  نايبه طرفشون رفتم و به م. از جام بلند شدم دواريكردم و ام ياومده بود نگاه نيكه گوشه لب نگ يحيلبخند مل به

 نينگ نكهيقبل از ا. ميريم ريو د ميرونيو مجدداً تكرار كنه كه شام رو ب رهيرو در دست داشت گفتم كه با خونه تماس بگ نينگ

 زهايچ يليبگم و خ نينگ يرو برا زايچ يليخ خواستميم. نگران نباشه ميريم ريهم خبر بدن كه د زيعزبخواد مخالفت كنه گفتم به 

چشمم  يو غش كردنش از جلو يحال يلحظه حرفها و ب كي ياما حت ستين يدر حضور بچه ها كار درست دونستميم.رو ازش بپرسم

 ليدل نكهيحوصله ا... گفتم يدر مورد خودم بهش م ديبا. بدم يحاتيتوض هيدونستم كه بهش  يخودم رو ملزم م. شد يدور نم

 شدمياگه مجبور م يحت يمتيرو تجربه كنم، به هر ق نيحس خوب داشتن نگ خواستميخودمو دنبال كنم رو نداشتم فقط م يكارها

بده و منو  ميمدت باز هي نكهيااز فكر  يحت ايمال من نشه و  نكهياز ا... دميترسيباشه م ماريب نكهياز ا. رميبگ ميعجوالنه تصم يليخ

همه اتفاق دست  نيا هويمونده بودم چطور شد . كردم يقرارم م يدل ب يبرا يتا توانشو داشتم كار ديبا. شد يرد كنه مور مورم م

 ...داشتم مانيبكنه كه خودم بهش ا يحرف ريبه دست هم داد كه منو اس

زد  يم يبه كرم اهشيشده بود و رنگ س يبه طرف آب رفتم و شلوارم رو كه خاك نانيمن شد و من هم با اطم خواسته ميتسل نينگ

 .من بود كاش منو ببخشه ريتقص. رنگ روشنش بد منظر شده بود يكه مانتو نيهوا ذهنم رفت به طرف نگ يب. پاك كردم

گوشه پارك گذاشته بودن و به  هيكه  يكيبرد كنار چرخ و فلك كوچاونا رو . به كمكم اومد و بچه ها رو از ما دور كرد نايم بازم

كار  نيمخصوصاً ا دونستميم. كه زودتر سوار شن زدنيتو سر و كله هم م يمشتر يشلوغ بود و كل يليبودن امروز، خ ليخاطر تعط

سكوت  ذاشتميم دينبا. ميكردياون طرف چرخ و فلك نشسته بودم و هردو به بچه ها نگاه م مكتين يرو نيمنم كنار نگ. رو كرد
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 يكه حس كنه آخرا يدرست مثل آدم. داديلحظاتم رو از دست بدم آزارم م نكهياحساس ا. شه يطوالن نياز ا شتريب نمونيب

بود كه داشتم اما همه فكرم رو به خودش  يحس چه نيا دونمينم... بكنه شويتالشهاش همه سع نيآخر يبرا ديو با شهيزندگ

 :مشغول كرده بود

بهتون بدم و  يحاتيتوض هي نياجازه رو بهم بد نيكوچولو اعتماد نسبت به من تو دلتون مونده، ا هياگه هنوز ... از اول بگم خواميم: 

در مورد » نشون داد دنيو خودشو منتظر شن نييسرشو انداخت پا «نيهم شما به من بد حاتيتوض هياگه تونستم قانعتون كنم ، 

 يو زندگ يدر مورد بچگ نيبدون خواميكه م ييزايچ. و من بزرگشونم ميتا بچه ا شيش. بدم يحيتوض اشهب خونوادم فكر نكنم الزم

 ....گذشته مه

 :و ادامه دادم دميكش يقيسكوت ، نفس عم يبعد از كم. شدم رهيروبروم خ به

 ريخونواده فق هيبابام از . ميبود ريقندار و ف يليخ. ميداشت يسخت يكه جنگ هنوز تموم نشده بود ما زندگ يزمان شيوقت پ يليخ: 

وقتها لباس كنهه  يليخ. ميبرد يمن كالس سوم هم شدم باز در فقر كامل به سر م يوقت يحت.يبه خودش متك يو ندار بود ول

تن من  ها كه لباسشو هياز همسا يكيكه بچه  ييدعوا هيسر  نكهيتا ا. بودن يجور نيالبته اكثر مردم هم. ميديپوشيها رو م هيهمسا

خودمون تو تنمون پاره  ياگه لباس ها يحت ميرو بپوش ينذاره لباس كهنه كس گهيبود شروع كرده بود، مامان قسم خورد د دهيد

 يم يشب رو با شكم خال. به دلمون بمونه يزينذاشت حسرت چ هامونيبا همه ندار. غرور خاص داشت هيمامانم  يدونيم... بشه

بشه كه نكنه بهش  اهامونيرو كيشر يخواست كس يدلمون نم يكرده بود كه حت بايو برامون زر يزندگ نقدرياما ا ميديخواب

 يآنچنان يكه درخواستها داديو آشنا قلقلكمون م ليو فام هيتازه همسا يلباسها دنيوقتها د يليو خ مياما ما بچه بود. ناخونك بزنن

بابا . شد يم تيو اذ ميكرديم يريبهونه گ يليبود كه ما خ نيا كرديمامان كمك مردم رو هم قبول م نكهيا ليو دل مياز مامان بكن

 اشامرار مع يبرا. روز رو خونه بود كيكرد و فقط  يشهر كار م هيدر طول هفته هر روز . شهر و اون شهر نيا رفتياون زمونها م

اون . خونه اديكار كنه و كمتر ب شتريبور شد باجاره كنه، مج گهيد يبابا مجبور شد خونه ا نكهيبعد ا. بذاره هيمجبور بود از جون ما

فروخت  يم گهيشهر د هيبرد  يو م ديخر يشهر صابون م هياز  دميبزرگتر شدم فهم ياما وقت كنهيكه بابا چكار م دونستميوقتها نم

 نيو ا ميكرد يم يدلتنگوقتها  يليخ. بود ييواقعاً كار طاقت فرسا... گهيشهر د هيبرد  يو م ديخر يم گهيه جنس ديو از اونجا هم 

اونا رو فراموش  نايهنوزم كه هنوزه م... گرم كنه كه ساخته ذهن خسته خودش بود ييها ييال يشد مامان سرمون رو با ال يباعث م
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نداشت حال ما رو  نويقدرت ا يخسته بود كه حت نقدريا گشتيبرم يوقت. به خاطر ما زديم شيبابا خودش رو به آب و آت... نكرده

كنم بهم  تياذ اديمامان رو ز خواستيطرف هم نم هيو از  ادهيمن ز وهيج دونستيحال چون م نيبا ا... بپرسه يحساب درست

پا گرفتن  ليشد دل نيكنه و ا يكرد كه بهم افتخار م يدلگرمم م شهيحرف هم نيو با ا يتو مرد خونه ا ستميمن ن يوقت گفتيم

حس رو داشتم كه مرد خونه  نينشم، بهر حال ا خيو هماهنگ با مامان باشه تا توب درايكنم كارهام بدون ا يكه سع نيو ا تميشخص

 نكهيداداش داشت كه اونم بعد ا هيداشت اما از پدر مادر فقط  اديز ليبابا فام... هواسم به خواهرهام و مامانم باشه ديام و با

 يبد بگم اما كاش بر نم خوامينم. برگشت يمدت هيپدربزرگ و مادربزرگم از دستش دق كردن، رفت خارج از كشور و بعد 

بهم داد كه االنم از تجربه اش  ميتو بچگ يادگاريهفته چنان  هيبعد  دميبهش نداشتم و د ياز همون اول هم حس خوب... گشت

 گفتميم. داديم ريبهم گ يزيسر هرچ. كرد يبعد اون بابام زود زود باهام دعوا م... اردو هيو به خاطر  لياونم بدون دل. مونميپش

و  يتوجه يو به درخواست بابات ب يكنيداداشم كه با حوصله خودت كار م يتف به رو يعنيحرفت  نيا گفتيحوصله ندارم عموم م

 يم فيمفصله و بعداً سر فرصت برات تعر يلياش خ هياز اون روز اردو كه قض. خوابوند تو گوشم يم يكيكنم  هياومدم توج يتا م

چون عموم بعد از شش بچه كه هر . ذاشتيعمو نم يعني. دميند شيرنگ آسا گهيوم دست روم بلند كنه، دكنم و موجب شد عم

تا به خودم اومدم ! ابروئه چشمت ياومد بهش بگه باال يبابا مونده بود، دلش نم يمردن برا يموندن و بعد م يكدوم چند ماه م

آتو  هيكه  كرديم بميتا مدرسه تعق يگاه... شده شتريبابا از اون ب يريذپ ريحضور عمو و تاث دميو در كمال تعجب د ييرفتم راهنما

 يمنم از حرسش مخصوصاً جلو... كردن من بدبخت مهيو بره بذاره كف دست بابا و اونم شروع كنه به زدن و جر رهيازم بگ

به خودم . واسه دردسر ديخوار يم مانگار تن ييجورا هي... ور و اون ور و ورجه ورجه كردن كه سر كار باشه نيا رفتميم چشماش

 يو محمد چند بار بهم ب نايس نيهم يجلو... كردن من كيشكنجه و كوچ يو عمو همچنان در پ رستانيرفتم دب دمياومدم د

انگار طعم  ييجورا هيكرد،  ياما طعمش فرق م يبود كه تو بهم زد ييها يلياز همون س تهالب. كرده و دو بار هم منو زد ياحترام

 ....تر بود نيريتو ش يها يليس

 ستميب قسمت

 

 :بازم ادامه دادم! بود ينبود احساس شرمندگ دايكه از رفتارش پ يزيتنها چ. انداخت نييلبخند زد و بازم سرشو پا بهم
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وقت  چيه هك نهيرو دوست دارم واسه ا يو محمد و عل نايبشم، اما بدون اگه س ميزندگ اتيوارد جزئ ايخوام ز ينم... گفتم يآره م: 

اصالً رو چه  ايدست روم بلند كنه  دهيبه خودش اجازه م يواسه چ كنه،يبرخورد م ينجوريكه چرا عموم باهام ا اوردنيبه روم ن

 نيو ا. گفتن ينم يچيدادم ه ينم حيو تا خودم توض يكارو نكرد نيو ا يكرد نكارويبگه چرا ا همب دهيبه خودش حق م يحساب

 يم تمياذ اديبود كه بابا هم ز نيخوردم ، ا يكه از خودش م يياز كتكها يكه عمو رو بابام داشت سوا يريتاث. برام قابل احترام بود

من به بابا حق ... دنمينفس كش وهياز ش يلباسم، از طرز حرف زدنم و حت نگاز دوستام، از ر.. گرفت يبهانه م زيكرد و از همه چ

بهم  ياز زمان يدوست نيو ا ميبچه بودم، من و بابا دوست بود يليخ يآورد كه وقت يحرص منو در م نينگرانم باشه اما ا دادميم

اشتباه  يهر چ فينشست به تعر يم برامون،اومد  يهر وقت مهمون م. ختم نشد  نجايعموم به ا يكارها... كه عمو برگشت ختير

باالتر از  يليبابا خ شيپ گاهشيون غافل بود كه جاا... رهيو خودش جامو بگ افتميخواست از چشم بابام ب يانگار م...نكرده داشتم

كردم  ينماومد خونه مون جرات  يمهمون م يوقت نكهيخالصه ا. كرد يم تميدونست و مخصوصاً اذ يم ديشا دونمينم...من بود

كار در  ريبگه از زبهونه كه عمو  هي شدينشدنم هم م يو دوباره قطب بحثشون نشم اما همون آفتاب افتهيبشم كه دعوا راه ن يآفتاب

 يزيكردم چ يكه م يخالصه هر كار. باشه كه به خاطر داداشم اومده ان يرفته و اصالً خان داداشم رو آدم حساب نكرد تو مجلس

الزم  گهيكار شد عادت بابا و بعد اون عمو د نيا نكهيتا ا... كرد به بد گفتن يشروع م ديديچون تا چشم عمو منو م كردينم رييتغ

 يتنفر و انزجار چ نيبرخورد عمو و ا نيا ليدل دونمياما من هنوزم نم يباور نكن ديشا... گفت يبگه چون بابا م يزيچ تدونسينم

عمو زن  يبعد از مدت... بمونم كه داشتم و از دست دادم  ييزايعمر تو حسرت چ مهكرد كه باعث بشه ه دايبود و چرا ادامه پ

حال باز تو  نيبدون اجازه خانمش آب بخوره با ا كرديجرات نم گهيد. ارشيصاحب اخت از اون به بعد بود كه زنش شد... گرفت

و ... نميو از ته دل دعا كردم اشكشو بب ديرس مكارد به استخون نكهيتا ا. دلم ازش گرفته بود يليخ... ديكش يمن سرك م يزندگ

 چارهي، بچه ب دونستنيداشتن و نم فيخف يون تاالسمبچه داد كه چون جفتش هيخدا بعد دو سال بهشون . خدا دعاهامو قبول كرد

عمو به خاطر  كه كردميباور نم. مونه يزنده نم ياديو مدت ز ستنين نيخوش ب شيماريبه ب اديشون هم مبتال شده و دكترا گفتن ز

نسبت به بچه جماعت  ياحساس چيمطمئن شدم كه ه ده،يآزار م نقدريمنو ا دميديم يكنه چون منم بچه بابام بودم و وقت هيبچه گر

هنوز بچه . چشمش اشك هيچشم عمو خون بود و  هياز اون به بعد ... نگو چون بچه خودش نبودم دلش اومده باهام بد تا كنه. نداره

 مانيا گهيد... داشت يهم تاالسم ياز قضا دوم. جفت بچه هاش پسر شدن. بهشون داد گهيبچه د هيشون دو سالش نشده بود خدا 
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 ييزايدلم آروم شد چون اون همه چ دميبعد اون كه اشك عجز عموم رو د... دهياز خدا بخواد بهش م يه مسلمان هرچآوردم بند

 ماريبود كه ب فيح يليپسرعموهام ناراحت بودم خ ياز ته دل برا يبخوا راستشوداشته باشم رو ازم گرفته بود؛ اما  تونستميكه م

 جهيشدم و نت تيهستم اما اذ يو عقده ا يا نهيآدم ك يخوام فكر كن ينم... رو پس بدن باشن اما اونا محكوم شدن كه تاوان عموم 

فكر ... دهيشن يدر مورد من چ يبفهمم ك ونمت ينشدن بهشون ، چون نم كيگرفتن از جمع و نزد يدور نيها شد هم تياون اذ

 يكيهر وقت نگاه ... كنهيپدر و مادرش، خوردم م تيكه كارش شب و روز شده آذار و اذ نهيبب يمباالت يمخاطبم منو آدم ب نكهيا

هم  مايقد...  سازهيمادرم در مقابل پدرم فقط م... سر افكند نبودم  ينجوريمردم و ا يكنم كاش م يآرزو م نميبيم يرو پر معم

بابا حرسم  يفهاهر وقت از حر "نيو ثمره عمرم هست ميكل زندگ جهيشما رو تنها بذارم چون نت اديدلم نم" گهيم... ساختيم

 يليمادرم خ... افتهيكه دعوا راه ن شهيكه جواب بابا رو ندم تا آروم م رهيو قربون صدقه ام م كنهي، نوازشم م شميم يو عصبان اديدرم

چطور  رفتيو م ذاشتياگه مامان منو جا م دونمينم... و نتونم جبران كنم رميبم ترسميدر حقش ظلم شد و م يليو خ ديزحمت كش

اما ... نه اي يشيمتوجه حرفهام م دونمينم! و ممنون مادرم هستم ونيمد شهيهم نيرو تحمل كنم؟ واسه هم يزندگ نيا تمتونسيم

حس رو بهت بده كه حق  نيا ايو  يريبگ يميتصم چيكه نذاره ه يحس كن تيدگرو زن هيسا هي شهيسخته هم يليخ يبدون ديبا

 زهايچ يليحس باعث شد دور خ نيهم! من يدرست مثل زندگ... يو تو اجرا كن نريبگ ميبرات تصم يصبر كن ديبا ،يانتخاب ندار

به  يوا خواد؛يازم حساب كتاب م دهيمكه به من  يبابام واسه هر قرون دونميم يبشه، وقت يگفتم عاشق بشم كه چ. رو خط بكشم

دوست دختر هم داشته باشه  هيه بخواد اگ يخوب آدم حت... جفت جوراب بخرم هيكه واسه زنم  رميكه بخوام ازش پول بگ يروز

 اشهب ميوضع زندگ نياز خودم شاهد ا ريغ يكس نكهيو من از ا... رو بده يپول تاكس رونياونقدر وسعش برسه اگه بردش ب ديباز با

 يو بود مقاومت ماز ت ريغ ياگه هر كس ديشا... منم داغ بودم... اون روز هم صبحش تازه باهام دعوا كرده بودن... نبودم ياصالً راض

و دعوا تو خونه مون كه  يو حضورت واسم اومد داشت چون باالخره بعد از سالها جنگ اعصاب و دلخور دنتيبود، د يكردم هر چ

واسه خرج كردن واست از بابا پول تو  نكهيو ا يخاطر استقالل مال يبشن، برا ريو گوشه گ يهم منزو مخواهرها نيباعث شد هم

تو كارم موفق  خواميم. كوچولو هم حس رقابت با عموم ، وادارم كرد كه پا جلو بذارم و كنار بابا كار كنم هيته و الب رم،ينگ يبيج

... ميزديحرف م يدر مورد عشق و عاشق ميبهرحال اون روز با بچه ها داشت... بدم ميبه زندگ يسر و سامون هيبشم و اگه خدا بخواد 

 ينداشتم فقط وقت يبه خدا قصد بد.... يشد ديشما كاند... ياتفاق يلياستم ثابت كنم اما خخو... ارهيوقت عادت عشق نم چيه نكهيا
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اما حكم ... يبدم و وادارت كنم بهم التماس كن كستتحس نفرت وادارم كرد قول بدم ش هي يبا اون نگاه مغرورت رو بروم اومد

اگه بهت عادت كنم محاله عاشقت بشم و غافل  يگفتم حت.. ..بود كه بخوام در مقابلش مقاومت كنم يتر از اون يقو يليچشمات خ

و اول عاشقت شدم و  دمدل از كف دا ام،يو قبل از انكه متوجه بشم و به خودم ب ستيحرفها ن نيكار دل رو حساب ا نكهيبودم از ا

بهت  ديبود كه با يزيچهمه اون  نيا. و پر راز نگاهت عادت كردم اهيس يايبعد كم كم به حضورت، به نگاه مغرورت، به دن

بود كه  يو سرافكندگ يفقط حس سرشكستگ م،يحضور داشته باشه تو زندگ يداشته باش كه اگه نخواستم كس نانياطم... گفتميم

كه تو  ياما از وقت... به بابام جواب پس بدم شيبيتو ج يپول خرج يكه مجبور نشم برا رمينخواستم زن بگ... دههمه عمرم باهام بو

. ارميتو رو به دست ب يمتيهست كه بخوام به هر ق نقدريحس داشتنت ا... خواديبرام م زويانگار خدا همه چ يشد ميگوارد زند

با  مويهمه دلتنگ... خواستنت ...  يحت... دارم مانيكه گفتم ا ييزايكه به همه چ يونبد خواميحرفها هنوز زوده اما م نيا يبرا ديشا

 يچقدر از زندگ كنميفكر م ميزندگ يهايهر وقت كه به گرفتار... دم و بغضمو باهاش خوردمدا رونيب نهياز س يآه سرد دنيكش

 ...شم يم ريس

... برام بگه شيو بهم بگه كه اونم مشتاقه از زندگ رهيمنتظر بودم سرشو باال بگ... كه تموم شد سرمو به طرفش برگردوندم حرفهام

... قطره اشك از چشماش افتاد، اما باز چشماش پر اشك بود هيشد و  رهيچشمام خبه . و سرشو باال گرفت ديطول نكش اديانتظارم ز

همه  نكهيا ليفكر كنم دل. داشته باشم دنشوينبود كه من طاقت د يزيچ نيگرفت اما اشك نگ يام م هيخودمم به حال خودم گر

 ييزايچ هي... بود كه بهم گفت  ييو حرفها نيحال خراب نگ دنينداشتم، د شوياحساسم كه طاقت ناراحت نيبراش گفتم و ا زمويچ

و مشكالت  يوقت از سرشكستگ چيبود ه يا گهيد كساگه هر  ديشا... هم بهش نداشتم يو حس خوب دونستميكه من نم

هنوز هم ... كنم  يعمر م گهيچقدر د دونهيم يبگم ، ك ديتا فرصت دارم با گفتيحس بهم م هياما  مگفتين يزيچ شيخانوادگ

 يمن يحس ششمم كنجكاو چوقتيكاش ه يون حس ناشناخته چطور شد كه اون روز به اون سرعت ذهنم رو پر كرد و اا دونمينم

 !كرد

و به  ارميدستمال در ب هي بميشد كه از ج بمينص نيبود كه بتونم اشكشو پاك كنم اما از اون آرزو فقط ا نياون لحظه آرزوم ا در

 :كنه و چشماش قرمز بشه هيگر ذاشتميم دينبا. براومدم شيدلدار در صدد.. كه اشكاشو پاك كنه رميطرفش بگ

فقط  ستيبابام اصالً سنگدل ن ؟يدار يكه پدر شوهر به اون سنگدل نياز ا يترسيم ؟يكنيم هيچرا گر نميراستش رو بگو بب حاال
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 گنيآخه م رهيم نيهم از ب يسنگدل زهير هيهمون  يمطمئنم اگه عروسش بش... فقط دميمن كه بهش حق م. اس دهيرنج كش يليخ

 ...سازنيپدرشوهر و عروس با هم م

 هيگر يكه صدا دمينكنه اما در كمال تعجب د هيگر گهيد يلبخند بزنه ول هيحداقل  ايازم دلخور بشه  ايحرفم  نيكردم با ا فكر

 لميسب ش،يقول معروف رفتم واسه رب... ذارهيامشب زنده ام نم زيعز... كار دادم دست خودم... شد لياش بلند شد و به هق هق تبد

كنار پاش نشستم و با التماس بهش نگاه  نيشدن دوباره شلوارم رو زم فيتوجه به كث يب.... كه بدتر شد نيا... گذاشتم روش

 :چنگ انداخت و التماس كنان گفت نينشست و به زم نيو اونم كنار من رو زم ديمثل برق گرفته ها از جا پر..كردم

 ....پاشو نيميتو رو جون خاله س.... ارزششو ندارم... من ... به خدا... نكن كينو رو خدا خودتو كوچ... نيبلند شو متتو رو خدا  -

تعجب نداشت چون انگار  يبرام جا گهيد... دونستياسم مامان رو هم م... كردن هيرو دستش گذاشت و شروع كرد به گر سرشو

به زور ... كه باهام بلند شه دميمانتوشو گرفتم و كش نيگوشه آست رميدستشو بگ نكهيبدون ا... خبر داشت ميزندگ كيو پ كياز ج

 .نشست مكتيكنارم دوباره رو ن... كردميبه سرم م ديبا ياالن چه خاك. بودم ياز خودم عصبان يليخ. بلند شد

 يشد يدونيبه جان خودت كه م... نهخو گردونمياالن همه رو برم نيهم يكن هيبه خدا اگه گر.. اشكتو پاك كن نايجان م ن،ينگ: 

 ...يبش مونيكه پش دميدست خودم م يكار هي ي، اگه نخند... ميزندگ ليدل

 نقدريا يعنيكرد،  يم ينيام سنگ لهيتو مخ نيا گهيد. كرد لبخند بزنه يگفتم زود اشكشو پاك كرد و صاف نشست و سع نويا تا

با  نيكردم جو به وجود آومده رو عوض كنم واسه هم يسع!!... ذاشتيس مو اونم برام كال دونستميبود و نم زيخاطرم براش عز

 :شروع كردم يشوخ

 يبخشش م ينه به خاطر كس يدار فينه تخف... ياز خودت بگ دينوبتت شده و با رهيم ادمي، فكر نكن  يكرد هيهمه گر نيحاال ا: 

 يشتريب حيكه توض يشيم مهيبه خاطر اون اشكها جر... يكن از حرفات كم يتونيم يختيكه ر ييفكر نكن به اندازه اشكها... يريگ

 ؟يكنيفكر نم نطوريهست كه الزمه بدونم ا زايچ يليكنم خ فكرآخه ... يبرام بگ ديبا... يبد

 :زد و گفت يحيمل لبخند

 ؟يبعد استنطاق كن ياول بهمون شام بد شهيحاال نم -

 يهم نم ياحساس گرسنگ يهوا و وقت شام تو ذهنم نبود؛ حت يكيكر تارنگاه كردم اصالً ف رهيباال گرفتم و به آسمون ت سرمو
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 كردم

امروزم كه باعث شدم حالتون . ديشما زود شام بخور ديشا ديچرا به ذهنم نرس دونميخودمم گشنه ام بود اما نم. شرمنده ام ،يوا: 

 نيكرد يزرنگ نياما فكر نكن ميشام بخور ميبر انيبچه ها ب گمياالن م... روزتونو هم خراب كردم نيمنو ببخش ديبهم بخوره با

 !دميقول م...نيند حيتا برام توض برميمن امشب شما رو خونه نم... ها

بلند شدم و به طرف بچه ها ... انداخت نييزد و اشك گوشه چشمش رو پاك كرد و سرشو پا يكه بهش زدم لبخند يچشمك به

 "شده يبهت بگم چ تونستميكاش م نيمت ":لب گفت ريو ز ديكش يه صدا دارآ دميهنوز چند قدم دور نشده بودم كه شن... رفتم

 ن؟يگفت يزيچ: گفتم رفشو برگشنم ط دنيخودمو زدم به نشن. تعجب كردم

 ...با شما نبودم! نه نه -

 .نيبگ راهيلب بهم بد و ب ريز خواديحاال هرچقدر دلتون م اميكوتاه نم نيتا صبح هم اگه التماس كن: 

رو آزار  نينگ نقدريوجود داشت كه ا يزيچه چ يعني. موضوع نداشتم نينسبت به ا يجالب تيو اصال ذهن كنهياشا مح دونستميم

 :گفتيكه م دميشده؟ شن يبهم بگه چ تونهيو نم دهيم

 نگفتم با خودم بودم يزيبخدا من چ -

به حرفهام ... شدم كيتم و به بچه ها نزدازش فاصله گرف. بشنوم، تند تند قدم برداشتم شويخواستم عذرخواه يمن چون نم اما

درونم  يشانيحتماً اونم به پر... وقت تو هيكردم و  يوقت شما خطاب م هيرو  نينگ. كه به كار برده بودم ييفكر كردم و به جمله ها

 ستادهيفاصله از من ا كه با نايبه م. شدن ادهيو بچه ها پ ستادي، چرخ و فلك از حركت ا دميبه كنار چرخ و فلك كه رس... برده يپ

 ...به لب داشت تياز رضا يحاك يبود و مثل من منتظر اومدن بچه ها بود نگاه كردم كه لبخند

 كميو  ستيب قسمت

 

 :اشاره كردم و گفتم نيبخشش به خودم جرات دادم و به نگ نانيلبخند اطم با

برام دعا كن ، احساس  نايتو رو خدا م. يافتاد از گشنگپس  چارهيهم هوا عوض كنه هم باهاش حرف بزنم، ب رونيمثالً آوردمش ب: 

 ...جلو چشمام ارهيجدمو م رهياگه بخواد انتقام بگ. شد تياذ يليامروز خ..دارم يبد
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 :كرد و گفت يخنده سرخوشانه ا نايم

 تتيشه بخواد اذحق خود يكه كرد يقبول كن به خاطر شرط بند. ستيباشه نامرد ن يهرچ نينگ دميم نانيبهت اطم... انتقام -

 يدوستش دارم و مطمئنم زن خوب يليخ. ينيكنار نگ نميب يخوشحالم م يليمن كه خ. هيدختر با احساس و خوش قلب يلياون خ. كنه

 !شهيبرات م

 يقسمت من بشه حاضرم هر نذر نيخدا كنه نگ. خدا كنه قبولم كنه "قلبم گفتم مياز صم. دونهيم يمثل اون دفعه نگفتم ك نباريا

 ".رميمياگه از دستش بدم م. دلشوره دارم نقدريچرا ا دونمينم. برام دعا كن! يمتي، به هر ق ارميم فقط اونو به دست ببكن

خدا بخواد  يبه خدا باشه، هرچ دتياما ام رهيمينم يا گهيكس بعد از كس د چيگرچه ه":گفت نانيبه شانه ام زد و با اطم يدست نايم

چشم بچه ها با ادب و نزاكت حرف  يو مثالً جلو ميرفت نيو سها ، به طرف نگ اليمدن سارا و سهبا او "مطمئن باشه همون مصلحته

رو  هيتوج نيره و من ا يگرچه مطمئن بودم تو ذهنشون هزارتا سوال رژه م اد؛ين شيبچه ها سوال پ هواس نياز ا شتريزدم كه ب

 ...نايگذاشتم به عهده م

تو رستوران  ميبه نظرم نر: به اطرافم نگاه كردم و ادامه دادم ... ميشام سفارش بد ميبر نيپاشخانم ، اگه حالتون جا اومده  نينگ: 

كه ازش محروم  يخوب نيهوا به ا فيح. سبز نشستن يهمه تو فضا... ميجا بخور نيهم ميو برگرد ميريغذا رو بگ... شيو غذا خور

رفتم و دخترا پشت  يبار من از جلو م نيا. ميكردن و به راه افتاد موافقت شنهادميبا پ يها با خوشحال هبچ ه؟ينظرتون چ...ميبش

 دنياز د. و باعث شد به عقب نگاه كنم ختيمنو بر انگ يكنجكاو "باشه پس انتخاب غذا با تو "با گفتن  نايم. اومدن يسرم م

منتظر من نگاه  يبه چشمها. رو تو دلم احساس كردم ينديخوش آ و ياحساس خنك هي نيو نگ نايحلقه شده به هم م يدستها

 :گفت نايكردن و م

 ..ميبخور ياون انتخاب كنه چ خواديم. دهيشام رو خودش سفارش م گهيم نينگ -

 هي نيحاال ا... كارم رو به شما هم بدم ينيريخواستم ش يم: نگاه كردم و ادامه دادم نيخندان نگ يبعد به چشما... به چشم يا: 

 !نياش نباش نهيو نگران هز نيسفارش بد نيدوست دار يپس هرچ. كنم  يكي و غذا رو ينيريفرصت خوبه كه ش

و تو دلم خوشحال و ممنون بودم كه  ميقبول كرد و به راه خودمون ادامه داد "چشم حتماً  "زد و با گفتن  ينيلبخند دلنش نينگ

 ...ارميگذاشت كه كم ن بميكم از پول خودش تو ج هيتوجه به اصرار من و با زور،  يب يمامان وقت خداحافظ
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 نقدريسفارش شده ا يمن انتظار داشتم غذا... رميبگ ليآماده شده رو بدم و اونا رو تحو يجلو رفتم كه پول غذاها نياشاره نگ با

 وانهاشيسفارش داده و با كل نوشابه و سس و ل جيكه ساندو دميباشه كه با دوتا دست نشه جا به جاش كرد، اما در كمال تعجب د

 كردم و گفتم نيبه نگ ينگاه سرزنش بار. نشده بود شتريب كيالستپ هي

 !نيشما سفارش بد ذاشتمينم دونستمياگه م. نيكارو بكن نياصالً انتظار نداشتم ا: 

 :و گفت ديخند

خرج رو  يجور نيهم اديم فميح ن،يافت يو چقدر تو زحمت م نيكنيتو مغازه كار م يكنم كه شما با چه زحمت يفكر م نيبه ا يوقت -

 يخوديخورن پس ب يدخترا هم م دونميدوست دارم و م جيمنم كه ساندو. ميكه ما شما رو تو خرج انداخت نهيمهم ا. ميدستتون بذار

 .نيرينگ راديا يخوب نياز غذا به ا

رو كه از  يطنتيش.. .نيكرد يم ديبه دلخواه خر ديبا. هينيريمثالً ش نيا. نيمنو بكن تيرعا يجور نيا شدينم ليباشه اما باز دل: 

 :و گفت ديكردم كه خند ينگاهش م يخوب حس كردم اما باز با دلخور ديبار يچشماش م

كار  يليخ. تومن 500 يبسته ا نيگفت يتيكه با چه جد ميعكس بگر هياون روز نتونستم ازتون  فيح. نينگاه نكن ينجوريا -

 ...نيدار يسخت

خوب شد حداقل  اورد؟يبه روم م زويچرا همه چ. شدنم عيشب ضا ذاشتمياسم م دياامشب رو ب. شدمياز خجالت داشتم آب م. يوا

 :حال ادامه داد نيبا ا. بود اديو بچه ها هم فاصله شون از ما ز ديكش شيحرف رو پ نيا واشي يبا صدا

 م،يبخور مينشده بر تا غذا سرد نيخوب حاال اگه اجازه بد. كردم يشوخ نيبهش فكر نكن.كنه تيكه منو اذ هيكس مهيجر نيا -

 !رهيگيرو هم م ينيريش يجا

كه چشماشو پف شده  هيخواستم بعد از اون همه گر ياكتفا كردم ، نم يساكت موندم و به لبخند. رميبگ دهيلبخندشو ناد ومدين دلم

 .ميرفت هيو به طرف بق ميفاصله گرفت يفروش هياز اغذ.رميلبخندش رو ازش بگ نيكرده بود،ا

و  ميكرد دايگوشه دنج پ هي. وادارم كرد باهاش هم قدم شم يو از دستم گرفت و دستشو به پشتم زد و با فشار كمر كيپالست نايم

زود خورده شد  يليغذا خ... داشتم يقانع يچقدر خواهرها. بودم يرو خوردن و منم از شوق اونا راض جيهمه با ولع ساندو.  مينشست

 : ترو به ما كرد و گف نايو م
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 .اونطرف نيايب نيرو جمع و جور كن و با مت نجايجان ، ا نينگ.سها كار واجب داره. پشت نيتا هم ميرين ، ما مداداش جا -

در مورد  نيفرصت بودم تا نگ هيمنم كه منتظر . كرد يرو هم با خودش راه هيشد و بق يما باشه راه دييمنتظر پاسخ تا نكهيبدون ا و

كاش درك ...جمع كردم و خودمو منتظر نشون دادم كه پا شه زويهمه چ اديواد به خودش ببخ نينگ نكهيخودش برام بگه ، قبل از ا

گفتم دقت كردم  يم ديكه با ييانتخاب كلمه ها يزدم و برا يلبخند حشيبه لبخند مل. كرده قرارميبگذشته اش  دنيكنه شوق شن

 :شروع كردم نانيو با اطم

 ...ديبگ زويثل من همه چم. ديخوب ، من منتظرم كه در مورد خودتون بگ:

راه  نيبود انتخاب كردم و شانه به شانه نگ يبهداشت سيرو كه برعكس سرو يزباله رو تو سطل مخصوص انداختم و راه كيپالست

نخواستم ... بگه و تو انتخاب مطالبش مردد مونده ياز چ اياز كجا شروع كنه  دونستيانگار نم. شديم يسكوت داشت طوالن. افتادم

 :باالخره سكوت رو شكست.. كردم نگاهبشكنم و منتظر به جلوم  سكوتشو

دوست دارم سر فرصت . داشتم يا دهيچيپ يزندگ يليراستش خ.نشه يحمل بر گستاخ دوارميراحت حرف بزنم و ام خواميم -

كه وقت  ادهيز نقدريا يكه الزمه بدون يمطالب نميبيكنم م يبهش نگاه م يهرچ. داشتم يبدم كه چه سرگذشت حيو برات توض نميبش

 خواميم! اما االن نه. گميبرات م زويهمه چ. گميخونه مون برات م يايروز كه ب هي... اديب شيحرفهام وقفه پ نيب خواميو نم ارميكم م

بهم فرصت بده . حس كنم يرو كه تو داشت يدوست دارم همون احساس. تمركز كنم و بهش فكر كنم دميكه شن ييزايرو چ شتريب

 نيو به هم ميهست ياحتماالً فردا راه.شتريده روز نه ب اي هفته هي. كه من قرار برم سفر نهيا يكه الزمه االن بدون زويچ هي فقط... 

بهت  تونميرم چون نم يكجا م اي رميم يچ يازم نپرس برا. اونجا ايبرگشتم ب يوقت. رونيب امياجازه داد امشب باهاتون ب زيعز ليدل

 ...پس اصرار نكن. برات بگم ديكه با ييقتهايون گذشته و حقبه هم شهيمربوط م. بگم

كه  يزيچ يعني. اونقدر هراس داره انشيهست كه از ب يزيرخ گرفته و نگرانش نگاه كردم و بازم برام سوال شد كه چه چ مين به

 تيتو رو به بزرگ.. ترسميم يليخ ايتونست؟ خدا يبهم بگه و نم تونستيكه آرزو داشت م يبه همون شهيبرام بگه ، مربوط م خواديم

 يمن حاضرم هرچ... من باشه يبده برا يخدا، هرچ كنميبهت التماس م... باشه افتادهين يبد تفاقكمك كن ا ايخدا. قسم كمكم كن

كه برات  ييتو رو به حق همون كسا... من طاقت و تحملشو دارم ايخدا. ادياشك به چشمشم ن نيبه جون بخرم اما نگ هيسخت

 .دلش شاد بشه نيكن نگ يكار زنيعز
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 و دوم ستيب قسمت

 

نداشت ، حس خواستنش بود كه تمام قلبم رو پر كرده  نانيكه اون بهش اطم يزيچ ديشا. تو فكر خودش غرق بشه اديز نذاشتم

؟ من با بود يخواهان حس كردن احساسم در اوج دلشكستگ يقلبش بزرگ بود كه حت نقدريا ياونو نخوام وقت تونستميچطور م. بود

بهم داده بود؟ قول دادم از اون به بعد نمازهامو سر  ينيريسرنوشت ش نيكه همچ دمكر ياز خدا تشكر م ديبا ييچه كلمه ها

كه  ينانيبا اطم. بخوام يو سر زندگ يخوب م،يهمه زندگ شديكه داشت كم كم م يكس يساعت بخونم كه روم بشه از خدا برا

 ييزايحرف رو عوض كنم كه فكر كردن به چ ريدوست داشتم مس. زدن رو به دست گرفتموجودمو پر كرده بود سر رشته حرف 

 :نكنه تشيبعداً برام بگه اذ خواديكه م

اما دوست دارم به خودم اعتماد و به . دنميمنتظر شن اقيبده با اشت يكه خدا بهم زندگ ياز االن تا روز. ادهيمن صبرم ز. باشه: 

همه  انيدر جر زيعز يدوست دار يكه گفت ياز اون روز. فرصت با مامانم حرف بزنم نيدر اول خوام يم. يكن نانياحساسم اطم

دوست . به مامان بگم زويهمه چ ،يبهم بد ينانياطم هيحداقل  اي يقول هي نكهيگرفتم به محض ا ميكارها و حرفها باشه منم تصم

 راديكه كردم ، بهت ا يبه خاطر شرط بند يريازم انتقام بگ يخوا ياگه م... خوب... پس . افتخار كنه يدارم به انتخابم واسه زندگ

 ؟يموافق. مينكن يباز نيفقط بهم بگو كه الاقل مامان رو وارد ا رميگينم

قبولش كنه، اما موفق شدم لبخند رو  دميترس يبودم چون م مونيپش انشونيكردم و خودم از ب انيحرفها رو با ترس و لرز ب گرچه

متوسط  يگوشت ينيباز خمار بود، ب يزيكه با همون ر زير باًيو تقر يمشك يچشما. شدم قيتو صورتش دق. ارميب نشيبه صورت نمك

بود هم قد  يمعمول يلياش خ افهيهم ق نكهيبا ا. جور تو دل برو بود هيكالً . سبزه روشن بود شپوست. خوند يكه با صورت تپلش م

! بهش نگاه نكرده بودم؟ يجور نيا ن،يچطور قبل از ا. نشست يدل آدم م داشت كه به يخاص تيمعصوم هياما ...  كلشيو ه

منم دنبالش رفتم و قدمهامو باهاش همگام . كرد كتها حر يبهداشت سيو به سمت سرو دينگاهشو ازم دزد... دونميخودمم نم

 :بار اون سكوتو شكست و گفت نيا.. خودمو منتظر نشون دادم كه جوابمو بده. كردم

 زيبه عز يكه من در مورد شرط بند يهمون طور. خودم باشه اما باهات موافقم يعيكنم ، حق طب تتياگه بخوام اذ فكر كنم -

 ايجواب رد  يكرده مطمئن باش تا حرفهامو نشنو دتيتا زيكه عز نيهم. باشه انيدر جر نميمينگفتم ، دوست ندارم خاله س يزيچ
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 يكه زدم، اون ب ييرفتار امشبم، اون حرفها ليدل... بهت بگم اما به وقتش ديه باهست ك زايچ يليگفتم كه خ. دميقبول رو بهت نم

... سفر برگردم نيفقط بذار از ا. يرس يبه جواب همه ابهاما م يبهم فرصت بد... نداشتم يادب يبه خدا قصد ب... كه كردم يادب

 .فقط منو بابت رفتار امشبم ببخش يچيه.... فقط... فقط

چقدر . ازش بپرسم ييبا چه رو دئنستمينگفته ازش ممنون شدم چون نم يزيچ زيبه عز نكهيخودش اشاره كرد به ا نكهيدلم از ا تو

 .دركش باال بود نقدريخوب بود كه ا

 ...بخشمياگه به منه نصف شهر رو بهت م. كه ببخشم ميمن ك: 

 واسه زنت؟ يدارينگه م ؟يشهر چ هيبق -

 :به زور لبخند زدم.... خدا  اي! باشه؟ يب منفجوا هي تونستيم نيا گفت؟يم يچ زنم؟

 قبول؟.. بفروشم و نازشو بخرم خوامينصف دومش رو م. ام ندهيبه زن آ دمينصف اول رو بخش: 

حس . شرم دخترونه گلگون كرده بود هيبرجسته ش رو،  يگونه ها! ياله. تو پارك رنگ عوض كرد ينور چراغها رياش ز چهره

 :گفت رينطور سر به زكرد غرق صورتش شدم، همو

سرمو گذاشت رو  ناينه؟ بابت اون موضوع هم كه م اي يديباالخره منو بخش ينگفت... ريبگ يدوست دار يواسه مهر زنتون هرچ -

 ...خوام يواسه اونم عذر م... شد فيپاتون و شلوارت كث

 :چقدر معذبه.. كه از منم مضطرب تره نيا ا،يخدا

 گهيد يك يرو پا رياز من حق ريمگه سر مباركت غ... بود يمتوجه نشدم منظورت از پاتون هم چ ه؟يزنمون؟ منظورت زن من و ك: 

 "...بود ياونم برام افتخار ":و ادامه دادم دميكش يبود؟ آه

 .بچه ها االن منتظرن...ميبهتره بر گهيخوب به نظرم د:ديانداخت و خند نييخجالت سرشو پا با

 رازه؟ هي نميا ايسفر كجاست  نيبپرسم مقصد ا تونميم... سوال هيفقط . ادهيتم صبرم زباشه بحث رو عوض كن، من كه گف: 

 .االن دوست ندارم در موردش حرف بزنم. بگم يبذار برگشتن -

 .كنه نيحد غمگ نينگاه رو تا ا نيا تونهيم يچ يعني ايخدا. چشم دوختم نشينگاه غمگ به

همه . ميپارك حركت كرد رونيدر سكوت، به طرف ب هيو بق نايبا اومدن م. ميو منتظر موند ميرفت يبهداشت سيسرو يكينزد تا
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 هيشد  نيخواست و ا يپارك سها ازم بستن رونيب... داشتن اجيسكوت احت نيانگار همه به ا. ميزديو آروم آروم قدم م ميساكت بود

بگذره  ريش گردونم خونه و آرزو داشتم لحظات درفت كه بر يپاهام جلو نم.كنارم داشته باشم ور نينگ شتريب كميكه  گهيبهانه د

 ...و برن و بگذرن انيدل غافل، انگار عقربه ها با هم كورس گذاشته بودن كه زود ب يكنارم باشه اما ا شتريو اون ب

. نبره وقت خوابم ريموضوع باعث شد تا د نيرد و بدل شد و هم نيمن و نگ نيبود كه ب ييحرفها ريشب تمام فكر و ذهنم درگ اون

توش  نينگ دونستميكه م ييتنفس هوا يانگار حت. ستيتو شهر ن نينگ گهيكه بعد از ساعت هشت د دونستميم. فردا شنبه بود

گذر زمان رو  يجور نيا ديسر خودمو با كار گرم كنم، شا نيتا روز برگشتن نگ گرفتم ميتصم. بود نيبرام سنگ كشه،ينفس نم

 تيبرق رضا هيكه تشكر كردم  زياز عز. رو رسوندم دم در خونه شون نيكه نگ يتادم و زماناف شبيد اديبه . كردم يكمتر حس م

سه  شهيكرد بعد از ده روز كه م ديتاك زيعز... ديدرخش يم نينگ اهيس يتو چشما تيكه از رضا يهمون برق نيع. تو چشماش بود

دعوت  نيا يبرا زيمنم با تمام وجود سپاسگذار عز.  نهار برم خونه شون يبرا تونمياش م ندهيو من جمعه آ گردنيشنبه، برم

ا اصًال يكردم زمان  ياحساس م نيواسه هم. بودم دنشيكه تشنه شن ييزايچ دنيشده بود شمارش معكوس فهم ييجورا هي. بودم

 !گذرهيم يبه سخت يلياگه بگذره خ اي گذرهينم

رفتم و  يصبح ساعت هشت م. شميساعت از مغازه دور نم مين يمدت ، روزها حت نيتو ا. بود خودمو مشغول كردم  يهر سخت به

 يساعت هشت شب هم كه مغازه رو م. اورديخودش ن يهست اما به رو ميزيچ هيبابا هم متوجه شد . خونه رفتميواسه نهار هم نم

م با نوشتن درد دلهام تو كرد يو سع دونستميرو م نيقدر نگ شتريب م،يقراريو ب يدور روزتو مدت ده . رفتم خونه يبستم با زور م

با . بخوابم ازدهيتونستم ساعت  يكار روزانه نبود ، باز هم نم يبه نظرم اگه خستگ. بهم داده بود، خودمو آروم كنم نايكه س يدفتر

دازه ان داديانتظار، بدتر از مرگه اما به نظر من آدم چشماشو م دمبو دهيشن. بودم داريحال هر روز صبح ساعت قبل از هفت ب نيا

دلواپس . كردم يرو تو شهر حس م نيباز حضور نگ نكهيو منم خوشحال از ا ديباالخره سه شنبه رس... شدينم تياذ يچشم انتظار

بود كه تونستم به خودم مسلط  نيا. كننيم يتاب يكردم، همه واسه مسافراشون ب يم نيزد اما به خودم تلق يبودم و دلم شور م

 دنشيشد اما، شوق د يم شتريب نينگ يمجهوالت زندگ دنيفهم يشدم استرسم برا يتر م كيبه روز جمعه نزد يهر چ. بشم

 .شدنمون بود ريعاقبت خ ينمازم، دعا كردن برا يهر روز كارم بعد از ادا. كرد يآرومم م

 ستيه همه چرتم باما جمع. زدم يچرت م هيعادت كرده بودم بعد از نماز صبح . شدم دارياز خواب ب اديجمعه صبح با شور ز روز
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 هي. بود رفتم اطيبلند شدم و به طرف حمام كه گوشه ح.است دهيفا يخواب ب دميد. دميپر يزود زود از خواب م. هم نشد قهيدق

. از خودم خوشم اومد رونياز حموم اومدم ب يوقت. كنه ريصبح اواسط مرداد ماه رو برام دلپذ يدوش آب سرد برام الزم بود كه هوا

 نايرو كه م يلباس. سرمستم كرده بود دنشيشوق دوباره د. پكر بود اما االن باز شاداب بودم يحساب نيمدت نبود نگ نيا ام تو افهيق

 ينم.بودم نايبازم ممنون م. خوب به تنم قالب شده بود يلياتو خورده بود و خ. دميبعد از نماز صبح تو اتاق گذاشته بود برام رو پوش

و  رونياز خونه زدم ب. شدميمن از استرس هالك م يجور نيا... بره شيدل خودش و آروم آروم پ خواستم صبر كنم كه زمان با

كه  ذاشتيم نيمو به حساب ا يو دستپاچگ يهولو  ديخند يمامان بهم م. صبحانه رو با عجله خوردم. صبحانه نان تازه گرفتم يبرا

بود و فقط اون از پس ذهن كنجكاو و  انيفقط اون در جر... گذرهيم يدونست تو دلم چ يم نايفقط م.شوق رفتن به مغازه رو دارم

 نيتو ا ميكجا بود ام... بودم نيرو كنار نگ ميكه تو پارك بود يچرا تمام مدت اوردنيمنم ن يبه رو يبچه ها براومد كه حت يسوالها

. بهانه كردم و از مامان تشكر كردم نويم ابه گلوم و من ديپر نيريش يهنوز دو لقمه نخورده بودم كه چا! بحر تفكر و مامان كجا؟

موافقتش رو با سكوت اعالم  شهينكرد و مثل هم يبابا مخالفت. اميهستم و نهار هم نم نايا نايو با س رميبه بابا هم گفتم امروز مغازه نم

كاش خونه  نجايا انيم ميبگه واسه نهار خونه آبج ديمامان فقط رس.. زد و برام دست تكون داد يطنتيچشمك پر از ش نايم.كرد

 :طرفم رو گرفت و گفت  نايم... يبود

بعد رو كرد به منو با گفتن . دميرو انجام م رونيب يدهاياون خر يمن جا. جمعه رو داره هي نيخوش باشه هم نيمامان جان بذار -

 .مو جواب دادن يهمراه مامان خداحافط "برو داداش جان "

خوب مردم . كرده بودم كه زمان زودتر بره، به ساعت كه نگاه كردم هنوز ساعت نه بود شهيپ كه در انجام كارهام يهمه آرامش با

 يرفتم به طرف گل فروش ادهيپ يبا پا. كردم يتا ساعت حد اقل ده صبر م ديحتماً االن خواب بودن با. كه مثل من استرس نداشتن

به طرف  كراستيگرفتم و  نينگ يشاخه گل قرمز برا هي. دارهساعت با خونه مون فاصله  مياز ن شتريب دونستميكه م نايدوست س

حتماً الزمه  نكهيكردم به ا يكه الزم بود گل دستم باشه؟ خودمو راض نيا ايقصدم فقط گذر زمان بود ؟ . خونه شون به راه افتادم

تاب بود و  يدلم ب... ترام نكردهاح يادا ايكار رو واسه گذر زمان  نيدونست ا ينرم اما خود دل صاحب مرده ام كه م يدست خال

 ...پر شور

حوصله سوال و . تو رميتا من م ادين رونيكاش خاله نرگس ب. دميد زيخونه عز ينشده بود كه خودمو جلو ميساعت ده و ن هنوز
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 يعني... ر شده الغ ديبه نظرم رس. دميرو رنگ و رو رفته جلوم د نيو نگ ديبعد از دو بار زنگ زدن در رو پاشنه چرخ.. جواب ندارم

 ...روز انداخته بودش؟ نيا هاومده بود كه ب شيبراش پ يچ

 

 و سوم ستيب قسمت

 

. رفت يپام جلو نم. زد و تعارفم كرد برم داخل ينياما غمگ حيلبخند مل نينگ. اما نتونستم تعجبم رو نشون ندم م،يهمه خود دار با

وارد خونه شدم و پشت سرش وارد  نيهمراه نگ. خبره يهست و اون ب يحتماً خبر افتهيقبول كردم آدم هر وقت دلش شور ب گهيد

برام . نهيهم رنگ به رو نداره و غمگ زيعز دميمقدم گفتم اما در كمال تعجب د ريسالم و خ. هم اونجا بود زيآشپزخونه، كه عز

خودم  يد، خوددار باشم و به روكه تو نگاه جفتشون بو يرو داشته باشم كه با وجود اون همه دلواپس يسخت بود حس آدم نفهم

و لبخند خسته اش رو  ديتعجبم رو د نينگ... باهاش رو به رو بشم  تمنبود كه انتظار داش يزياصالً اون چ نيا. و لبخند بزنم ارمين

 .رفتگ شيرو در پ اطيح ريآماده كرده بود بهم گفت كه دنبالش برم و خودش مس زيكه عز يچا ينيدوباره بهم زد و با گرفتن س

پنجره . ميتنها باش ميتون يرو اعالم كرد كه م تشيرضا "منم نهار رو بار بذارم نيزن يتا شما با هم حرف م "با گفتن  زيعز

... دميكش يخجالت م ييجورا هيباشم معذب بودم و  زيعز نيذره ب ريز نكهياز ا. به ما مسلط بود زيبود و عز اطيآشپزخانه رو به ح

بود و دور تا  كيكالً موزائ اطيوسط ح. رفت و جاشو به اضطراب و دلشوره داد نيذره خجالت از ب هي ونهم نياندوه نگ دنياما با د

 هيسمت راست پنجره آشپزخونه،  اطيگوشه ح هي. داده بود اطيبه ح يكه شكل قشنگ. متر بود ميكه عرضش ن ييدورش باغچه ها

 ديسف يكيپالست زيم هيقرمز با  يكيپالست يدو تا صندل. بود فتهرو گرمجنون كاشته بودن كه چطرش دورتا دور درخت  ديدرخت ب

درخت  هياز سا يخنك ميبود اما نس يروز تابستون كيصبح  كهيبا وجود. درخت بود هيسا ري، ز اطهيوقته تو ح يليكه معلوم بود خ

خونه  ريداشت مس يكه حت اشتمترس داس نقدرياومد دفعه قبل ا ادميچطور دفعه قبل بهش توجه نكرده بودم؟ به ... اومد يم

 :زد و گفت يكه متوجه من بود لبخند نينگ. لبم نشست يناخودآگاه لبخند رو. رفتيم ادميخودمون از 

 نه؟! دهيپوش يهم لباس آنچنان نيو نگ يمهمون رمياالن م يحتماً گفت ؟يخنديمن م يبه لباسها ؟يديشد خند يراستشو بگو چ -

به  يروسر اهيچقدر رنگ س. يساده مشك يروسر هيبلند و  يدامن مشك هيروشن با  يبلوز صورت هي. لباسش نگاه كردم به

 ...انتخاب كرده نويكه ا دونستيحتماً م اد؟يبهش م نقدريدونست ا يخودش م. داديچشماش جلوه م
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 :نشستم و با همون لبخند گفتم يرو صندل كنارش

درخت  نيچطور جوابمو بده كه متوجه ا زياسترس داشتم كه عز نقدريدفعه قبل اكه  كردميفكر م نيداشتم به ا. يزنيچه حرفها م:

 دهينپوش، آخه رنگ و روت رو پر يدر ضمن لباس مشك. به لباست نكنم ياالنم اونقدر دلتنگت بودم كه توجه... فضا نشدم نيو ا

 :اش نگاه كردم و گفتمتو چشم ميبار مستق نيبه حرفهام دادم و ا يجد تحال...  يضيانگار مر دهينشون م

 يم تتياذ يك ؟يمشكل دار يبا ك ؟يآب بش نقدريهفته ده روز ا هي نيباعث شده تو ا يچ. يبهم بگ زويهمه چ ديامروز با ن،يبب: 

 ؟يبرام بگ زويو همه چ يبهم اعتماد كن يخوا يكنه ؟ چرا نم

 ديبا. منم بهش فرصت دادم. بكشونه گهيد يجا هيبه  حرف زدن رو ريبده و مس رييخواد جو به وجود اومده رو تغ يبود م تابلو

 :به گره وسط ابروم اشاره كرد و گفت يطنتيبا لبخند پر ش...كرديم فيو رغبت برام تعر ليخودش با م

تا  خواميمنم م... گميباشه برات م. پسر خوب يحاال شد ن،يآفر... اديترسم و زبونم بند م ياول اون گره رو باز كن چون م -

رو بهت  ييزهايچ هيبدون  نمياما ا. صبر كن و به همه حرفهام توجه كن.يريگ جهينه نت يكن يريام تموم نشده نه جبهه گحرفه

 .پس اصرار نكن. ميقسمت بود ، به هم محرم بش گهكه ا يبگم تا روز خوامينم. گمينم

اون طور كه . مادرم عروس خون بود يعني.كردن يبا هم عروس فهيدو طا نيجنگ ب هيپدر و مادرم به خاطر تموم كردن : داد ادامه

و  كيكوچ ليبودن و سر مسا نيبودن اما سه چهار نسل قبل از اونا ، روستا نش نيپدر بزرگ پدر و مادرم گرچه شهر نش دميمن شن

 يلينسل، خ بعد از سه... كشه يكشه و آخر سر هم به كشت و كشتار م يبزرگ م يبه دعواها ارشه و ك يبزرگ با هم دعواشون م

. دنيكنن و به بابام م ياعالم آتش بس، مامان رو كه سه تا خواهر و دوتا برادر از خودش بزرگتر داشته انتخاب م يبرا ييهوي

داشت كه از همون اول  كتريبود و بابا پسر ارشد و البته نان آور خانواده اش كه فقط سه تا خواهر از خودش كوچ يمامان ته تاقار

مقابل طرف  ،ينداشتن و با هر حرف ياديكدوم سواد ز چيبه هر حال نه پدرم و نه مادرم، ه. داشتن ير ناسازگارهم با مادرم س

بتونه مامانمو  نكهيا يكم كم بابام برا نكهيتا ا... برنامه ها نيو از ا يكنن و دعوا و مرافعه و قهر و آشت يم يريمقابلشون جبهه گ

خره كه  يخانواده مامانم نازشو م يقهر، جلو رهيو خوار كنه،هر بار كه مامانم م كيكوچ خانواده اش دروغگو جلوه بده و يجلو

كه مهر مامانم  نهيبيم اديكه تا به خودش م دهيكار رو ادامه م نياونقدر ا. پدرم گفته دروغه و بابام دوستش داره ياز بد يمثالً هر چ

 يسه سال بعد از عروس. شن  يبعد از اون جفتشون به هم عالقه مند مده و  يم هيرو رييتغ گهيكه د شهيم نيبه دلش نشسته و ا
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 هيكنن چه خوب كه همو دوست داشته باشن و درك كنن و اون نفرت اول يقراره با هم زندگ يرسن كه وقت يم جهينت نيشون به ا

 ...دهيون مو بعد از دو سال خدا منو بهش شهيعاشقونه شون شروع م يعشق و عالقه و زندگ به شهيم ليتبد

اگه ... كجا ساكن بودن اما نجايا انيب نكهيدوست داشتم بپرسم اهل كجا هستن و تا قبل از ا. سكوت كرد نينگ ديكه رس نجايا به

كنه؟ مهم  يم يچه فرق دميفكر كردم و د! نداشت اونو برام معما كنه يلزوم گهيكرد، پس د يقرار بود بگه خودش بهش اشاره م

چشماش پر اشك . پس سكوت كردم و منتظر شدم كه ادامه بده... رو داشتم نيبود كه من نگ نياشه و مهمتر اب نيبود كه نگ نيا

 .و دلتنگه شونيپر نقدريچرا ا دونستميكاش م... يشد و نگاهش پر از دلتنگ

تو ذهنم نمونده كه  ريتصو هي يمادرم سر زا رفت و ازش حت... اومدم ينم ايكاش به دن ياومدم اما، ا ايمن به دن.. گفتم يداشتم م -

 هيكه سا رهيخودش، حاضر نشد زن بگ يو خواهرها ميخانواده مادر تيبابا با وجود تمام آزار و اذ... كرد يبشه با خاطراتش زندگ

 ...آب تو دلم تكون بخوره ديافته چون معتقد بود من ثمره عشقش هستم و نبايرو سر من ب ينامادر

 

 و چهارم ستيب قسمت

 

چون  افتهيرو سر من ب ينامادر هيكه سا رهيخودش، حاضر نشد زن بگ يو خواهرها ميخانواده مادر تيبا وجود تمام آزار و اذ ،بابا

و با هر كدومش غم عالم به  دميشن ياما من همه حرفها رو م... آب تو دلم تكون بخوره ديمعتقد بود من ثمره عشقش هستم و نبا

 .ختير يدلم م

خواستم  يم. شدم يغصه دار م شترياشكش ب دنيو من با د ديچك يم نييشد و قطره قطره از چشمش پا ريكم اشكش سراز كم

 نيبه ا دميگذشته اش نبودم ، فقط ام دنيدنبال فهم گهيد. نگم تا آخر حرفهاش يچياومد اون ازم خواسته ه ادميبزنم اما  يحرف

 .ببرم يمدتش پ نيالغر شدن ا و يناراحت يل اصليرو بگه كه كمكم كنه به دل ييزايبود چ

بچه بودم كه  هيوسط  نيمنم ا.. كردن يبا اعصابش باز.. كردن  دشيتهد... بهش فشار آوردن. چند بار خواستن زنش بدن -

 اما بابا. بود وهيبابام خواهرزاده شو انتخاب كرد كه اونم ب يبرا نيبود واسه هم نيبابام غمگ يياز تنها زيعز. پدرش همه كسش بود

 .رهيگمادر رو ب يجا يقبول نكرد كس

 ...كنم هيشد همراهش گر يكاش م. هق هقش بلند شد يصدا
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ناز و نوازش، تو رو به باد فوش  يمامان و بابات به جا ليهمه فام ينيبب ،يكن يرو درك م يكه زندگ يسخته از همون وقت يليخ -

 چيمادر ه يب هي دهيبه د ير يسخته هر جا م يليخوب بود، خ زيه چهم ياگه نبود... يمادرتو كشت... يو بگن تو سر خوره ا رنيبگ

گوشم بدهكار نبود اما  لياوا. ارنيبكنن كه اشكتو در ب شونوياشكتو پاك كنن ، همه سع نكهيا يجاارزش نگات كنن و به  يو ب

كه اگه ..بابام شدم يو خوشبخت يگفتن كه مزاحم زندگ يبود كه همه بهم م يدر صورت نيا. رفتم مدرسه برام عذاب آور شد يوقت

 زيبابا همه چ.رونيزدم ب يبلد نبودم وگرنه حتماً از خونه م... كرد يمن يحضور نداشتم بابام پشت بودن من ،شونه از زن گرفتن خال

بگذر و از كنار حرفشون ... رو به گوشت راه نده چه برسه به دلت  يچكيحرف ه"گفت  يكرد و هربار م يو نوازشم م ديشن يرو م

لحظه غم به دل  هيبذار بدونن كه اگه  ،جواب، كه بدونن دختر من بزرگ شده و خانوم خونه باباشه يلبخند بهشون بزن به جا هي

 يك چيگوش نده پسر بابا ، به حرف ه... و همه كس من زيهمه چ يعنيبذار بفهمن تو ... خوام يرو نم يمن زندگ اديدختر من ب

 اليخ يباعتنا رد شد و  يشد از كنار اون همه تشر و سركوفتها، ب يحرف بابا رو گوش كردم اما مگه م "...نده نفس بابا تياهم

بعد از مرگ . وقت نداشت چيكه ه يپسر. پسر باشم هيكردم براش  يم يسع ميكيبابام همه كسم بود و من با همه كوچ... بود

هم  اديز ميما كه دو نفر بود ينبود اما برا يخونه بزرگ. ساكن شد شيخونه پدر نييبرگشت و طبقه پا ز،يمادرم، بابام به اصرار عز

كرد كه من  يخودشو م يهمه سع. كرد يواسه مردم كار م. باغ بود هيكار بابا تو . سر كار رفتيراحت م اليخ ابابا ب نيبود واسه هم

برام  تونهيگفتم كه غصه نخوره كه نم يبابا نم از خواسته هامو به يليو من خ مينداشت يخوب يليخ يگرچه وضع مال. تو رفاه باشم

 وانيدست به ل. تو خونه، همه هم و غمم استراحتش بود ومديتا م. بودم يراض نيبه هم وحال من بابامو داشتم  نيبرآورده كنه، با ا

هنوز كالس  نكهيا ات... دادميو خودم انجام م ذاشتميخواست بكنه نم يم يهر كار. كردم كه زحمتش نشه يبراش پر آب م زديم

مرگش بودم اما همه  ليدنبال دل. و منو تنها گذاشت ردماه نشده م هيمقدمه افتاد تو رختخواب و  يب يليخ هويپنجم نشده بابام 

 ...از غصه دق كرد دميبعدها فهم...سر خوره بودنم ايمن  يشوم ايقدم نحس خودم بود  اي،  دميشن يكه م ييجوابها

 يم ديكجا با.كرد يم خيكنم، مو به تنم س يزندگ ديبا يك شيبعد از بابا، پ نكهيفكر كردن به ا يحت... ذشتگ يم يبا سخت روزهام

هر شب ... هم كه ييدا. داشتم نه خونه عمه هام يينه خونه خاله هام جا. دونستم يرفتم ، اصالً كجا رو داشتم كه برم، خودم هم نم

كس و كار  يداشتم؟ من ب يكه چه حس يدرك كن يتونيم دونمينم. بابام شيو برم پ نشم داريدم كه صبح بيخواب يآرزو م نيبا ا

 شهيبابام هم. نتونستم باور كنم بد قدم بودم چوقتيه. رنيو حق گناه نكرده رو ازم بگ افتميبودم و همه منتظر بودن به دستشون ب
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از زندان آزاد شد  مييماه بعد از تولدم برادر زن دا هيبهتر شد، كه  كارشهستم كه بعد از اومدنم  يگفت من دختر خوش قدم يم

كدوم از  چيوقت ه چيكه ه گهيد ليهزار دل.... جون سالم به در برد و  يتصادف كرد و از مرگ حتم زيعز ميسالگ كيكه تو تولد 

 ...دونستميم شتريقدرش رو ب كاش...بابام باشم  يبرا ينتونستم دختر خوب يبر من كه حت يوا. قبول نكردن اليفام

من چقدر نادون بودم كه .گفت يكلمه م هي د،يلغز يصدا رو صورتش م يكه ب ياش قطع شد و همراه هر قطره اشك هيگر يصدا

 رونيصداش منو از افكارم ب.. براش بكنم يتونستم كار يكاش م. كه خوش خوشانشه هيدرد يچه دختر مرفه ب نيفكر كردم نگ

 .آورد

. هنوز چهل بابا نشده بود كه سر مواظبت و مراقبتم دعوا شد. خبر بودم يمنم ب. خبره يب اديه سرش مك ييآدم از بالها شهيهم -

كرد  يمحكمه پسند اونا رو راض ليداشتنم اصرار كرد و با هزار دل يبرا ييدا.باطل اليخ يدرست شده اما زه زيفكر كردم همه چ

 ييگفتم با اون همه اصرار و التماس دا. اونا بچه نداشتن. بودم ييماه خونه دا هيهمه اش ! ياما چه رفتن ،رفتم . اونا باشم شيبذارن پ

 يخودش م. كرد من آدمم ياحساس نم يحت. سنگ دل بود يليخ مييزن دا. كردم يبچه نداشته شون اما اشتباه فكر م شمي، حتماً م

 هي يزيدونست و سر هر چ يو مسئول مرگ مادر مهم كه بدتر از زنش، من ييدا. انجام بدم داديسخت رو م ينشست و همه كارها

 كيبه . زيعز شيو رفتم پ رونيخبر از اونجا اومدم ب يتحملم تموم شد و ب نكهياون مدت با عذاب گذشت تا ا. زديبهم م يليس

 تيبچه دار وقت يشد ريگفت شما پ يم. بمونم  زيعز شيعمه بزرگم كه سه تا دختر داشت، اومد دنبالم و نذاشت پ ده،يهفته نرس

رو  زيو موفق شد عز. برم يهم من م يثواب هي.نداره يكس يبرا يشن و دردسر يمن با هم بزرگ م يبچه ها شيپ اديب ست،ين

عذاب آور بود كه صبر كنم همه غذا بخورن و پس مانده . تحمل اونجاهم برام سخت بود. خودش شيكنه و منو برد پ يراض

كارها به عهده  شتريضعف نكنم مجبور بودم بخورم چون ب ياز گشنگ نكهيا يمنم برا. بخورم كاسه و بدن  هيتو  زنيهاشون رو بر

غذا  ايكردم  ياگه كار نم. براشون كار كنم ديخوابم با يكردن و عوض نان و جا دايبودم كه منو پ يبچه سر راه هيانگار . من بود 

سال اول ... عادت كنم زاياز چ يليكردم به خ يسع.شدم يم مونيده پشكردن كه از كر يبارم م راهيبد و ب نقدريا نكهيا اينداشتم 

لباسها اونقدر . كردم چون لباس نداشتم يتن م ديكهنه دختر عمه هامو با يتازه، لباسها يعوض لباسها. رو اونجا بودم  ييراهنما

 دن،يكش يگوشه مانتوم منو م اي نيبا آست صدا كردنم، مخصوصاً يجا هاونام تو مدرسه، ب. شد يتو تنم پاره م يكهنه بود كه گاه

همه اون . شد يخنده هاشون بلند م يشد صدا يپاره كه م.كردن ياونو ول نم ومديشه و تا صداش در نم يداره پاره م دونستنيم
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دو تا با  دميترس يم. بگم زيجرات نداشتم به عز يحت. به جونم چنگ انداخته بود يكس يرو تحمل كردم چون احساس ب رهايتحق

خبر از اونجا زدم  يعصر تابستان ب هيدرس كه تموم شد . و بازم كاسه كوزه ها سر من بشكنه ارنيرو هم ب هيدروغ ، سر و ته قض

گفتم و بهش التماس كردم منو نفرسته خونه اونا، بهش گفتم  زيرو به عز زيهمه چ ه،ينشستم و با گر. زيو بر گشتم خونه عز رونيب

باور نكرد من اون همه تحت فشار بودم، اما باور حرفهام با اومدن  زيعز. خودش باشم شيكنم اما بذاره پ يم شويتا هستم نوكر

آب  وانيل هي ستين يداره و كس ازيگفت خودش بهم ن. اونا برم شينذاشت پ گهيد زيعز. خونه عمه و به فوش گرفتنم ، ثابت شد

 هيهم  زيعز. حال باز هم عمه هام و خاله هام باهام سر جنگ داشتن نيا اخودش نگه داره اما ب شيتونست منو پ زيعز. بده دستش

تنها  ستين يراض گهيگفت د. داديرو عذاب م زياما اون حرفها عز. و تحمل كرد ديمفت اونها رو به جون خر يسال همه حرفها

 زيعز. ميكه از همه كس دور باش شهر نيا ميفروخت و اومد وبود كه خونه ش نيا. بكشه يپسرش تو عذاب باشه و سخت ادگاري

بود  ييزايهمه چ نيا. تار مو از سرش كم نشه هيمو بدم اما  ياون همه كس منه و من حاضرم زندگ. يكرد هم مادر يبرام هم پدر

 يدومون گذشته سخت راما ه ستيدرسته گذشته هامون مثل هم ن. كنم يمن گذشته پر درد تو رو درك م. يكه الزم بود بدون

 . ميداشت

 :زد و گفت ييبايو هق هق كردن، لبخند ز ختنياشك ر نيب هوي

رو  زيكنم همه چ يبا خودم كلنجار رفتم تا خودمو راض يليخ. منو ببخش. اشكتم درآوردم. يآوردم بخور ييمثالً چا. منو باش -

 .رو عوض كنم يين برم چام يكش يآب به دست و صورتت م هيتا . بازم ببخش. خواستم ناراحتت كنم ينم. بدم حيبرات توض

 هي.گرفتم شويقدرت حرف زدن نداشتم، گوشه روسر.بلند شد و خواست بره اما نذاشتم. ختمياشك ر نينگ يپا به پا دونستمينم

 يم رياز چشمم سراز نيكه از سر غصه نگ يهمراه قطره اشك. منم شده بودم مثل دختر عمه اش.كه زده بود افتادم يحرف اديلحظه 

 .به چشمام نگاه كرد يسر جاش نشست و با حالت سوال. خوام بمونه يمتوجه شد م. كردم و ساكت موندم يتلخشد، خنده 

جواب دل .. برات بكنم اما يتونم كار ينم دونميبهت گفته؟ من كه م يچ يراستشو بگو ك ؟يهمه الغر شد نياش؟ چرا ا هيبق: 

 ..وكنم راستشو بگ يخواهش م. تونم بدم يداغون خودمو كه م

، خواه ناخواه برات  يواون همه حرف بشنو يا فهيطا نيتو همچ يخوب تو هم بعد از چند سال بر. برات نگفتم ندراليقصه س -

 .ندهيناخوش آ
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 ؟يشد يجور نيو ا يديمفت شن يفقط حرفها ؟يمطمئن نه؟يفقط هم يعني:

 نيكنارم باشه ، خودش كنارم موند ، واسه هم رستانمايتو ب ينذاشت كس زيعز. بودم يچند روز بستر. خوب اونجا حالم بد شد -

 .است دهيهمه رنگ پر نياونم ا

 ..زجر بكشه؟ ديهمه با نيدختر ا نيچرا ا... به ضررش تموم بشه نقدريمن انتظار نداشتم سفرش ا. حرفش جا خوردم از

 و پنجم ستيب قسمت

 

قط به خاطر برخورد فاميالشون كارش به بيمارستان كشيده نميتونستم باور كنم ف. چرا قبول حرفهاش برام سخت بود نميدونم

به . دلم براش مي سوخت. حتماً خيلي سختي كشيده. بايد حدس ميزدم كه با فاميالشون مشكل دارن كه تنها زندگي ميكنن. شده

آشنا و پر محبت چقدر اين بار نگاهش . زل زدم و اونم تو چشمام غرق شده چشماشخودم اومدم ديدم در حين فكر كردن تو 

 :نگين به خودش اومد گفت. كاش سايه نگاهش زودتر رو زندگيم مي افتاد. چقدر زندگي رو بدون نگاهش سرد مي دونستم. بود

 .آدم كيف ميكنه. خيلي با سليقه لباس مي پوشي. پيرهن ليمويي خيلي بهت مياد -

 .خريدن و هم براي پوشيدن هم براي. نظر لطف داري، اكثراً مينا لباسهامو انتخاب مي كنه: 

حسابي قرمز شده، بايد يه كم آب : مليحي كه رو لبش بود كم رنگ شد و در حالي كه به چشمام اشاره مي كرد ادامه داد لبخند

يعني هيچ فرقي به ... شنيدن گذشته ام ...بازم شرمنده ام متين نبايد برات تعريف مي كردم. سرد بهش بزني تا يه كم بهتر بشي

 ..كاش نمي گفتم... آينده ام ندارهحال 

يه آب به . بلند شدم و تو حياط قدم زدم. ي من بلند شد و سيني به دست، ازم فاصله گرفت"چرا"با كشيدن آهي بدون توجه به  و

بايد كمكش مي كردم كه با گذشته اش كنار بياد و همه چيز رو . چشمام خنك شد اما، دلم هنوز داغ بود. دست و صورتم زدم

با اين تصميم ، مصمم به طرف داخل . كنم كه تمام خستگي زندگيشو يادش بره حبتالزم بود اونقدر بهش م. فراموش كنه

براي اينكه سرزده نرم تو، به . باورم نمي شد كه ساعت نزديك يك بعد از ظهر بود. به ساعتم نگاه كردم. ساختمان حركت كردم

 :گفتدر زدم و صداي عزيز به گوشم رسيد كه مي 

اميدوارم به دليل حرفم رسيده باشي كه گفتم نمي خوام اشك به . فكر كنم نگين حسابي اعصابتو به هم ريخته. پسرم بيا تو -
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 ...من رو قولت حساب كردم كه گذاشتم اين ديدارها انجام بشه. چشمش بياد

ات حسن نيتم ، ميخوام با مامان بيام و يه انگشتر براي اثب. بهتون اطمينان مي دم كه نذارم اشك به چشماش بياد. چشم عزيز جون: 

عزيز جون، هم بابت اجازه و هم بابت نگرانيتون براي نگين، . به دست نگين بندازم كه رفت و آمدمون مشكل نداشته باشه

 .كه همه دلتنگيهاش فراموشش بشه مقسم ميخورم كاري كن. ممنونتونم

. من نبايد نگين رو از دست مي دادم. اما بايد اين كارو مي كردم. رسيد كه بگم مونده بودم چه جوري اون حرف به ذهنم خودمم

 :عزيز لبخندي زد و گفت

از نظر من ايرادي نداره كه با هم . من به تو و حرفت ايمان دارم و براي تو و دخترم آرزوي بهترينها رو دارم. پير شي پسرم -

 .داري و مايل بودي، يه حلقه بيار دستش بنداز ، كه مشكلي براتون پيش نياد بيرون بريد فقط اگه خودت به خاطر موقعيتت دوست

پيش خودم فكر مي كردم مثل همه مادربزرگها، االنه كه تو سرم بزنه كه بگه برو با بابات بيا و . كردم از روشن فكري عزيز كيف

خوب، هرچي بود ، . بيشتر از چشماش اعتماد دارهاما حرفش بهم ثايت كرد كه به نگين . دخترمو نشون كن بعد باهاش برو بيرون

 .ميدونست چي تحويل جامعه داده يستيدست پرورده خودش بود و مي با

حس كردم حتي . زرشك پلوي عزيز واقعاً خوشمزه بود و درست مثل مادرم اونو پخته بود. در با شوخي و خنده صرف شد نهار

بعد از . نزديك ساعت دو بود و من مدت زيادي بود كه اونجا بودم. و جايز ندونستمبعد از نهار ، اونجا موندن ر. طعمشون هم يكيه

. خدا رو شاكر شدم كه كسي در خونه نرگس خانم نبود. كلي تشكر و با گرفتن شماره تماس نگين ، از خونه شون اومدم بيرون

با وجوديكه اصالً حال و حوصله سر به سر . دا كنهرفتم در زدم و بعد از كمي سلماز در رو باز كرد، ازش خواستم سينا رو برام ص

گذاشتن بچه ها رو نداشتم اما به خاطر اينكه متوجه سرگرم بودنم پيش نگين نباشن، خودمو مجبور مي ديدم فاصله ديدارها رو 

م يه گشتي تو شهر سينا كه اومد با هم رفتيم سراغ بقيه بچه ها كه خونه شون نزديك بود ، تصميم گرفتيم با هم بري. حفظ كنم

. مي زدن، اشكم سرازير مي شد متو دلم خدا خدا مي كردم كه خيلي پلپي لم نشن و نخوان حالمو بگيرن كه اگه يه تلنگر به. بزنيم

منم كه شش دانگ هواسم پيش حرفهاي . محمد و علي مثل هميشه با هم كل كل مي كردن و سينا و ناصر هم بهشون مي خنديدن

گنگ بهش نگاه كردم، انگار تو . جه نبودم كه بحثشون چي بود اما حس كردم سينا دستش رو، رو شونه ام گذاشتمتو... نگين بود

 .مجبور بودم چهره سازي كنم و ماسك بي تفاوتي به صورتم بزنم. همه زدن زير خنده. فتادمآب يخ ا
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 بزنين؟ چيه آدو رو زابراه مس كنين؟ نميتونين مث بچه آدم حرف. اي رو آب بخندين: 

راستشو . به جان متين ، داييم شيش تا بچه داره نصف تو تو فكر نميره. معلوم نيست گرفتاره چند بچه ست. برو بابا دلت خوشه -

بگو چند بار جواب شدي؟ خودمونيم چند بار اومدم ازت بپرسم با نگين به كجا رسيدي، اما به همه گفتم هيچي به روت نيارن تا 

حاال يا مثل بچه آأم اعتراف كن يا من . و خودتو ميزني به خريت و تو كوچه علي چپ قدم ميزني يشريف دارببينيم چقدر پررو ت

 ...ميدونم و نگين

حاالم . دستم درد نكنه. مخصوصاً نگفتم. خيلي مشتاق بودم ببينم كي ايشاله از زور فضولي ميتركين. علي جان، سرديت نشه يهو: 

 اصالً شما چه كار به مسايل خصوصي و ناموسي من دارين؟. يگماگه زياد زور نزنين بهتون نم

با كلي . هيكلش از من ريزتر بود، واسه همين بايد پاشو بلند مي كرد كه شونه به شونه ام برسه. دستشو انداخت دور گردنم علي

 :لوس بازي منو بوسيد كه بهش بگم چي شده

ميدونم از اين ترسيدي كه به هممون كولي بدي اما خوب، ميتونيم يه شامش حاال . متين جون، ميدوني كه بد تو رو نمي خوايم -

 ...جان نگين. خسيس نباش. كنيم و از خير كولي بگذريم

بيا كوليتونو بدم كه برم پي كارم اما . ولم كن تو رو خدا، آويزونم نشو، بدم مياد! آخرين بارت باشه جون نگين رو قسم مي خوري: 

 !دخالت بيجا نكنين

. ا فكر كردي خيلي زرنگي، بايد از جلو سوپر شادي كول كني تا جلوي خونه سينا اينا، اونم ظهر وقت اومدن دخترا از مدرسه -

فقط اگه سينا و محمد راضي باشن تو برامون تعريف كن كار . حاالم خيلي دلت ميخواد ، ميتوني كولم كني اما اين به اون در نميشه

 نظرتون چيه بچه ها؟. مي گذريم ليوبه كجا رسيده ، از خير ك

حتي فكرش هم مايه خجالتم بود كه بخوام از جلوي سوپر شادي سينا و محمد و علي رو كول بگيرم تا . بودم قبول كنن مشتاق

نه هرچند براي داشتن نگين ، حاضر بودم خيلي بيشتر از اين تو زحمت بيافتم، اما اين كولي مال شرط بندي بود . جلوي خونه نگين

 .رو ديدن و فهميدن منتظرم قبول كنن ، واسه همين قط بهم لبخند مي زدن و جواب نمي دادن مبچه ها اشتياق. به خاطر داشتنش

 وششم ستيب قسمت
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 :گفت طنتيبا ش نايس

 ؟يشرط بست يبار سر چ نياول اديم ادتي ن،يمت -

 آره چطور مگه؟: 

از اونا  يندگيخوام به نما يباشن ، من م ياگه بچه ها زاض! زنهيمرد حرف م !يبد تويزندگ ديپس با يشرط بست تيتو سر زندگ -

 !بخوام تويزندگ

! بزرگ مرتكب شدن يليخ يخطا هيتو چشماشون بود انگار كه  يجور نگران هي! دونستم يبود كه نم يزيچ هي. موافقت كردن همه

 :اوردميخودم ن يحال به رو نيبا ا

 رسه؟يبه كجات م نميبكش بب ايب يمرد يليخ! مرد مرد نكن واسم نقدريا ؟يونمو كردقصد ج ه؟يا ا ا نامرد، چ: 

 :گذاشت رو دلش و گفت دستشو

 .دوست دارم يليكه، خ يدونيم. رسهيكنده بشه به قلبم م يتو هر چ ياز زندگ -

 :با خنده گفتم. همه به هم لبخند زدن نايدونستن چون با چشمك س يم يزيچ هيهمه  انگار

تو خواستم بعد خودم ،تو رو بهتر از خودم  يرو اول برا نهايكه بهتر زيعز نقدريا ،يبود زيبرام عز شهيكه هم يدونيم.ه پسرباش:

 يمن دست ك يپس زندگ. باشم يازت راض شهيكه هم يو پاك بود اير يب نقدرياما ا ستين اديز مونيدرسته عمر دوست. شناختم

 .يو بترك يچاق بش گهيكم د هيال تو بلكه م م ميباشه، زندگ! بهتر از تو؟ افتهيب

ببازم  خواستميم يمهمتر زياما مثالً اگه چ! شرط نبسته بودم يشتريب زيخدا رو شكر سر چ. زد و همه كف زدن يلبخند من لبخند با

 دنين اون و رسشناخت ليشرط بستن شد دل نيخوبه كه حداقل ا! نهينگ مييدارا نيزترياالن عز ن،يآه نگ... باشه؟ تونستيم يچ

داد و لبخند  ديجاشو به ام كبارهيبه  ميو دلواپس يبكشونم؟ همه نگران نجايتا ا نيرو بدون نگ يدگمن چطور تونسته بودم زن! بهش

 :گفت يبودم كه با لودگ نايمنتظر جواب س. رو به لبم نشوند

 !باشم گفته! تُف به روت ها يبگ يايفردا ن. شميهم م تيآخ جون، خودم نوكر زندگ -

 :ادامه بحث رو گرفت و گفت يعل. برد توجه نكنم يكه به كار م يسرخوش بودم كه به عمق كلمات نقدريا

اونم  حيتوض هيبه  يديدادن رس ياز اون همه كول! گهيبه ما بده د حيتوض هيرسه، حد اقل  يم نايبه س تيبابا، حاال كه زندگ يا -
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 ؟يكنيم غيدر

 :گفت رو كرد به محمد و ناصر و بعد

 كنه؟ يدادن خال يبار كول ريدر مقابل اقرار به عشقش ، شونه از ز ميبذار ه؟ينظر شما چ -

 يكردم كه برا يدرك م. رو تو نگاه ناصر حس كردم ياما دلخور. ، من ده بار مردم و زنده شدم "قبول "دهن باز كنن و بگن  تا

اما ... ازش بپرسم اديب ادميكاش . جواب ناصر رو نداد نيشد كه نگچقدر خوب . رو دوست داشت نيناراحته چون اونم نگ تميموفق

 .هيچه كار دارم به بق گهيقدر بدونم كه جواب منو داده، د ديمن چه، با بهبپرسم؟ اصالً  ييخوب با چه رو

كم  هيو  مي داشتهردومون قد متوسط به باال. هم جفت خودم بود نايس افهيق. كه كنارم بودن يو عل نايانداختم دور شونه س دست

بود، اما  زهيم زهير يليشد چون خ يگرفتم، عموم همون اول لحظه تَلَف م يم يكردم اگه با عموم كشت يفكر م يگاه. دار كليه

از زمان مدرسه كه  ريگرچه غ م،ياومد ورزشكار باش يم نايمن و س كليبه ه! دونستم يهم نم خودمرو  دميترس يازش م نقدريچرا ا

 نيواسه هم. بود و همه تحركاتش مال ذهن و مغز بود ياضيرشته مون ر. ميكرد يورزش نم گهيكوه، د ميرفتيم بار كي يماه

باشگاه، فقط من  رفتنيو ناصر و محمد م يعل. نبودم سالمهم سن و  يپسرها هياصالً شب. ورزش كنم ديكش يكم حوصله ام م يليخ

رو منتظر  نايس. دار تر از ما بودن كليهوا ه هياما ناصر و محمد  ومديهش نمباشگاه ب يليكه خ يعل. گرفت يمون م يتنبل نايو س

جا  هي ميزدم و گفتم بر يشد چشمك يو روشن م رهيت د،يپوش يكه م يهمرنگ لباس شهيكه هم شيخاكستر يبه چشما. دميد

همه  يبرا. رفتم يفروش يبستناونا نشستن و من به طرف . ميرفت مكتين هيدست تو دست هم به طرف . گم يبراتون م مينيبش

سر و صدا كردن به  يبا كل. خودمو خوشحال نشون بدم شهياز هم شتريباعث شد ب نيرو فرم بودم و ا يليخ. دميخر يبستن

 :دادم گفتم حيبراشون توض هخالص يليطرفشون برگشتم و خ

 يرو برا نيره خونه شون تا مطمئن باشه كه نگبهم بده كه مامان ب يجواب آخر رو زمان زيصحبت كردم ، قرار شده عز زيبا عز: 

رفته بود كف دستش گذاشته بود كه  يپاك خورده ا ريچه ش دونميآخه نم. كه كردم ياحمقانه ا ينه اون شرط بند خواميم يزندگ

 .شجره نامه ، ازم تعهد و امضاء گرفت هياول اندازه  حظههمون ل. با شما بستم يمن چه شرط

سوژه شون بشم  دونستميپشت سرم صفحه نذارن، م اديكم بترسن و ز هيخواستم  يم ده،يفهم زيعز نكهيبه ااشاره كردم  مخصوصاً

كه تو همون  يبعد از كم. جرم بودن ، منتظر مجازات بودن كيانگار چون شر. اول همه سكوت كردن! جلو چشمام ارنيپدرم رو م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٥

 :گفت يعل.بچه ها هم بلند شد يصدا .كردم يگفتم شوخ شونخنده و به ريحس و حال موندن، زدم ز

 گنيم ؟يبگ يچ يخوا يبابا، به مامانت م اليخيب ؟يكن يزن و زندگ ريخودتو در گ يخدا نشون نده، آخه مگه مغز خر خورد -

 ش؟يريگيم ؟يكن كاريباهاش چ يخوا يحاال جداً م. داستان توئه. روش گذاشت لشميسب شيرفت واسه ر يكي

 :گفتم يجد يليخ نيحرفهاشو بزنه، واسه هم يزور خودشو زده كه جد و كنهيم يشوخ دونستميم

، پس همون بهتر كه من خر  دهيو تمج فياون همه تعر قيكه ال هيكس نيگفتم اگه نگ ادتونهي! اگه خدا بخواد و قسمت كنه آره: 

بهتون  نيدونه نگ هي يكياشه، حتماً اگه خدا شما رو دوست داشته ب. مردتر از منه يليخ نكهيآوردم به ا مانيمنطقش بشم؟ من ا

 !ميزندگ يآرزو نيچون شده بزرگتر ارم،ياز ته قلبم، آرزو دارم به دستش ب نيباور كن! دهيم

 :گفت يجو رو عوض كنه به شوخ نكهيا يبرا نايو س دنيخند اونام

 مال من شده؟ گهيهمون كه د ؟يكدوم زندگ -

 :لبخند زدم و گفتم  بهش

 !تونم بگم؟ مجبورم تحملت كنم يم گهيد يچ م،يو رو مثل بختك انداخته رو زندگخدا ت. زميآره عز: 

 يخودم روم نم. مامان گفتم يبرا نايرو با كمك م انيبود جر يدو روز بعدش با هر جون كندن. و خنده اون روز گذشت يشوخ با

. كرد فيمامان تعر يرو برا زياونم همه چ كمك خواستم و ناياز م نيواسه هم "خوام يمامان، زن م "برم بگم  ميشد كه مستق

خواست  يم. اما حضور مامان تو اتاقم مانع شد. بزنم زيو عز نيسر به نگ هيشب كه از مغازه اومدم خونه، قصد داشتم برم  كشنبهي

ونستم آرزو داره د يم. براش گفتم ازيتا پ ريرو از س زيهمه چ. انداختم و شروع كردم  نييسرمو پا. رو از خودم بشنوه زيهمه چ

 "كردم ديحرفهام كه تموم شد، تاك. باشم مخالفت نخواهد كرد طمئنكه م داديم ديهم بهم ام ني، هم نهيسر و سامان گرفتنم رو بب

بخوام باهاش راه مدرسه تا  نيتونم از نگ ينم! خبر باشن يلحظه ازم ب كي يپر رنگ كنم كه نخوان حت نقدريخوام حضورم رو ا يم

مامان با . بردارم يگريبعد از د يكيهام رو  ممالقات كنه ، بعد قد زيخوام اول اون با عز يمامان متوجه بود م... اميرم و بخونه رو ب

كه همه  ييپشت سر ما حرف بزنن ، اونم ما ستيگفت خوب ن يم. با بابا هم حرف بزنه ديگفت كه با يطرز تفكرم موافق بود و م

مامان با بابا در  شدم يآوردم و راض نييكه تو ذهن و رو زبونم بود، سرمو به عالمت موافقت باال پا يبا تمام مخالفت! شناختنمون يم

نفهمه چون دوست  يزيعمو چ نكهيالبته مشروط به ا!مهيزندگ يحد كه بابا بدونه اون انتخاب من برا نيبذاره فقط تا هم ونيم
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حس حسادت بود كه تا  هي دميشا. فكرشو مشغول كنم شهيتموم م درسش نيخواستم تا نگ ينم نم،امايداشتم كنف شدنش رو بب

خودم كنارش باشم و همه وقتش  شهيخواستم هم يم. برم يمهمون ييخواستم باهاش جا يكنم، نم يعقدش م اًرسم نكهيبعد از ا

. كم نشده بود نينگ يانسبت به گفته ه ميو دو دل يدلواپس زانيهنوز هم از م رها،يتفس نيمن باشه چون با وجود همه ا يبرا

كه به  يدونستم چرا ، اما از وقت يخودم هم نم. كرد يرهام نم حظهل كي يحت! كرد وقت كمه يم ميهمون حس مزاحم كه بهم تفه

 ...داد يآزارم م شتريگرفت و حضورش ب يحس هر لحظه رنگ م نيقول داده بودم ، ا نينگ

 :الزم رو بدم حاتيبهش توض گهيبار د هيكردم تا  ونميرو كه دستش رفت تا زنگ در رو بزنه ، پش مامان

دارم  يبد يهر چ ينر! زهيعز نيمادر و پدرش هم. اس دهيشهر، خودشم عذاب كش نيرو نداره تو ا يكس نيمامان جان، نگ: 

 شهيمامان نم... رو تو مامان بسم اهللا بگو ب...  ؟يزن يخوب چرا زنگو نم. .. رميميمامان از استرس دارم م يوا! تو دستشون ها يبذار

ماشاهللا مامان تا ... دمشيدلم براش تنگ شده آخه از جمعه گذشته ند... اما خوب ! كه ستين يرسم يآخه خواستگار...  اميمن ن

 ...چشمم  يپدر بزرگ و پدرش هم اومدن جلو ،يكن يكنم بابا رو راض تيتونستم راض

 و هفتم ستيب قسمت

 

مامان  يبار بود كه برا نيهزارم ديهفته شا نيكردم كه تو ا يرو گوشزد م ييزايكردم و چ يغر غر م زير كي ينجوريهم من

ناگهان دستش باال رفت و زنگ زد و من مات . زد يكرد و لبخند م يمامان با حض نگاهم م يكردم ول يدادم و تكرار م يم حيتوض

 يباهاش حرف بزنم؟ سواالت تو ذهنم م ياصالً چه طور. نمچطور كنار مامان بهش نگاه ك هبود ك نيخجالتم از ا. بهش نگاه كردم

اصالً  گه؟يم يچ زيعز يعنيباشه؟  تونهيم يپسنده؟ مامان نظرش راجع به رفت و آمدم با اونا چ يرو م نيمامان نگ يعني... ديچرخ

 ...گه؟ يم زيبه عز يمامان چ

بود كه  يقحط يآخه مگه گُل فروش. افتهياز دستم ب يز صورتبود دسته گل ر كينزد. ديفكرها بودم كه در رو پاشنه چرخ نيهم تو

دسته گل . بد نشد ادميز. هم رنگ احترامه يدرسته قرمز نداشت اما صورت. خوب گلهاش تازه بود د؟يوح يدادم به گل فروش ريگ

 !از من بشه ريغ يزيچ چياون حق نداره عاشق ه! اما نه! شهيعاشق دسته گل م نيمطمئنم نگ. هيقشنگ

پشت سر . اوج عالقه است نيا. ستيحسادت ن نيا! اما نه . كردم يبه گل ها هم حسادت م يحت. حماقت خودم خنده ام گرفت از
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 يآرام و با متانت با مامان سالم و احوالپرس.باز كردن در اومده بود، دادم يكه برا نيمامان وارد شدم و دسته گل رو به دست نگ

 شيو صورت ديسف يو خوش رنگش با بلوز و دامن گل گل ميمال يصورت شيشدم، آرا رهيبهش خ. كرد و بهش خوش آمد گفت

و با عشق و عالقه ، با هم  ميمامان رو فراموش كرده بود. كرد ياونم با شوق نگام م. چقدر دلم براش تنگ شده بود. هماهنگ بود

مامان به سرعت . شد نيآن نقش زم هيو  و دستش به طرف سرش رفت ديرنگش پر نيكه حس كردم نگ ميكرد يم ياحوالپرس

رو  نينگ ديتا د زيرو صدا كردم و عز زيعز. منم دست و پام رو گم كرده بودم. نخوره نيبه طرفش رفت و سرش رو گرفت كه زم

 يتساع مين. آب قند آوردم وانيل هيرفتم به سرعت براش ! بود يگرم ييچه خوش آمد گو. گفت و رو پله نشست ييخدا اي نه،يزم

 "عرس قشنگم يخوب "و با گفتن  ديرو بوس نينگ دهيمامانم صورت زرد و رنگ پر. و رو پا بلند شه اديكه به خودش ب ديطول كش

انجام  يمراسم معارفه و عذر خواه. شد دهيبه گونه زردش كش ياز شرم ، رنگ قرمز نيانتخابم كرد و هم نگ دييهم منو شاد از تا

 ميايو ب ميخواست كه بذاره با هم بر زيانداخت و از عز نيحلقه به دست نگ هيمامان . رفت يه اصليزود حرفها سر قض يليشد و خ

مغازه بذارم كه  يبرا يشتريوقت ب ديبه بعد با نيوصلت موافقه و منم از ا نيكرد كه بابام با ا ديتاك. درسش تموم بشه نيتا نگ

كردم كه بابا بخواد مستقل  يبود چون واقعاً فكرشم نم اديبرام ز گهين ديا. بتونم به كمك بابا مغازه مو جدا كنم و مستقل بشم

الزم نبود چون بعداً  دنيپرس! اما نه دم،يپرس يازش م ديبا! موضوعو تو خونه بهم نگفته بود نيتعجب كردم كه چرا مامان ا.باشم

سرو  يبه بعد همه تالش و كارم برا نينكه از ايفكر كردن به ا. كردم يهمه تالشم رو م ديكرد و منم با يبابا باهام هماهنگ م

حاال كه بابا كمكم . و ممنون بابام بودم ونيمد شهياز هم شتريب گهيد. دميگنج يتو پوستم نم نه،يبا نگ يسامون گرفتن واسه عروس

اون روز . بودم ممهمه كس باشم و سر قول نينگ يقول داده بودم برا. رفتم يكرده قدم اولم رو خوب بردارم، تا آخرشم خوب م

 شيروز مادر ، چند سال پ يبود كه برا يهمون انگشتر. انداختم نيشد و منم انگشتر رو به دست نگ رفتهيپذ طيراحت شرا يليخ

قول و قرار  نيمن سر مست از ا. ميبرده بود ديخر يبود، انگار كه خودشو برا نيدرست اندازه دست نگ. ميبراش كادو گرفته بود

 :ميرفت اطيو به ح ميو مامان رو تنها گذاشت زيتعهد ، عز نيا شاد از نيو نگ

 اد؟يكنار ب مونيآسون با عروس نقدريبابا ا شه،يباورت م: 

 .ينش مونيپش يكه كرد ياز انتخاب دوارميام. يممنون كه به قولت عمل كرد! شهيباشه ، همون م يخواست خدا هر چ -

كه وجودمو پر  هيبه خاطر ترس لميدونست همه تعج ياگه م. شدم ينم مونيپشاز انتخابش  چوقتيمن ه. چشماش نگاه كردم به
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 .اكتفا كرد يبه زدن لبخند يحرف چيه يب نيانگار حرف دلم رو از چشمام خوند واسه هم! گفت ممنونم يبهم نم چوقتيكرده، ه

مخصوصاً به عمو كه . مينگ يزيچ يچكيه هكه عقدت نكنم ب يقبول كردن تا روز. مامان و بابا گذاشته ام يشرط برا هي ،يدونيم: 

 .نميدوست دارم كنف شدنشو بب

 .نكن تشياذ يخودي، پس ب يداره، تو كه به خدا واگذارش كرد يسخت يعموت هم زندگ. دلتو صاف كن! شهيبد م يليخ -

 يبهم تشر بزنه، بعد تو هم بگو بخواد  نهيمن و تو رو با هم بب يبشه وقت يآخ چه حال. شهيتو هم م يعمو گهيد! عموم؟ عمومون: 

 !شميذوق مرگ كُش م ياز خوش! داره فيبه خدا ك! سالم عمو جون

 دونمي، م شناسمتيم! يچيه يبگ كنميباور نم ن؟ينجوريكه بچه هاش ا يعموت نگران يخود تو چقدر برا نيهم. نكن ينجوريا -

 !چقدر دلت نازكه

 شه؟ينم. خودشو نگه داره و بهم تشر نزنه. بهش ندارم يكارمن ! شهيبا دوتا دست بلند نم ادنيهندونه ها ز: 

كه  يفكر كن نيبه ا ديكرده اما با تتيچقدر اذ دونميم. دونهيبده، حق خودش م ياگه هم تذكر. كنهيم تياون احساس مسئول -

 !چوب خدا صدا نداره اگه زد دوا نداره گنيم... اون چوب كارهاش رو خورده

 .بگه زميعز يچشم هرچباشه . عمو اليخيبابا ب:

 نيا"ديبا تعجب پرس. رو درآوردم و به سمتش گرفتم ديسف يبردم و دستمال كاغذ بميدست به ج. اديداره خون م شينياز ب دميد

 "نذار رو لباست بچكه. تينياز ب اديخون م"اشاره كردم و گفتم شينيبه ب "ه؟يچ يبرا

كاش . كردم يچقدر بده مثل نفهم ها فقط بهش نگاه م. ديرنگش پر. غشبهم نگاه كرد و دستمال رو گذاشت رو دما ينگران با

 نيچقدر از ا. ميهر دو ساكت شد. چرا مامان نذاشت و اون همه مخالفت كرد دميآخرش هم نفهم م،يبه هم محرم بش ذاشتنيم

 شتريب مينگران ومدياما دلم نگرچه خودم بدتر بودم ...گردوندميرو برم نينگ رفتهاز دست  هيروح ديبا. اديجور سكوتها بدم م

 :با خنده گفتم. آزارش بده

 ستيو به زور ب يشد يالغر مردن نميعقدت كنم ، بب امينرم فردا ب. يبهم جواب پس بد ديبا يزيريكه م يهر قطره خون يبه ازا: 

 يبا لباس خونه پاش يجورنيهم يشيمجبور م. ستين يخبر يو عروس نيو خونه و ماش ربهاياون وقته كه از مهر و ش. يشيم لويك

 !ياريم مانياونجاست كه به صدق گفته هام ا! روستا برمتيببرمت ماه عسل، اونم كجا؟ م يايباهام ب
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 :زد به بازوم و گفت  آهسته

 .نينكن مت تياذ -

 :به چشمام نگاه كرد و گفت طنتيبا ش بعد

 !حلقه ات مال خودت ايب ،يهنوز بله رو ندادن دور برداشت -

 رونيبود كه حلقه رو كه تا وسط انگشتش ب دهيپر يگفت؟ انگار رنگم بدجور يراست م يعني. سردش نگاه كردم يچشما به

 :گفت يآورده بود ، دستش كرد و با خنده بلند

و هم ماه عسل و هم  يو هم عروس ربهايخوام هم ش يكنم، اما گفته باشم، هم مهر م يقبول م يكنيحاال چون با چشمات التماس م -

 !دميكه بدون اون اصالً جواب مثبت بهت نم خواميم يزيچ هيهمه  ياما سر باق زيهمه چ... .

 يم تميهمه اذ نيچرا ا. كردم يمنم كه مثل منگل ها فقط نگاش م. ديبار به تعجب من خند نيا. خنده اش بلند شد يصدا بازم

 كرد؟

مال من باشه، حاضرم با داشته و نداشته ات سر  شهيهم يبت براقل ياگه تعهد بد يدونيم! كهينم هينكن، مرد كه گر هيباشه گر -

 ؟يفهم يم. نيمت ترسميم يمن از نامرد! كنم

كه اگه  زنهينفسش هماهنگ م يضربان قلبم با صدا يام بذارم كه بشنوه حت نهيتونستم سرشو رو س يكاش م. دميشنيم يچ ايخدا

 !افته ينفسش نباشه قلبمم از كار م

كه  يهم از خون ودي سيبود هم از نم اشكش خ شينيكه رو ب ديدستمال سف. با دست چونه شو باال آوردم. دميكش يآسوده ا نفس

پاشو  "چش شده؟ تا خواستم لب باز كنم كه  يعني ايخدا. شد نشيهام ته گرفت و دلهره جانش يهمه شوخ... اومد ياز دماغش م

 نقدريا يعني. برام سخت بود گهيد نيهزم ا. شد هوشيغوشم بخم شد و تو آ فمچشماشو بست و سرش به طر "ببرمت دكتر

 دنيرو تو آغوشم د نيو تا نگ رونيبا مامان اومدن ب. رو صدا كردم زيعز. ببرمش دكتر ديبا شه؟يم ينجورياسترس داره كه ا

 :گفتم يزانلر يبا صدا! كردن يفكر م يبودم و اونا به چ يمن تو چه وضع. ابروهاشون رفت تو هم

 شد؟ هوشيب هويپس چرا ... بهش نگفتم يچيبه خدا ه شه؟يچش شده؟ چرا خون دماغ م نيجون ، نگ زيعز: 

 نيبه حد مرگ از ا. خون دماغش رو لباسم بود. رو كه رو شونه ام بود رو بلند كرد نيو سر نگ ديبه طرف دو زيگفتم، عز نويا تا
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 ختم؟ير يم مبه سر ي، من چه خاك اديسرش ب يياگه بال. دميترس يم هيقض

 :با دادش منو به خودم آورد زيعز

 !همون جا گوشه هاله. اريب نهينگ فيرو كه تو ك كيپاشو برو اون پالست... پاشو پسر ، چرا خوابت گرفته؟ دخترم از دست رفت -

آب بردم  وانيل هيبا داروها رو  يحاو لكسيآوردم و نا نييزپايكردم و اونو از رخت آو دايرو پ فشيآسون ك يليدو رفتم تو و خ با

، كه تازه به  نيبود به خورد نگ يرو از جلدش خارج كرد و با هر زور يكيبهش كرد و  ينگاه هياونم گرفت و . زيو دادم دست عز

 !.هوش اومده بود، داد

 و هشتم ستيب قسمت

 

بود و  نينگ يپا نييد كه پاقرمز از خون افتا يچشمم به دستمال كاغذ.بهتر شد نيكم قرص اثر خودشو گذاشت و حال نگ كم

دست بردم كفشمو درست كنم،  يعاد يليبشه رفتم سر جام نشستم و خ يتابلو باز نكهيبدون ا. هنوز متوجهش نشوده بودن

كم خون كه تا كنار لبش اومده  هيهمون  كردنيفكر م. رو برداشتم آوردشد بهش فشار  يبود و نم سيخ سيدستمال رو كه خ

كه معذب شده بود،  نينگ.، پاكش كرده بود اما هنوز جاش مونده بود نينگ يبا گوشه روسر زياونم عز.مدهاو شينياز ب ن،ييپا

 :و گفت ديگونه شو بوس. مامانمم درك كرد. به چشم مامان نگاه كنه ديكش يخجالت م

. ادياشكش در م ن،يمغرور و سر سنگ نيمت نينكرده دستت گرم شه، هم يمواظب خودت باش عروس قشنگم، خدا شتريب -

 .طاقت دردت رو نداره

 :ستاديكه گونه اش دوباره رنگ گرفته بود با زحمت رو پا ا نينگ

 ...نيهم خورده باش وهيفكر نكنم م. داخل ميبر دييبفرما. امروزتونو خراب كردم. نيببخش. خاله جون. چشم -

به  زيانداخت و عز نييمن، سرشو پا "داشته باشه؟ ليدل ديآخه؟ با يشد ينجوريچرا ا"و در جواب  زديتو صداش موج م اضطراب

 :جاش گفت

 .كم مواظب خودت باش هيبرات مادر،  رميبم. نييپا ادياز بس بهش استرس وارد شده، بچه ام فشارش زود م -

شارم كردم ف ياز صبح احساس م. خودم حالم خوب نبود. نگفتن يزيهم كه چ نيتازه آقا مت. هيچه حرف نيا. زيخدا نكنه عز -
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 .نيبه هر حال ببخش. بشه يجور نيكردم ا ياما فكر نم نهييپا

 :بهم اشاره كرد زيعز. ارهيب وهياما نگران مادر بلند شد كه بره م دارانهيمقابل نگاه خر در

 .نيتونو بخور وهيم نيتو و نگ. ميخورد وهيتازه من و مامانت م. پسرم برو كمكش كن -

از خدا خواسته ! متداول يبود و نه به كارها هيمردم شب يها ينه به خواستگار. آب دراومد از يچه مراسم جالب. ام گرفت خنده

 يانگار صدا.داده بود هيتك نتيرو آماده كرده بود و تو آشپزخانه منتظر من، به كاب وهيم. راه افتادم و رفتم تو خونه نيدنبال نگ

صورتش رو شسته بود و مثل قرص . چلوند يكرده بود به دستش و اونو م لهيپ ياز نگران. منتظرم بود ونجابود كه ا دهيرو شن زيعز

 نيگذشت و نگ يزمان زود م ديفقط با. نمونده بود يتا داشتنش راه دور. كردم ينگران اما با لبخند بهش نگاه م.ماه شده بود

 :گفت يآروم يزد و با صدا يو لبخند من لبخند رهيبه نگاه خ. شديدرسش تموم م

... خاك تو سرم... دونستم يبود و نم يعجب دختر غش گهيحاال خاله م. مادرت رفت يآبروم جلو! شدم يو پا چلفت پاك دست -

 كنم؟ كاريحاال چ

اونو ازم گرفت و گذاشت تو سطل  يبهم چشم دوخت و بدون گفتن كلمه ا يبا نگاه قدردان. رو دادم دستش يخون دستمال

 دنشينفس كش يبا تمام وجود حت. دميقاپ ياومد اونو تو هوا م يكلمه ها از دهنش در م. استرسش برام جالب بود دنيد يحت!زباله

 يعشق و عالقه ام رو به خودش درك و باور م زانياون حرفها و خاطرات، م يادآوري باروز  هي ديشا...كردم يرو تو ذهنم حفظ م

 فشارش افتادم ادي. كرد

 .دكتر مياگه حالت خوب نشده بر... مهمه نيا... داره، بهت گفت عروسمتعارف كه ن. اتفاقاً مامان ازت خوشش اومد:

اگه فرصت : كنم اما باز همون حس مزاحم ذهنمو گرفت لهيدوست نداشتم بهش پ. خواد بدونم يحس كردم نم. بند اومد زبونش

 ؟يبگ يدار ياصالً چ ؟يديجواب خدا رو م ي،چينداشته باش

 :هم اصرار كردم كه گفت باز ي"ستين"مقابل الزم  در

چشمك  هي« . و هم حال خودت رو به راه شهيمن راحت م اليهم خ. ميحاضر شو بر. خوره ينم ست،يو خوبم و الزم ن شهينم نيبب: 

 .ميزنيم يهم دونفر يگشت هي» بهش زدم و ادامه دادم

 :زد اما هنوز معلوم بود كه دلهره و اضطراب داره يحيمل لبخند
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. باور كن! اثرات داروئه. خورم يبودم، هنوز از همون داروها م يبستر شيدو هفته پ يكي يدونيخودت كه م .ستيبابا، الزم ن يا -

جلو  شهيروم نم. نجاستياالن خاله ا. گهيروز د هي ي، بذار برا رونيب ميبر يدوست دار يلياگه هم خ. گم يمن كه بهت دروغ نم

كارو  نيا... ياما انتظار دارم شبها رو بهم سر بزن ،يايب يروزها كمتر بتون گهيبه بعدم فكر كنم د نيااز . رونيب اميروش باهات ب

 ؟يكنيم

. زنميو بهت سر م اميم ام،يب قهياگه شده ده دق يهر شب حت. باشه گلم تو جون بخواه. يچشم باباغور هي خواد؟يم يكور از خدا چ: 

 ..نينگ! اونم از مدل مردونه اش دم،يقول م

 :آروم و با احساس گفت يليد و خچشمام نگاه كر تو

 .نيجان نگ -

 .مغرور انتظار جان گفتن رو نداشتم نياون نگ از

 .نيقربون جونت بشه مت: 

! يمعان نيكلمه از ا چيو نه ه زمينه جونم، نه قربونت برم، نه عز... يبگ يتو هم حق ندار. جونم گميبهت نم گهيد. ا خدا نكنه -

 روشن شد؟

 ياخمش هم برام قشنگ و خواستن يحت. حركت تند پشتشو بهم كرد هيو وسط ابروش گره خورد و با اش تو هم رفت  چهره

گفتم؟ قربون  يجوابشو بدم؟ مگه چ ايصداش كنم  يمن چه جور تهياهم يهمه براش ب نيا يعني. اما حرفش بهم برخورد.بود

 !بود؟ يچه مدل گهيد نيا. از خداشونهخانوما كه !دونم يمحاال چرا به خانم بر خورد ن رنيرفتن رو كه همه م

 .خدانگهدار... رميم گهيمن د! يباشه هر جور راحت:

هم نخورده بودم، سرد و  وهيم نكهيبدون توجه به ا يدلخورم، حت يبگه از چ ايبرگرده  نكهيكه پشتش بهم بود، بدون ا همونطور

 :آروم گفت

 !داريد ديبه ام -

در مورد خونواده  ياما چرا بگه؟ اصالً چرا بهش برخورد؟ خودمو حاضر كرده بودم كل... "!برو به جهنم"معرفتش كه نگفت  بازم

خودمو  ديبا. مجنون نشسته بودن ديب ريز يهايو مامان رو صندل زيعز. رونيدمغ از هال گذشتم و اومدم ب... بگم اما  ميمادر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

هم اومد  نيپشت سرم نگ. كردينگام م يحالت خاص هيبا  دور نموند و اونم زياز چشم عز مياندادم، گرچه نگر يخوشحال نشون م

در  زيبعدم تشكر كرد كه عز. شد نيقربون صدقه نگ يو مامان كل ميهمراه مامان از اونجا خارج شد. بهم نگاه كنه يحت نكهيبدون ا

 !كرده تيترب يعروس دسته گل نيكرده و در حق مادر لطف كه همچ يحق من بزرگ

با طول عمر  هايها و دلهره ها و تلخ يو نگران رهيها م ي، خوش اديزودتر از اونچه كه به چشم ب يليخ! داره يبيعج يهايباز يزندگ

 زهياشك بر ديزنم؟ آدم با يكه م هيچه حرف نياما ا! اشكهاشو با لبخندهاش معاوضه كنه تونستيكاش آدم م! رنيگ يراهتو م اديز

هم مثل زنگ  يشاد. به بودن درد و رنجه شهيهم يخوش ياصالً معن! صفا ندارهكه  دنيخند شهيهم رنهكه قدر لبخندو بدونه وگ

از برخورد امروزشون  يروز هيدرصد احتمال بدن كه  كياما اگه آدما ! درس سخت و طاقت فرسا هيمونه، بعد از  يم حيتفر

ضرر نكرده  اديشدن، ز مونيهم پش يليكه حداقل اگه خ كنن يروزها رو ط دتريبهتر و با ام كننيم يسع ناًيقي شن،يم مونيپش

 !ونستن يكاش آدما قدر لحظات رو همون لحظه م! خبر بودن يباشن كه سرشون كاله رفت و خودشون ب

رد و بدل  يتك تك روزها و همه حرفها! گذشته يچهار ماه از اون روز به اصطالح خواستگار دميكمال تعجب، به خودم اومدم د در

! دادم نيبه نگ ينره چه تعهدات ادمينوشتم كه  نايهاشو تو دفتر س يليخ. زدياش تو ذهنم بود و دور مهمه  ن،يمن و نگ نيشده ب

از پنجاه بار با خونه شون تماس  شتريروز ب كيو  ستيب نيگذره و در طول ا يم نيمن از نگ يخبر يسه هفته از ب قاًيامروز دق

 نيبود اونم ا نيكردن رو هم نداشتم و آرزوم ا يحوصله زندگ نينگ يبمن .گرفتم بلكه از سفر اومده باشن و تلفن رو بردارن

بودم بدون من سفر بهش خوش  دواريالبته اگه خوش بگذره، اما من ام انيماه ن كيوقت رفتن گفت قراره  نينگ! باشه يجور

فكر كردم كه  نيمدت رو به ا نياتمام ! كم اونم به فكرم باشه هيكاش  ن،يمثل من كه هم و غمم شده بود نگ اد،ينگذره و زود ب

گرفتم همه حرفها  مين تصمياصالً بهم نگاه نكرد؟ واسه هم يبود و وقت خدانگهدار يرفت سفر، تو چشماش نگران نينگ يچرا وقت

! رهيدونست نفسم براش م يكه دوستم داشت و م نينگ. شد ينجوريبود كه ا ياشتباهم چ نميو حركاتم رو دوباره مرور كنم ، بب

رو باز كردم و  نايدفتر س. باشه؟ از جواب سواالت ذهنم خسته بودم تونستيم يچ دارشيلحظه د نيو قهر آخر يدلخور ليس دلپ

 :بار در اون مدت مكرراً اونو خوندم نيچندم يبرا

سنگ دل  يليخ .اوردياما دلم طاقت ن. و من كه از حرفهاش دلخور بودم، نرفتم بهش سر بزنم نهيدو روزه كه انگشترم دست نگ "

ازم  يليحتماً خ. نرفتم شبيمن قرار بود هر شب بهش سر بزنم ،پس چرا د. داشتم دنشويو ند يهمه مدت دور نيبودم كه طاقت ا
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 دونميشناسم و م يرو م نيمن كه نگ. كه قهر كردن نداره نيا گهيد. گم ينم! و گلم، باشه زميخوب دوست نداره بگم عز. دلخوره

 ".دنشيد رمياالن م نيهم! كنم يم تشيچه مرگم شده ، چرا اذ گهيپس د ،ستين ليدل يكارش ب

همه حرفهامو با  ياون از خوشحال. دلم براش تنگ شده ايكه اندازه دن دميد دمش،يامشب كه د. دنشيرفتم د يم شبميكاش د"

مو شروع كردم باور نكرد اما بعد حرفها يوقت.گفتم يو ذوق براش م يرو با شاد زيهمه چ يداد و من هم از خوش يلبخند جواب م

 :ديبهم خند

 .تا دختر يمرد هيشب شتريآخه ب! بگم اما به تو نه تونميم نايو دل و ا زيچون به اون جون و عز ،يستيهم ن نايبرام مثل س گهيد: 

كلمات باهام حرف  نيگفتارت نشدم كه انتظار داشته باشم با ا فتهيمن ش نيمت يدونيم. ميمنم راض ينجوريا يراستش رو بخوا -

به نظرم عشق و ! زبانزد خاص و عام بوده و هست شهيكه هم يهمون غرور. من عاشق كمالت شدم! يو باهام صحبت كن يبزن

كه  ياحساسات خوبه ، اما به نظرم عشق انيب يحرفها برا نيگفتن ا ديشا. شهيثابت نم ناياو عشقم و نفسم و  ميعالقه، با گفتن زندگ

اگه . پس به خودت زحمت نده. خواميو همونطور هم م دميمن تو رو مغرور و سخت ، پسند. تره يباشه ، خواستنسرشار از شرم 

 نه؟ ادياسم پسرونه بهم م. اصالً بهم بگو غالم شه،يراحت م التيخ

 :خنده جواب خنده شو دادم با

 هيخواستم در مورد  يم يراست. ه خاطر تو باشهب. يزيچقدر عز يديفهم يم ،يديدياگه از چشم من خودتو م. اديبهت م زيهمه چ: 

خواستم  خوام،يم ميزندگ يبود كه مطمئنت كنم تو رو برا نيراستش اگه تا حاال بهت نگفتم واسه خاطر ا. باهات حرف بزنم يزيچ

و  يو به من بله بگگفتم صبر كنم ت نيواسه هم ،ييداشتنش رو دارم تو يكه آرزو يتنها دختر ا،يدنكه در تموم  يبرس نيقي نيبه ا

 .مامان انگشتر دستت بندازه ، بعد برات بگم

 :گفت ينگران با

 .گهياومده؟ زود باش بگو د شيپ يشده؟ مشكل يچ -

 !نيهم. نمونينگفته بمونه ب يزيخوام چ ينم. بهت نگفتم يزيچ ميمن در مورد خانواده مادر. نگران نباش! نه، نه: 

 و نهم ستيب قسمت
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 :گفت ينگران با

 .گهياومده؟ زود باش بگو د شيپ يشده؟ مشكل يچ -

 !نيهم. نمونينگفته بمونه ب يزيخوام چ ينم. بهت نگفتم يزيچ ميمن در مورد خانواده مادر. نگران نباش! نه، نه: 

 :از اون تو دلهره بمونه شتريخواستم ب ينم. نميكرد لبخند بزنه كه دلهره اش رو نب يسع

. يايتوهم باهامون م. از آشناهامون يكيباغ  ميدعوت ميجمعه با خانواده مادر نيوام بهت خبر بدم كه اخ يم يزيقبل از هر چ نيبب: 

دونه خاله  هيمن . يدر موردشون بدون دنيكه دوست دارم قبل از د انيم يجماعت هياونجا  نكهياما ا. رميگ يهم اجازه م زياز عز

دونه بچه شون رو از دست  هيكنن و  يفقط چهار سالشه تصادف م اريكام يود وقتمحم ييدا. ييو دوتا دا دارهدارم كه چهارتا دختر 

و  نيكه مت ليتو فام ندازنيم يكنن در حقم و از همون بچگ يهم سن من بوده، لطف م اريچون كام. بچه دار نشدن گهيد. دن يم

 يباز نيريو ش نايبا م شهيهم. داشتم رتيدوستش داشتم، در قبالش غ يليبود و خ ميمنم كه دوست دوران بچگ! مال همن نيريش

 .كردميم

 يو ب مينداخت يعقب نم مونويتفنگ و گلوله، باز باز يو دعوا و صدا يريافتادم كه با اون همه درگ يبچگ يها يباز ادي ارياخت يب

 :تر شد و ادامه دادم انيلبخند رو لبهام ع... ريبه خ ادشي... ميكرد يم يباز اياز دن اليخ

 خدا يوا... كردم يبه پا م يهامون چه الم شنگه ا هيبا همسا نيريسر ش يتصور كن ينتوينم: 

 خوب؟ ادامه اش؟ -

 هي ومدياما بدم ن! رو تو هول و وال بذارم نيتونستم دل نگ ياحساس و سنگدل بودم كه م يچقدر ب. تونستم ترسش رو حس كنم يم

 نيمنو ا دميد يكه م كردميم يدلم احساس سرخوش يجا هي .كنم كيدوست داشتم حس حسادتش رو تحر. كنم تشيكم اذ

 !خواد يم يجور

دو دل و اخمو  اهيدختر چشم س هي شيدل غافل، قالب دلم پ يا دمي، كه د ميلطف رو كرد و ما با هم بزرگ شد نيا ييدا يچيه: 

كردم دل هر دوشون رو داشته  يسع يليبعد از اون خ. ميزندگ يكه برم پ شهيقالبش از دلم باز نم كنميم يكرده و هر كار ريگ

 !يتحمل كن ده،يرو كه بهم نشون م يمحبت و عالقه ا دياسفر ب نيدر ا نكهيباشم ، خالصه ا

 :گفتم يازم نرنجه با شوخ نكهيا يبرا.دميكش ياز خودم خجالت م ديبا. افتاد يداشت پس م. بهش نگاه كردم يچشم ريز



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٦

 !تونم جبران محبت بكنم يآخه من كه نم.يديخجالتم م ،يمنقدر نگو تو فقط مال  نيتو رو خدا ا: 

 ...اه. باز گند زدم با حرفهام. اشكش دراومد دميكمال تعجب د در

كه من نتونستم  نهيا تشيواقع. كنم تتيخوب فقط خواستم اذ! كنم اشكت دم مشكته يم يشوخ هيتا  هيچ. غلط كردم بابا جون: 

. كنه ينم يفرق چيه ناياز من سر تر باشه، اما اون برام با م يليخ دميشا. خوشكل و خانومه يليخ! نه. بد باشه نكهينه ا. اونو بخوام

شدم كه شده  يكيبه همه گفتم كه من عاشق  نيدونه، واسه هم يخودشم م. خواهر بوده هيبرام  شهيهم. وقت برام فرق نكرده چيه

خالصه كه . ارشيب دونيباغ آقا فر يمال مرد برا يكه ندار يليسب نيو ا يكنم و گفتن اگه مرد يم ياونام فكر كردن شوخ. نفسم

هم مهسا . پسر هيدختر داره با  هيهم دارم كه محسن نام داره،  گهيد يياد هي يراست. اديشده كه باهام ب يدل من دعوت رسم زيعز

 يقشنگت بارون ينابه جام باعث شد چشما ياز خودم متنفر شدم كه شوخ يحاال بخند كه حساب. انيكردن و نم يعروس الديو هم م

 .شه

نشه و به  ييدختر هوا نيكه ا نيمحرم بش ذارمينم ن،يمت ":حرف مامان افتادم ادي. تر كرد ونهيلبخند زد و دل منو د هيگر وسط

براتون  هم شيليو بعد از فارغ التحص ميكن يعقدش م ميريكه حداقل امسالش رو تموم كنه بعد م يصبر كن ديبا. درسش برسه

خورم،  يقسم نم يالك يدون يو م يكه خودت باش نيبه جان مت. يكن حدود خودت رو نگه دار ياما االن سع. ندازم يراه م يعروس

 "يش مونيكنم پش يخورم كار يقسم م! دونم و تو ياگه وضوت ازش بشكنه، من م

 يتنها روز. گرفتم يدستشو نم ميتا نا محرم بود هم ازم بخواد، نياگه نگ يدونست حت يخودش م. گفت نويكردم مامان ا تعجب

دونست محرم،  يمامان كه م. زود با چشم غره و اشاره مادر دستشو رها كردم يليكه حلقه رو دستش انداختم دستشو گرفتم كه خ

 .دونم يبود، نم يرچه تذك گهيد نيا شه؛ينا محرم سرم م

 :به خودم اومدم نيحرف نگ با

 ؟يكن يفكر م يبه چ -

 .رميتونم دستتو بگ ينم يبده كه حت يليخ... ميقدر اصرار داشت االن بهم محرم نش نيچرا ا دونمي، هنوز نم يدونيم. به كار مامان:

بود،  ي، اگه مادرت هم راض يكرد يبدون اگه التماس هم م نميا. ينيرو بب وانيپر ل مهيكن ن يسع. نگاه نكن هيبه قض يجور نيا -

 .اديو چه ن اديچه خوشت ب. يتا تابستان صبر كن ديبا. ميفعالً عقد كن شم يباز محال بود راض
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 !خون دماغ شد نيباز نگ. تو فكر بودم كه چشمم به خون افتاد.بود؟ جالب شد يا غهيچه ص گهيد نيا! وا

ستمال رو دستش د. كرد يكرد از دست اون دلخورم با لبخند بهم نگاه م يهم كه فكر م نينگ. گشتم يدنبال دستمال م بميج تو

 :با تعجب گفت. دادم

 ؟يچت شده تو؟ از حرفم دلخور شد ه؟يچ يدستمال برا ؟يناراحت ياز چ نيمت -

 .بخشمت يوقت نم چيچت شده ، ه يبهم نگ زيبه جان عز! من يظاهراً خون دماغ شدنت شده هوو يول زم،ينه عز: 

 :گفت يدستپاچه گ با

-  ؟يخور يرو قسم م زيحاال چرا جون عز. يكن يبهم استرس وارد م. گهيد دتو ش ريخوب تقص. ستين يزيچ! ها.. ا 

 :رفتميتا مرز جنون م گهيد

 .خورم يقسم م! دكتر، نه من نه تو يايبه جان خودت ، فردا باهام ن: 

 :ارميسر در ب يزيخواد از چ يمعلوم بود نم. ديرنگ از روش پر بازم

 رميو زود زود م شناسهيمنو م. اون شيپ رميم. فجره مارستانيب زريوسن، دوستم سوپرواس ييدا. اما با تو نه. رميم زيبه جان عز -

 !همسفر ياخما رو وا كن وگرنه همسفر ب نيحاال ا. دميقول م. ششيپ رميبه جون خودت فردا م. ششيپ

من  ديكه شا اورديودش نخ يبه رو گهيد. زد يكنه؟به نگاه پرسشگرم لبخند يچر رو ازم پنهون م يعنيسرزنش نگاهش كردم،  با

. طولش داده بودم يبه ساعت نگاه كردم حساب. رميبراش اجازه بگ ديافتاد با ادمي. اصالً تو باغ سفر نمونده بودم. جواب بخوام هي

. منتظرش نگاه كردم يبه چشما. ستيو ساعت ن قهيكار دل رو حساب كتاب و دق گه،يخوب د. نمشيبب قهيمثالً اومده بودم ده دق

 !بود، چقدر دوستش داشتم زيچقدر برام عز ايخدا

. ختير يخوند و اشك م يداشت نماز م زيعز. رفتم تو ساختمون. كردم يم ديكار رو با نيسخت بود دل از نگاهش بكنم اما ا برام

 !بود يچقدر امشب چشم همه دلتنگ و بارون

 .جون، نمازتون قبول زيعز: 

 .قبول حق باشه پسرم -

 يفقط م يعني... من اومدم... خوب... جوشه يدونستم چرا امشب همه چشمه اشكشون م يكنم،اما كاش م يفضولخوام  ينم زيعز: 
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هستن  يهمه خود. مامانم يتو باغ پسر عمو ميدار يمهمون. مشيدنبالش با خودمون ببر اميجمعه ب رميرو بگ نيخواستم اجازه نگ

خبر بدم  نايكه به مامان ا نياگه بذار. "اديعروس قشنگم باهامون ب نيذارب نيكن يلطف م"گممامان گفت بهتون ب.ميندار بهيو غر

 ن؟يذاريم. اديهم م نينگ

 .ندارم يمنم حرف. رهيبگ ميتصم دونهيخودش هر جور صالح م. منم محترمه يبرا نينگ ميتصم -

 !اديتعارف كنم اونم ب زيرفت به عز ادمي. تو سرم خاك

 .براتون احترام قائله يليخ. شهيخوشحال م يليبه خدا مامان خ. ديايشمام ب ن،يهست خونه ييجون شما هم كه تنها زيعز: 

دونه كه  يخدا م. مهرش به دلم نشسته دمشيد يدل به دل راه داره منم از وقت. هم حفظتون كنه يخدا برا. پسرم يزنده باش -

 .ميباشه، منم راض اون شاد.عوض كنه ييهوا هيرو با خودت ببر  نينگ! از دخترمه زتريبرام عز

تا عمر دارم محبت هاتون رو فراموش . اديب نينگ نيجون كه گذاشت زيممنون عز. ادهي، تا جمعه وقت ز نيبه هر حال بازم فكر كن: 

 .بتونم جبران كنم دوارميام. شمام ونيرو دارم، همه اش رو مد نياگه امروز من نگ. كنم ينم

 :بود گفت يچ لشيدل دونستميكه م يو با غصه ا ديچك نييچشماش پا بهم انداخت و باز اشك از يپر محبت نگاه

كه  ونميمن به پسرم هم مد. مواظبش باشم ديكه با يدختر پسرم بود و من نتونستم اونجور. بد كردم نيعمر به نگ هيمن  -

از تو ممنون باشم كه  ديمن با. دنيم مرو به اياون با تو شاد و خوشه، انگار دن نميب يكه م نيا. براش باشم ينتونستم امانت دار خوب

تو رو خدا خاطر . اديتو رو به روح امواتت، فقط نذار اشكش درب. يخدا حفظت كنه كه هواشو دار. زهيبرات عز نيخاطر نگ نقدريا

 !برات نمونده يزيچ يمونيجز پش ينيبيم يايدلشو نگه دار كه به خودت م

چه شب پر حادثه ... كردن هيشروع كردن به گر ييرو در آغوش گرفت و دوتا زيعزپشت سرم بود، رفت و  نينگ. هق هق افتاد به

 !شهيم يو بارون كيچقدر آسمون قلب انسان زود تنگ و كوچ. بود يا

 ام يس قسمت

 

 

، چه كار  هيچ شونيدلتنگ ليدل دونمينم يحت ياما من وقت. بكنن يكار زن،يكه براشون عز ييكسا يتونستن برا يآدمها م كاش

 "بكنم؟ تونميم
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در موردش ننوشته  يرو كه تو دفترم مطلب گهيتو ذهنم اون چهار روز د. دميروم د شيرو ورق زدم و خاطرات جمعه رو پ دفتر

فقط  لشيدل يناراحت نيو ا رمينخواستم اشاره كنم كه ازش دلگ. ننوشته بودم يچيه نياز نگ ميبه خاطر دلخور.بودم، مرور كردم

 نيو نگ دميشن يكه م يتنها جواب. رفت دكتر و من منتظر و چشم انتظار كه بگه چشه يم اون. بود نينگ يرماياز علت ب يخبر يب

 شهيمثل هم. نميخواستم بد بب يآوردم چون نم ياما بد به دلم نم داد،يبد م يدلم گواه. بود يكرد، ضعف و كم خون يبهش اشاره م

واسه  كنه،يم يقرار يب نقدريباشم كه عاقبت بهم بگه چرا ا ركردم صبو يم يسع دادم،يبابام ، صبر به خرج م تيعصبان يكه جلو

 گفتيدوستش كه م ييدا شيخواستم برم پ! فراموشش بشه شيماريكه غصه ها و ب اميكردم اونقدر با دلش راه ب يسع نيهم

در  ياعتماد ندار همتو ب"گفت يم. كرد اگه برم  ونميبا پرخاش و عصبانت مد دم،ياما تا اسمش رو پرس مارستانه،يب زريسوپروا

صحت  ياونقدر بدبخت شده كه برا نيحاال نگ! اههيحتماً س اههيماست س يدارم و مطمئنم اگه بگ مانيكه من به حرفهات ا يصورت

حضورت رو در  ياصالً چرا گذاشت ؟يشد ميچرا وارد زندگ ،ياعتماد بود يقدر بهم ب نيتو كه ا ؟يريدكترش م شيگفته هاش پ

 ياما سع. شدم يدادم، دلخور م يكه بهش حق م يدفاعش، در حال بيو من در مقابل لحن عج "چرا؟ ،يچرا لعنت ؟باور كنم ميدگزن

قدر بچه سالم كه تا  نيكوچك باعث كدورت شده و من ا ليمسا نيخواستم فكر كنه ا يطول نكشه ، نم اديز ميكردم دلخور يم

پرخاش و  نيدونست با تمام ا ياون نم. رميگ يحلقه مو پس م ،يبچگ راندو ياسباب بازرنجم و مثل  يبخوره ازش م يبه توق يتق

و من مظلوم  كرديهرشب دعوام م. اون چهار شب برام چهار سال گذشت. رفت يبود و نفسم براش در م مياعتراض، باز همه زندگ

 ياما باز وقت رفتن تا ازش م ،يمانيندامت و پشكرد و اظهار  يم يازم عذرخواه يكل رفتميواسه فرداشب كه م. خونه گشتميبرم

كردم  يباز احساس م ش،يو تند يبا همه پرخاظگر. برد يبازم صداشو باال م "؟يگفت، بهتر يدكتر ، دكتر چ يامروز رفت" دميپرس

 ادهيو محبت زكردم از عضق  يدوستم نداره، همه اش احساس م گهيتونستم باور كنم د يدلهره داره و چشماش نم اشك داره، نم

 يم يكردم، سع يتركش م يو نگران يبه هر حال هر شب كه با ناراحت! باشه ينجوريمن آرزو داشتم ا دميشا كنه،يم ينجوريا كه

كرد كه منو  يم تشياذ يزيچ ناًيقيبود اما  هيقابل توج ريبرام غ تشيعصبان ليدل. رو فراموش كنم ميكردم تا فردا شب همه دلخور

بهم  ليمطمئن بودم دل "!تهياهم ياندازه براش ب نيمن تا ا دنيافتاده باشه كه رنج ياتفاق ديبا "اوقات با خودم گفتم يگاه! آزرد يم

كه تو  نهيدختر همون نگ نيا يعني. با من بد حرف بزنه نقدرينبود ا يدختر نيوگرنه نگ. ناشناسش يماريبه ب گردهي، برم ختنشير

 وفتم؟؟؟ينداره به خاطرش به خاك ب نويكرد كه اون ارزش ا يالتماس م همانداخت و ب نيجلوش زانو زدم خودشو زم يپارك وقت
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. رو كه هراس به جونم انداخته بود، به زمان موكول كردم قتيحق نيتونست باشه؟ روشن شدن ا يم يكارش چ نيا ليپس دل

 يبا هزار التماس و خواهش راض نيچهارشنبه، نگ باالخره روز!باشه تونهيم يرفتارش چ ليكرد كه بدونم دل ينم مياريهنوز مغزم 

من حضورش در اون سفر  يمطلب برا نيمهمتر ده،يخر يبرام مهم نبود چ. ميكنه كه جمعه رو دور هم باش ديبره خر نايشد با م

پاش  يو جا شديم يهم معرف ميمادر ليبه همه فام ييجورا هي يجور نيا. تونستم عالقه مو بهش نشون بدم يبود كه كنارم بود و م

پنج شنبه شب كه رفتم بهش بگم صبح ساعت هفت آماده باشه، احساس . شد يهم محكم م فهيدلم محكم بود، اما تو طا يكه رو

 يبه اطراف نگاه م ايكرد و  يم يباز شيبا گوشه روسر ايزدم  يهروقت باهاش حرف م. شه تو چشمام نگاه كنه يكردم روش نم

. نظر نگام كنه هياومد  ينم الشيو به خ ديد يانصاف بود كه سوختنمو م يزدم اما اونقدر ب يپر منگاهش پر كيدر حسرت . كرد

 .به خونه برگشتم يعاقبت با همون حسرت و دلتنگ

در  يجلو يصورت يمدرسه اش و روسر يآماده با مانتو شلوار مشك نيبودم و نگ زيدر خونه عز يجمعه صبح ساعت هفت جلو "

با به . ترسوند يكه منو م يزيچ. شد ينم يتو نگاهش بود كه برام معن يزيچ هي. اجازه اش بازم تشكر كردم يبرا زياز عز. بود

زدم و به  يبخش نانيبه عقد، لبخند اطم نيكردن نگ يراض يبرا مميآوردن تصم اديو به  شبميها و تفكرات د شهيخاطر آوردن اند

 "يرو بهم داد ايكنم دن يخوش بگذره فكر م نيبه نگ "گفت  يبل اصرارم ، فقط ماما در مقا. اديهم اصرار كردم همراهمون ب زيعز

با مامان حرف  يافتاد كه وقت شبيبه د ادمي. پر كنم اشپسرش رو بر يكاش بتونم جا! دوستش داره نقدريا زيچقدر خوبه كه عز

رف بزنم و اونم قبول كرد، بهش التماس در مورد عقدش ح نيكردم به خاطر دلهره از دست دادنش بذاره با نگ شيزدم و راض

...  يريگيدستشو م فقطاگه  "فقط گفت ياز اون نشه و مامان با لبخند پر ابهام شتريقسم خوردم كه ب. رميكردم كه بذاره دستشو بگ

 ياز خدا.بود يكلبرام  رميدستشو بگ تونستميكه م نميهم! تونست باشه يم گهيد يمنظور مادر از اون فقط چ دميو من نفهم "...باشه

كرد از شوق داشتنش وجودم  يحس م ياگه حت... هيزندگ يانتخابم برا نيدونست كه نگ يخودم شرم داشتم اما خود خدا هم م

. حرف بزنم نيبا نگ دونيخواستم تو باغ آقا فر يموضوع م نيدر مورد ا. ميشد كه عقد كن يم يحتماً راض ره،يگيم شيداره آت

جلو خونه ، هر دو سكوت كرده  ميديتا رس. حرف بزنم ييهويبرنامه و  يب خواستمينم. و باهاش حفظ كردمفاصله ام ر نيواسه هم

 يوقت. كردميو منم جا به جاش م داديم ييشد، صدا يبود و رو شونه من حمل م كسب يليكه خ نيدسته ساك نگ يو گه كاه ميبود

 نينگ. شد نيباعث خجالت من و نگ نيبودم و ا نيچشم بابا كنار نگ ياول بار بود جلو. اونها هم آماده بودن م،يديبه خونه رس
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و  ديرو بوس نينگ يشونيبابا جلو اومد و پ دميد تعجبدر كمال . كرد يبا بابا سالم احوالپرس يرفت و با ادب و شرم دخترانه ا يفور

اما خوب زمان ! از باباش ساخت و چقدر اشتباه يچ گهياالن م نيآن فكر كردم نگ هي. كرد يتمام باهاش احوالپرس يبا گرم نايمثل م

بعد از  د،ياونم بوس ديرس نيببه م ديكرد و همه رو بوس يبا بچه ها هم احوالپرس نينگ. كرد يداد و ثابت م يرو نشون م زيهمه چ

قند تو دلم آب . گمعروس قشن يخوش اومد: گفت  ياديمامان با آغوش باز اونو تو بغلش گرفت و با شوق ز. اون نوبت مامان بود

آوردن؟ خودم  ياز كجا م يزيعز نيخواستن ؟ عروس به ا ياز خدا م يچ گهيد. بهم انداخت تياز سر زضا يبابا هم نگاه. شد

 دونستيم نياگه االن نگ. بخوره تو سر من و اون آخ هم نگه اد،يدرد واسه اون م يكاش هرچ. عروسشون برم يقوربون قد و باال

قرار بود نصفمون تو . ديمحمود رس ييدا نيافكار بودم كه ماش نيتو هم! چشمم يآورد جلو يكه بود، جدشو م بابام گم،يم نويا

و سها و  اليو سه نايرو تنها نباشن و قرار شد م ريدوست داشت كه مس ييشدن اما دا يتو پاژن خودمون همه جا م. مياونا باش نيماش

چون به اندازه ! ميشد ميتقس نيدو ماش نيب بيترت نيخودمون موندگار شد و به ا شيپ ناي، م نيسارا اونجا باشن كه با اومدن نگ

 .ميكه حركت كن ميو زود سوار شد مينكرد يسالم احوالپرس ييبا خونواده دا گهيد م،يكرده بود ريد يكاف

دونستم كه  يم. ردمك يسر جلو و عقب نشستن با سها بحث م شهيآخه هم. نميبش نيبار آرزو كردم عقب ماش نياول يبرا

 تمي، اذ يبد يليداداش خانم خ"گفت يشد م يو اونم مثالً ازم دلخور م نميشيمن جلو م گفتميم شهيهم نيداره، واسه هم تيحساس

تركش نكرده بود و هر وقت  گهيبود د شيكالم بچگ هيبگه، اما چون تك ينجوريا اديخوشم نم دونستيم يپدر صلوات "يكن يم

محمود  ييدا كانيپ. خالصه كه مامان از قصد رفت عقب نشست و منم نشوند كنار دست بابا...برد يبه كار م اومد، يحرصش در م

 ...ميشهر رفت رونيپشت سر ما حركت كرد و ما به اتفاق به طرف ب

. 

 كميو  يس قسمت

 

اما . ومش كردن كه حماقت كردههمه محك ديرو خر نياون زم يوقت دونيآقا فر ادمهي. نبود ياديبه باغشون راه ز دنمونيرس تا

. حرفها نبود و اونجا رو آباد كرد نيخواهرها و مادرش نجات بده ، گوشش بدهكار ا هيو كنا شيخواست زنش رو از ن ياون كه م

بودن، دور تا دورش رو  دهيكش دونيخانم و آقا فر دهيكه فر يبعد از چند سال، با زحمات هبزرگ ك نيزم هيوسط  يخونه نقل هي
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 جاتيمقدار سبز هيخود ساختمان،  كيگوشه ش هم نزد هياز درخت آلوچه و گردو گرفته تا پرتقال و انار ، . خت گرفته بوددر

همه مطمئن بودن  گهيد. از سه سال ، اون منطقه شد حومه شهر راز شهر دور بودن، اما در كمت يليحال كه اونا خ نيبا ا. كاشته بودن

 كهيخانم، با وجود دهيو فر دونيآقا فر.كار ممكن نيبهتر ديكرده و شا يبا ارزش سكينكرد بلكه ر حماقت دونيكه نه تنها آقا فر

بودم  دهيشن. براشون مهم نبود هخواستن كه بود و نبود بچ يبچه نداشتن و خونه شون سوت و كور بود، اما اونقدر خاطر همو م

نذار تو سكوت  يهمه عاشق بچه ا نيتو كه ا ،يشيشوهر كن بچه دار مو  ريطالق بگ"خانم چند بار بهش گفته بودن  دهيفر ياليفام

 ، رميكه م ابونيبشم و بچه دار بشم بعد تو خ گهيد يكيبشه برم زن  يچطور دلم راض "و اونم گفته بود  "...يخونه بپوس نيا

 دونيمن فر! خودم بخوام؟ نه يط برارو فق يخوش نيوجدانم كه ا يب نقدريا يعني! كنهيكه با حسرت بهم نگاه م نميرو بب دونيفر

 يجواب دنيمنم از شن. كرد يم فيمامانم تعر يبودم كه برا دهيخانم شن دهياز فر نويا شيچند سال پ"!از بچه دوست دارم شتريرو ب

 ديد ونستمدينه؟ كاش م اي گذرهيبه خاطرم از حق خودش م نيروز منم بچه دار نشم، نگ هياگه  يعني. ردمذوق ك يكه داده بود، كل

وارد  نايا ييپشت سر دا. رو بزرگ، باز بود نيدر ماش م،يشد كيبه باغ نزد. دميپرس يازش م ديبا ه؟يچ ليمسا نياون نسبت به ا

 ني، ماش ميديساختمان كه رس كينزد! كردم يم فيآورد ، ك يهام به جا م ييانسبت به د شهياحترام بابا كه هم نياز ا. ميباغ شد

عموهم به خاطر خاله ، . عمو بهمن اومده نيرو فروخته و با ماش نشيماش ييحتماً باز دا. محسن ييو خانواده دا دم،يخونه خاله رو د

. داديم شيداشت دلدار نايبود و م دهيپر نگشر نيبغل، به پشت سرم نگاه كردم، نگ نهياز آ. هامو دوست داره ييدا يليخ

 شيپ ديروز با هي،  ييارويرو نيبه هر حال ا. كرد شدينم شياما تازه كار. ه دارهترس و دلهرد ليحس كنم از برخورد فام تونستميم

نشون بده، و  شكه بخواد واكن ستيخاطر خوام ن اديز دونستميم. دميشدم، نگاه مشكوك دختر خاله رو د ادهيپ يوقت. اومد يم

رفتم كنار  نيواسه هم. كرد يرو خراب م نينگگفت روز  يم نيبه نگ يزياما اگه چ. لهيفام يواكنش هاش از زور حرفها شهيهم

نتونست . اديآمرانه بهش گفتم كه همراهم ب يليعمد، دستش رو گرفتم و خ يخودم و از رو يبار با خواست قلب نياول يو برا نينگ

 . ميپشت سر بابا و مامان راه افتاد. شد دمممخالفت كنه و همق

 يحاال از اون لبخندها. دميم حيبهت توض ياما صبر كن يحركتم رو نداشت نينتظار اا دونميم. كنم يرو بهت معرف لميفام خواميم: 

افتاده، هرچند كه  رشيگ يتباه شد، چه زن اخمو و بد عنق شيزندگ نيمت چارهيامت نگن، ب نيقشنگت بذل و بخشش كن كه ا

 !شنيها خوشحالم م يليخ
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 :زد و گفت  لبخند

 .دميقول م امياز خجالتت در م ن،يآقا مت كنميجبران م نويطلبت، ا يكي -

 .گذشتم رشياز خ نيواسه هم. دوباره دعوا كنه دميكه ترس "شميفداتم م "بگم  خواستم

 .از آن خود اوست كوترين كوست،يهر چه از دوست رسد ن كتره،يگردن من كه از مو هم بار: 

 .ميديمحمود رس ييدا به

 !خونه ما نيجان نگ ييارم، دادوستش د يليكه خ زميمحمود عز ييجان، دا نينگ: 

 .تونييجون، حالتون خوبه؟ خانواده محترم خوبن؟ خوشحالم از آشنا ييسالم دا -

 .نگاهش كرد و با لبخند جواب داد يا دارانهيبا نگاه خر ييدا

 ؟يكرد ما رو رام طونيپسر ش نيچطور ا. يچقدر معصوم. جون ييمنم خوشحالم دا. ماشاله به نزاكتت.سالم دختر قشنگم -

 كيهمه ما رو اونقدر نزد خواستميم. ذاشتم ياما نم ارهيدستش رو از دستم در ب كرديم يسع. انداخت نييبا خجالت سرشو پا نينگ

 :زد و به همه گفت نيبه شونه نگ يدست ييدا. ننيبب

 يليخ دنشيمن كه از د. وخته شدهپدر س نياز مت زتريخانم گل كه از االن برام عز نينگ ن،يمن آشنا بش نيو نازن زيبا دختر عز -

 ".دميرو د نيخوشحالم نمردم و عروس مت"ادامه داد يبعد با حالت غصه دار. خوشحال شدم

 ييهمه تو فكر حرف دا. گرفت و اونم االن عروس داشت ياگه پسرش زنده بود حتماً دخترخاله رو براش م. در اومد ييدا اشك

 دهيها و خاله و آقا بهمن و فر ييبه زن دا بيو به ترت دميدستش رو كش! رو كالفه كنه نياز اون نگ شتريسكوت ب خواستمينم. بودن

 ياما وقت. دميآن ترس هي دميبه دخترخاله ها رس. كردم يم ريكردم و از اظهار محبتشون تو آسمون ها س يمعرف دونيخانم و آقا فر

هم از خدا  نيدست دراز كرد و نگ نيلبخند به طرف نگ هيبا  نيريش. رفتم به طرفشون. ختي، دلهره ام ر دميرو كنارشون د نايم

، شهره  نيريبعد از ش. هم ييو آشنا دنياز د يو اظهار خوشحال دنكر يبا هم روبوس. دست داد نيريو با ش ديخواسته دستشو كش

تموم شد  يو خوش يخوب خدا رو شكر كه معارفه هم به خوب. هم باهاش دست دادن و بهش خوش آمد گفتن مايو ش نيو شه

 ريو كره و پن يبزو نان و س ميصبحونه نخورده بود، همه دور سفره صبحانه نشست يچكيچون ه. بگم يچ گهيدونستم د يچون نم

خاطرشو  يزيخواستم چ ينم. بودم دهيچسب ني، به نگ ليمرد كامالً زن ذل هيمثل . ميخانم درست كرده بود رو خورد دهيكه خود فر
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چشم و رو شدم، خودمم تو  يكه چه ب خورهيو حرص م نهيبيو كار احمقانه منو م ييپر رو يكردم بابا گه گدار يحس م. مكدر كنه

زودتر از ! خوره يلقمه هم نم هيخودش  يهست كه اگه به زور بهش ند ينياونقدر دختر شرمگ نينگ دونستميم اماعذاب بودم، 

نگاهمو كه . جلوم افتاد هيسا هي. بودن دهيو براش لوله كش ومديم نيزم ريز كه از يهمه غذامو تموم كردم و رفتم كنار آب چشمه ا

 .دميرو د نيريبرگردوندم، ش

 يليخ ،ينيبب ييا گهيمنو كه مثل خواهرتم جور د يتونينم يبهم گفت يوقت. خوشحالم يليخ يدونيپسر خاله، م گميم كيتبر -

تو به خودت اجازه  نكهياما ا! يتو هم برام حكم برادر نداشته بود. رميبرات بم يليخ نكهينه ا. راستش بهم برخورد.ناراحت شدم

كه ناراحت  اوردميخودمم ن يگرچه به رو. نميآرزو كردم كاش انتخابت رو بب! بود نيبود كه برام سنگ يزيچ نيا ،يمنو نخوا يبد

آشنا  ديبعد از اون بود كه منم با سع.. .يو منو از خودت روند يموضع عوض كرد هويشد كه  يبرام سوال بود چ شهيشدم اما هم

 يچ كنميبه كارش ندارم، چون خودم درك م يكار ياگه هم بهش نچسب يخواستم بدون. مينوروز عقد كن دينرسه به ع ديشدم و شا

از من خوشحالم كه زنت  نياز ا ،يديكه باالخره به مراد دلت رس ستيخاطر ن نيو اما بدون اگه خوشحالم به ا. گذرهيتو دلت م

 ...مدار يخوشبخت يحال برات آرزو نيبا ا! هيمعمول يلياز خ شتريب يليخ. هيمعمول يلياون خ. ستيسرتر ن

. 

. 

 و دوم يس قسمت

 

مگه ... اون نبود، اما  ييبايبه ز نيدرسته نگ. اومد يموندم چطور دلش م. و اون حرفها درك نكردم يريرو از اون جبهه گ منظورش

 يرنگ چشماش، غرورش و اون به اصطالح دور. مهم بود نيمن وجود خود نگ يبرا. نه ناًيقي! بود؟ نه مهم شييبايمن ز يبرا

ما رو نگاه  ديبا ترد دميد. انداختم نيبا عشق نگاهمو به نگ. بود يو خواستن زياش برام عز ههم... كرد يكه م يتيگرفتن و رعا

دلش هزار راه نره، بهش  نكهيبه خاطر ا. "كنه يكه بهم محبت م يارياقت بط ديبا "حتماً فكر حرفهام افتاده بود كه گفتم. كنهيم

به خودم اومدم كه با  نيريش يبا صدا. اديابروشو باال انداخت كه نم اليخيب يلياما از جاش تكون نخورد و خ. ادياشاره كردم كه ب

 :زد يبهم تشر م يپوزخند
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 .مراعات بزرگترها رو بكن كمي. ردشيگيازت نم ينه؟ نترس، كس ،يدوستش دار يليخ -

 :بهش چشم دوختم تيعصبان با

تو نگران رفتار ما  ستياالنم الزم ن. نفسم م،يكنم، همه زندگ يم ديتاك. مهياون همه زندگ. لطفاً، لطفاً مواظب حرف زدنت باش: 

نكن همه  يكار! يقابل احترام بود احترامتو نگه داشتم چون برام شهيهم. يزنيحرفهاست كه تو م نيخانم تر از ا يلياون خ. يباش

داره كه همه  نويچون برام ارزش ا شكنميهمه حرمتها رو م نم،يبازم به جان همون نگ ياگه ادامه بد نيبه جان نگ!حرمتها بشكنه

 .پا بذارم ريخاطرات گذشته مو ز

 :بشنون گفتم نيكه حاضر ييبا صدا.زدم يباهاش حرف م ديبا. رفتم نيحرف، از كنارش دور شدم و به طرف نگ نياز گفتن ا بعد

 .ورا نيا ميگشت بزن هي ميبر. نجايا نيپاشو نش ،يو بخور ينيرو از درخت بچ وهيداره خودت م يچه طعم يدونيجان، نم نينگ: 

كه صبحانه رو روش  هيپهن شده تو سا رينگاه كردم كه رو حص ياسيو خاله  دهيها و خاله فر ييبه مامان و زن دا يچشم ريز

نگن،  يزياونقدر دوستم دارن كه چ دونستميم. از واكنششون دلهره داشتم. روش پهن بود، نگاه كردم يو بساط چا ميورده بودخ

به مردها نگاه كردم، بابام با عمو بهمن تخته نرد . ديكش ياز من خجالت م شتري، اون ب زدنيم ياگه حرف. دميترس يم نينگ ياما برا

با . ذاشتيو سر به سر همه م ديخند يهم كه م دونيعمو فر. محمود طرف بابا ييف عمو بود و دامحسن طر ييكرد ،دا يم يباز

كه دو به دو هم سن و سال  مايو ش اليشهره و سارا و سه. كنه يكتاب سها دستشه و داره ازش سوال م دميگشتم ، د ناينگاه دنبال م

 دميد. زد يمن كنار آب نشسته بود، داشت حرف م يكه جا نيريهم با ش نيشستن و شه يصبحانه رو م يبودن، داشتن ظرفها

 :كردم كه صدام كرد دهيرو به خاله فر. افتاد يداشت از خجالت پس م نينگ. توجه همه بهم جلب شده

پاشو دختر . نيدوست داره براش از درخت بچ يدخترم چ نيبب. نياريب وهيكم م هي ني، بر ريجان، دست نامزدتو بگ نيمت -

 .ما هم برسه نيخوام بركت قدمت به زم يبخور، م يهوس كرد يپاشو برو هرچ .قشنگم

افتاد كه  يا وهيچشمم به سبد م. رو كه خاله به طرفش گرفته بود رو برداشت و بلند شد يگفت و سبد يخجالت زده چشم نينگ

به راه  نيا سر ازش تشكر كردم و كنار نگبهم زد و منم ب يدار يخاله لبخند معن. بودمشون دهيپشت خاله بود و هنگام ورود هم د

 .افتادم

. رهيم وهيم دنيچ ياز دخترها برا يكيبا  مييايهر بار كه م نيواسه هم. اعتقاد داره دختر قدمش مباركه و بركت داره شهيخاله هم: 
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 .ريقدم خاسمتو گذاشت  ديكه با نيا يعني نيو ا يباشه قسمت خودم شد يچون هرچ ره،ياالنم مطمئنه كه قدمت خ

 نيريمن و ش نيب يدونستم مشتاقه بدونه چ يم. كنه يم تشيهست كه اذ يزيچ هيمعلوم بود تو ذهنش . دينخند ميشوخ به

زدم و دست  يلبخند پر معن م،يشد ياز كنارش رد م ميداشت و داشت نيذره ب ريكه ما رو ز نيريبه نگاه گره كرده ش. گذشته

 .گرفتم رتند ت تيارو كه تو دستم بود، از سر رض نينگ

 نم؟يدوست داره براش بچ يخوب، گل من چ: 

كه  يبا وجود يحت ره،ينم نيياز گلوش پا يزيگذشته چ نمونيب يداشتم كه تا ندونه چ نانياطم "يچيه"كرد و گفت يتلخ لبخند

 :با خنده گفتم.نخورده بود اديصبحانه هم ز

جشن عقد و  ياالن برا نياز هم ديتازه با. يبخور يهوس كرد يهرچ كرده ببرمت بگردونمت تا ديخاله تاك. شهيكه نم يچيه:

 مگه نه؟! رقصم باشه يهمپا گهيد يكيكه  يخواينم. يگل سر سبد باش خواميم! يآماده بش نيريش يعروس

رو  ندويو عمو فر دهيخاله فر هيو بطرف درختها بردم و براش قض دميدستش رو كش...رو از نگاهش بخونم يتونستم خوشحال يم

 :موندم رهيبه نگاه پر اشكش خ... تا اونجا كه خاله به خاطر عشقش پا رو تجربه احساس مادر شدنش گذاشت. گفتم

 كنه؟يم يخاله كار بد ؟يكن يم هيچرا گر: 

 !خوشبخت باشن شهيكاش هم. كار رو كردن نياونا بهتر! نه  -

نتونم بچه دار بشم، اونوقت  دونيبگم؟ اگه منم مثل عمو فر يخوب چطور... روز  هياگه  يعني... من و تو ... روز  هياگه  ؟يتو چ: 

 شه؟يبا من عوض م يتو نظرت در مورد من و عشقم و زندگ

خودم عوض كنم؟ هر وقت اونقدر بد بخت شدم،  يباشم كه احساس و عشق تو رو با آرزو يآدم بدبخت نقدريا يفكر كرد يعني -

 !محو شه نيام از رو زم هيكه سا كنميآرزو م

 دوميآقا فر يروز من جا هيراستش برام سوال بود كه اگه . من حفظت كنه يخدا برا شالهيا. ات محو بشه هيخدا نكنه كه سا! نفسم:

 ؟يكنيم كاريباشم تو چ

 :نگاهم كرد و گفت طنتيش با

 ؟خوام ياز خدا م يچ ،يتو هم خوب باش اد،يبا دل خانومش راه م دونياگه همونقدر كه آقا فر -
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فقط ! خبر نداره ندهياز آ يچكيدونم ه يمن كه م. باالست نقدريخدارو هزار بار شكر كه دركش ا. كه داد حض كردم يجواب از

كه به طور مرتب و با فاصله معلوم كنار هم بودن  ييبه طرف درختها. ميبه راهمون ادامه داد.خواستم امتحانش كنم كه سر بلند بود

 زيبرد و با شوق به همه چ يلذت م عتيبهش نگاه كردم، داشت از طب. ميبرسه ، رفت نيزم به ديذاشت خورش يو چطرهاشون نم

 ..كرد ينگاه م

 ؟يكدوم طرف ميبر ؟يدوست دار يحاال چ: 

 نجا؟يا ديايزود زود م ؟يبلد يليرو خ نجايا -

واسه . كنم يباشه كمكشون م ياگه كار و زنميبهشون سر م اميم ياما من گه گدار. يدو سه بار خانوادگ يزود زود كه نه سال: 

 م؟يحاال كجا بر. رو خوب بلدم زيهمه چ نيهم

 :گفت يبا شوق كودكانه ا. ميرد شد يانار و پرتقال و نارنگ يدرختها ريز از

 .تازه ام يمن عاشق گردو. گردو يطرف درختها ميبر -

 هي.داشت يفيچه ك يدونينم. تكوندم يمن با درخت مپارسال همه گردوها رو . اونطرف ، پشت خونه ميبر ايب. به چشم يا: 

 .نيو بب ايدارن كه ب يخوشمزه ا يگردوها

 ديبا. ميهمه پنهان شده بود ديكامالً از د. ميدرختها انتخاب كردم و بطرف پشت ساختمان رفت نيرو از ب يو خم چيپر پ راه

. نگفته مونده باشه يزيچ ايباشه  يمخف نياشتم از نگند يزيداشتم كه چ يتو دلم احساس خوب. كردم يم يحرفهامو جمع بند

. بار بهش نگاه كردم نيهزارم يبرا! من باعث خراب شدن امروزش بشه يانگار هلدوست نداشتم س. بودم فيخوشحال و رو ك

 !چقدر دوستش دارم ايخدا

گفت  كيبهم تبر نيريش. يبپرس ياخو يو نه م يش الشيخ يب يتون يكه نه م گذرهيتو ذهن كنجكاو و مغرورت م يچ دونميم: 

 ...دلم سوخت يليخ يدونيم. نوروز عقد كنن ديقراره ع. كنه دايو گفت كه اونم خوشحاله كه تونسته عشقش رو پ! بابت داشتنت

 :ابروشو باال زد و گفت  يتا هي يزيواكنش محبت آم چيه بدون

 ؟يگفت زويهمه چ يمطمئن. زنن يداد نم يه كه سر كسك كيواسه تبر ؟يشد يبود كه ازش عصبان نيواسه هم يعنيجداً؟  -

 .كنم فيبعد برات تعر نميتا برات گردو بچ نيبش نجايا ايب... اون بود ريتقص يراستش رو بخوا: 
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با دو تا . دميبراش از درخت گردو چ. كه اونجا بود، نشست ينگاهش رنگ عوض كرد و با محبت بهم نگاه كرد و سر سنگ هوي

گرفت، نوك  ياون درخت بزرگ گردو كه از بس گردو م ريز شهيهم. شكستن گردو اونجا گذاشته بودن يبراكه  كيسنگ كوچ

 فينشستم و بدون توجه به كث نيكنارش رو زم. گردو وجود داشت كستنش يدوتا سنگ برا د،يرس يم نيزم كيشاخه هاش نزد

بودم، شروع كردم به پاك كردن پوست گردو با چاقو،  ست كرده دميسف راهنيو پ ديكه با كفش اسپرت سف دميشدن شلوار سف

شكست و با  يها رو م ردواونقدر با شوق گ نكهيبردم از ا يچقدر لذت م. دستش كه با سنگ اونو بشكنه و بخوره دادميبعد م

 "گفتم يد ماز قص. خورد يتو دهنم و مال خودشو م ذاشتيمال منو م. كرد يم ميهردومون تقس نيكردو ب يوسواس اونو پاك م

شاخ و برگ درختان معلوم  يو به آسمون كه از البه ال رميسرمو باال بگ ديكرد كه با يو اونم شرط م "بذار تو دهنم  فهيدستم كث

 يوقت! خواست يكردم كه اون م يرو م يهمون كار تشيرضا يمنم صرفاً برا! كنم و دهنمو باز كنم تا بذاره بخورمش اهبود، نگ

آبش رو باز كرده بودن،  ياريآب  يكه وقت اومدن خشك بود، و حاال برا يآب يو دستمونو تو جو ميده، رفتش رياحساس كردم س

 يخوب يچه هوا. ميشد، نشست يآب از جلوش رد م يكه جو يانار رو سنگ نماز يتهادرخ كيو نزد ميدوباره به راه افتاد! ميشست

 .حرف زدن بود يفرصت برا نيبهتر. گفت يبه قدرت خدا ماشاهللا م ديآدم با. بود

. در موردش باهات حرف بزنم دميرس جهينت نيبه ا. گرفتم ، فكر كردم هيكه مدت يميبه تصم نيريش يحرفها دنيامروز با شن: 

 !و نور چشمم يشيزنم م گهيمدت د هيو  ينامزدم هست) و عشق نگاهش كردم طنتيبا ش( باشه  يهرچ

 :گفت يخجالت خاص با

 چطور مگه؟ -

دوست داشتم . يشيتر م يدوست داشتن يكنيكارا رو م نيحاال ا ،يهست يو خواستن زيبدون ناز و كرشمه هم عز. ه من ناز نكنواس: 

 .!بردم ياستفاده رو م تيبهشت خدا نها نيو از ا يزنم بود

 :و بدون خجالت گفت يجد يليو خ ديبه صورتش كش يدست

 ..ندارم تيامن گهيكه د نايخاله ا شيپاشو برم گردون پ .ستياز اون خبرا ن. به دلت صابون نزن يخوديب -

! يكن يكه تو فكر م ستميو پست ن شرفيب نقدريپس ا ،ياالنم كه نامزدم ؟يندار تيامن يگيكردم م كارتيمگه من تا حاال چ! وا:

 ...حرف بزن يد لعنت ؟يشناخت ينجوريو پستم؟ منو ا يعوض نقدريهان؟ ا ؟يفكر كرد يخودت چ شيپ
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كه به ذهن  يداشتم از خجالت فكر. متوجه صدام نبودم كه چقدر باال رفته زدمياطرافمون پر از آدمه، فقط داد م نكهيهواس به ا يب

. و نوازشش كنم رمشيتو آغوشم بگ ريس تونستميمن فقط آرزو داشتم اونقدر بهش محرم بودم كه م. مردمياومده بود م نينگ

 يمغزم داشت منفجر م! داشت مانيو بهش ا دونستيخودش م نويبود و ا ميهمه زندگ چوندر موردش بد فكر نكردم،  چوقتيه

زشت بودن ادامه  ايتوجه به پوزخند و  يب "پسر خاله دعواتون شده؟ "ترم كرد ونهيمنو به خودم آورد و د نيريش يكه صدا. شد

 :دعوام، داد زدم

 ؟يمن دخالت كن ليتو مسا يكردچطور جرات  نجا؟يا يتو چرا اومد. خفه شو يخفه شو، لعنت: 

به صورتم زد و  يليس هيكه داشت  يبا تمام قدرت. ديرو حس كردم كه از پشت بازومو گرفت و به طرف خودش كش نينگ دست

 ن،يريش يپا ياز صدا... قدرت نداشت دميبود، شا واشي يليضربه مشتش خ. ام نهيبه س يدر پ يپ يشروع كرد به زدن مشت ها

 يچرا نم. از خودم متنفر شدم. اومده بود فكر كردم شيكه پ يانداختم و به وضع نيخودمو رو زم. شهيم كم دور مداره ك دميفهم

 !، فراهم كنم؟ لعنت به من تيبدون درد سر و اذ نينگ يرو برا يلحظه خوش هيتونستم 

به جان . ميعقد كن نيريقبل از ش يبش يخواست راض يدلم م. ميكنم عقد كن تيخواستم راض. حرفها نبود نيبه خدا قصدم ا: 

گرفتن رو ندارم، برام سخته بهت فكر كنم و دلم  يدور نيطاقت ا گهيد. نهيبرام سنگ يفاصله و دور ني، تحمل ا ياميخودت كه دن

، كنم و اعصابمو راحت هيخودمو توج نكهيا يو برا نميبيدستت خودمو شرمنده خدا م گرفتن يكه برا يبرات پر نكشه ، در صورت

چه  يكه بفهم. چقدر به حضورت كنارم ، محتاجم يروز تمام به مامنم التماس كنم بذاره دستت تو دستم باشه كه حس كن كي

فكر  يحت! يشناخت ينجوريبر من كه منو ا يوا. ينخواستم فكر بد بك ينسبت بهت دارم به خدا نم يانيپا يو ب قياحساس عشق عم

احساسم رو  تونمينم يبر من كه حت يشد؟ وا ينجوريچرا ا. دهيهستم، آزارم م ييم و روچش يپسر ب يتو حس كن نكهيكردن به ا

 ...يوا يا. ارميدرست به زبان ب

 .كنارم زانو زد نينگ!شده بود ريمتوجه باشم، اشكم سراز نكهيا بدون

بهت . حرف رو بزنم نيخواستم ا يا نمبه خد... يتر يتو كه از من مامان. كهينم هيمثالً مرد گر.نكن هيگر نيميتو رو جون خاله س -

 ينم! يبگ يخوا يم يدونستم چ يبود كه م ني، واسه ا ياگه نخواستم ادامه بد. نجاميداشتم كه االن ا مانياعتماد دارم و بهت ا

 ...كه ... چطور بهت بگم ... من  نِيمت يوا... من ... من .  يبهش فكر كن يخوام حت
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برش  يوقت.شد و سرش افتاد رو پاهام هوشيفرصت كنه حرفش رو به آخر برسونه، ب نكهيا بدون ه،يهق هق و گر انيدر م و

 !خدا ازم بگذره! گردوندم، متوجه شدم خون دماغ شده

زود  ديبود و با نييپا يليخ نيفشار نگ. نداشت تيشلوارم لك قرمز گرفته بود، اما برام اهم. بلند شدم و اونو تو آغوشم گرفتم زود

سرش رو گذاشتم رو  راهنم،يشدن پ فيبدون توجه به كث. بود كه اون لحظه تو فكرم اومد يزيتنها چ نيا. دادم يم بهش آب قند

 ! ....تب و تاب بود درعشقش  يكه برا يقلب. قلبم

 و سوم يس قسمت

 

 

 :گفت يبا نگران. برد نيدست به طرف سر نگ.ديگفت و به طرفم دو "ييخدا اي"ما در اون حال  دنيبا د مامان

 .مادر جون قربونت برم بذارش رو فرش. تب داره. رميشد؟بم يجور نيچرا ا -

آب  "و داد زد ديدو نينگ فيبه طرف ك نايم. مامان همه خانوما جمع شدن يبا صدا دميفقط د. ، كجا رفتن يمردا ك دمينفهم اصالً

با اشاره مامان ، . زد يم قراريام بود و قلبم ب نهيرو س هنوز نيسر نگ. شروع كرد به گشتن نينگ فيو تو ك "نيقند، آب قند آماه كن

رو انداز  هيبالش و  هي دهيخاله فر يفور. سرش نشستم يگذاشتم و خودم باال كردنيم يتخته نرد باز هاكه مرد ييرو جا نينگ

 ينيدار كرد و گذاشت رو ب به طرفش گرفته بود، نم ياسيرو كه خاله  يمامان هم اونو پوشوند و دستمال. آورد و داد دست مامان

كم آب  هي نايم. گفت يم يزيچ هي يهر كس.آب قند اومد و اونو دست مامان داد وانيسارا با ل.كه تازه خونش بند اومده بود نينگ

بعدم .داد نيرو كه آماده كرده بود به خورد نگ يو بعد آروم آروم همراه آب قند، قرص اديكه به هوش ب ديپاش نيبه صورت نگ

همونطور . اصرار كنن كه استراحت كنه هباعث شد هم نينگ يحاليب. كرد زيصورتشو تم ش،ينيب يبا همون پارچه نم دار رو عيسر

 اديبه  نيرو قبل از به هوش اومدن نگ ناياعصاب خورد كن خاله ا يكردم ، حرفها ياش نگاه م دهيكه به صورت معصوم و رنگ پر

 :خاله گفت. آوردم

 شد؟ هوشيكه ب يبهش گفت يبرات خاله، حاال چ رميجان؟ بم نيآره مت. بوده ضيطفلك، حتماً مر -

 :كه گفت نيريش يصدا و

 يدرسته م يگفت كه داشت يمگه چ يزيعز نيبه ا نيپسر خاله چطور دلت اومد ؟ نگ! دونم ي، نم يسر چ. باهاش دعوا كرد -
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 ش؟يخورد

 :پنهان كنه جوابشو داد نيد نگدر مور شويكرد نگران يم يبا آرامش كامل كه سع مامانم

 هيفقط . ستين ضيجون عروسم مر يآبج. بوده نيحتماً به خاطر خود نگ. نگفته نياز گل كمتر به نگ نيجون دخترم، مت نيريش -

دردش به جونم ، روزش . باز فشارش افتاده نينخورد واسه هم يامروز صبح هم صبحونه درست و حساب. كم فشارش افت داره

 !خراب شد

 ...ديپسر خاله سرش داد كش. كه با هم دعوا كردن دمياما خاله من د -

 زيلب ر ييچند تا چا ديبر نايپاشو دختر قشنگم با م. يگ يكه م ستيهم ن يهستم ، اونجور انشيخاله، خودم در جر زيعز -

 ...ميهمه شوكه شد يكه حساب نياريب

مطمئن شدم داره . زنهيحرف م نيريبا خنده داره با ش نايكه م دميديم. تنرف گهيد راندازيبه طرف ز نايگفت و با م "يچشم" نيريش

 هيباشه حتماً كس يسهم هرك نايدارم م مانيگرچه ا. موفق باشه شيكاش تو زندگ. چهيمن بپ يكنه كه كمتر به پر و پا يم هشيتوج

 !دوستش داره يليكه خدا خ

 

از دو  شتريرو كه ب يصورت. با عشق و عالقه نگاهش كردم. ديش چرخرشته افكارم پاره شد و سرم به طرف نيحركت دست نگ با

 :پام بود رو گرفتم يدستش كه رو. نگاهش پر از محبت بود. شه داريمونده بودم كه ب رهيساعت تمام بهش خ

تم عقدت گف. نداشتم يبه جان مامان قصد بد. شرمنده تم. خوام يآوردم؟ معذرت م شيكه پ يبابت سوء تفاهم يبخش يمنو م: 

 ديكه اگه دلم برات پر كش م،يريعقد بگ نيريكنم قبل از ش يخواستم زرنگ. كنم كه حداقل حساب گناه و اشتباه از هم سوا بشه

افتم و فاصله رو  يم يكه زد يليس اديبشم  كيبهت نزد اميهم تا م اليتو خ يكه حت يكنباور ن ديشا. سر كنم التيبتونم با خ

كنه  يم ياما هر كار رهيرو دارم كه تشنه تا لب چشمه م يحكم آدم. رميهم دستتو بگ اليندارم تو خ جرات يحت. كنم يم تيرعا

 ؟يفكر كرد يتو در مورد من چ... تو ... اما تو ...يدرك كن نويبودم ا دواريام. دارم ازيمن به حضورت كنارم ن. آب بخوره تونهينم 

 نيكتريكه از كوچ دونهينم نيا قيمنو ال... من  يزندگ... من  نِينگ...  نيبدونم؟ نگ ديدارم با نانياطم يدونم ول يكه من نم هياون چ

رو كه رو شونه ات  يگوشه از بار هي مخوره اگه نتون يم يبه چه درد تيبرام حرف بزنه؟ پس حضور من تو زندگ شيدغدغه ذهن
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 نگ صبورت باشم كه غصه هات مال من بشن؟س يخوره اگه نتونم حت يم يكنه ، بردارم؟ وجود من به چه درد يم ينيسنگ

دست بردم و اشكش رو پاك . ختير ياشك م ،يجواب ايواكنش  نيزدم و اون بدون كوچك تر يلب حرف م ريآروم و ز همونجور

و التهابش به منم  دميبود رو د نياز دور مامان رو كه نگاه نگرانش متوجه نگ. اشك بباره يچشماش بود كه اونجور فيح. كردم

با . به بدنش داد و چشماشو كه هنوز نم اشك داشت بهم دوخت يكش و قوص نينگ. ظهر بود يكهاينزد گهيد. كرده بود تيسرا

 :كجاست و اطرافش چه خبره ديفهم يانگار تازه م. خجالت خودشو جمع كرد

. بهشون نگاه كنم ييونم با چه رود ينم گهيد. روز تورو هم خراب كردم. اومدم يبگم؟ كاش نم ياالن چ. آبروم رفت نيمت يوا -

 ساعت چنده االن؟ حاال من چكار كنم؟

 :تا عمق وجودم سرشار عشق و محبت نگاهش شد. به نگاه مشتاقم چشم دوخت. ش لبخند زدم يدستپاچگ به

سال  كيانگار . يديخواب يپاشو گل من كه حساب. ميگرم بخور ييچا هيپاشو كه دلم لك زده با هم . مييهمه رفتن تو باغ و ما تنها: 

 ...يكرد يشب زنده دار

 ...نشون داد شتريانداختن سرش، خجالتش رو ب نييو پا "نيمت "به پاهام زد و با گفتن  يمشت يآهستگ به

 و چهارم يس قسمت

 

، از زنن يحرف م نيزد و معلوم بود در مورد نگ يبابا كه با مامان حرف م دنيبا د. بود نديشرمش هم برام خوش آ دنيد يحت

 زيچ ميتو زندگ نكهياحساس ا. تنها گذاشتن نيدركشون باال بود كه منو كنار نگ نقدريخدا رو شاكر بودم كه ا. بلند شدم نيكنار نگ

بسته و  يبا چشما كهيبودم از خلوت يراض. شناختم، وجودمو گرفته بود رينبودم و اونو د نيرو از دست دادم كه با نگ ياديز

 "...پرخوابش داشتم

تو  ،يزييسرد پا يپا شدم و در هوا. اونقدر تو خاطراتم غرق بودم كه متوجه گذر زمان نبودم. زنگ ساعت به خودم اومدم يصدا با

 دونميخدا جون قوربونت برم، م "بعد از نماز به التماس كردن به درگاه خدا افتادم  شهيمثل هم. وضو گرفتم و نمازمو خوندم اطيح

كنم مصلحت منو در كنار  يبراش، اما نذر م مهيتصم نيبهتر شهيهم اديب يبه سر هر ك يو هرچ يخوايخوب بنده هاتو م شهيهم

قول . كمك كنم دميد يريكنم اگه به عشقم برسم به هر فق ينذر م. بكنم تويبا اون رقم بزن كه تا آخر عمرم نوكر يو زندگ نينگ
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دم ازش  يقول م. دم عمو رو ببخشم يقول م.... دم يدم، قول م يم قول... نگه دارم يبهم رو انداخت رو از خودم راض يدم هرك يم

 "...بگذرم و حاللش كنم

 كي. رو آغاز كردم يديروز جد ،يبعد از استراحت دو ساعته ا... سوخت يم يخواب يچشمام از ب... كه بلد بودم رو گفتم ينذر هر

. اميو التهاب چه جور كنار ب اقيدونستم با اون همه شوق و اشت ياسترس داشتم و نم. شدم يم كينزد نيبه برگشتن نگ گهيروز د

قرار شد .مغازه خودش پر كرد ليمغازه اجاره كرد و از وسا هي. جدا باز كرده بود يمغازه ا مكه بابا برا شديم يهفته ا هي

. من بود يدهايضامن همه خر استقاللم رو متوجه بشن و اعتبار بابا هايكه مشتر رميمغازه رو هم خودم به عهده بگ يسفارشها

به  دنيرفته بود كمتر حال رس نيكه نگ ياز وقت.افتادم راهبدون خوردن صبحانه  نيخودمو آماده كردم كه برم مغازه، واسه هم

باعث بشه به خودم نرسم و لباسام  يحوصله هر روز دو بار حموم كردن رو نداشتم كه مبادا خستگ ميمثل قد گهيد. خودمو داشتم

بود اما برام قابل اجرا بود  يا هودهيب يفكرها... خواستنم تحملم كنه ياز رو نيقابل تحمل باشم و نگ ريخواستم غ ينم!رهيگبو ب

از  ميكه به اندازه همه زندگ ياون مدت كم اليتو فكر و خ ايمشغول كار بودم  اي گهيد...خواستم يم نينگ يرو برا نهايچون بهتر

شده بود  نينگ يتحمل دور!باشه نيرياما ش نيسنگ نقدريكردم اسارت عشق ا يوقت فكرش رو هم نم چيه...سهم برده بودم ايدن

رو و نه تو  يو محمد و عل نايرفتن و وقت صرف كردن با س رونيرو داشتم و نه ب دهايو بازد ديحوصله د گهيروحم كه نه د سوهان

كردن و  يم فيازم تعر شهيهم هاشيبود چون مشتر يازم راض. ذاشت يبابا هم سر به سرم نم گهيد! نويو سارا و سها و م نايفكر م

همه زحمت .نشم تيكرد اذ يم يسع نيواسه هم هيدردم چ دونستيمامانم هم كه قوربونش برم، م. ديكش يبابا از اون حرفها قد م

همه  يتونستم نوكر يگشت م يبر م نياگه نگ. كردم اما چه كنم كه قدرت تشكر و جبران نداشتم يها رو درك م يها و فداكار

زدم و  يمن حرف م شتريالبته ب. زد يو باهام حرف م ومديكرد م يوقت م نايكه م يگاه گاه... حال و روزم  نياما االن با ا. رو بكنم

 شهيهم. شدم يم تيمن كمتر شده، سخت نبود اما واقعاً اذ يكه واقعاً وقتش نسبت به قبلنها برا هيقض نيدرك ا. داد ياون گوش م

هركس  ناًيقي... آورد يم چشمهام، اشك رو به  ستيكنارم ن شهيهم گهياون د نكهيو حس كردن ا دميد يرو پشت خودم م نايم

 ...شد يم يط يگرفت، اوقاتش همونجور ياون قرار م طيهم در شرا يا گهيد

كه ظهر خورده بودم، تو  يچيانگار ساندو. شام خوردن نداشتم يبرا يياشتها چيه. رمق خودمو به اتاقم رسوندم يخشته و ب شب

 :دفتر خاطرات رو برداشتم و دوباره شروع كردم به خوندن يحال يبا ب. گلوم مونده بود
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 نيگرم نبود اما نگ يليگرچه خ. هوا بود يفكر كنم مال گرم. اما زود خوب شد. خون دماغ شد نينگ گهياون روز جمعه دوبار د "

 .ميروز زندگ نيزتريبود و خاطره انگ يروز خوب.رهدا تيحساس ديگفت به خورش يم

بد، فقط  ايمن خوبم  نهيالزمه كه بب نيزمان نه واسه ا نيگفت ا. در مقابل تمام اسرارهام سه ماه فرصت خواست كه جواب بده نينگ

بهش حق ... زايجور چ نيو ا رهيبگ ادي يكوچولو آشپز هي زيكنار من آماده كنه و بقول عز يزندگ يكه بتونه خودشو برا نهيواسه ا

نشه ،  تيدر موردش بحث نكردم كه اذ گهيقول و قرارها د نيبعد از ا. گهيبخواد و بهش قول دادم صبر كنم تا سه ماه د نويدادم ا

كردم  يم شيراض ديتونست باشه؟ با يم يخون دماغ شدنش چ ليدل يعني. خاطر بود كه نگرانش بودم نيبه ا شتريب دميشا

 .كمكم كن ايخدا! كه خودش بفهمه يدكتر اما نه جور باهاش برم

! باز اومدن اونجا نايخودم فكر كردم كه حتماً خونه خاله ا شيپ. ميمامان خبر داد كه شب رو زود برم خونه كه مهمون دار امروز

در جواب تعجب و سوالم . نوارنو  يلياونجا بود و خ نايس... زدم يسر به سوپر شاد هيكردم اما سر راه  ليزود تعط. حوصله نداشتم

 هي... شدم اما نشدم يخوشحال م ديبا. دونم چرا ناراحت شدم يدوستش داشتم نم يليخ! رهيچه خبره؟ فقط گفت امره خ نجايكه ا

رو  نيهم بهتر نايم يمن برا. احساس رو داره نيا نايتو دلم خوشحال بودم كه س. رو دوست داره نايم نا،يكه س گفتيبهم م يحس

 كيبهش تبر يساختگ ياقيبا اشت... شد يداد، اگه قسمتش م يم نايبه س دابود كه خ يپاداش نيبهتر نايم. نايس يخواستم و برا يم

 يآخه از ك. بود ريدرگ يذهنم بدجور. گرفتم وهيبه طرف خونه حركت كردم و سر راه م. حوصله موندن نداشتم گهيد. گفتم

 دلش رو برده؟؟؟ يعاشق شده و ك يرصت نشد بدونم كف يفاصله گرفتم كه حت ناياز س نقدريا

 ليشام سبك ، زود خورده شد و وسا نيواسه هم انيقرار بود بعد از شام ب. و آماده بودن دهيهمه لباس پوش دميخونه كه رس به

شد  يروش نم. ه داشتدلشور ناياما، انگار م نطوريمامانم هم. ديرس يبه نظر م يبابا چهره اش راض. زودتر از اون جمع و جور شد

. استرس نداشت نايوقت م چيه نايواسه اومدن خونه خاله ا. دستش به هم مال استرسشه دنيچيپ همهاون  دونستميم. بهم نگاه كنه

و تو  ديدست دور گردنم انداخت و گونه مو بوس نويكه م دمياز مامان پرس. خونه مون اديقراره ب يدونم ك ينم ياومد حت ادمي

و اون به  هيك دمياز مامان پرس. يرفت خاستگار يهم امشب م نايس. وا رفتم "اديخواستگار م يواسه آبج "كنان گفت  گوشم پچ پچ

مامان به نگاه . رفت رونيانداخت و از اتاق ب نييكرد، سرش رو پا يهم كه نگاهم م نايم. نگاه كرد نايبه م ديجواب با ترد يجا

 :متعجب من لبخند زد و گفت 
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 .انيخونه نرگس خانم م. پسرم ستين بهيغر -

خواد داماد  يم نايكرد بدم اومده س يمامان فكر م. دميو ابرومو تو هم كش اوردميخودم ن يكردم اما به رو يداشتم دق م يخوش از

آماده بشم ، تا من ... بگم نايبه س يصدا رفتم و خودمو آماده كردم كه چ يب. مثالً بهم فرصت داد فكر كنم نيخانواده بشه واسه هم

خودمو زدم به اون راه كه . رفتم ييخوش آمد گو يمنم پشت سرش برا. رفت اطيباز كردن در ح ين برايزنگ در رو زدن و مب

به دستش بود  ميبود دسته گل مر نييسرش پا. برسه نايتا به س. گفتم ييبه همه شون با تعجب خوش آمد گو. نيدونم اونا ك ينم

رفتن ، ازمون  يم ييرايو باباش كه با استقبال مامان بابا به طرف پذ نخورده ماما هيصبر كردم . بود ادهسيدسته گل جلوم وا نيو ع

تو  دمشيشو گرفتم و كش قهيبه دو دستم . اطيتو ح اديبرگشتم كه منتظر اجازه بود ب نايبه طرف س. بعد حرفمو بزنم رنيفاصله بگ

 :منم شروع كردم. تنگف يچيانداخت و ه نييشو بازم پاچون سر. تعجب كرد اما انگار انتظار داشت.اطيح

 فقط بهم بگو چرا؟. يدونستم چشم به ناموس دار ينم. يفكر كردم حرمت سفره مونو دار: 

 :جواب داد يمانيآروم و بدون پش يليخ. آورد نيياش پا قهيگرفت و از  نانيبا آرامش و اطم دستمو

قسم كه نه خواستم  مونيبه برادر ست؟ين ادتي.... يشرط كرد. يخودت باخت. همنم بش يخوام زندگ يبود، م تيزندگ نايم -

 چيه. اش شده فتهياز من مامان ش شتريبا كماالت هستن كه ب نقدريخانومم كه ا نايم. كنم نه نون بخورم و سفره پاره كنم ينامرد

 يكن ياگه اونقدر بدم كه فكر م. يشناسيدمو ممنم كه خوب و ب. رد و بدل نشده نمونيب يف، حر يوقت به جز سالم و احوالپرس

 ...االن برم نيخانم رو ندارم، بگو كه هم نايم اقتيل

 و پنجم يس قسمت

 

 :و تو گوشش گفتم دمياونو به آغوش كش. و دور كمرش انداختم دميكه تو دستش بود كش دستمو

خوبه و  يليخ نايم! ينكن ياالن گفتم كه گلگ. اميدرمجفت چشماتو  يارياشكشو درب زه،يچقدر برام عز يدونيكه م نايبه جان م: 

 !رو داره يخوشبخت اقتيل

خورم اگه اون اشك  ياشك؟ قسم م. براش درست كنم و خوشبختش كنم ينيريش يبده بتونم زندگ قياز خدا خواستم بهم توف -

به خودم اومدم و ! باشه نايال اون شخص مچه برسه حا. رو داشته باشم يانداختن كس هيكه دل به گر ستمين يمن كس اره،يمنو درن
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 :دميازش پرس

 بودن؟ انياونا هم در جر ؟يبچه ها چ: 

از  يكي. بشه، بعد اقدام كنم يطرف هي نيتو و نگ هيمنم منتظر بودم قض. رهيمامان اصرار داشت برام زن بگ. شد ياتفاق يليخ -

 يبود كه به مامان راستش رو گفتم و متوجه نشدم عل نيا. نخش نبودممنم كه اصالً تو . ناصر بود كهيكوچ يمامان آبج يداهايكاند

. و دادشون به هوا رفت غيتا اقرار كردم و تلفن قطع شد، ج. دن يگفتم، گوش م يبه مامان م يتلفن همنو ك يو محمد دارن حرفها

كه  ييحرفها نياز هم... دميرخوردت ترساز ب... خوب ... اما راستش ميايب نيقرار بود زودتر از ا. بود كه ناصر متوجه شد نيا

 !يبرادر نداشته ا اماونم واسه تو كه بر. ستيتو مرامم ن يمن نامرد... يزد

منم كه دوتا ... حرفها نيو از ا يبد ديبا تويو زندگ يكه شرط بست نيداده بود چيسه پ ريگ يپس بگو چرا اونجور... نامرا يآ: 

 !كاليگوش درآوردم اندازه پار

. كردم يقضه،حس م نيرو از برخورد من با ا نايترس م. ميدست در دست هم وارد خونه شد. دميو دوباره به آغوشش كش ديخند

نشد و مجلس  يپرداز هيبه حاش يازيشناختن، ن يچون هردو خانواده همو م. دميديخواهرمو م يشكرت كه خوشبخت ايخدا

حج تمتع  كيدر تابستان با مهر  يد در پنج شنبه همون هفته و عروسعق راربا ق ت،يميو صفا و صم يدر كمال سادگ يخواستگار

 "نوكرتم ايخدا. دميد نايرو بر لب م نانيو لبخند اطم نايرو در نگاه س تيبرق رضا ،يوقت خداحافظ. ديرس جهيبه نت نا،يم يبرا

 :بعد رو باز كردم و خوندن رو از سر گرفتم صفحه

 يشرم. داشت يبيشرم و صبر عج اقش،يبا همه اشت نايم. ديرس نايو م نايكردم روز عقد س يزودتر از اونچه كه فكرش رو م يليخ "

انگار رو ابرا  گهيسنا كه د. رفت يخاله نرگس راه به راه قربون صدقه اش م.ترش كرده بود يو دوست داشتن باتريكه صد برابر ز

 ت،ياما باز با اون همه رعا اديب شيپ نمونيب يواستم كدورتخ ينم. اديگفت كه نم يليدل چيه بدونهم دعوت بود اما  نينگ. بود

بود كه ذهن خسته و  يانصاف تر از اون ياما كم لطف تر و ب... خوام حضور داشته باشه يآرزو داشتم احساسم رو درك كنه كه م

هم در اومدن و دو ساعت بعد  به عقد نايو م نايبرگزار شد و س يوشو خ يمراسم به خوب ن،يبا وجود ا! كرد يقلب مشتاقم تصور م

. از خونه خاله نرگس همه رفتن ريبودن، ختم جلسه اعالم شد و به غ اطيداخل ح ونيكه خانمها داخل خونه و آقا يكوبياز رقص و پا

من . ، و صرف شام عزم رفتن كردن همهكردن خونه به كمك  زيخونه خاله نرگس هم بعد از تم. و خونه عمو ياسيخونه خاله  يحت
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هم از خدا خواسته  نايس. دونست و با من همراه شد يم نايم. سر بهش بزنم  هيخواستم برم  يقرار بودم، م يب نينگ دنيد يكه برا

فاصله  و نايو م نايس يشدن قدمها واشيمتوجه  ميتا راه افتاد. ميكرد يملحق شد و با همه خداحافظ نايبه ما، در واقع به م

دلم  نكهيا يبه جا! زهير يبه دلشون م ايشن ، محبت دن يدو نفر به هم محرم م يگن كه وقت يم راست. گرفتنشون با خودم شدم

 ".كردم يريعاقبت خ يدعا نيخودم و نگ يبرا دم،يكه كش يقيخوشحال شدم و با نفس عم ره،يبگ

 يضياومد و اون مر يتو مراسم م ديگله كردم كه با نياز اون شب كه از نگ. باز چند روز رو ننوشته بودم. بعد رو باز كردم صفحه

انگار . كرد كه مشكلش فقط فشارشه يرو بهونه كرده بود، باز با هم بحثمون باال گرفت كه اون بهم بگه چش شده و اون انكار م

صاً ازم رو مخصو يزيچ هيكنه و داره  ياما من مطمئن بودم اشتباه م! اومدن فشاره نييپا ليدل جهيسرگ نكهياز ا ريبلد نبود غ يچيه

 كيافتادم، اما جوابشون با اشك و هق هق فقط  زيعز يبهش التماس كردم، ازش خواهش كردم، به دست و پا. كنه يپنهون م

دو سه روز بعد . ادينكنه و بهش فشار ن هيگر گهيدلم د زيعز نكهيا طرفقط به خا. مجبور شدم قبول كنم "نهييفشارش پا "جمله بود 

 زيذاشت و عز يسر به سر من م. خواست يكه دلم م يشد و شد همون دختر شاد و شنگول و پر انرژ خوب نياز اون شب، حال نگ

بار با هم  هي. ميبا هم بود صبحجمعه هم كه از  يروزها. ميساعت با هم بود كيرفتم و  يهر شب خونه شون م. كرد يم تيرو اذ

تك تك اون خاطره ها . دميخر يو براش كادو م زيبازار همراه عز ميرفت يبار م هي،  ميپخت يم كيبار ك هي م،يكرد يدلمه درست م

منو پر  يچشمها طنت،يو ش يكه در اوج شاد يزيتنها چ! وستهيكردم همون لحظه به وقوع پ يبرام روشن و زنده بود و احساس م

 يه قبل بهتر شده و با قرصهاداد كه نسبت ب نانيبهم اطم. بود گاهشيآزرد ، خون دماغ شدن گاه و ب يرو م نياضطراب و دل نگ

روز  كهيبا وجود دميد يبودم چون م دواريو منم به گفته هاش ام شهيكرده، داره بهتر م زيكه دكتر براش تجو... و  ميآهن و كلس

 شويهر وقت هم علت الغر. دادينم يگونه هاش قرمز بود و به قول معروف صورتش نشون از ناراحت همشد، باز  يبه روز الغر تر م

 :گفت ي، م دميپرس يم

 ".رو صورتم نذاشته يريتازه من خوب الغر شدم كه تاث. كنن ياالن مد شده و همه دارن الغر م يجان، الغر نيمت"

 نايرو دائم خونه مون و كنار م نايو س نياز اون طرف مامان بابا هم عادت كرده بودن كه منو با نگ. برام قابل قبول بود حرفهاش

 !ننيبب

از تعجب داشتم . گفت كه دوست داره بره صورتشو اصالح كنه نينگ روزيد. گذره يم ميكه به باغ رفته بود ياز روز ماه كي "
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شد بره و  يم يچطور راض! عقب بره شيكم روسر هي،  ميبا هم يوقت نكهياون كه شرم حضور داشت از ا. آوردم يشاخ در م

داشته  يچه عكس العمل ديبكنه، من با يرييتغ نيبخواد همچ نيودم كه اگه نگفكر نكرده ب نيتا امروز به ا. كنه يصورتشو دستكار

بكنه  ياما اون كه از اون دخترها نبود كه بخواد چشم و هم چشم... كار رو بكنه اما نيكه انگار مجبوره ا دميد يتو نگاهش م. باشم

 "...بهونه رو آورد نيمن ، اون ا رتيو ح تعجب مالاما در ك... كار رو بكنه نيبادوستاش ا يو صرفاً به خاطر همرنگ

 و ششم يس قسمت

 

اما در ... كار رو بكنه نيبادوستاش ا يبكنه و صرفاً به خاطر همرنگ ياون كه از اون دخترها نبود كه بخواد چشم و هم چشم اما

چقدر دلتنگش . و لبهام نشستر يرمق ياون روزها لبخند ب يآور اديبا  "....بهونه رو آورد نيمن ، اون ا رتيكمال تعجب و ح

كه مخالفت كردم اما اون حرف آخر رو زد و گفت  يبا وجود": با صبر و حوصله دفتر رو ورق زدم! هاش يريبهونه گ يحت. بودم

 يچرا اجازه گرفت؟ چرا ازم سوال كرد وقت گهيخواست حرف ، حرف خودش باشه د ياگه م. بهم برخورد. كنه يكارو م نيكه ا

. تونستم كه تو ذوقش بزنم يحال نم نيبا ا يول! شتتعجب و سوال دا يبرام جا يناگهان رييتغ نيآخر رو گرفت؟ ا ميخودش تصم

با .. رهيكرد و اصرار داشت كه با زور ازم اجازه بگ ديبهش گفتم كه دوست ندارم اما اون تاك. دلخورش كنم ذاشتيمگه دلم م

هفته اجازه  كيتا ! زهيخاطرش قبول كردم و گفتم كه هرجور باشه برام عز تينبودم، اما به خاطر رضا يكه ته دلم راض يوجود

خاتمه  يدور نيمنم از خدام بود زود درسش تموم بشه و به ا. تمركز كنه ديدوره داره و با انيگفت امتحان م. نداد برم خونه شون

 اديخواستم ز يكه م يزيدر مقابل چ يون دورتحمل ا! افتهيعقب ب يبهونه عروس نيو به ا افتهيدرسهاش رو ب دميترس يم.بدم

محرومم،  دارشيمدت كه از د نيكه بتونم تو ا دميجدا كش ياتاقم خط تلفن يبرا ليدل نيبه هم. تحمل بود لسخت نبود و قاب

همه . شد شتريبهش ب مياز اون به بعد بود كه وابستگ! نشه و بهم بگه تيالزم داشت اذ يزيحداقل باهاش در تماس باشم و اگه چ

تعجب داشت  يابراز عالقه و عشقش برام هم جا. گفتيتلفن راحت برام م شتتونست رو در رو بهم بگه، از پ يرو كه نم ييحرفها

كرده، منم  يرو برام معن يدارم و حضورش زندگ اجيدوستم داره و همون اندازه كه من بهش احت دميد يكه م يخوشحال يهم جا

 نيتر از ا شيپ يليكنه خ ياعتراف م شتلفن زودتر به عشق يپا دونستميبار بهش گفتم اگه م هي! رهدارم و دوستم دا تيبراش اهم

كه  يمن. ديخند يحرف از ته دل م نيو با ا يبش ريجوگ دميترس يگفت م يو م ديخند يافتادم و اون در مقابل فقط م يبه فكر م
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خبر  همب نيهفته طاقت فرسا ، نگ كيباالخره بعد از . دونستم يو ملبخندش برام با ارزش بود، قدر لحظه به لحظه خنده هاش يحت

ذاشت  يوقت نم چيچون ه.خوب براش بودم هيهد هيبار تو فكر  نياول يبرا. دنشيبرم د تونميداد كه امتحانش تموم شده و من م

 ميمامان بابا بمون شيار شده پگفتم كه قر يم يمنم به شوخ. يريباهاش خونه بگ يگفت جمع كن كه بتون يگرون بخرم م يزهايچ

 نيو من خوشحالم كه ا ستين يخونواده رو دوباره تجربه كردن، شانس هركس هيگفت حس داشتن  ياز حرفم م يو اون راض

پسر  هيبره و تازه  نينگ ذارهيبا خنده گفت كه نم زيبار عز هيكه  ميكرد يحرفها رو تكرار م نيا نقدريا! شانس به من رو آورده

آرم چقدر  يم اديكه به  يگاه... ميديخند يو م ميكرد يم بحثمهم ، ما هم با هم  يزهايمثل دعوا كردن سر چ. كرده دايپ مثل من

 زيدر حضور عز نيدغدغه ذهنم بود كه چطور با نگ نيرو به رو بشم و ا زيبرام سخت بود كه با عز ن،يبا نگ يياول آشنا يروزها

هم تو جمعمون  زيخودم بودم كه دوست داشتم عز نيا گهيد ن،يچون بعد از نشان كردن نگ .انداخت يحرف بزنم، منو به خنده م

كرد و  يوقتها كار رو بهونه م يليخ زيگرچه عز. نميبب نينگ يرو تو چشمها يو خوشحال تيشد كه برق رضا يباعث م نيباشه و ا

هم اونو  نيو نگ زيبود كه مطمئن بودم عز ينيريحس ش نيحال باز حضورش برام عادت بود و ا نيذاشت اما با ا يما رو تنها م

مزخرفات  نياما من به ا ارهيم ييعطر شگون نداره و جدا دنيگفتن خر يم. عطر خوش بو گرفتم هيبار براش  نياول يبرا... دارن

همه ابروشو زده بود و به  .خوردم كهي دنشيرو برام باز كرد، از د اطيدر ح يوقت... بود تياهم يدادم و برام ب يو خرافات گوش نم

 ياز تعجب خشكم زده، با حالت معصوم ديفهم. به خودش گرفته بود يحالت زنانه ا صورتش. بود دهيكمان كش يابرو هيجاش 

 :طرف خم كرد و گفت كيسرشو به 

 !در بده يتو جلو ايحداقل ب ؟يجواب سالممو بد يخوا ينم -

 چرا؟.يكارو بكن نيقرار نبود با خودت ا ه؟يچه وضع نيا ن،ينگ: 

و  ديشرتم رو گرفت و به طرف داخل كش تيسو نيزد و گوشه آست ياشك تو چشماش جمع شده بود اما لبخند محزون نكهيا با

 :گفت

حرف  يتلفن. نمتيبب يايو ب يچقدر دلم برات تنگ شده بود؟ هزار بار آرزو كردم قولت رو بشكن يدونيم.تو تا بهت بگم ايحاال ب -

از خدا خواسته از دستم  نقدريدونستم كه ا ياما نم يايحماقت رو كردم و گفتم كه ن نيدونم چرا ا ينم دن؟يمثل د هشيم يزدن ك

 ؟يكرد دايرو پ گهيد يكينكنه ... يودكه دنبال بهونه ب يشد ريس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠

كه تو حرفهاش  يشوخ. خواد ذهنم رو از موضوع صورتش دور كنه يزد و من احساس كردم كه م يو بدون وقفه حرف م زيكري

از  شتريب... تونستم كه خودمو گول بزنم يكرد، نم يابراز عالقه م يجور نيبار بود ا نياول كهيبا وجود.بود، لبخند رو به لبم آورد

 !بودمخودم به فكر اون بودم و نگرانش 

و من  يكه به درسهات برسبه خاطر خودت اومدم . ديكش يدلم برات پر م. نمتيبب ريآروم باش بذار س كمي زم،يعز واشتري: 

حرفها تو  نياز ا يخوديپس ب. شهيبرام تو نم يچكيدر ضمن ه! يافتاده رو پاس كن يمجبور نباشم كه صبر كنم تا درسها چارهيب

 نيتو رو خدا بب ؟يكرد يشكل نيا نتويشده كه صورت نازن يچ نميحاال بگو بب ؟يشد وجهمت. ستيدهن من نذار كه اصالً درست ن

 ...هچكار كرد

 نيواسه هم. و قلبم فشرده شد دميد ديرو كه از گوشه چشمش چك يباشم، اما من اشك دهيكرد د يفكر نم. انداخت نييپا سرشو

 ...در امدم ياز در عذرخواه

زودتر دست به كار بشم و  ديبا گهياالن د. هم خوشكل بود يآخه تو صورتت همون جور. نگفتم يبد زيمن كه چ. منو ببخش: 

 خوب؟. بهت چپ نگاه نكنه ير دل خودم بذارم كه كسببرمت و

 :و با لبخند بهم چشم دوخت و گفت ديچشمش كش ريبه ز يدست

 يكي نياز ابروهامو ناكار كرد، مجبور شد ا يكيزد . گهيبود د شگرياون آرا ريخوب همه اش تقص ؟يگفت يبد زيمگه من گفتم چ -

بد  شيكي گهيد... ها بهش خورد و دستش اومد جلو ياز مشتر يكيپشت بچه تا اومد دست عقب بكشه از . رو هم جفت اون كنه

 بد شده؟ يليحاال خ. دارهرو هم ور  يكيفرم شد، مجبور شد اون 

مجبورم دست به كار شم كه  نهيواسه هم. يكوچولو شكل تازه عروسا شد هياما  ياتفاقاً خوشكل شد اد؟يبهت ن يزيچ شهيمگه م: 

 ...بشه مونيخودش پش نكهيالبته قبل از ا ارن،يتازه عروسم رو از چنگم در نكاله نمونه و  يسرم ب

به  زيعز يبا صدا. ديخند يكرد و حاال از ته دل داشت م يم هيگر شيبود، چند لحظه پ بيچقدر عج... زد يسرخوشانه ا لبخند

خوشحال  يليخ. نيكادو رو دادم به نگو  زيرو دادم دست عز ينيريش. بهش عرض ادب كردم يگرم و خودمان يليخ. خودم اومدم

 يو اصالح صورتش و نه به حجابش كه حت شيبود، نه به آرا نينگ ضيرفتار ضد و نق ريهنوز فكرم درگ... تشكر كرد يشد و كل

 "! دميديتار موشو هم نم كي
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گذروندم و االن  يهفته رو م يهاكه با خوندنش روز يشروع كردم به ادامه دادن دفتر. ادامه ننوشته بودم. رو باز ورق زدم دفتر

چند  نيا يعني... كرده بودم يمدت چند بار دفتر رو دوباره خوان نيدونم تو ا ينم. نيبودم به شمارش معكوس برگشتن نگ دهيرس

.. ميريبگ اكجيرو  يعروس نايو س نايبا م ديو ع ميما هم عقد كن نيو بگه مت اديكاش ب اد؟يكنم تا ب تحملتونم  يمونده رو م يروز باق

 !بود دنيكردن و انتظار كش الينوشتن بهتر از خ. قلمم رو برداشتم. چقدر دلم براش تنگ شده بود

 يب نيخبرم و ا يب نيسه هفته است از نگ. باره و منم دلم گرفته يبرف م. هيهوا سرد و زمستون. هست ياول د ياالن روزها "

 يبه فكرش هستم و براش ب ديفهم يكاش م. شدم يم ايشتم كه حالشو جوتلفن تماس ازش دا هيكاش حداقل . دهيزجرم م يخبر

 !تابم

بار مژه  هي.. كرد يم يرييتغ هيبعد از اون روز هر روز . گذره يم يليخ دم،يبار صورت اصالح شده شو د نياول ياون روز كه برا از

... كرد يابراز عالقه م يعاد يليو خ ديخند يم شهيهم. .اومد يم رونيبا حجاب كامل ب... كرد يبار ابروشو كوتاه م هيزد،  يهاشو م

كه به  يزيهرچ ايفدات بشم و  اي نيواسه مت اديهم بگم دردت ب يتو شوخ يذاشت حت يبود كه نم نير نكرد ، اييكه تغ يزيتنها چ

 يجور نيا ياشاره ا نيرداره كه هر بار با كوچكت يهمه آلرژ نيتعجب بود كه چطوره ا يبرام جا! بود هيقربون صدقه رفتن شب

روزها پشت سر ! كردم يقبول م تشيرضا ياون الفاظ استفاده كنم و منم برا زا ديكشه كه نبا يو برام خط و نشون م! زهيريبهم م

 كي. بود يخوشحال يبرام جا نيهم كمتر شده بود، و ا نينگ يخون دماغ شدنها. شد شتريما ب نيب تيميهم گذشت و رابطه و صم

 نايس. به راه يشارژ بودم و كار و كاسب ودمخ. زدم يحرف م يباهاش تلفن ايخونه شون بودم و  اي. منوال گذشت نيبه هم گهيماه د

 يخبر نامزد. افتاده بودن رو پا بند نبودن يدو عروس نكهيسها و سارا هم كه از ا. و شاد يهم راض نايور دلم بود و م شهيهم كه هم

تعجب . نامزد كرد دمشبو دهيشون كه اتفاقاً چند بار د هيكه با احمد، پسر همسا دميد يج ناباوردر او. ديهم به گوش رس نيريش

دوران  يهمه دوستها. بود ياسيخونه خاله  يميقد هيهمسا ياز بچه ها ديسع. قراره عقد كنن ديگفت با سع نيريكردم، چون ش

آن به  هي... ميبا هم در ارتباط نبود گهيشهر رفته بودن و د نيچون از ا ميخبر بود يبه بعد ازش ب يو از ده سالگ ميبود يبچگ

 اما دروغ چرا؟ واقعاً الزم بود دروغ بگه؟! كنه كيخواسته حس حسادت منو تحر نيريش نكنه ديذهنم رس

هم عقد كه با  يدر مقابل اصرار من گفت كه تا وقت يهم دعوت بود ول نينگ.  نيريكردن ش يمراسم نامزد ميقرار شد بر بهرحال

و اون الم  ديكه عمو ما رو با هم د ياز وقت! بود ينيب شيبرام قابل پ مشيتصم نيا! وارد مراسم هامون بشه ستي، حاضر ن مينكرد
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 ...بودم نيبرخورد نگ نيا ظرشنگه رو به راه انداخت، منت

. 

 و هفتم يس قسمت

 

. اون روز جمعه بود ادمهيخوب . بودم نيبرخورد نگ نيت، منتظر او اون الم شنگه رو به راه انداخ ديكه عمو ما رو با هم د يوقت از

داد  شنهاديپ ني، نگ ميگذرون يمدت، جمعه رو با هم م نيشد كه چون طبق معمول ا نيو قرارمون ا ميحرف زد يشبش با هم تلفن

 يداد كه فردا خودش برا شنهاديمن ، پ دييبا تا. ميبكن يخاطره ا ديو تجد ميبر م،يكه بار اول با هم رفته بود يكه با هم به پارك

رو به  ناي، م ناياما س. رو نايو البته س ميرو هم با خودمون ببر نايقرار شد م. ميساده درست كنه و ما مهمون اون باش يغذا هينهار 

دونستم  يم نكهيبا ا. شهياونها به من مربوط نم يخصوص يگفت كه مكانها! كجا منذاشت بدون يدعوت كرد و حت يا گهيد يجا

و  رفتيخواهرم رو به خلوتگاه ببره ، اون قربون صدقه ام م ذارميسر به سرش گذاشتم و گفتم كه ازش دلخورم و نم كنهيم يشوخ

با هم داشته باشن، تو دلم ممنون بودم  خلوت هي نايگفته كه خودش و م ينجوري، ا نيو فقط واسه ا ستين يخاص يكه جا گفتيم

 يو جز اسم و بحث در مورد اون، زندگ نيشده نگ ميكه زندگ كرديخوب درك م ديشا. شنينم نيت من و نگكه اونها هم وارد خلو

كه  ياما از وقت داديمانجام  نايكه قبالًها م يكار.بودم لباسهامو اتو بزنم دهينرس. به كمد لباسهام نگاه كردم. نداره يفيتعر چيمن ه

به ! يمشك نيبا شلوار ج ديسف راهنيپ هي. آرودم رونياتو شده تو كمد رو ب يها لباسهاتن ليدل نيبهم.نامزد كرده بود نذاشته بودم

كه مامان مشغول  ميانگار طبق معمول مهمون داشت. رفتم رونيو سرحال از اتاق ب دميشرتم رو روش پوش تيسو. نظرم خوب بود

نه  ينه تو باش شهينم. ايزود ب ياگه تونست انيب نايت اقراره خونه عمو "زد و گفت يبه نگاه پر سوال من ، لبخند. بود اطيشستن ح

 :منم لبخند زدم و گفتم "نايم

 ن؟يكن يها رو دعوت نم ييچرا خونه دا. نيريگ يخوب با عمو گرم م: 

حاال منتظر . نجايا انيدر ضمن، عموت خودش زنگ زد و گفت م. رهيجوب نم هيعموت با اونا آبشون تو . خود نزن يحرف ب -

 ؟يايباشم ب

جمعه رو  هيهفته  هيكه تو  يدونيخوب فدات شم م. عشقوالنه گنيم نيبه ا. يبابا رو دار يلهايفام يهمه هوا نيقربونت برم كه ا: 
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از اونطرف ، دوست دارم . ميچقدر با هم مشكل دار يدونيبشه؟ خودت كه م يدق زل بزنم به عمو كه چ نهيو مثل آ اميدارم اونم ب

 نميبب خواميم. نيپارك ملت، مهمون دستپخت نگ ميقراره امروز بر. مثل هر جمعه ام،يمغربم نم كيتا نزد. باشم نيامروز رو با نگ

 .گردميسالم برم اي مارستانيب ندازهيمنو م

بگو كه ندونه تا  يكيبه  نويا! پسر، قدر بدون يستين نيتو هم نمك نخورده دست نگ. ماهه كهيت هيعروسم . خدا نكنه مادر جون -

. دارميشام نگهشون م ياگه شد برا. جون برسون زيسالم منو به عز. برو، برو بهت خوش بگذره. شهيقند تو دلت آب م ادياسمش م

 .خوام دلخور بشن و ازت گله كنن يمن.رونيب يبا دوستات رفت گميم

 ريمغازه تعم هيبهت نگفتم كه با هم  يراست. زنميهم م يسر به محمد و عل هيسر فرصت . نميفقط نگو با نگ. فدات شم مامان جان: 

ماهه دست به كار شدن، جمعه  كياحتماالً چون تازه . بهتره يكارياما از ب ستيگفت درآمدش خوب ن يم يزدن؟ عل يبرق ليوسا

 .موفق باشن يبهت بگم براشون دعا كن كردنمامان جان سفارش . ها هم باشن

. نشه رتيبرو مادر كه د. كنم يبهشون بگو حتماً سر نماز براشون دعا م. نزياونها هم مثل تو برام عز. خدا كمكشون باشه -

 .مواظب عروسم باش

 مانيا. باشه يكمكم كن كه ازم راض. بهم قدرت بده كه دل مادرمو شاد كنم ايخدا. گفت يعروسم م يبا چه عشق. بگردم دورش

 .نامتيو ق ايباشن، سعادتمند دن يكه مادر و پدر ازش راض يدارم هركس

 زي، عز ستيخونه ن يو بپرسم كس اميتا به خودم ب. اديآب م يدر بازه و صدا يكه ال دميجون، د زيدم در خونه عز دميرس يوقت

و  ديكش يداد د،يتا منو د. كرد سميدرب آورده بود، رو به من گرفت و سرتا پا خ يبه جلو دنيآب پاش يشلنگ آب رو كه برا

شوره  يجلو دروازه رو م يك زييجون تو پا زينبود بگه آخه عز يكي. بود سيخ يحساب اسملب .گرفت نييآب رو به طرف پا لنگيش

اومده بود  زيعز يوا يا يكه با صدا نينگ! مامان افتادم و به خودم جواب دادام خوب معلومه، مامان خودم اديبه  ؟يشيكه شما دوم

 يكردم كه از دستم فرار كرده بود و ورود نيرو به نگ تيبا جد و اطيرفتم تو ح. خنده و منم مثالً اخم كرده بودم ريدم در، زد ز

 :بود گفتم ستادهيهال ا

برو لباسهامو اتو بزن خشك شن وگرنه سرما بخورم وبال  ايخانم خوب خونه دار ب هيمثل  ،يكن فينشونت بدم ك يخنده ا هي: 

 .شهيخنده زهرت م شم،يگردنت م
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 :ابروشو باال داد يتا

 .يتو كفش بمون رميازت بگ يحال يكن تياذ نيبه جان مت. باشه، هر وقت زنت شدم رجز بخون ريخ يديخواب د -

 ه؟ينجوريا: 

بقول . اديدلم نم دونستيم. گم ينم زيبه عز يزيمطمئن بود چ. خودشو از تك و تا ننداخت نينگ. رو صدا كردم زيبلند عز يصدا با

و  "كنم، مثل من مرد باش و پر جذبه لتيخاك تو سر زن ذل "گفت  يسرم و م تو زديم ديديرو دور م نايكه هروقت چشم م نايس

جا  "نميب يچشمام رو م يافته، نگو سو يچشمام م ياتفاق خوب برا هيامروز  گميم ياز صبح ه نم "گفت ياومد م يم نايبعد كه م

كه رو به  زيگفتم و به عز يلتيخاك تو سر زن ذل هيتو دلم . گرفت يم شگونميهم ن نايرفتم، س يم سهيو منم از خنده ر داديم يخال

 :روم بود گفتم

 .لباسمو بكشه يزحمت اتو نيحوله بهم بده بندازم رو شونه ام، نگ هي زيقوربون دستت عز: 

 ...منم خنده ام گرفت. ديخند يم زير نينگ. گفت و رفت تو يچشم پسرم زيعز

 بار گذاشته؟ يحاال خانم خودم، واسه نهار چ.يخنده به لب باش شهيهم شالهيتونم بگم ا ياما م ،يآد بگم رو آب بخند يدلم نم: 

 !كوكو يوگرنه كوكو ب. كن تيرعا زيعز يهمه راهو؟ خواهشن جلو نيا رهيم ياوه اوه، ك -

كرد  شده كار را كه ياجاق رو خاموش كرد ريپخته تو فقط ز زيعز اي يحاال وجداناً خودت پخت. ول يا. ميكوكو دار. آخ جون: 

 آنكه تمام كرد؟

حرف گنده زدن، لباستو  يبه جا ايب. حاالم خودتو لوس نكن. رونيب مياز صبح مشغول بودم كه زود تموم بشم بر. نيبد نشو مت -

 !ستمين يمن پرستار خوب يسرما بخور. يزنيم خي يعوض كن كه دار

 :گفت يبا نگران. عطسه كردم هي يالك

 ؟يدسرما خور يديد. تو ايزودباش ب -

 :كه اضافه كرد د،يمو د ركانهيانگار لبخند ز بعد

 .گميراست م نيبه جان نگ. يكنم تا تهش رو بخور يو مجبورت م ذارميقابله آش عدس برات بار م كي شميوگرنه مجبور ب -

و فقط تو آش رشته  اديبدم م يياز عدس تو هر غذا دونستيم. خوب بلد بود چطور جوابمو بده. دميشو د ثانهيبار من لبخند خب نيا
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 ستادميا ينفت يرو اتو زده بود و خودمم جلو بخار راهنميپ. ميزد رونيرو نشون بده، از خونه ب ازدهيساعت  نكهيقبل از ا. خورم يم

حوله كه رو شونه ات  نيبا ا يشد ييروستا يمثل بچه ها گفتيم. شده بود زيكارم باعث خنده عز نيا. تا خوب شلوارم خشك شد

رو كه پر بود از ظرف و استكان و سفره و قابلمه  يسبد دم،يديبه پارك كه رس. دميخند يخنده هردوشون م دنيمنم از د .يانداخت

رو انداختم و  راندازيز. كرد ينم تياما هوا سوز نداشت و سرما اذ ديبار يكه نم نم بارون م يبا وجود. گذاشتم مكتيغذا، كنار ن

رو  ييهر صدا دنيانتظار شن. صدا منو از جا پروند هيكه  ختير ييواسه هر سه چا زيعز. خترو راه اندا يفوراً بساط چا نينگ

عمو  دميد. بلند شدم و به طرف عقب برگشتم. ديشن يكردم گوشهام كر شده بود و صدا رو نم يآرزو م! عموم يداشتم اال صدا

عمو فقط "فقط تونستم بگم ! شه ينم شيحال يو منطق حرف چيشد كه ه رميدستگ نيكه تو نگاهش بود ا يتيبا عصبان! روبه رومه

. عمو هم چشماشو بست و دهنشو باز كرد! كه خوردم ، منو به سكوت وادار كرد ييليس يصدا "صبر كن و قضاوت عجوالنه نكن

رگبار  ريز عمو اونو نكهيغافل بود از ا. خواست واسطه بشه يانگار م. كه عمو زد پا شده بود، اومد وسط  يليكه با س نينگ

 :ختيعمو اعصابمو بهم ر يحرفها. رهيگ يم ناتشيتوه

خانواده  يب نقدرياحمق، ا. نظر دارمت ريچندوقته ز يدونيم. داره يپسر نيكالهشو بندازه باال كه همچ ديبا. چشم داداشم روشن -

بود  نيا دنت؟يبود جانماز آب كش نيا ؟يافتاد يكه به كثافتكار يبدبخت نقدريا ،يپدر و مادر راه افتاد يدختر ب هيكه دنبال  يا

 ...شناسمتيبگم م اديننگم م. خوره يمثل تو بهم م يحالم از داشتن برادرزاده ا ،يآشغال عوض ردنت؟ك مانيا مانياون همه ا

 :بار من صدامو باال بردم نيا

همه  نيا يچطور به خودت اجازه داد.زدمهنام نينگ. يكن نيبهش توه يتو حق ندار! هيكاف گهيد. گهيعمو بسه د... بسته ...بسته: 

... بخشمت عمو يوقت نم چيحرفها ه نيبه خاطر ا ؟يندونسته تهمت بزن ديچرا با يزن يم مانيتو كه دم از ا ؟يكن نيبهش توه

 !خورميقسم م... وقت چيه

فوراً به . افتاد بغل عمو يداشت م بود، ستادهيچون وسط من و عمو ا. بازم خون دماغ شد و از هوش رفت نيرو گفتم، نگ نايمن ا تا

دستشو باال آوردم و حلقه رو . كرد و عمو مات بود يم هيگر زيعز. انداز خوابوندم ريو اونو بغل كردم و رو ز دمشيطرف خودم كش

 :نشون دادم و گفتم

 !برو گهيد ؟يمطمئن شد! حلقه نميا: 
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 نيكرده كه ا بميتعق يكردم حتماً چند هفته ا دايپ نيقيكرد؟  يم كاريعمو االن خونه ما بود پس اونجا چ ديكردم چون با تعجب

 ...كردم يم ديچكار با نيمن حاال با دل شكسته نگ يخدا يوا. باهام برخورد كرد نجايوقت ظهر ا

 و هشتم يس قسمت

 

كردم؟ اگه دست  يم دياكردم؟ اما دلش به كنار، با غرور شكسته اش چكار ب يم ديچكار با نيمن حاال با دل شكسته نگ يخدا يوا

از دستم بر  يكار چيخورد اما ه يخون خونم رو م. كس و كاره يب نياون حق نداشت بگه نگ. دادميخودم بود عمو رو همونجا جِر م

با  يحت. فرشته بود هياون  ا،يخدا. كردم يفش گذاشته بودم و خودم به صورت معصومش نگاه ميك يرو رو نيسر نگ! اومد ينم

كرد و  يدعا م نينگ يكه آرام برا يبه خودش اومد و در حال زيعز... رو پوشونده بود شيدگيكه رنگ پر يده اصورت رنگ ش

 يرو رو نيرو بهش دادم و سر نگ فيمنم ك. بهش بدم نيسر نگ ريرو از ز فيخواست بهم گفت ك يخوب شدنش رو از خدا م

برام سوال بود كه چرا هر .شد و جون گرفت ياونجا، تو ذهنم تداع ميدكه با هم اومده بو يبار نيو خاطره اول ادي. پاهام گذاشتم

روز از برخورد  اونتفاوت كه  نيبا ا. رو پاهام بود نيخاطره بد درست بشه؟ اون روز هم سر نگ هيبراش  ديبا ميايوقت به اونجا م

از من  شتريدارم و مطمئنم اگه ب مانيخودم ابه  نيداشتم، اما امروز به احساس نگ دهيو هزار حرف نگفته و نشن دميترس يم نينگ

كرد و  يو رو م ريرو ز نينگ فيكرد كه ك ينگاه م زيبود و معذب به عز ستادهيعمو همونطور ا... خواد يمنو نخواد ، كمتر هم نم

 يونست جلوچطور ت. كنه ياما مغرور تر از اون بود كه عذر خواه ديبار ياز نگاه عمو م يمونيپش. گشت يهاش م قرصدنبال 

 يكارت ب چيقربونت بشم خدا كه ه. رسوند يهم م زيشد عمو دعوا رو به عز ينم هوشيب نياگه نگ ديشا. اون حرفها رو بزنه زيعز

 ين طبق دستور دكتر قرص هاش رو كمتر كرده چون حالش روز به روز بهتر ميبود كه نگ يدوهفته ا يكيچون ! ستيحكمت ن

 نينگ چارهيب. "حاال چكار كنم؟ اره،يرفته داروهاشو با خودش ب ادشيخاك به سرم ، بچه ام  "تگف زيعز يشد، تعجب نكردم وقت

 ديشا. با انزجار به عمو نگاه كردم، اما دلمم براش سوخت. بود اوردهيدارو ن نيداد كه حالش بد بشه واسه هم ياحتمال هم نم يحت

اون روز افتادم كه  اديدوختم؛  نينگ يباينگاهم رو به صورت ز. كرد يو ماون برخورد ر دياما نه، اون نبا. حق داشت نگران من بشه

 ييآشنا نيكه ا ردك يفكرش رو م يك. اون روز اومد و بد به سر خودم آوردم. نميگفتم دوست دارم كنف شدن عمو رو بب نيبه نگ

از عمو خواستم . كردم ياون آرزو رو نم چوقتيكاش ه... رو از عمو نداشتم بيو تعق زيبشه؟ من انتظار گر يشكل نيو معارفه ا
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رو جمع و جور كرد و  يچا ليهم وسا زيعز. پارك حركت كردم رونيرو بغل گرفتم و به طرف ب نيو خودم نگ ارهيرو ب ليوسا

دم كرد برام چراغ زد و منم با سر اشاره كر ادهيرو پ گهيخانواده د هيكه  يتاكس. انداز رو آورد ريز همخودش . دست عمو داد

بدون تشكر از عمو . انتقال دادم نيرو به عقب ماش ليرو گذاشتم رو پاش و خودم وسا نيعقب نشست و منم سر نگ زيعز. سهيوا

سخت  زيكه عز مارستانيخواستم ببرمش ب يم. رو دادم نيبه راننده آدرس منزل نگ. بهش انداختم و سوار شدم ينيفقط نگاه سنگ

 ...ممكن بود ريغ باًيبودم گرچه باورش برام تقر دواريمنم ام.شهيخوره خوب ممخالفت كرد و گفت كه داروهاشو ب

نشست و  يكم م هياومد و  يم زيبا عز. زد يسر به مغازه م هي يبود و گاه گدار يتلفن نيارتباط من با نگ شترياون روز به بعد ب از

بهش حق دادم وقت . كم با خودش خلوت كنه هيست ازم فرصت خوا. قانع بودم نميبه هم. رفتنيهنوز برطرف نشده، م ميدلتنگ

 يبرا...  نيبه حال نگ يمن كه طرف حرف عمو نبودم، اون همه بهم سخت اومد وا. عمو رو فراموش كنه يبخواد كه بتونه حرفها

هر . وداونم راه خودشو بلد ب. كردم يخواست باهاش برخورد م يهمونجور كه م نيبودم واسه هم ليخودش و حرفش احترام قا

 يبه ابروش م ينيچ دمش،يد يمان بود و هر وقت ميو عشق و ا يكردم، حرفهاش از دلدادگ يوقت از پشت تلفن باهاش صحبت م

انگار . حرفهاش دنيبودم تا شن دنشيمشتاق د شتريب دميعقل و عشق و احساسم ، د نيدر جدال ب. كرد يم ينداخت و اوقات تلخ

دروغ  متونستم به خود يخوب نم يول. كرده بود ميآخه غرورش منو تسل.كيعاشق و رمانت دوست داشتم سخت و مغرور باشه تا

جلو  يوقت نكهيدوست داشتم كه باشه و بهم بگه دوستم داره، نه ا. خواستم يو با هم م كجايمن حضور و عشق و محبتش رو . بگم

ترسم، رفتار  يم ندهيمن از آ نيهم بكشه و بگه مت، ابرو تو  مينيب يهمو م يو وقت يميو زندگ يبهم بگه عشقم ستميچشمش ن

 !هشدار بود هيعموت 

حرف زدم  نايدر مورد اون موضوع فقط با مامان و م. بشه كيحق دادم نخواد به خونه مون هم نزد نيرفتار عمو ، به نگ يآور ادي با

و  ميما هشدار داد "كرد كه  يم يادآوريبهم  نايم ينگاه سرزنش بار مامان و سر تكان دادنها. بروز ندن يزيو ازشون خواستم چ

بهر حال من هم . گشت يحرفها گذشته بود و آب رفته به جوب برنم نياما كار از ا "!ادين شيپ يمشكل كهبهتره بدونه  ميگفته بود

. كنن يه ازم گله مهم دونستميم. يبودم، نرفتم به مراسم نامزد دهيشن نيريكه از ش يبه خاطر دروغ شتريب ديو شا نيبه خاطر نگ

هنوز زنش  " دنيشن! كنم يسپر نياون لحظات رو با نگ نكهيبه خاطر ا فقط دميخر يها رو به جون م راهيهمه بد و ب دنياما شن

كه جلو چشمش باشه و هزار تا  شينيرو ب چسبوندشينشده رفته هوار شده خونه زنش، شده براش مثل آدامس كه هرجا بره م
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كرد، اما باز  يازش عذرخواه عمو يحرف زد و به جا نيبا نگ كهيمامان با وجود! نداشت يتيصالً برام اهمكه ا گهيد خوديحرف ب

 ياصرار م نياما نگ! ارهيكه بتونه بهتر از دلش در ب ميموافقت كرد كه عقد كن شنهادميكرد و باالخره با پ ياحساس معذب بودن م

 يو اگه معدلش كم نشده بود موافقت م اديخواست جواب امتحاناتش ب ياون م. برام قابل درك بود. ميصبر كن يكرد كه تا آخر د

 !بود ميتو زندگ نيچقدر خوشبخت بودم من كه نگ. كرد

من  شتريب. شكل بر قرار بود نيبا هم بودن به هم نيو ا! داريشد تا د يختم م يتلفن يبه تماسها شترياون به بعد رابطه مون ب از

 يحس م! داد يبود كه ذهنم رو آزار م يباعث بوجود اومدن افكار مسموم نينگ يتناقض رفتار نيچون ا ن،يشدم تا نگ يم تياذ

مورد كه هر روز به ذهنم  يشك ب هي. كنه يخودش محروم م دنياز د ينجوريداره كه منو ا رحضو شيتو زندگ گهيد يكيكردم 

 ...شميكه واقعاً منو دوست داره و تنها من تو زندگ دميرس يباور م نيحرفهاش، به ا دنياومد و هر شب بعد از شن يم

گفت  يكه نه مثل سابق م ،ياونجا پالس بودم البته اونم چه پالس بودن شهيجدا از جمعه ها كه هم. ميديرس يكم به اواخر آذر م كم

گفت من  يكرد و م يا مو خودش حاش ديرس يروز به روز مغموم تر به نظر م نكهيگرفت، جدا از ا يم لميو نه تحو ديخند يو م

 يو دلم آروم م دمشيديرفت مدرسه م يم ي، وقت نياز دور ، بدون اطالع نگ يهمچنان گه گدار ز،حال با نيبا ا!كنم ياشتباه م

 هيپسر همسا اشاريمنت  يشدم كل يبابا سرزنشم نكنه مجبور م نكهيكردن مغازه برام به صرفه نبود و واسه ا ليالبته تعط. گرفت

و  ديكش يدلم پر م دنشيد يوجود برا نيبا ا! تا برگردم ستين شاومد ، هواسش باشه و بگه صاحب يو بكشم كه اگه مشترمغازه ر

 ...نرم دنشيشبها به د گهيبرام سخت بود قبول كنم ازم خواسته د! نمشيتونستم خودمو قانع كنم نب ينم

كه  يزيشد و احساس كردم تو اون لحظه تنها چ ازيظه همه وجودم نلح هي. زدم يم ديرو د نيبود و من باز از دور نگ يآخر د هفته

 !! داشت نيبود كه نگ يچه وضع نيمن ا يخدا.خودمو بهش رسوندم عيسر يبا گامها! خوام وجودش كنارمه يم

 و نهم يس قسمت

انگار نگين نصف شده . مي شدجمعه تا چهارشنبه مگه چقدر فاصله بود كه نگين به اين شكل در اومده بود؟ داشت مغزم منفجر  از

من حالم بدتر از اون . فكر كنم انتظار ديدن منو نداشت، چون با ديدنم جلوش جيغ خفيفي كشيد و يه قدم به عقب برداشت. بود

ه مانتو ب! انگار همه گوشت بدنشو كشيده بودن. الغر و تكيده! من بود كه روبروم ايستاده بود گيننميتونستم باور كنم اين ن. بود

به نگاه شوكه شده و مات من لبخند محزوني زد و سعي كرد التهاب و ترس و حتي تعجبي كه از ديدن من . تنش زاري ميكرد
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از دوستش خداحافظي كرد و براي اولين بار در اون مدت دست دور بازم انداخت و منو وادار ! بهش دست داده بود رو پنهان كنه

قبل از اينكه فرصت كنم حرفي بزنم يا چيزي بپرسم، خودش دهن باز كرد و با حرفهاش ... كرد شونه به شونه ، هم قدمش بشم

 .بيشتر شوكه ام كرد

متين جان ، ميدونم ميخواي سرزنشم كني، اما به جان خودت كه مگه فقط خدا بدونه چقدر برام عزيزه، به همون خدايي كه لذت  -

كه هر روز بيشتر از روز قبل ،محبتت رو تو دلم ميندازه، قسم به اسمش كه  زندگي رو برام تو وجود تو خالصه كرد، به همون كسي

 .بايد برم...هر لحظه بيشتر پاي رفتنم رو مي بنده و منو وادار كرده كه برم

كجا ميرفت؟ من سه ماه تمام رو به عشقش لحظه . حرفهاش منو به مرز جنون كشوند... هوش از سرم برد و حرفش عقلمو اشكش

اين چه ! اون لحظه ، لحظه اي بود كه بايد قرار عقد رو ميذاشت نه جدايي رو... رده بودم كه آخر سر بگه دارم ميرمشماري نك

مطمئن شدم پاي كس ... به حرفها و ترسم ايمان پيدا كردم، به حدسهايي كه زده بودم ؟اجباري بود كه داشت زندگيمو مي گرفت

انتظار درست دو روز قبل از اينكه طبق قرار من و اون رسماً براي عقد بريم خونه شون،اين وگرنه بعد از سه ماه . ديگه اي در ميونه

اون نمي تونست منو بفروشه، چون داشت گريه ... نه.... اما نه ؟اون داشت منو به كي مي فروخت؟ به چه قيمتي! حرفها رو نمي زد

نگين . توجه نبودم دارم با صداي بلند محتويات مغزم رو به زبون ميارماما اگه مجبور بوده باشه چي؟ يعني چي؟؟ م... اما ... مي كرد

و بدون توجه به اينكه دردش  كشيدمدستش رو .از عصبانيت داشتم منفجر مي شدم.گريه ميكرد و منم چنگ به آسمون مي زدم

مي برمش، فقط مي دونستم بايد نميدونستم كجا دارم .مي گيره و التماس ميكنه كه يواش تر برم، قدم هامو تندتر برمي داشتم

فقط مي دونم با كليد خودم در رو ! يادم نمياد مامان رو ديدم يا نه . به خودم اومدم ديدم تو خونه و تو اتاقم هستيم... همراهم بياد

ع دويده باز كردم و همونجور كه فاصله بيست دقيقه اي دبيرستان عفت تا خونه رو يك نفس و بدون توقف، با اون سرعت در واق

بايد تكليف خودمو روشن مي كردم، بدون . بوديم، نگين رو با همون سرعت به طرف اتاقم كشيدم و در رو از داخل كليد كردم

حاال كه خوب فكر ميكنم ميبينم كه همه اين دوري . اون حق نداشت با احساسات من بازي كنه! كنهاينكه كسي بخواد دخالت 

من احمق فكر مي كردم حرف عموم اونو آزار داده، نگو خودشم از خدا خواسته دنبال يه . بوده گرفتن ها و نديدن ها فقط بهانه

 ...اشك تمساحه وگرنه چه دليلي داشت منو دست به سر كنه شاين اشكها هم همه ا! بهونه بوده بهم بفهمونه منو نمي خواد

كه بخار هواي گرم داخل اتاق، ديدش رو تار كرده  يه گوشه داشت اشك مي ريخت و منم جلوي پنجره كوچك رو به حياط نگين
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نديدم . بود به سها و سهيال كه تازه از مدرسه اومده بودن و طبق هر روز مشغول تعريف كردن ماوقع مدرسه بودن نگاه مي كردم

من مجبور بودم  ديدنش تو اون حال از خودم متنفرم مي كرد اما. طرف نگين برگشتم به. مخاطبشون كيه چون تو اشپزخونه بود

اونقدر نگاهش كردم كه اشكشو . رفتم و جلو پاش نششستم. نبايد ميذاشتم زندگيم اينقدر آسون از كفم بره. تكليفو يكسره كنم

 .پاك كرد و وسط گريه بهم لبخند زد

هم سبك ميشي هم منو . چرا گريه مي كني؟ چرا به من راستشو نمي گي؟ به خدا براي خودتم بهتره. ببين با لبخند چقدر دلفريبي: 

بگو چي شده، چرا اينجوري كردي با خودت؟ تو كه ميدوني حاضرم از من كم بشه اما يه مو . برام حرف بزن. اينقدر عذاب نميدي

به جون خودت كه ميدوني نفسم به نفست بنده، . نيستم اما تو رو جون عزيز برام بگو چي شده يزخودم كه عز. از سر تو نيافته

قسم مي خورم به همون خدايي كه روزي پنج بار تو لحظه به . نه بد برداشت مي كنم و نه يك طرفه قضاوت مي كنمهرچي بگي 

 ...از اين تو غذاب و توهم دست و پا بزنم ترحاال راضي نشو بيش... لحظه مناجاتم سالمتي و وصالتو ازش مي خوام

.. مي خوام دردت به جون من بيافته، برام عزيزي كه زجر ميكشم به همون خدايي كه تو ازش سالمت منو مي خواي و من ازش  -

اما به جان عزيز اين هفته رو تو . بهت بدم يفكر نكن يادم رفته چه قولي بهت دادم و قرار بوده چه جواب. نميدونم چطوري بگم

 !كني قبولعذاب بودم كه چطوري بهت بگم كه 

 :اشكشو پاك كرد و با لبخند بهم گفت يهو

فقط . فقط بذار اين مشكل رو حل كنم. قسم مي خورم اگه برگشتم عقد مي كنيم. ميخوام اين مشكل رو حل كنم. مهلت بده بهم -

 يك ماه ديگه صبر كن باشه؟

دوست داشتم كه چشمامو بستم و  نقدريكردم پاي كس ديگه اي در ميونه اما من احمق ا ياگه؟ چرا اگه و اما مياري؟ احساس م: 

بگو دارم . د لعنتي يه چيزي بگو! من حرفاتو باور داشتم چون دوست داشتم... فكرارو به ذهنم راه بدم نيا هيفكرگفتم كوتاه 

چرا بايد بذارم بري ...بگو داري امتحانم ميكني... بگو ... بگو دوست داري منو بترسوني.. مي كني مبگو داري اذيت. اشتباه مي كنم

؟ اگه برنگشتي چي؟ من چه خاكي به سرم بريزم؟ تكليف من با دلم چي ميشه؟ چرا وقتي كه خودت احتمال ميدي برنگردي

 ...تو رو جون خودم بگو! ساكتي؟ بگو دارم اشتباه فكر مي كنم

 ..:بار ديگه زار مي زد اين
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پاي رفتن داشته  اگه قسمت باشه برميگردم، ولي حاللم كن كه. بذار برم. اينجوري بيشتر اذيتم ميكني. تو رو قرآن بس كن متين -

قول نمي دم برگردم چون خودمم نميدونم چي در انتظارمه، اما ... من بايد برم. تو رو جون خاله سيمين، خودتو منو اذيت نكن. باشم

 .خوام برم اما مجبورم يمنم نم. فقط برام دعا كن برگردم.برگشتم عقد كنيم ينكهقسم مي خورم به محض ا

قول .. رميكه باشه م يهر راه. هر جا بايد زندگي كني ميام. اي هيچ كس ديگه اي در ميون نيستفقط مطمئنم كن پ. باشه برو: 

 ...قول بده... قسم بخور.. خواميم نويمن فقط ازت هم...اينو بهم قول بده!فقط مال كس ديگه اي نشو. ميدم

. ختير يزد و اشك م يزار م. داديرشو تكون مهم با دوتا دستش، گوشهاشو گرفته بود و س نيو نگ زدمينبودم داشتم داد م متوجه

صداش ، حرفهاش، ! دونه يداشتم، فقط خدا م يچه حال بد... گذاشتنش ياز جواب ندادنش، از سكوتش، از منو تو خمار دميترسيم

 :كرديم يهمه با اعصابم باز لهاشيدل

 نوياما من ا.. باشم يقربان ديبار من با نيا نكهيمثل ا !كه مادرم عروس خون بود يدونيم.. يكي ديگه در ميونه... پاي . نمي تونم -

! درك كن... متوجه تو بشه يخطر نكهياز ا ميتريبرسه، م بيخوام تو رو هم از دست بدم، دوست ندارم بهت آس ينم...خوام ينم

اگه نتونم بايد ... خوام با تو بمونمبايد خودم بتونم قانعش كنم كه مي... نميتونم بذارم با هم درگير بشين... اون قدرتش از تو بيشتره

سعي ميكنم قانعش . فقط يك ماه صبر كن. به خدا به خودم بيشتر از همه فشار مياد. خواهش ميكنم متين دركم كن! تسليم بشم

ه قراره فقط اگ. اينم يه مهمون ناخونده بود. از تو به هيچ كسي حتي فكر نكردم غيربه خاطر تو چون . قول ميدم باهاش بجنگم.كنم

واسه همه ... بابت اذيت هام بابت دلخوريهات بابت همه كوتاهي هايي كه كردم. كاش ازم نرنجي.برم، دوست دارم حاللم كني

 ...چيز

از من چي مي خواي؟ ميخواي با حريفم نجنگم؟ ميخواي بذارم تنها بري؟ چطور منو ! يتو عقلتو از دست داد...آره ؟يشد ونهيد:

بذار باهات . دي؟ فكر كردي از پسش برنميام؟ من به عشق تو اينقدر ايمان دارم كه مطمئنم موفق ميشماونقدر ضعيف فرض كر

 !تو رو خدا. اميبذار ب يكنارم بمون يخوا ياگه م ،ياراگه دوستم د ،يخوا ياگه منو م.بيام

. برم ديشو، با يراض نيكنم؟ مت تيراض تونميچطور م. بكنم ديمن چكار با... ياي وا. تو رو خدا اصرار نكن... نمي تونم... نميشه -

 ...شهيهمه بد م يبرا

بهم ... نكن هيگر... مهمون ناخونده تو دلت بود ، درسته؟ حرف بزن نياسترس هم يكرديم يضيمر يهمه كه ادعا نيپس ا: 
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 ...يحق ندار ؟يفهميم ،يحق ندار! يكن ينجوريبا من ا يتو حق ندار.. راستشو بگو

برم و راه  دياگه نخوام برم، بازم با ياالنم حت! يكرد يكه منو وادار به باز يتو بود ،يكه شروع كرد يتو بود نيا يفراموش كرد -

همه ! خوره ي، داره مثل خوره وجودمو م دميفهم ياز وقت يبه خدا برام سخته برم ول. جان دركم كن نيمت. كنم دايبرگشت رو پ

 .ماهم روش هي ،يتو كه سه ماه منتظر بود. بكنم برگردم وميسع دميقول م تبه. بود نيمال هم ميضيمر

من  يجواب اون همه خواهش و تمنا ؟يبه خاطر ك! يزنيپس م يحرفت رو قبول كنم؟ تو منو دار ديبا يچه جور ؟ينيبا چه تضم: 

... رهيتونست بگ يو از من نمتور يچكياالن ه دادياگه مامان بهم اجازه م... ميبود از همون اول گفتم عقد كن نيبود؟ واسه هم نيا

تو . من كمكم كن يخدا... خدا  يا! مامانه ريتقص نيو ا دميمن دارم تو رو از دست م... اونه رهيتقص.. هآر... مامانه رهيهمه اش تقص

 .ببازم زوينذار همه چ تيرو به بزرگ

 نياون مال من بود و ا. دميودم به آغوشش كشباالخره صبرم تموم شد و با تمام وج. شدم يشده بود و داشتم خفه م ريسراز اشكم

من آروم اشك . ختيشد و سرشو رو شونه ام گذاشت و اشك ر ميزمن تسل ايدر مقابل ن! خواستم يم ميبود كه من از زندگ يزيچ

واست كه خ يمنو م نقدريكه ا نيقبول حرفهاش سخت بود اما هم. كرد كه آروم گرفت هيگر دراونق...زدياون زار م يول ختمير يم

آروم گرفتم ، اشكهامو پاك كردم و  يوقت. داده بود، نشونه خواستنم بود يبه آغوشم گرم تهاشيو محدود مهايبا وجود همه حر

 :جنگ و دعوا كرده بودم رشرو زد كه اون همه س يباالخره اون حرف. سرشو از رو شونه ام برداشتم

 نيا يرو بدون زيهمه چ ديتو با... دميبهت قول م نويا. يفهميرو م زيهمه چبرگشتم  يوقت. من ازش خواستم. خاله رو مقصر ندون -

 خورميقسم م... يبشم تو باش شيكه وارد زندگ يكه تنها كس دميبهت قول م.. صبر كن گهيماه د هي. ستيحق توئه اما االن وقتش ن

 !خورم يوقت به دروغ قسم نم چيه يدونيبه جون خودت كه م. خورميقسم م.. كنه قدمكه ع يباش يكه تو تنها كس

 نكهيمثل ا. شدم  نيمتوجه نگ هوي... كه زده شد ييخودم فكر كردم و به حرفها يونگيبه د. منم از قسمش مطمئن بودم. لبخند زد و

 :و داد زد ديباشه كه از جا پر دهيبه ذهنش رس يزيچ

خاك به سرم يادم . من بايد به عزيز مي گفتم. نو برسون خونهپاشو م. االن عزيز از دلشوره پس افتاده... نبود ادمياصالً  يوا يا -

 .نبود

شوك خوبي بود، هم عصبانيت منو پايين ! منم اصالً يادم نبود بايد به عزيز خبر بديم. نگراني ها و تشويش ها از يادم رفت همه
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 .آورد و هم اشك نگين بند اومد

االن به عزيز . دختر خوب هيدرست مثل  ،يقولت باش يپا ديبا. ل گرفتمتازه ازت قو.من هنوز باهات كار دارم. دور از جونت: 

 .زنگ مي زنم بهش ميگم نهار با مني

معلوم بود .مقابل تعارف نگين كه مطمئن بودم فقط حرفه و قلباً خودشم مايله بمونه، گوشي رو برداشتم و به عزيز زنگ زدم در

رضايت رو تو نگاه . ش خبر دادم و گفتم كه براي شام با هم ميريم اونجابه.خيلي دلواپسه كه تا زنگ خورد گوشي رو برداشت

يعني كي به خودش اجازه داده بود با وجودي كه حلقه دستش بود ، ازش . نگاه كردم تشبه حلقه دس. نگين ميتونستم ببينم

اما نمي خواستم حتي يك ثانيه  دلم داشت منفجر مي شد. خواستگاري كنه؟ به صورت سياه شده اش اشاره كردم و زدم زير خنده

 .رو از دست بدم

جداً تو مدرسه بهت گير نميدن بگن چرا آرايش ! االن كه ميخندي فقط دندونات معلومه. صورتت سياه سياه شده. اونجا رو باش: 

 !مي كني؟ آخه تا اونجا كه من ميدونم نميذارن و برخورد شديد مي كنن

اوايل تذكر مي دادن اما ديگه براشون عادي . ه معدلم خوبه دلشون نمياد بهم گير بدنحقيقتش چون من شاگرد زرنگم و هميش -

 !االن كه اشكمو درآوردي اينجوري شد وگرنه، اينقدر شلخته بيرون نمي آم. در ضمن آرايش من زياد نيست. شده

رو ببندم يه آبي به سر و صورتت بزن و  پاشو تا من ميرم مغازه. آخه گل من همينجوري هم شيرينه حاال ديگه اينقدر زبون نريز:

 !البته اگه مغازه اي مونده باشه. زود برمي گردم. برو به مامان هم كمك كن سفره رو بندازين

به صورت . جلو رفتم و سالم كردم. مامان تو حياط بود و داشت وضو مي گرفت. منم سريع بيرون رفتم. گفت و بلند شد چشمي

اينبار من تعجبم رو بروز دادم و . معلوم بود گريه كرده چون چشماش قرمز بود. اتاق نظر انداخت محزونم نگاه كرد و بعد به

 :گفتم

 مامان جان گريه كردي؟ چيزي شده؟: 

 كجا داري ميري؟ مهمون داري؟. چيزي نيست مامان . نه پسرم -

فقط . منم ميرم مغازه رو ببندم زود ميام. يمونهبراي نهار م. كه حل شد ميمشكل داشت هيبا هم . بله فدات شم ، نگين اينجاست: 

 .مامان جون قوربونت بشم از بس گريه كرده داره پس مي افته يه چيزي بهش بده بيهوش نشه تا نهار مي خوره
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روم نشد ازش بپرسم چون از .! شايد حرفهامونو شنيده و براي ما گريه كرده. مي دونست كه گريه كرده چون تعجب نكرد انگار

چه سرنوشتي ! بود شيمادر برام قابل ستا هياما گر! چپ يخودمو زدم به كوچه عل نيواسه هم! دميكه گفتم خجالت كش ييازيچ

مگه . اما من نميذارم. من اين اتفاق قراره بيوفته؟ يهو يه رقيب بياد و عشقت رو بدزده ايكي ميدونست بر... داشتم و نمي دونستم

اون موفق . مطمئنم مياد يعني بايد بياد. ي همونو بهت ميده؟ پس منم با اميد منتظرش مي مونمنميگن با اميد هرچي از خدا بخوا

بايد كاري كنم كه اين دو روز رو با خوشي بگذرونه كه بيشتر . كنممن بايد صبور باشم و تحمل ! ميشه چون به عشقمون ايمان داره

 ...عشق متين. اين چيزيه كه بايد تو ذهنش حك بشه.بهش ثابت بشه ميخوامش

با همه الغريش، گونه هاي نگين مثل اوايل .بعد از ظهر رو با نگين و مينا تو اتاق نشسته بوديم و گل مي گفتيم و گل مي شنفتيم كل

شب براي شام سينا و مينا هم !از اينكه پيش من اينقدر شاد و راضي بود، تو ابرا پرواز مي كردم. آشناييمون گل انداخته بود

هم از اينكه نگين رو اينقدر سر ذوق مي ديد و هم از اينكه خونه شون شلوغ شده . خوشحال شد يليعزيز خ. اومدن همراهمون

چون جنس خراب سينا رو ميشناختم ميدونستم با مينا دسيسه ميكنن و اينقدر بهونه مي . كار پذيرايي به عهده من و نگين بود. بود

عالج واقعه قبل از وقوع بكنيم و همه چيزايي كه الزم بود رو  رفتيمو نگين تصميم گگيرن كه شبمون كوفت بشه، واسه همين من 

هنوز دو شب به شب يلدا باقي بود و من متاثر بودم كه نميتونم بلندترين شب سال رو با . تو دو تا سيني چيديم و برديم سر سفره

شام نوبت سينا و مينا شد كه ظرف  زبعد ا! رم باشهعزيزترن كسم بگذرونم كه تو بلندترين روزهاي زندگيم، سايه اش رو س

بدون اينكه به روي عزيز بيارم، تو فكر . منم نذاشتم نگين بره حتي بگه چي رو كجا بذارن. بشورن و آشپزخونه رو رو به راه كنن

به عزيز  وو بدون مقدمه ريه آن يه فكري به سرم زد . عزيز بايد بهم مي گفت. اين رقيبي بودم كه منو ازش بي خبر گذاشته بودن

 :كردم و گفتم

به شمام  گهيعزيز جون ميشه پس فردا شب كه شب يلداست، بيايم و نگين رو عقد كنيم؟ بعد عقد هر جا بره خودم نوكرشم د: 

 .فقط اجازه بدين. زحمت نمي ديم

 "نگين با ناباوري زير لب تكرار ميكرد  .منم بهشون لبخند مي زدم. بيچاره نگين كالً تو شك موند. تو نگاه همه موج ميزد تعجب

خواستم  ياما انگار م.. شهيخوشحال نم دونستميم "قرار اين نبود... نه ... نه ..اين غير ممنكن... اين غير ممكنه، قرار ما اين نبود

ميدونم چرا اينجوري ن! گردهيبرم نيكنه كه نگ دييخواستم تا يم ييهجواي.. گرم بشه نيبگه كه دلم به برگشت نگ يزيچ هي زيعز
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 :با حرف عزيز به خودم اومدم! شد

تو اين . اگه قسمت باشه عقد هم مي كنين. پس اسرار نكن و صبر داشته باش. ميدونم نگين يه چيزايي بهت گفته. متين پسرم -

تو هم همينو  به! هفته به سختي تونستم راضيش كنم خودخوري نكنه و آروم بگيره كه راضي باشه به هرچي خدا قسمت كرده

تو رو خدا . خدا تو رو به پدر و مادرت ببخشه! با نگين نداري و همون اندازه عزيزي رقيبه خدا به جون همين نگينم برام ف. ميگم

راضي باش به هرچي زندگي بهت . پس صبور باش و طاقت بيار! آدما نمي دونن چي تو پيشوني نوشتشون هست. خودتو آزار نده

 ...ميده

 چهلم قسمت

اگه ! نشون كرده منه نينگ! رهيسر بگ يعروس نيا نيخواينم گهيو د نيشد مونينكنه پش... جون؟ نكنه زيعز هيمنظورتون چ: 

با  نيتون يشما نم! كه بدونه همه جوره خواستمش و قبولش داشتم! بوده كه حرفش برام حاجت بوده نيعقدش نكردم فقط واسه ا

چرا؟  نيبهم بگ...  ستيحق من ن نيا... باش به سرنوشت يراض نيفقط بگ نيتونينم يدواريهمه امبعد اون ... نيكارو بكن نيمن ا

 !كه قانعم كنه نياريب يليدل هي ن؟يزنيحرفها رو م نياصالً چرا ا ارم؟يرو كه مال منه به دست ب يزيچ ديچرا نبا

 :پاك كرد و گفتاشكشو  زيعز. هيگر ريز زدميحرف هام ادامه داشت، منم م گهيكم د هي اگه

 يداشتن پسر ن،ينگ يبابا امرزيفقط بدون بعد از خدا ب.ميبگ ميتونينپرس كجا كه نم.ميبر ميبگم؟ ما مجبور يچ. پسرم اهيروم س -

شرمنده پسرم و عروسم  يشد يچرا راض ايخدا... از امانتش نمياون از پسرم كه جوون مرگ شد و ا. آرزوم بود شهيمثل تو هم

 بشم آخه چرا؟

اگه بنده از خدا بخواد و بهش التماس كنه، خدا  گنيمگه نم. شهيهمه مشكالت حل م. نينكن هيگر. نشده كه يزيجون، چ زيعز :

 .نيدارم پس به خدا توكل كن مانيمن بهش ا كنه؟يقضا و قدر رو هم عوض م

جو به وجود  زيعز. زدينداشت و بد م يدونم چرا اون لحظه قلبم احساس خوب يداشتم اما نم مانيحرفها ا نيخودم به همه ا گرچه

... كرد به آشپزخانه رفت يو هق هق م ختير يعوض كرد و همونطور كه اشك م "ارميب ينوبت منه كه برم چا "اومده رو با گفتن

زن و جور ح هي نيو نگ زيفقط نگاه عز. راه ننداخت يزار هيگر يكس گهياما د ميرو نداشت رودو لياوا يبعد از اون گرچه شاداب

كردم نتونستم جو رو عوض  يهر كار. شد يم خيكرد و مو به تنش س يو مرگ م اسيافسوس داشت كه آدم ته دلش احساس 
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 :گفتم نيرو به نگ. وقت اونجا باشم، زود بلند شدم و عزم رفتن كردم ريخواستم تا د يخاطر بر خالف تصورم كه م نيكنم به هم

! جون هم دعوتن خونه ما زيعز. ميخور يم رونيو نهار رو هم ب ميكن يم ديخر كمي رون،يب ميبا هم بر. كنم يم ليفردا رو تعط: 

 !نيحركت دار يفقط بگو ك. برمتون يخودم م ناليترم نيبر نيپس فردا هم هر وقت خواست

دلتنگتر  نينشو از ا يراض! كن يپس االن خداحافظ نمتيفردا بب تونميتا زودتر برم، رفتن راحت تره، نم. ميكن يما فردا حركت م -

 نيداشتن تو بهتر. دميهست و من بهش رس يهر كس يكه آرزو ييزايهمه اون چ. زيممنونم به خاطر همه چ. حاللم كن. شم يراه

 .داد بهم يبود كه خدا از زندگ يا هيهد

فكر . كنم ياونجا حاللت م. ناليترم برمتونيحداقل م اميفردا هر وقت باشه خودم م. يبر دهيكنم اگه ند يم ونتيمد ؟يچ يعني: 

 رازه؟ هي،  تيزندگ لياز مسا يليمثل خ نمياشاره كرد، ا زيهمونطور كه عز نكهيا اي يريحقو داشته باشم بدونم كجا م نيا يكن يم

 ماه كياگه تا . يايبذارم ب تونمينم ياگه حاللم هم نكن يحت. مطمئن باش.كردم به خاطر خودت بوده يهركار. بهم طعنه نزن -

 !برو گهيد... نمتيكنم كه بتونم دوباره بب ياز ته قلب آرزو م. منتظرم نباش گهيد ومدمين گهيد

اون . دستشو گرفتم كه بمونه. انداخت كه بره نييسرشو پا يا گهيحرف د چيكردن و بدون گفتن ه هيصدا شروع كرد به گر يب

 .فته بودگر هيكه از من هد يكرد به خاطر اون همه اشك يمنو حالل م ديبا

نتونستم عالقه مو  يمنو ببخش حت. بهت بدم برعكس شده نهارويهر بار خواستم بهتر. بوده هيسهمت از با من بودن گر شهيهم: 

 !؟يبخش يمنو م. يرفتنت سست بشه و موندگار ش يبهت ثابت كنم كه پا دياونجور كه با

فقط  هينذاشت و با گر زيدنبالش بدوم اما عز استمخويم. ديهق هقش سكوت رو شكست و به سرعت به طرف اتاقش دو يصدا

 ."پسرم برو"بهم گفت 

 نايو م نايمنتظر س يحت. كنم به طرف خونه به راه افتادم يخداحافظ نكهيبدون ا... بود نيكرده بودم كه حقم ا يچه گناه دونمينم

. كردم و با خدا حرف زدم هياده تا تونستم گرسر سج. نماز خوندم يزيقبل از هرچ دميبه خونه كه رس. دلم گرفته بود. هم نشدم

تسبح رو . راه فرار از اون تنگنا هستم هيچقدر غم دارم و چقدر محتاج به  دونستيم..گذرهيمتو دلم  يدونست چ يخودش م

به ساعت  نگاه هي. اونقدر رو سجاده نشستم و زار زدم كه عاقبت دلم آروم گرفت... ذكر خوندم و به خدا التماس كردم. برداشتم

چون  يكس يكه تو اون لحظه برا يبا آرامش. به كنار تلفن رفتم ارب نيسجاده بلند شدم و ا يشب بود ، از رو مهين كيانداختم نزد
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كه  دونستيم ديبا! دردناك نبود يخداحافظ نيگفتم حق من ا يبهش م ديبا. زنگ زدم نيبه نگ قت،يتوهم بود تا حق شتريمن ب

رو برداشتم  يگوش. برگردهكرد  يبرگشتنش ، وادارش م يبر رو دميتاك ديشا. هم طول بكشه گهيسال د اگه صد مونميمنتظرش م

نشستم و  يتلفن م ياگه الزم بود تا صبح پا. دوباره گرفتم داد؟يپس چرا جواب نم... چهار... سه...دو...كي.و شماره شو گرفتم

 يو اگه نباشه زندگ مهيزندگ يمعن دونستيم دياون با. فردا يبودم براداشتم كه گذاشته  يادينگفته ز يحرفها. گرفتم يشماره م

 ...و اگه نباشه نفسمم دوست ندارم دنمهينفس كش ليكرد دل يدرك م ديبا. نداره يمعن ممن

 :خسته برداشت يبا صدا باالخره

 ...جانم -

چرا  يكن هيتوج ينخواست! يدونياسرارت نمبدونم چرا منو محرم  يتو فكرته، نخواست يچ يبد حيبرام توض ينخواست چوقتيه: 

باورت داشتم چون اندازه . يگيمنم گفتم بهت اعتماد دارم و به من دروغ نم. ينخواست ،ينتون نكهينه ا. قربون صدقه ات برم تونمينم

 !يچراهامو بهم بدهكار وابپس تو ج... خودم دوست داشتم

 يتو هم سع ؟ينيرو بب يخال مهيكن ن ي، سع ننيب يرو همه م وانيپر ل مهين يگفت يخودت نم شهيمگه هم. نكن يتاب يب. زميعز -

 !بشم تينكن نفسم نذار اذ يتاب يپس ب. ستميكم تر از تو، تو رنج و عذاب ن. ندارم يخوب طيمنم شرا. يكن درك كن

به خاطرم  يلواپس؟ مگه نگفتعاجز و نگران؟ چرا د نقدريچرا ا ؟ييهوي نقدريشده؟ چرا ا يچ يبهم بگ يخوا يچرا نم نم،ينگ: 

 ؟يندار مانيبه عشقمون ا ؟يزن يرو پس م بميبه عشق منم شده رق يمگه خودت نگفت ؟يگريبرم

تو  يتحمل كنم؟ ب تويدور تونمينم يراحت برم وقت تونميم يچه جور نم؟يب يهات رو م هيگر يتونم دلواپس نباشم وقت يچطور م -

 يخوا يپس چطور ازم م! هيمثل تو چه بركت يدونم داشتن كس يش زود بره و برگردم؟ من مكجا برم كه اندازه با تو بودن لحظات

كارو  نيبا خودت ا نميبب تونمياما نم. كه برگردم رميمن م. فقط مال خودم. يمن نيتو مت باشم؟دلواپس ن دنتينبودنت و ند يبرا

 .به خدا ارزششو ندارم نيمت زياشك نر گهيپس د. برگشتم همه ابهامات رو رفع كنم دميقول م. يكنيم

حداقل . مونم تا هر وقت كه الزم باشه يمن منتظرت م. ييحرفها نيتر از ا زيتو برام عز زم،يآخ عز ن،يگل قشنگ مت ن،ينفس مت:

 ...كار باشم انيشماره بده كه زنگ بزنم و در جر هي

 !تونم ينم. شهينم -
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 ..يكن يار مو چك يو خبر بده چكار كرد ريخوب خودت تماس بگ: 

 .پس صبور باش و صبر كن. رميتماس بگ تونميبه اونجا زنگ زد و خودمم نم شهينم. تلفن نداره ميرياونجا كه م -

كه  يكاش باهام اونقدر راحت بود! داره  ليدروغ گفتنت دل نيا نكهيدارم به ا مانيا يول... چون امكان نداره... باورش برام سخته: 

و همه  ينيامشب تا خود صبح بش ديفقط با. كنم يصبر م. قبول. داره تيل قول برگشتنت برام سندبهر حا! يبهم راستشو بگ

 ...رو دلم تلنبار شده دمتيد يكه از وقت ييزايهمه چ. تا آخرش. يو مجال نبوده رو بشنو فتمگ يبهت م ديرو كه با ييحرفها

 ميزد يم ييهوي يو گاه ميكرد يم هيهر دو گر يگاه. ميصحبت كرد ياز هر در. بود اون شب يچه شب. شروع كردم به گفتن و

از  ديبود و نبا متياون لحظه ها برام غن... ميكن انياحساس خودمونو ب ميكه بتون ميداشت ازيفرصت ن نيجفتمون به ا... خنده  ريز

 ...وجود داشت انشيب يبرا يانعم شهيكه هم ييزهايهمه چ... همه ناگفته ها رو براش گفتم ونستمت يتا اونجا كه م! دادميدستش م

بشه كه مثل  دايپ يكي نكهيفكر ا. باشم يهمه راض نيا ميدختر تو زندگ هيبرسه كه از حضور  يكردم روز يوقت فكرشم نم چيه: 

دختر  هيا ب ميزندگ زير يليخ ليبتونم از مسا نكهيواسه خواهرام، اصالً از ا ارهير ب يزن داداش ايكنه،  تينباشه و مامان رو اذ نايم

 يريابراز عالقه اش تاث دنيو د نيريحضور ش يافكار بود كه حت نيقول دادم عاشق نشم و با هم. كرد يم تمياذ يليحرف بزنم خ

 !ساده؟ يليمن خ اي يخوب بود يليتو خ! بدم مويدوباره تو حاضرم زندگ دنيفقط به عشق د... تو  يبرا... اما االن... رو من نداشت

 يواقعاً نم... رو بهت زدم يلياون روز كه س. بودم يو از همه فرار دميبد د! زخم خورده دست خاله و عمه بودم. ودممنم مثل تو ب -

 ...آن دستم بلند شد هي نيبه جان مت... دستم بشكنه.. خواستم بزنم

 رييبعد اون بود كه تغ... سادميوا ايدن يكجا نميو بب اميكه به خودم ب... شم  داريكه ب... داشتم اجياحت يليمن به اون س. گلم اليخيب: 

 خواميم... يكن زود برگرد يسع... زحماتم هدر بره ينذار... رو كردم ميبه دست آوردنت همه سع يبرا يدونيخودت م... كردم

اون ... يبگم كه به عمق احساسم برس ديبا يچ ادنگرفتميمن هنوز .. دارم ازين ميكم كم بهت ثابت كنم چقدر به حضورت تو زندگ

رو آسون باختم كه تو  يچقدر زندگ... كردم ينگاه م باتيبه صورت ز ياول بار در اوج نگران يروز كه سرت رو پام بود و من برا

 ...رو نداشتم

منو تو  خواستيانگار م ييجورا هي... زد يواضح حرف نم ادياما ز داديم ينظر يگخ گدار. داديزدم و اون گوش م يحرف م من

ترسم حرف بزنم  يم گفتيم. كه برگشت نگفته هاش رو برام بگه  يداد وقت يم حيبه هر حال اون ترج... بذاره  يخبر يتوهم و ب
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عاشقانه  يبود چون با نجواها ميشب زندگ نياون شب بهتر. داشتم مانيچون به حرفش ا دممنم اسرار نكر. برم يو اونوقت نذار

بود شوق  يهرچ. نبود يخبر ياز اشك و دلتنگ گهيد. فت و منم از اون وعدهگر ياون از من قول م. ميشب رو به روز رسوند

 .بود دنيو بهم رس دنيدوباره د

 كميچهل و  قسمت

چقدر تو نوشتن خاطراتم غرق بودم كه .شد ينمازم داشت قضا م. نگاه كردم يبه آسمون نقره ا. نوشتن نداشت يارايدستم  گهيد

معلوم . صورتمو نوازش كرد يسرد و پر سوز زمستان يگذاشتم ، هوا اطيتا پامو تو ح... ببخشه خدا منو! دمياذان رو نشن يصدا يحت

 دهيكه بار يبا اون همه برف. بود رسوندم اطيخودمو به حمام كه گوشه ح.بود ديكامالً سف اطيبود كه ح دهيبود كل شب رو برف بار

 ستيدرست ب. نگاه كردم ميبار در اون شب و روز به تقو نيهزارم يبرابعد از نماز . آورد يبود، وضو با آب گرم حال آدم رو جا م

سال  كيهر لحظه برام  گهيد. نيتاب چشم به آخر هفته داشتم كه برم استقبال نگ يگذشت و من ب يم نيو پنج روز از رفتن نگ

 يمنونتم خدا جون كه نماز رو گذاشتم. ادينماز هم اعصابمو آروم كرد و هم تحملم رو ز. اما مجبور بودم تحمل كنم... گذشت يم

 !يهم به فكر بنده هات طيشرا نيمطمئن بشن تو بدتر شهيكه آدمها هم

باز كردن مغازه، آوردن جنس از انبار،  ،يحواله بانك! داشت شهيمثل هم يچند هفته اومدن و رفتن، كار منم تكرار نيمثل ا روزها

دلم گرفته بود و از . گهيروزمره د يكارها يليخوان و خ شيپ يصوص رومخ يبسته ها دنيچ ،يكردن مواد خوراك يبسته بند

 يكه تو صداش بود م يدواريو ام نينگ يآن به حرفها هي. منتظرمه يچه سرنوشت دونستميمن. آروم و قرار نداشتم اليفكر و خ

 گهياگه د... ايخدا...  دميترسيم. ديلرزيافتادم و دلم م ياشك و ناله هاش م اديلحظه هم به  هي شدم،ياز شوق م زيو لبر دميشياند

غصه گران رو  نيشده بود؟ ا داشيبود و از كجا پ ياون ك كردم؟اصالً يم ديبا كاريمن چ اديب ذاشتننياگه نم ؟يچ گشتيبرنم

اون به من ... شتگياون حتماً برم. بود يبه خدا م دميام ديبا! باشم ديو نا ام نيمن حق نداشتم بد ب... اما نه دادم؟يدلم جا م يكجا

عقد كنان قرار  ياز اومدنشون برا عددو روز ب ميخواستيم. كرده بود يزيبرگشتنشون برنامه ر يمامان برا يحت! قول داده بود

آخرش  يو همه برگها ديرس يدفتر خاطراتم داشت به آخر م. سو دلهره هجران كيداشتم و از  داريطرف شوق د هياز .. ميبذار

كه  سميوبن ديبا گهيچقدر د دونستمينم... و رنگ داده بود يمعن ميكه نه تنها به دفترم، بلكه به زندگ يزياز عزسرشار از گله بود 

 !داد يبد م يچرا دلم گواه ايبرگرده اما خدا نمينگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٠

 سال گذشته كياز اول صبح هر لحظه برام . ميروز مونده به برگشتن گل زندگ كي ،يو نهم د ستيب. بود كشنبهيامروز  "

سلماز بود كه بهم خسته . به عقب برگشتم يسالم يبا صدا! پوشوندم يخوردن نهار، مغازه رو م يظهر بود و داشتم برا كينزد!بود

بسته كه دستش بود رو به طرفم گرفت و ازم  هي. فرق داشت چون سرحال نبود يشگيهم لمازانگار با س. جوابشو دادم. گفت دينباش

 يبسته رو به دستم داد و ازم خداحافظ يا گهيد حيتوض چيو بدون ه! دادهيبهم م ديبوده كه با يگفت كه امانت. رمشيخواست بگ

باالخره ... شب يبذارم برا اي هيچ نميمردد موندم بازش كنم و بب! هيو مال ك هيفرصت نشد ازش بپرسم چ يحت. كرد و رفت

 ميمال ياز گرم. به طرف خونه حركت كردم بسته به دست نيمو سركوب كنه واسه هم يموفق شد حس كنجكاو يگرسنگ

 .خدا جون يدار يچه ابهت! هيبائيزمستانم عجب فصل ز. اومد يبه برفها، از همه جا بخار باال م ديخورش

همه خواهر برادرا جمع بشن  ديچرا هر ماه با دونمينم. نداشتم يحوصله اومدن مهمون و مهماندار. بعد از شام، به اتاقم رفتم شب

از مامان خواستم  نيرو نداشتم واسه هم يكس دنيحال د ن،ياومدن نگ يتو هول و وال. انيو نامزدش هم ب ني؟ قرار بود شرخونه ما

 .كنم حتصدام نكنه و بذاره استرا

 يتعجب نبود چون روزها يالبته جا.اومد يكردم، اما خوابم نم يم يكه تمام روز رو سر پا بودم و احساس خستگ يوجود با

 نيآرزوم تموم شدن هرچه زودتر ا... همه انتظار درمونده بودم نياز ا. اما من روحاً خسته بودم... كم يوتاهه و خستگزمستون ك

كرد هزار جور فكر و  يماهه اش منو وادار م كي يخبر يشد و ب يم شتريهر لحظه ب نينگ هدوبار دنيشوق د. و فاصله بود يدور

كنار نامزدش و  نيريش دنيد... نداشتم ايو برو ب ياالن هم كه اصالً حوصله مهمون. آورد يم منو از پا در نيو ا اديبه ذهنم ب اليخ

كه از ظهر تا اون موقع  يحس كنجكاو ايبود  يهر حال خستگ هب! داد يبود كه ذهنمو آزار م يزيچ نيا... من از عشقم يدور

برداشتم و روش رو  وترميكامپ زيم يبسته رو از رو.. بمذاشت بخوا يبود نم يدونم اما هرچ يبودم، نم بانيباهاش دست به گر

اگه . روشن نيتو دلم گفتم چش و چال نگ "با تمام عشقم زميعز نيبه مت ميتقد "روش نوشته شده بود  ييبايبا خط ز. نگاه كردم

من  زيعز. بخند رو به لبم آوردبود و ل جانيبرام پر از شور و التهاب و ه نينگ ادي. كرد يبود بسته رو تو سرم خورد م نجاياالن ا

خواستم بسته رو ! بود دهيناشناخته به دستم رس هيكه از  يمهمتر از بسته ا يبود، حت زيبرام مهمتر از همه چ نيگشت و ا يفردا برم

 دونمينم. به دلم چنگ انداخت يخلوت كنم اما حس مرموز نينگ اليخوندنش بشم، كه با خ اليخ يو ب زيباز نكرده بندازم سر م

داخل كاغذ .دور پاكت رو باز كردم يفروكش كرد و با اضطراب و دقت كادو اقميهمه شور و اشت. چرا دچار ترس و دلهره شدم
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نامه  هي. ختمير رونيرو ب اتشيبا عجله پاكت رو باز كردم و محتو. تعجب كردم. دفتر خاطرات هيو  دنامه بو ديپاكت سف هيكادو، 

آرزو داشتم همه فكر و . داديبد م يتونست باشه؟ دلم گواه يم يكارش چ نيا يمعن يعني. دمشوكه شده بو! عكس هيبود و 

تونست با من  ياون نم... اما نه! برنگشتنش رو بهم ثابت كنه خواديم يجور نيا ديكردم شا يچون احساس م! اشتباه بود االتميخ

 ،يمشك. بود نيزم يرو قاًيكمندش دق يموها. لذت بردم دنشيعكسش رو بلند كردم و با تمام وجودم از د! كار رو بكنه نيا

. بود يچقدر خواستن. نيو دلنش بايز. ميمال شيآرا هيبا . بان شده بود هيپرچم موهاش واسه ابروش سا...درست مثل چشماش

 هيامروز  "د نوشته بو. پشت عكس رو نگاه كردم. باشه كه تازه بهم جواب مثبت داده بود ييحدس زدم عكس مال همون زمانها

رو ازش  يليس نيبود كه اول يهمون روز قاًيدق " 81خرداد  18"بود  خيتار هي رشيو ز "خوشحالم يليمن خ. اتفاق مهم افتاد

 يجمله اش چ نياز ا نيمنظور نگ! كرد يسوال م جاديتو ذهنم ا يزيچ هيكه زده بودم لبخند زدم اما  يدرست دسبه ح! خورده بودم

بخوام به فكر  نكهيمن براش خوشحال كننده بود؟ اگه بود چرا منو از خودش روند؟ قبل از ا شنهاديپ نقدريا يعنيباشه؟  تونستيم

كارش تو نامه اش  نيا ليدل ديشا. خودشو عروسك كرده، به فكر نامه افتادم ياز خوش نيافتاده كه نگ يچه اتفاق خيبرم كه اون تار

 !نوشته شده بود

 :كرديم رميكلمه به كلمه و حرف به حرف نامه ، متح. امه رو برداشتمگذاشتم و ن نييرو پا عكسش

 نيباشه و چرا ا تونهيم يحركاتم چ نيا ليو هم متعجب كه دل يمنتظر يليهم خ يخون يم نويا ياالن كه دار دونميم. نميسالم مت "

در  نيكه از مت يمن در مقابل احساسعشق تو به . گفتن دوست دارم بود كه داشتم يفرصت برا نيآخر نيخوب ا. كار رو كردم

 نيكنم و به هم دايپ تونميرو در كلمات نم انشيفقط خواستم بگم دوست دارم كه قدرت ب. دارهمق يو ب زيناچ يليقلب من بود، خ

 رسهيبه دستت م ينامه زمان نيا! فقط سهم من. يكه از اون شهر بزرگ تو سهم من بود دونميخدا م ونيخودمو مد شهيكه هم لهيدل

نكن  نمينفر! دادنتو هم ندارم يدلدار ياراي يازت دورم كه حت نقدراالن احتماً او. ستيتو كارم ن يبرگشتن گهيكه من پابند شدمو د

 "سرنوشت ريمثل تو، اس... چرا اون همه رفتن و دل كندن برام زجر آور بود يدفتر رو بخون كه بدون... كه مجبور بودم

مگه . ناشناخته به جونم انداخت ينامه اش ترس. بود كه روش نوشته شده بود يزيتمام چ نيا! نيط همرو پشت و رو كردم،فق نامه

كارهاش و رفتارش  يقانع كننده برا يليدل نيذهن من باشه؟ كه ثابت كنه نگ يسوالها هيرو نوشته باشه كه توج يقرار بود چ

منو از اون همه عشق و عالقه محروم كنه؟  تونستيم يك نه؟يمن بب يرو به جا گهيد يكيشد  ورمجب نيكه بهم بفهمونه نگ! داشته؟
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بود؟  ميكه زندگ ارميرو به دست ب ينتونم كس يهمه بدبخت بودم كه حت نيداشت كه نمتونست به من بگه و من چرا ا يچ نينگ

 ارميصبر داشته باشم و طاقت ب ديمن با. كرد مونميپش گفتهآوردن اشكهاش از  اديشده بودم؟ به  يتكرار نينگ يبرا نقدريا يعني

اون شب اون دفتر رو  ديمن حتماً با. كنه زميخواد سورپرا يكرده و م يآره حتماً شوخ. كنهيم يداره شوخ ديشا! نوشته يچ نميبب

كه  بودم اليفكر و خ نيتو هم. آرومم كرد اما باز دلشوره داشتم يكم اليفكر و خ نيا. رو بدم نيخوندم كه بتونم جواب نگ يم

و بعد از  ديبه گوش رس اطيشاد از ح يعل يصدا. آشنا بود يليخ! صدا اومد هي ،يزنگ در منو به خودم آورد و بعد از مدت كوتاه

و قبل از  وترميكه تو دستم بود، جمع كردم و گذاشتم تو كمد كامپ ييزايفوراً دفتر رو با كاغذ كادو و همه چ... در زدنش هيچند ثان

 :ديسرشو داخل كش يكنم عل درش رو قفل نكهيا

 آقا پسر؟ يديشما ند گردميوجدان م يآدم بد قول ب هيدنبال  ست؟يخونه ن يكس... سالم... سالم -

آرزو داشتم اون بسته به دستم .پنهان كنم، و عاقبت موفق شدم يتفاوت يزور زدم كه لبخند بزنم و استرسم رو پشت ماسك ب يليخ

آد  يكه نم نيقصد آزارم رو داشته باشه و ا نيكاش نگ. ديرس يم نيبعد از برگشتن نگ اي! ادين همه بد به دلم نيكه ا ديرس ينم

و در  ياليخيخودمو زدم به ب نيواسه هم! گذاشت انينبود كه بشه با پسرها در م يحرف نيهر حال ا هب! مزه باشه يب يشوخ هيفقط 

 :رو قفل كردم

در هر . تو و در رو ببند ايب ايبرو در رو ببند  اينكردم،  خيحاال تا . ستين نجايا يخوايم كه تو يكه كس ينيبيم. سالم كيكه عل رميگ: 

 .صورت در رو ببند

 .من رفتم! يچشم و روئ يب يليخ گه؟يگم شم د يعني ميمستق ريغ نيا. شما نيلطف دار. ممنونم از محبتتون -

مجبور شدم ! رفته بود ادميكجاشو  ،ييجا هي ميرار بود امشب برق دميكم فكر كه فكر د هي. رفت رمشيبتونم بگ نكهيقبل از ا و

 .شرتم بزنم به برف و دنبالش برم تيسو ايكت  دنيبدون پوش

 !گفته باشم. دهيجرت م رونيب يديكش يشكل نيبه خدا مامان بفهمه قند عسلشو ا. گهيصبر كن د. اروي يهو: 

كم گرم  هي، دستامو گره زده بودم كه  دميلرز يكه م يهمونجور! بخند يد كحاال نخن. خنده ريو به عقب نگاه كرد و زد ز ستاديا

ناصر و محمد هم  دميدر رو كه باز كرد د. برد اطيو به طرف در ح ديدستمو كش يحرف چيبدون ه. شهيشم تا خنده اش تموم م

عاقبت طاقتم طاق شد و . هيچ لشيبدونم دل نكهيمنم خنده ام گرفت بدون ا. دنيبهم خند يوالپرساونها هم قبل از سالم اح. روننيب
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 :رونيب دويكش يدستمو از دست عل

 !تو گردميبرم نيخنديم يبه چ دينگ يبه مرگ عل: 

 :داشت باز كرد و گفت  نهيبعد در كمد رو كه آ. نگفت يزيهمراهم اومد و تا وارد شدن به اتاق چ يعل. برگشتم و

 ريتو رو خدا ز. يشيتر م كياز همه ش ينجوريا نيبه جان مت. يرفتن يمهمون قيواقعاً خودت ال نا؟يتولد س يايم ينجوريا -

 يچ! ميشياز بچه ها خراب م يكيرو سر  ميريساعت م نيحاال خوبه هر هفته هم ؟يبپوش نيپاره تر از ا يكينبود . نيبب شويشلوار

 !خدا عالمه يستيشده االن حاضر ن

از بس ازش استفاده كرده بودم . بود دهيبرام خر شيچند سال پ ناين گرمكن رو ماو. دميخنده شون دستم اومد و منم خند ليدل

دست ! بود و افتضاح شده بودم عيام واقهاً ضا افهيگفت ق يراست م! دمشيپوش يخوب برام مهم بود كه م. شديداشت تو تنم پاره م

 :يباز يكولكه آشتش كنم اما اون شروع كرد به  دميانداختم و صورتشو بوس يدور گردن عل

 يبه جا! يكرد فياه اه صورتمو كث. شهيبرو نبوسم كه چندشم م. من پسرم به جان مامانم. يمن اشتباه گرفت زيبرو كنار عز ه؟يچ -

 !يساعته همه رو عالف خودت كرد ميها پاشو حاضر شو كه ن يلوس باز نيا

بفهمه  ناياگه م. نبود ادمي يبه جان عل د؟يآسمون تپ ديكه رس ، به من ميمچل تو بود يعمر. دلتم بخواد من ببوسمت. اليخ يبابا ب: 

دلش  يكجا خواديمن و تو رو م يآخه كادو. بهش بده نايكه م هيزيچ خواديكه م يا هيتنها هد ناي، االن س يياما خدا. كنهيم زونميآو

 رونيتو برو ب. كردم دايخوب پ... نميبذار بب ...دمينخر يزيمن كه چ. براش استيدن هيهد نيبزرگتر نايلبخند م هي طبذاره؟ واهللا فق

 ...اميتا ب

 چهل و دوم قسمت

 

سر و صدا  يازش خواستم ب. مامان جواب داد. فوراً شماره خونه رو گرفتم . رونيفوراً اونو هول دادم و با زور از اتاق انداختم ب بعد

بده، وانمود كنه من  يحيتوض نايبه خاله ا نكهينه و بدون ااومد ازش خواستم كه خودشو آماده ك نايم يوقت. نايرو بده به م يگوش

خونه چون زشت بود كه مهمونا برن و ما تو  ميگشت يزود برم ديدر عوض با ميلباسشو عوض كنه كه بر نجايا اديكارش دارم و ب

گرچه خودم مشتاق تر ! نهبمو نايكه تو جمع نموندم و نذاشتمم م هيكردن كه از حسود يخودشون فكر م شيحتماً پ.ميخونه نباش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٤

حاضر و آماده به راه  يزود همگ يليخ.داشتم يبوده، اما نقشه خوب نايبا س روكل عصر  نايم دونستميم. خونه ميبودم كه زود برگرد

د تو ممكن بو يچ يعني! هم از فكر اون نامه و دفتر غافل نبودم هيثان هي ياما من حت ميديخند يو م ميگفت يتو راه همه م. ميافتاد

 قيبا بچه ها نبود، از همه عال يقرار هر هفته ا نياگه ا. بودمهم ن نايتولد س ادي يمنتظره بود كه حت ريغ نقدريا! دفتر نوشته باشه؟

 يليو صبور بود و خ نيمت يليخ نايگرچه م. هم بدتر از من گرفتار شده بود نايس! موندم يخبر م يب يزمان مجرد يبه قول عل

ابراز عشق كنه،  شتريهرچه ب تاعتقاد داش. پروا بود يدر ابراز عشق ب نايكرد، اما در عوضش س يرو م نايس يمشغله ها تيرعا

بشه  رابيتو محبت و عشقش س نايدوست داشت م. باشه ريد نايبرسه كه واسه گفتن دوست دارم به م يروز هي ديبهتره چون شا

احساساتش  حيمانع ابراز صر ايگرچه شرم و ح. محبت بود نيقدر دان ا نايو چقدر م. دوست دارم بسوزه هي دنينه در حسرت شن

از . نشونه عالقه اش بود نايس ياسترس ها يو حت ليمشكالت و مسا يو تقالش برا يحال همه دلشوره و دلواپس نيا اشد، ب يم

 يرو براشون م نهايداشتم و بهتر حد باال بود، خوشحال بودم چون هردوشونو دوست نيتا ا ليمسا نيدر مقابل ا نايدرك م نكهيا

هستم و  نيفردا شب من كنار نگ نكهيفكر ا. بود ني، نگاهم مدام به خونه نگ مدم در خونه نرگس خان ميديرس يوقت. خواستم

كه چراغ خونه  زديم يكرد چون قلبم به عشق كس ينم تميزمستون اذ يهوا يسرما گهيد. كرد يوجودمو گرم م نمشيبب تونميم

و  شيبه چند ماه پ م،يبازم رفت به قد هنمذ! ، روشن و آباد بشه گهيو چهار ساعت د ستيش بود و قرار بود تو كمتر از باش خامو

اونو به  يك يعني. افتادم نيدفتر خاطرات نگ اديبالفاصله . بود ميزندگ يكه معن يبا كس نيريخاطرات ش ايدن كيشدن  يتداع

و درشت تو ذهنم  زيبهم داد اونقدر تو هم بود؟ سواالت ر ياونو آورد؟ اصالً چرا وقت ريد رنقديدست سلماز داده بود؟ چرا سلماز ا

انگار ... سلماز ينه خاله سرحال بود نه عمو نه حت! بود شونيزيچ هيگرچه انگار . لذت ببرم يذاشت از مهمون ينقش بسته بود و نم

 هينگاه كردم  يبه هرك! ستياما معلوم بود كه تو باغ ن ذاشتيمه مو سربه سر ه ديخند يگرچه م. تو هم بود ييجورا هيهم  نايس

در مقابل همه تعارفهاشون . ميهم اشاره كردم و پا شد ناينگفته به م كيهنوز تبر. مردم يم يداشتم از نگران. دميد يتنگاثر از دل

 زيهمه چ... تولد يكادو يبگم به جا نايخواستم به س يم ينبود كه چ ادمي يحت! دلواپس شدم هويدونم چرا  ينم. رونيب ميزد

حالم دگرگون . و گرفتمش افتهيب نينذاشتم زم.سر خورد نايرفتم كه م يم ابانيفراموشم شده بود و داشتم به سرعت به طرف خ

. ردكيم يكه داشت مسافر خال يكردم تا برسم به تاكس واشيقدم هامو ! سرزنشش كنم ايبدم  شيتر از اون بود كه بتونم دلدار

 نكهيحتماً از ا. برام مهم نبود! كرد ينگاهمم نم ينا حتيم! خونه هزا بار مردم و زنده شدم ميتا برس. ميگفتم و سوار شد يدربست
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چه مرگم  هوي دونمينم... دركم كنه  تونستيكاش م يخوب حق داشت اما ا. دلخور بود ميزد رونيو با اون وضع ب ميرفت ياونجور

دستم  ايخدا.. افته يم يه اتفاق بديو دل آشوبه دارم حتماً  زنهيم ينجوريافتاد هروقت دلم ا ادمي... ايزد خدا يچرا دلم شور م.. شد

 ...خدا جونم ...  ايخدا... خوامش يرو دادم دستت و از خودت م نيمن نگ ايخدا... نبازم مويكمكم كن زندگ ايخدا... به درگاهت

 نيو از ماش ديدستم رو كش نايكه م دميرس يداشتم به مرز جنون م... آرومم كنه يس كه كمكردم و به خدا التما يدلم خدا خدا م تو

گفتم كه  نايبود خودمو به اتاق رسوندم و به م ييبا هر ترس و دلهره ا... رو داد نيپول ماش يمتوجه نشدم ك يحت. ميشد ادهيپ

. دمياز داخل قفل كردم و به طرف دفتر خاطره دودر رو . گفت و رفت يدرك كرد كه چشم گاران. دوست دارم تنها باشم

 ...گفت يقلبم بهم م نويا... خوب نبود ناًيقيبود  يدر انتظارم بود اما هر چ يچ دونستمينم

معلوم بود كه دفتر تازه نوشته شده و . بعدش دفتر رو بدست گرفتم.چسبوندم تورينگاه كردم و به صفحه مان گهيبار د هيرو  عكس

 :اونو ورق زدم و شروع كردم به خوندن. شدينم هيش درو يكهنگ يجا

بود و اونو قرمز كرده بود و دوتا خار  دهيگل كش هيكنارش  "ممنونم ايخدا. امروز بعد از چند سال باالخره احساس آرامش كردم "

هر ... شد شتريعجبم بت شتريدفتر ب يبرگه ها دنيدفتر رو ورق زدم و با د يسرسر... آخرش رو زخم داده بود يدرشت گلبرگها

 ليپس حتماً دل. كه رفته بود ياون شب قاًيامسال بود تا دق بهشتياول ارد خيمطلبش از تار نياول. بوددار  خيصفحه كه نوشته بود تار

گرفت ، به صفحه اول برگشتم و از اول  يوجودمو در بر م شتريكه هر لحظه ب يبا ترس. هم توش نوشته شده بود يتاب ياون همه ب

 ...شروع به خوندن كردم بهشتيارد

. دميناام يسوسن برگشتم از زندگ ييدا شيكه از پ يچرا از وقت دونمينم... سميبنو زويگرفتم همه چ ميبار تصم نياول يامروز برا"

 هيمعن ين بم يزندگ... هياش چ دهياما فا. شهينم يزيبدن و بگن چ يدواريام توننيمردم چقدر آسون م. اون احتمال داد و من باختم

 يتا ك ايخدا يعني... شهيعاشقش م نيكه مت يخوش به حال كس.. گذره يتو دلم م يچ دونهينم يمدت حت ههم نيبعد ا نيمت يوقت

 فهيبا تواضع گفت كه وظ يليما انجام داد خ يبرا يكه وقت اسباب كش ياون سال بعد از اون همه كار يوقت... كنم يخوددار تونميم

 ياما زه! خونه مون اديروز م هيدونم چرا خودم باور داشتم حتماً  ينم. مونخونه  اديآرزو داشتم بازم ب. شد يجور هيبوده دلم 

توجه كنه به  ياونكه حت يشد ب ياز همه جا از كنارم رد م اليخ ياما اون ب دمشيديم نايهر روز با س باًيبعد از اون تقر... باطل اليخ

رو داشتم خودت  يمن تحمل هر درد ايخدا... كنه ركنگاهش رو د يخته و منتظره كه معنمشتاق به نگاهش چشم دو يكس نكهيا
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چند ساله دارم با عشقش نفس  يدونيخودت كه م ايخدا... فقط حسرتشو به دلم نذار  ميراض زيبه همه چ. مرمينذار حسرت به دل ب

 "...تو رو به عظمتت نذار حسرت به دل برم... كشم يم

 يم شتريكه لحظه به لحظه ب يبا تعجب... خوندم يبود كه داشتم م يچ نيا ايخدا. كرد يم خيخوندم مو به تنم س يكه م يكلمه ا هر

 :شد بگ دوم رو آوردم

و اسرار سوسن از بردن  اقيخواستم قبول كنم اما اشت ينم. مارستانيگفت الزمه برم ب. آورد غاميبرام پ شييامروز سوسن از دا "

 !...اميمخالفت رو به روم بست و نتونستم بگم نه نم راه مارستانيمن به ب

 چهل و سوم قسمت

 

كردم عصرش برم  شيبگم، راض زيبه عز يزيچ يبهار يسوسن و سفارشات آقا يدر مورد حرفها نكهيبود بدون ا يهر بدبخت با

 يبود م دهيه ، سوسن رو كنارم داومد مدرس يشد و م يكه حالم بد م يرم و اونم چون چند بار يبهش گفتم كه با سوسن م. رونيب

ها  يتو راه به همه شوخ. ميشد مارستانيب يمخالفت نكرد و با سوسن راه گهيبود، د ياضگشتم ر يبا سوسن م نكهيشناختش و از ا

بهم بگن كه  يقرار بود چ يعني..كه قرار بود بشنوم ديچرخ يم ييتمام فكرم حول و حش حرفها.. توجه بودم يسوسن ب يو حرفها

... بهم نگن يبد زيكردم كاش چ يمدام تو دلم دعا م... باعث هراسم بود نيو ا دونستميخودمم نم! اسرار به رفتنم بود؟ نهمهيا

در اورژانس منتظر ماست چون به محض  يجلو يبهار يكه آقا دميد يشد و در كمال ناباور يزود ط مارستانيفاصله خونه تا ب

كه تنها و  يدرفت و آم نيچند يادآوري. خواهرش كه تو بخش زنان بود شيفرستاد بره پ به طرفمون اومد و سوسن رو دنمونيد

خواست منو به  يبه خودم اومدم كه م يبهار يآقا يچون با صدا ديطول كش هيثان كيهمراه سوسن به اونجا داشتم برام كمتر از 

از استرس . مزاحم باهام حرف بزنه يب تونهيكه م هيا جائمهمه و اونجا تنه يليحتماً حرفها خ دونستميم. دعوت كنه يدفتر پرستار

... قابل درك بود برام  ريغ يبهار يآقا ينگران. گرفتم مينيب ي، از بخت بدم خون دماغ شدم و دستم رو جلو گهيد زيچ ايبود  اديز

منو به طرف اتاقش ... دونن يم از همه شتريرو ب يزيچ هيكه  ييدرست مثل كسا... برام نگران بود شهياز هم شتريب يليانگار خ

. رميبهم گفت سرمم تا حد ممكن باال بگ.. رميبگ مينيب يهم گذاشت و بهم داد كه جلو ورو ر يكرد و چند دستمال كاغذ ييراهنما

و ر حاتشيكردم كه توض يبهار يرو به آقا فيكث يمتوقف شد و من با دور انداختن دستمالها مينيب يزيكوتاه خون ر يبعد از مدت
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گوشه اتاق برم و دست و روم  ييازم بخواد به روشو نكهيا ناسترس و التماس رو از نگاهم خوند و بدو.. بدون اتالف وقت برام بگه

 رييگفتن مردد بود اما انگار مطالبش رو تغ يبرا... مورد اشاره اش نشستم يصندل يو منم فوراً رو " نيبش ايب "رو بشورم، گفت 

 :زد و باالخره شروع به گفتن كرد يمرنگآن لبخند ك كيداد كه 

مادرت سر زا فوت شده و پدرت هم بعد از  ياومد ايبدن يوقت نكهيا... رو در مورد تو برام گفته زيدخترم ، سوسن همه چ نيبب: 

 نكهيمثل ااما  نميرو بب شونيمشتاق بودم ا يليمن خ. يكن يم يكه باهاش زندگ يمادربزرگ دار هيچند سال فوت شد و االن فقط 

من ... برام سخته انشيدر واقع ب.. كنم انيمطالبم رو ب يچه طور نكهيترسونه از ا يمنو م نيو ا شتندا فيسكته خف هيقبالً  شونيا

شده كه باز هم ازت خون  نيچند بار مرور كردم و با چند پزشك هم حرف زدم و قرار بر ا ميرو كه ازت گرفت يشيآزما نيآخر

شك  يكم يشيخون دماغ م هوي ليدل يب نكهيا! سواله يجا نكه برامو ييماريب صيتشخ يبرا... كامل شيآزما يبرا ميريبگ

فقط  نيتو نبوده و ا يقبل شاتيدر آزما يخاص زيكه چ دميم نانيالبته بهت اطم... يبد شيآزما ديبا نانياطم يخوب برا... زهيبرانگ

حالت هر چه  دوارميام... يبش خوبكه ان شااهللا  ميكن دايبرات پ يه درمانرا هي ميخود ماست كه بتون نانيو اطم ديتاك ليبه دل

... كنه يكمك م يليما خ صي، فاصله هاش رو به خاطر بسپار كه به تشخ يدر ضمن اگه باز هم خون دماغ شد... زودتر خوب بشه

از  يتونيبده حالت خوبه و بعدش م نانيطمبهم ا. نمونه نجايبتونم باهات راحت حرف بزنم از سوسن خواستم ا نكهيفقط به خاطر ا

 .يايدفعه بعد الزمه با مادربزرگت ب نكهيو ا...يبر نجايا

دونم چه  ينم... دادم نانيبا تكان سر بهش اطم.. كم با خودم فكر كنم هيداشتم كه  اجيبه خلوت احت...بود نيبرام سنگ حرفهاش

شد پا شد و قصد  جيپ نكهيرها بشه كه به محض ا تيمسئول نيبار ا رير از زبهش دادم اما انگار اونم از خداش بود زودت ينانياطم

دو هفته بعد رو  خيبرگه تار هيبه خواهرش گفت كه سوسن رو بفرسته و خودشم رو  يشماره داخل سهقبلش با گرفتن ! رفتن كرد

مثل  يخدا جون ممنونم دوست... برم وگرنه من تنها كجا رنيگ يرو م شيآزما مارستانيخدا رو شكر كه همون ب... برام نوشت

 يبه لبها يجيو گ يمنگ يايسوسن كه به اتاق اومد باز تو دن! باشه كيهام شر يكسيخواهر تو ب هيكه حداقل مثل  يسوسن بهم داد

مو سوسن دست! نشنوم يزيكردم چ يبشنوم با تمام توانم سع يبدونم قراره چ نكهيكردم و بدون ا يو سوسن نگاه م يبهار يآقا

دوست داشتم ! منتظر جواب ما بمونه به طرف بخش مردان رفت نكهيبدون ا يحت ،يمختصر يبا خداحافظ يبهار يو آقا ديكش

كه با هر بار  نيكاش تو رو نداشتم مت!بود ينم ميتو زندگ يوقت كس چيكاش ه... به عقب برگردونم مويداشتم و زندگ نويقدرت ا
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اون همه شكنجه تو خونه عمه ، جون داده بودم  ريكاش ز... شناختمت  يكاش نم... كرد ينم ريمنو گوشه گ دنتيترس ند ميضيمر

 يم ليتبد قتيگرفت و به حق يم قتيكاش هام رنگ حق ياز ا يكيكاش حداقل ... شدم ينم ينكبت يزندگ نيچ ايپاپ نقدريو ا

 "...كاش يواژه ا نهيچقدر سنگ... شد

رو  گهيصفحه د هي... نشم ونهيكمكم كن د ايخدا... داشته باشه تونستيم يچه معن نيا... مكه خوند يدر تعجب بودم از مطالب چقدر

چهار سال  نيمثل تمام ا يزيچ... رو تجربه كردم نيسكوت سنگ هيحس و حال و  يتكرار ب هيامروز  "ورق زدم نوشته بود 

 "...كرد يم يكاش خدا كمك... ها شدم كاش يباز هم دست به دامان ا... گذشته

كردم چقدر حرفهاش  يتعجب م شتريرفتم ب يجلو م شتريتا ب... چيه گهيو د "تكرار مكررات "صفحه بعد هم فقط نوشته بود  چند

مفصل و با خط  يليلرزان صفحه بعد رو خوندم كه خ يبا دست... ميچقدر من غافل بودم از خودم و زندگ! بود نيپر ابهام و سنگ

شروع به  تيهم با وسواس و حساس نيرو نوشته باشه، واسه هم يموضوع مهم ديكه با مكرداحساس ... نوشته شده بود يزير

 :خوندن كردم

 نيهرچقدر ا. گذشته ام بگم يبود ، بهم اسرار كرد كه براش از زندگ نيطرفه من به مت كيعشق  انيامروز سوسن كه در جر "

اون تنها از ... بدم حيآورد و مجبورم كرد كه بهش توض ريو گسواالتش در رفته بودم ؛ باز من رياز ز مونيمدت دو سال دوست

كه تو  يياز همه كارها... و خاله ييعمه و دا انيپا يب يرهاياز همه اون تحق... گفتم براشمنم . بود دهيرو د ميكس ي، ب ميزندگ

، ممنون و شاكر بودم  نميو كتك نب يگنشم و گرسن هيتنب نكهيزمستون و تابستون تو سرما و گرما مجبور شدم انجام بدم و بخاطر ا

خواست آمپول  يبود و از ترسش جرات نداشتم برم دكتر كه اگه م نمكه رو ت هيداغ و تنب ياز اون همه جا... و دهنمو بسته بودم

به  يهو هر از گا يتو خاطراتت قدم بزن يچقدر سخته كه بخوا.. زخم كهنه ست يكه جا دادميم حيساعت تموم توض كي ديبزنه با

 هيگر يها يگوشه لبت و با خاطرات تلخت ها اديلبخند گنگ ب هياندكت  يها يو با خوش يقول بچه ها ، نبش قبر خاطرات بكن

جدا  ندهيالحق كه درست گفتن كه گذشته از آ! گردم  يزود زود به خاطرات گذشته ام برم نقدريدونم چرا ا ينم... يو زار بزن يكن

از دفتر  يباز هم ورق زدن برگ... ام چقدر در عذاب و هراسم ندهيگذشته ام رو آ نيسنگ هيز درك ساكه من ا يو به راست ستين

گذشته تلخم برام زجرآور بود كه  يادآوري نقدريا... دلم گرفته بود يليامروز خ نيواسه هم... برام گرون تموم شد ميزندگ

خونه از  ومدمياز مدرسه م يوق... نميكرده بودم رو بب يه شمارلحظ دنشيد يعمر آرزوشو داشتم و برا هيرو كه  يزينتونستم چ
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رو كه  ييكه نامه ها ييآوردن اون روزها اديبه ... رو نگاه كنم نيمت ريدل س هي تونستميم تمآرزو داش. دميدور جمع بچه ها رو د

كردم ،  يم كهيت كهيبودن ، اونا رو ت مييراهنما يها يكه از همكالس ميمر اي دايبدم دست ش نكهينوشتم و صبح قبل از ا يبراش م

 حتميمتوجه عشقم شد و لب به نص زيبود و تو اون روز عز ميدلدادگ لسا نيكه سالرزو دوم يمخصوصاً اون روز... سوزوند يدلمو م

و  نيبرسونه به مت كه داينامه پر سوز و گداز نوشتم و دادم دست ش هيمادربزرگم ،  يو نگران ياز دلتنگ اليخ ياما من ب... باز كرد 

اخم رو  هيلب باز كنه كه بگه مال منه ، اونو هزار تكه كرد و دور انداخت و با  دايش نكهيچشم خوم قبل از ا ياونم درست جلو... 

اسم خودمو كه ... كنه يم خياون روز مو به تنم س يادآوري يحت... مرگ كردم يچقدر اون روز آرزو... دميچقدر ترس... برگردوند

 ادي. ورق خورد اطراتماز خ گهيورق د هيبازم ... ناصرم اونجا بود... شدم يم كيسرمو بلند كردم و داشتم به پسرها نزد مديشن

باعث  نياست و ا گهيد يكينگه دخترم عاشق  زيعز نكهيخونه مون و منم از ترس ا اديكه مادرش اومد و خواست ب يروز يآور

رو بهونه كنم و نذارم پاشون به  زيعز يياز دست بدم ، باعث شد خودم درس و تنها ينجوريا نويكنن و مت يپراكن عهيبشه برام شا

... دميكش يخجالت م دنشيو امروز چقدر از د... شه و اسرار و تكرار درخواستشون نتونست نظرمو عوض كنه  ازخونه مون ب

دونم چرا اونقدر كنجكاو بودم، اما  ينم... ارميدر ب آرزو داشتم نصف عمرم رو بدم و سر از حرفشون.. بود يليس هيبحث سر  دميشن

اون  يروز گذشته ب ستيسه سال و ده ماه و ب قاًيآد و مثل دق يبه چشم نم نيمت يبكنم باز هم برا يمن هر كار نكهيفكر كردن به ا

 ريدل س هيم كه بتونم كاش اونقدر ازش متنفر بش... بشم يبشم و از دستش عصبان مانيكنم باعث شد پش يلحظه هام رو سر م

 رهيبود اما تو چشمام خ اديگرچه فاصله مون ز. دميرو درست رو به روم د نيآن چشم باز كردم و مت هيآد؟  يدلم م يعني.. بزنمش

 ليلبه د ديشا... و به روش لبخند بزنم اميدونم چرا نتونستم كوتاه ب ينم... ومدميمنم كوتاه ن! خواست منو از رو ببره يشده بود و م

 يدختر گهيو م زارهي، ب ستنيل نيخودشون ارزش قا يسر كه برا رهيخ ياز دخترها نيمت"بودم  دهيشن نايبود كه چند بار از م نيا

 نايس نكهيتا ا... نگاهش كنم ميكردم نتونستم نگاهمو تسل يدونم اما هر كار يخودمم نم...  "دختره كه حرمت غرورشو نشكنه

رو بر  ميعمر زندگ كي يازش متنفر باشم كه آرزو ايباشم كه منو از اون مخمصه نجات داد  ناين سدونستم ممنو ينم. صداش زد

 !...داده بود دبا

 چهل و چهارم قسمت
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آخه بعد از يه عمر اميد و حسرت ، به آرزوم رسيده ! هم خوشحال بودم و هم ناراحت.موفق شدم نگاه اونو مغلوب كنم باالخره

خدا ... ستم خودمو توجيه كنم كه با همه اون بي تفاوتي هايي كه ازش مي بينم چرا اين همه برام عزيزهخدايا كاش ميتون. بودم

جونم چرا امروز اين همه سخت مي گذره ؟ چرا بايد بين خاطرات گذشته ام غوطه بخورم، بدون اينكه بخوام؟ همونطور كه با 

بيشتر از دو سال از عالقه ام به متين مي گذشت ولي من ... ر مينا افتادمغرور قدم برمي داشتم و از كنار متين رد مي شدم ، به فك

خيلي وقتها اونا رو با هم مي ديدم اما حتي به ذهنم خطور نمي .كرد رفيتا اينكه يه روز سلماز ما رو به هم مع. اصالً نمي شناختمش

باور نمي كردم كه اوني كه هميشه با سلمازه ، مينا  يعني اصالً. كرد كه دوستي دو برادر تبديل به دوستي خواهرها هم شده باشه

بعد از ! همون تفاوتي كه بين من و خودش هم بود... از رفتارش معلوم بود كه كه خيلي باهاش راحته گرچه هم سن نبودن! باشه

كاش دست از سرم برمي  .لعنت به اين خون دماغ شدنهاي گاه و بيگاه. اون معارفه ، چند بار كه حالم به هم خورد بهم كمك كرد

كنم و  جلبگر چه از ترحم ديدن بيزار بودم اما اين خون دماغ شدنها هر چي كه بود بهم كمك كرد كه توجه مينا رو ... داشت

بعد كه باب دوستي باز شد مينا با همون لبخند دائمي و پر اطمينانش باهام گپ زد و از خانواده اش . بتونم اعتمادشم جلب كنم

لي سعي مي كردم كه خود دار باشم تا قافيه رو نبازم و آبروداري كنم كه مينا متوجه نشه تا اسم متين رو مياره يكپارچه خي...گفت

مي خواستم بيشتر راجع به متين بدونم و در طول يكسال و نيم دوستي ،بدون اينكه ...آتيش مي شم و هفت تا رنگ عوض مي كنم

يه بار كه با سلماز و مينا مسير سوپر شادي رو مي رفتيم !ا ذهن مشتاق و تشنه ام سيراب شدتابلو بشم اونقدر ازش سوال پرسيدم ت

واسه همين وقتي كه به محض استرس مثل . دوست نداشتم تو اون موقعيت باهاش روبرو بشم. ، تا متين رو ديدم رنگ از روم پريد

اونهام تعجب كردن . ه تعجب مينا و سلماز بكنم برگشت زدمهميشه خون دماغ شدم ، بدون تاخير در وقت و بدون اينكه توجهي ب

اما من كه تو عمرم اندازه اون لحظه از خون  خانهو جلومو گرفتن و تا متوجه شدن خون دماغ شدم خواستن كه باهام بيان تا دارو

صرار كردن و مي خواستن باهام ا!دماغ شدنم خوشحال نشده بودم ، بهانه آوردم كه خودم ميرم و اينكه تو داروخانه هم كار دارم

نمي دونستم خوشحال باشم از اينكه دوستايي به اون خوبي داشتم يا ناراحت باشم از جلب توجهي كه منجر بشه به كنجكاو .. بيان

دو از در همون موقع با ديدن يكي از دوستام اونها رو با هزار دليل و برهان از سر باز كردم و به . شدن پسرها و سرافكندگي خودم

اما باالخره اونم يكي بود مثل . حاال سميه هم از ديدنم كلي جا خورد چون تو مدرسه زياد با هم صميمي نبوديم. اونجا دور شدم

نسخه رو در آوردم و براي چهارمين بار دواهاشو گرفتم و به . كه خيلي هم با معرفت بود و منو تا داروخانه همراهي كرد ودمخ
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گرچه احساس مي كردم مينا ميدونه مفتون و شيفته متين شدم اما به روم نمي آورد و من چقدر ممنونش .طرف خونه راه افتادم 

هر چقدر بيشتر تعريفشو مي كرد من عاشق . از متين و خصوصياتش و از اخالقش مي گفت اصيبا اين حال با صبر و شوق خ. بودم

نمي گم من آدم خوبي هستم اما مطمئنم به اينكه . ما قسمت هم باشيم تر و ديونه تر مي شدم و بيشتر به خدا التماس مي كردم كه

 "از همه خصوصيات متين مي گفت و نهايتاً مي گفت . كرد يمينا جانب احتياط رو رعايت م! ميتونم لياقت داشتنشو داشته باشم

من خيلي بيشتر و خيلي پيشتر از تو  و منم مي خواستم بهش بگم "من كه ميميرم براش... ديدي باز همه حرفهام به متين مي كشه

به طرف خونه قدم  ربا صداي سينا باز به خودم اومدم و اين باز مصمم تر اما دلشكسته ت... خواهان پيشمرگ شدنش هستم

اگه ديگه منو نمي خواست چي؟ اگه مينا اشتباه كرده باشه و غرورم باعث باختنم مي شدكي جواب منو ميداد؟ خودم بايد .برداشتم

 ؟ خدايا با اين همه سوال بي جواب ذهنم چكار كنم؟!چي به دلم مي گفتم كه مفت باختم

! نمي دونم من اگه تو رو نداشتم چكار بايد مي كردم خدا جونم؟ الهي براي همه چيز شكرت. به خونه رسيدم و به تو پناه آوردم باز

 "!نگي بشهكاش فردا هم زندگيم با حضورش ر. امروزم پر از ياد و ديدار بود

معلوم بود وقت نوشتن خون دماغ شده . اعصابي خورد به چند لكه خون روي آخرين سطر دفتر نگاه كردم و دفتر رو ورق زدم با

من اونو سر يه شرط بندي شناختم اما اون مثل سايه كنار و . چقدر از خودم متنفر شدم!كه قطرات خون شده بود امضاء پاي دفترش

چقدر احمق بودم .مينا چرا چيزي نگفت؟اما اون چي بايد مي گفت؟اصالً تقصير مينا هم نبود... نكه بفهممپشت سرم بوده بدون اي

من اول عاشق غرور و سردي رفتارش شدم بعد .واقعاً حقيقت همون بود. يه كم به گذشته برگشتم. كه اين همه بي تفاوت بودم

ن آشنايي و با هم بودن چند ماهه رو هم از صدقه سر مينا دارم كه اگه به يقين دارم همي. مينا منو بهتر از خودم مي شناخت. خودش

خودم بود االن بايد مثل قبلنها به دست مامان و بابام نگاه مي كردم كه كي بهم پول تو جيبي ميدن تا يه روسري واسه اين يكي 

اگه ... كاش زودتر مي شناختمش اي. بركت بودوجود و حضور نگين برام سرتا سر ! خواهر و يه بلوز واسه اون يكي خواهرم بخرم

با نگراني برگهاي سفيد رو ورق . االن بيشتر از هر وقت ديگه اي برام ارزش داره... برگرده ، قسم مي خورم بيشتر قدرشو بدونم

 :زدم تا به نوشته هاش رسيدم

نمي تونستم ازش چيزي رو پنهون كنم، . امروز بعد از دو هفته تونستم با عزيز در مورد حرفهاي آقاي بهاري حرف بزنم "

. از همه دلواپسي ها و دلهره هام بهش گفتم! نگراني ايي از حرفهاي آقاي بهاري اين مدت همه وجودمو پر كرده بود "مخصوصا
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بريز از همه چيزي كه خودم هم كامالً نمي دونستم چيه اما وجودمو ل... آماده مي شد يزبايد واسه همه چ! آخه اون همه كسم بود

هر چند از كلماتي ... واسه همين بهش گفتم كه گرچه آقاي بهاري مستقيم چيزي نگفته اما احتمال بيماريم زياده! هراس كرده بود

بعد از توجيه عزيز كه خيلي خيلي سخت بود، باهاش به طرف .. كه به كار مي بردم زياد مطمئن نبودم اما از عمد اينجوري گفتم

با وجود همه كج خياليها و حرفهايي كه براي عزيز ... يچاره عزيز از حرفهام كپ كرده بود اما اين همه اش نبودب...بيمارستان رفتم

حتي وقتي از بيمارستان ... زد ميحرفهاي دكتر مثل پتك تو فرق سرم . رديف كرده بودم باز ، خودم از حرفهاي دكتر جا خوردم

انگار ديگه ... و بقيه نشدم و وقتي صداشونو شنيدم هيچ عكس العملي نشون ندادماومديم بيرون متوجه نزديك شدن متين و سينا 

. تمهم خودم بودم كه داشتم به انتها مي رسيدم، به انتهايي كه فقط يه كورسوي اميد در اون درخشش داش. هيچي برام مهم نبود

انگار اونم براي هضم .عزيز رد و بدل نشدهيچي ، حتي يك كالم بين من و . تا برسيم خونه و وقت خواب بشه هيچي نگفتم

تو رختخواب بود كه حرفهاي دكتر نادري رو كه فوق تخصص خونه، براي هزارمين بار تو ... حرفهاي دكتر نياز به زمان داشت

ببين دخترم ، گاهي يه اتفاقاتي تو زندگي مي افته كه دست آدم : ( حروم شد مذهنم حالجي كردم و خواب به چشمهاي خيس

هميشه روحيه و تلقين رو بيماري تاثير مستقيم داشته و ... تو بايد مقاوم باشي و با بيماري كه بهت رو آورده مبارزه كني. يستن

چشم اميد همه ما به درگاه خداست و يقين ... كني ملفقط بايد يه كم سختي تح...اگه سعي كني مي توني باهاش مبارزه كني. داره

من ... گاهي يه استرس ، گاهي حتي يه سرماخوردگي ساده كار دست آدم ميده! به شرطي كه توكل كنيدارم بهبودي پيدا مي كني 

ات رو حفظ كني  وحيهنميتونم االن بهت بگم دقيقاً به چه نتيجه اي رسيديم فقط ازت مي خوام باهامون همكاري كني و سعي كني ر

ه خودتم مي گم كه اين آزمايش فقط براي اطمينان در تشخيص و تعيين من به آقاي بهاري هم گفتم ، ب... فقط به خاطر عزيز خانم

در حقيقت در آزمايش خوني كه قبالً از شما گرفته شده مورد مشكوكي وجود داشته كه ما رو ملزم مي كنه آزمايش ... شيوه درمانه

اگه خدا نخواسته حدس ما درست باشه  اختاللي كه در خون شما مشاهده شده كمي جاي نگراني و سوال داره كه...كنيم اررو تكر

 .)بايد هرچه زودتر براي درمان اقدام كرد كه به اميد خدا با طي مراحل درمان و در نهايت يه عمل جراحي ، مشكل حل بشه

داشته اما فايده اش چيه كه سالم باشم اما متين رو ن... كاش بيماريم خيلي بد نباشه... همه خون براي چي گرفتن، خدا عالمه اون

باشم؟ تو اين مدت فقط يكي دو بار ديدمش، آخه كجاي دنيا ديده شده يه عاشق ، دو بار ديدن معشوقش سيرش كنه؟ من كه اونو 

... گناهي ندارم كه از عذابش بترسم... غصه زندگيمو بخورم؟ آره خدا جون ، حتي به مرگم راضيم دنداشته باختم، ديگه چرا باي
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تو اين همه سال كه از خدا عمر گرفته بودم و سراسرش پر از درد و اندوه و رنج ... زيدن به متين بودتنها گناه زندگيم عشق ور

و از خدا بپرسم چرا من؟ و چرا سهم من از اين دنيا اينه؟هميشه گفتم  نمبوده، حتي يه بار هم نخواستم جور ديگه اي زندگيمو ببي

ورد عشق متين بي تابي كردم كه مطمئنم خدا منو مي بخشه چون عشق من هوس و واقعاً راضي هستم و تنها در م... راضيم ، شكر

. چه خوش خيالم من! چه حالي مي شد؟ دهكاش از يه گوشه مي ديدمش وقي بهش مي گفتن نگين مر... متين ... آخ متين .... نيست

لعنت به اين غرور كه همه چيزو خراب ! ، بي خيالمثالً مي خواد چكار كنه؟ حتماً يه شونه باال مي اندازه و تو دلش ميگه به من چه 

هميشه وقتي بابا مي گفت لعنت به اين زندگي كه من واسه نگين ساختم، لعنت به صاحب كارم كه . ياد حرف عزيز افتادم ...كرد

بهت گفتم لعنت هزار بار . لعنت فقط واسه شيطون خوبه! پسر ، توبه كن: عزيز عصباني مي شد و مي گفت ... همه وقتمو گرفته

ميدوني چرا؟ چند بار گفتم كه يه لعنت يا يه فوش كه براي كسي مي فرستي يا حتي يه دعاي بد، چه به روز خود آدم ... نكن

بار از زمين به آسمون ميره و دنبال صاحبش مي گرده كه بهش وارد بشه و هر بار اگه تو آسمون پيداش  ههمون كلمه س...مياره

آخه ...رده و دنبال اون نفر مي گرده و آخر بار كه به زمين مياد صاف مي خوره وسط فرق سر خود شخصنكرد به زمين برميگ

االن منم پشيمونم ...پسر ، تنها شيطان ميتونه اليق لعنت خدا باشه نچطور دلت مياد آرزو كني خودتو با شيطان حشر كنن؟ توبه ك

پس ممنونم ! يقين دارم يه حكمتي تو كارت هست... خدايا بازم ممنونم... تادماز اون همه لعن و نفريني كه براي بخت و اقبالم فرس

 .و شاكر ، حتي بيشتر و بهتر از هر وقت ديگه اي

 چهل و پنجم قسمت

 

 نيخودش گفت نفر! اما نه.... كرده نيدونه كه چقدر منو نفر يتا چه حد ؟ خدا م يشعوريو ب يآخه خنگ. اومد يداشت در م اشكم

من قدرت و فرصت جبران دارم خدا جونم؟ دفتر رو باز ورق زدم و  يعني... شم يم ونهيدارم د ايخدا... شده مونيو پشكردن بده 

 :باز به خوندن ادامه دادم. دميبود رو رد كردم تا به هجدهم خرداد رس ديكه سف گهيد يصفحه ها

از  نيكرد كه مت فيبرام تعر... و با من حرف بزنه اديب خواد يم نياومد و گفت كه مت نايم. امروز دلشوره وجودمو گرفته بود "

بذاره و باهام رابطه  شيرو بكنه كه قدم پ سكير نيكرده كه ا قشيموضوع رو گفته و خودش هم تشو يشرط بند ليهمون اوا

من رقم  يكه برا يكرده از قسمت رتيبوده از حال بره و ح كينزد دهيشن نياسم منو از دهن مت يگفت كه وقت يحت... برقرار كنه
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بروز  يچيقدم نشده ه شيپ نيبه آب نزنه و تا خود مت گداريبه من نگفته كه ب يچيه نكهيو ا...خورده و اونم ناظر و شاهدش بوده

و  شهيپابندم م نيكه مت يگفت رو انجام بدم تا وقت يكه هرچ يطكنه به شر يو در همه حال كمكم م شهيبهم قول داد كه هم...نداده

 يشوخ هيكه از نظر اون فقط  ياز حرف دميو من چقد رخجالت كش شهينم اتيو خصوص اتيوارد جزئ گهيقول خودش د بعد به

اون لحظه اصالً برام مهم ...هخام باش اليحرفها همه اش خ نينرسه و ا ياصال كار به تعهد و پابند دميترس يمن م... دروغ چرا...بود

شده و  كيبرخورده باشه و تحر رتشيزده كه به غ يحرف نايم نكهيا اي نهيو منو بب اديخودش خواسته كه ب نينبود كه واقعاً مت

ن يبه ا نينبودم چطور شد بعد از اون همه روز كه از اون اتفاق گذشته ، چطور مت نياصالً تو فكر ا... خواسته واكنش نشون بده

سلماز آگاه  قيكه كرده بود از طر يقبالً از شرط بند... ميدهماهنگ كر نايبا سلماز و م... گرفته ميتصم ينجوريو ا دهيرس جهينت

به نفع من بود كه بدونم  نيا! تونست ازش پنهون كنه يرو نم يچياونقدر با سلماز راحت بود كه ه نايخوشبختانه س... شده بودم

 يليبود و اونم خ ياتفاق يليخ نيمن و مت ييبه شانس و قسمت معتقدم چون آشنا شهياز هم شترياالن ب گهيد... بكنم ديچكار با

زد و  يجوانه م نميبهارش بود اما تازه تو دل مت نيعشق من در آستانه ورود به پنجم... البته با اختالف چهار سال... ديمنو د ييهوي

و  هيچ به يوقت الزم داشتم تا هضم كنم كه چ يليخ... بشم خدا جونم رتيتقد وقربون قسمت ... بود نديخوش آ يليبرام خ نيا

بهش  ديداد و بهم اسرار كرد كه با يمنو آموزش م ناياون روز م... بود و هر جور ، قبولش داشتم يچكار كنم اما هرچ ديمن با

باهام  يباالخره كل... تونستم ينم يعنيخواستم  ينم! دميد يمنم كه اصالً نه قدرتشو داشتم و نه جراتشو تو خودم م... بزنم يليس

از ترس و استرس چند بار خون دماغ ... كنم ييروبرو نيكردن تونستم خودمو آماده ا نيتمر يبعد از كل نكهيكلنجار رفتن تا ا

كردم و  نيو سلماز تمر نايمبا  نقدريباالخره ا... نييلحظه پا هيلحظه باال بود و  هيشدم، قربونش برم فشارمم كه مثل دستمال رقص 

رفته بود چطور هنوز  مينيكه از ب يمونده بودم با اون همه خون!كنم يو اعالم آمادگ اميار باونام منو خندوندن كه تونستم با خودم كن

كنار  خودمآخر سر با ... يمساله مهم نيتونستم ذهنم رو متمركز كنم اونم با وجود همچ ياصالً كالس نرفتم چون نم...رو پا بودم

امروز  نكهيبا توجه به ا نايدونستم و مططمئن بودم م يو سلماز رو م نايم يبرنامه كالس... از مدرسه رونياومدم و سر ساعت رفتم ب

 نيا ي، امروز رو برا رهيتونست اجازه بگ يداشت و م يبدن تيشه و سلماز هم زنگ آخر ترب يكالس اول و آخرش برگزار نم

 ياغ شدنم ، ممنونم هم بودن اگه ممنم كه عذرم موجه بود و به خاطر خون دم!مالقات انتخاب كرده بود و من چقدر ممنونش بودم

ساعت بعد از سلماز به راه  ميكه در نظرمون بود ن ييو هماهنگ يبه هر حال با توافق قبل! شدم يرفتم خونه و وبال مدرسه نم
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قت قلبم طا...كرد يترس و هراس قلبم رو فشرده م شتريشدم ب يم كترينزد هبه كوچ يداشتم و هرچ يبا استرس قدم بر م...افتادم

كه به  يهر قول...خون دماغ نشم نيمت يبود كه جلو نيدعام ا. ذكر بود يشروع كر دم به گفتن هرچ. رو نداشت جانياون همه ه

از رنگ و روش معلوم بود ... و شمارش معكوس قدمهام رو شمردم دمشيد!نذر بلد بود كردم يبه خدا دادم و هر چ ديذهنمك رس

 نينقشه از نظر مت نيا نكهيبه ا ميديچقدر خند... رو كرده بود زيفكر همه چ نايخوب بود كه م ...كالفه اش كرده يكه سلماز حساب

 نهايا نايم لسرش رفت، اما به قو يدلم، چه كاله گشاد زيعز. همه اش طبق برنامه ست نكهيخبره از ا ياتفاق ساده است و ب هيفقط 

دونست چقدر خوبه دختر  يكرد و م يم ياشته خودم برام دلسوزمثل خواهر ند نايم! بود نيمكن از جانب مت رشيالزمه پذ

كه  يمعروف روانشناس هيهمون نظر... داشتنش تو هول و هراس باشه يبرا يمونه اگه پسر يم زيحفظ بشه و چقدر عز مشيحر

و  ين همه سعاز او تشيكنه و فقط در مقابل تجربه حس مالك يرو م شيسع تينها يزيبه دست آوردن هر چ يگه مرد برا يم

 يهمون مطالب! كه ندارن يزينصبت به چ يكن صياونها رو حر ديمشتاق كردنشون با يبرا يشه، به قول يكاسته م اقيتالش و اشت

ضعف نشون بدم كه  نكهيكنم نه ا ريبتونم اونو اس وكنم  يخوددار نيباهاش منو مجاب كرد كه بتونم در مقابل رفتار مت نايكه م

چقدر .... من آسمون رو نشونش بدم "الف"تا اون گفت  نكهيبشه نه ا ليخودم و احساسم احترام قا يتا برا...بفهمه عاشقشم نيمت

خودش تورو  نينباش ، بذار مت ينجوريا يتو شصت پله رو باال رفته باش "پ"بگه  نيترسم تا مت يگفت م نايم يوقت ميديخند

با ... يو عاشقش بش يباش رايسته با هزار زحمت وادارت كنه عشقش رو پذكنه عاشقت كنه، بذار فكر كنه اون تون يبشناسه و سع

تو فقط خوددار باش و خودتو لو نده ... كه تو ذهنشه يزيهرچ ايو  دنتي، با نازكش دنشيكردنش ، با عشق ورز يمحبتش ، با خوب

شرم  يكه قرمز تنيقرمز م يگونه ها دنيا دب...كنه يفهمه و با تمام وجود درك م يعشقت رو م يكه بفهم يتا زمان! تا وقتش برسه

صحت .استوار همونطور كه تو چشماش زل زده بودم ، بطرفش رفتم ييبا قدمها.روش نشسته بود ، دفتر خاطرات ذهنم رو بستم

ست پاچه خودش اونقدر هول و د نكهيخوشحال بودم از ا.الزم رو نداره يآمادگ ونبهم ثابت شد چون تابلو بود كه ا نايم يگفته ها

از كنارش گذشتم ، صدام زد و اومد جلوم  يانداخت و وقت نيياز نگاهم سرشو پا!من نشد يكمان نيرنگ رنگ رييست كه متوجه تغ

داشتنش  يكه برا يبا نگاه سرد...فراموش كرده بودم زويلحظه سرنوشت سازم بود و من همه چ... حبس بود نهينفسم تو س.ساديوا

انداخت اما زود سرشو باال گرفت و حرفشو زد؛ ازم وقت  نييباز سرشو پا. اره به چشماش نگاه كردمتالش كرده بودم دوب يليخ

دستم جمع  توبه ذهنم برگشته بود ، دستم رو باال بردم و تمام عشق و محبتم رو  هيثان كيكه كمتر از  يخواست و منم طبق قرار
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كه  لسيبعد از س.زهيكه بهش زدم سرتاسر وجودم از عشقش لبر يليكاش درك كنه برخالف س... كردم و رو صورتش خوابوندم

بود كه دستش  ميليس يسوخت ، راه خودمو گرفتم و ازش فاصله گرفتم اما همه حواسم رو جا ياز زدنش دست خودم هم م يحت

 يچه لذت... دميدچشمش  يبود اون زمان كه عالقه اونو نسبت به خودم در سوسو يناب حظاتچه ل ايخدا... رو روش گذاشته بود

من باشه چون  يخوام اون لحظات فقط برا يم... كنه يم يلحظه شمار دنتيد ياون همه دوستت داره و برا نكهيا دنيداشت فهم

بكنم كه چهار  ياون لحظات كيدفترم رو هم شر يحتچون دوست ندارم  سميخوام ازش بنو ينم!اونه انيمطمئنم كلمات قاصر از ب

فكرش رو  يحت... نميخواستنم رو بب يبرا اقشيبشم و اشت رهيتو چشماش خ نكهيا! پروانه وار سوخته بودم دنشيد يسال تمام برا

خدا نخواست  امازد  يتمام پسم م يرحميكردم و اون با ب يتو ذهنم من بهش التماس م شهيهم... بذاره شيپا پ نيكردم مت ينم

ممنونم خدا جون، امروز روز ... اده عمه حفظ كرده بودم رو هم از دست بدمبا خونو يرو كه از بعد از زندگ يهمون ته مونده غرور

ساله  نيچند يممكنه كه به آرزوها يعني... يذاشتيم يبود ، كاش اونو عاشقم باق يرنگ نيامروزم هم با حضور مت... بود يخوب يليخ

... داشته باشمش يمتيخوام به هر ق ينم... ر اونهبشه كه صالحم د ياونجور زيكه همه چ نهيتنها التماسم به درگاهت ا م؟ام برش

اگه از ته دلم ازت بخوام ،  نكهيدارم به ا مانيكردم اما خدا جونم ، من ا يگم، انگار كلمات رو قاط يم ينجوريدونم چرا دارم ا ينم

اونقدر  دهيم نانيباورم بهم اطم خوام و يكمتر نم نياز مت ايدن نياز ا نيواسه هم.ستميبه كم قانع ن سپ...يكن يدرست م زويهمه چ

 .يرو شاد كن رتيبنده حق نيكه ا يبزرگ

 چهل و ششم قسمت

 

 "...يرو شاد كن رتيبنده حق نيكه ا يبزرگ اونقدر

 يبودم ، از لكه ها يهمون اندازه كه از دست خودم دلخور و عصبان قايدق...دست نوشته هاش با چند قطره خون تمام شده بود باز

باز هم به خواندن ادامه دادم و حوادث و ... ببخشه مويكوتاه ني، كاش نگ ايخدا... هم در حال انفجار بودم دفتر يخون رو

دستور داده  نايكه م دميدوم رس يليرو دفتر ، تو مغزم مرور كردم و به س نيدست خظ نگ بستهبرخوردها رو همراه با خطوط نقش 

و  دميرس زيبعد به بحثش با عز! كرده بود يبود كه نقشش رو خوب باز يقابل گريو اون به حق چه باز ارهيزدن رو درب يبود ادا

صد برابر تلخ تر و  نينگ يو عذاب گذشته بود و برا يمن با اون همه سخت يكه برا يهمه اون لحظات. همه رو خوندم 
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لحظه به لحظه  قيقدر دقچ...شدم يم نيو شرمنده احساس نگ دميكش يعذاب م شتريخوندم ب يم شتريهرچه ب...پرآزارتر

 تهرو كه با هم به پارك رف يخاطرات روز يحت.بود كيخاطراتش رو ثبت كرده بود و چقدر احساسش با من در لحظات مشابه نزد

كه از اعتماد من بهش دست داده بود،  يجانيبود، از ه ختهيسرگذشت من ر يكه برا يياز اشكها. رو هم مو به مو نوشته بود ميبود

كه  يپام داشت و از محبت يشدن و بلند كردن سرش از رو داريكه بعد از ب يام داشت،از شرم دهيند يكه نسبت به عمو ياز تنفر

 يبرام تلخ بود چون تازه م نيخوندن مطالب نوشته شده نگ... كردم تيكه اون روز اونقدر اونو اذ بودمچقدر احمق !به بابام داشت

 ي، تعهد يقدرشو بدونم و با خوندن هر سطر شتريبود كه ب يمطالب كمك نيا يم اما از طرفبه سر برده ا يخبريچقدر تو ب دميفهم

كلمه منو وادار كرد  هي دنيدر سطر به سطر و كلمه به كلمه اون مطالب غرق بودم كه د...دنشيخوشبخت كردن و شاد د يبدم برا

بودم و ازش گذشته بودم  دهيلب رو نخونده فقط دبوده كه اون مطا نينگ شيمتوجه شدم ذهنم پ.به چند صفحه قبل برگردم

 نكهيخوندن ا يحت... بره فرس هيقرار گذاشت به  نيبرگردم كه نگ يبود كه منو واداشت كه به اون روز يزيچ "يدرمان يميش"

عشق  نيا انيقبلتر در جر يلياز خ زيو شرط گذاشتن و جواب كردنم و رفت و آمدهام همه جزو نقشه بوده و عز زيبرخورد عز

 شيپ يمشكل زيعز يبرا يعني.كلمه متعجب كنه كيطرفه كه حاال دوطرفه شده بود با خبر بوده ، نتونست منو به اندازه اون  كي

 يهفته ا كيسفر  كيبرگشتم كه تو پارك ازم خواست صبر كنم تا به  يجهت به همون روز نيبه هم!نباشه ينطوريا اشاومده؟ ك

 ...و چقدر در اشتباه بودم رهيم الشياز فام داريد يبراكردم اون  يبره و من فكر م

... مارستانيكه فوق تخصص خون هستن برم ب يو دكتر علو يدكتر نادر يحرفها دنيو شن شهايآزما جهينت يامروز قرار بود برا "

رم كه  يم گهيشهر د هيمجبور شدم بهش بگم به .سفر رميگفتم دارم م نيبه مت دادميرو م دنشيكه احتمال شن ياز ترس مطالب

 يچه لزوم گهيدكتر هنوز تو ذهنم انعكاس داشت د يدواريام... نگفتم يزيچ يماريدر مورد ب.بشه بتميغ ليمن و دل ينخواد پاپ

بود كه هزار بار گفتم و  يجمله ا نيا! خودت كمكم كن ايخدا.نباشه و سالم باشم يجد ميماريكاش ب.نگرانش كنم يخوديبود كه ب

دكتر تو اتاق  انيرو همراه آقا گهيو چند نفر د يبهار يدم و آقايرس مارستانيبه ب يوقت... هزار بار با خودم تكرار كردمكه  ييآرزو

آرزو كردم ... وجودم پر از هراس شد دميرو شن يدكتر نادر يهم كه حرفها يوقت...، به نظرم اومد جلسه شور گذاشته باشن دميد

 ميماريكردم ب يكه فكر م بودم نيچه خوش ب. رو رو سرم خراب كرد ايدكتر همه دن يحرفها. دميشن ينم يزيكاش كر بودم و چ

كه تونست با  يماريب نيبود ا ثيو خب رحميچقدر ب... فاصله بندازه ميمن و عشق زندگ نيكه ب ستين يزيو چ هيساده ا يليخ زيچ
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رو به دست  نيچكار كنم؟من تازه مت ايخدا. و رو كنه ريزمن بذاره و با چنگالش همه تصوراتم رو  يقصاوت تمام انگشت رو زندگ

كرد فقط  يكه دكتر با مهارت تمام به زبان جار ياز همه جمالت... من يخدا...از دستش بدم ينجوريكه ا ستيحقم ن ني، ا آوردم

دكتر رو  يچشمام لبها.دكر يو رو م ريرو ز اميدن يرفت و در هر گذر ياومد و م يچند جمله اش تو ذهنم نقش گرفت كه مدام م

ام با اون همه كلمه ، هر لحظه  چارهيكرد و مغز درمونده و قلب ب يم انيرو ب يعجله جمالت با يبا آرامش و گاه يكه گاه ديديم

 ميماريكرد و در مورد ب يبخشش رو تند تند ادا م يشد اما مونده بودم چرا جمالت تسل يسردرگم و گمراه م شياز لحظه پ شتريب

 ...كرد يم انيبا آرامش اونها رو ب درنقيا

 

 چهل و هفتم قسمت

 

 :انداخت يم نيدكتر تو مغزم طن يهر لحظه صدا... كرد يم انيبا آرامش اونها رو ب نقدريا ميماريدر مورد ب و

مبود پالكت خون كه منجر به ك ينوع از اجزا كيمغز استخوان به رشد  افتني صيتخص... يخون ياز سلولها ينوع يعاد ريرشد غ( 

 يمنجر به عفونت ها ديسف يكمبود گلوبولها... ضربه هاست نيها در كوچكتر يزيو خون ر يكم خون ليدل تيدر خون و در نها

كم باشه موجب  ديسف يآد و اگه گلوبولها يآسان بوجود م يليخ يزيكم باشه خون ر ناگه پالكت در خو... شه يراحت م يليخ

ضعف، تب زود به زود،  اد،يز ي، خستگ يبه كم خون شهيم ياختالالت خون نيمشهود ا مياز عال. ..شه يراحت م يليخ يعفونت ها

گردن  ريو ز ربغليو ز نهيمثل قفسه س يوبزرگ شدن غدد لنفا ،ياستخوان يبدن، دردها يو كبود يزيسرفه، سردرد، خون ر

بودن  اديز ه،يكه مادرزاد يكي، وراثت، جهش ژنت يوزوماختالالت كروم...بدنه يدفاع يسلولها ياز ناكارآمد ياشاره كرد كه ناش

ذهنم ... ). عفونت ساده يو گاه ييايمياستفاده از مواد ش... وداريواكتينابالغ در گردش خون، تماس با مواد راد يدرصد سلولها

 ينم مياريچرا مغزم . ..گفت يزيچ هيدكتر ... گفت چه مرگم شده؟ اما يچرا دكتر نم... رو نداشت نيطاقت اون همه حرف سنگ

خوام باور كنم،  ينم... نه...نه...يعني "يلوسم"دكتر گفت ... اومد ادمياالن  ايآه خدا...گفته يدكتر چه كلمه ا ارميب اديكنه كه به 

كنم  دقت شتريب ديچرا احساس نكردم با... نه ايخدا... نه... بابا رفت نخواستم قبول كنم از سرطان خون مرده يوقت ههمونطور ك

آه  نه،يسنگ نقدريمساله ا نيچرا هضم ا... كمكم كن  ايخدا...رو باختم ميخبر،چه آسون همه زندگ يچقدر بدبخت بودم و ب... ايخدا

 ايخدا... گفتم نه يزدم و م يخودم به خودم اومدم كه داد م يبا صدا... نه خدا جون نه.بشم وونهينذار د. خودت كمكم كن ايخدا
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 نيحاال با ا ايخدا... دميبشم و بطرف خونه دو زياومدن عز رونينتونستم منتظر ب يحت. رونيزدم ب مارستانيز بو بحال دو ا... نه

ام  دهيكرده بودم د هياز بس گر... خدا جونم خودت كمكم كن نمك يم ام؟التماستيكنار ب يكشنده چطور يماريو ب نيعشق آتش

 ايخدا... زدم يد ساعت هفت بعدازظهر بود و من از قبل از ظهر رو تختم زار مباورم نش.سرم نگاه كردم يبه ساعت باال. تار بود

 نيبازم؟ اونم ا يرو م زميدارم همه چ دميرو چش يكنم و طعم خوشبخت يم تياحساس مالك نيكه نسبت به مت يچرا درست وقت

چكار  نيحاال دل خودم به جهنم ، با دل مت تونم كنارش و باهاش باشم؟ يكنم نم يحال نيبه مت ييحاال با چه رو ايخدا! همه آسون

 اصالً... بكنم ديچكار با... تونم ازش بگذرم ياونقدر خودخواهم كه نم... كمكم كن ايخدا... خودم سخته يبرا هشيكنم؟ چقدر توج

 يك... زهير ياشك مصدا  يهم رو سجاده نشسته و پابه پام ب زيزنم و عز يبلند زار م يمتوجه نبودم كه دارم همراه نوشتن با صدا

... رم يقلب پردرد و رنج به طرف سجاده م هيباز هم با ...نوشتن نداره يارايدستم  گهيد...اومده بود خونه كه متوجه نشده بودم

و از ته دل ،كه قضا و قدر رو براتون عوض كنم كه قادر  ديمن التماس كن د،بهيكن هيمن گر ي،برا دياز من بخواه"مگه خدا نفرموده 

 "كنه يتابم رو آروم م يدارم كه دل پر از درد و ب مانيا. مجله خونده بودم و به اون بسنده كردم هيتو  نويا"لقممط

ام  مهيجر يحتماً خواست... كنم هتيتنب دمتيحقّشه د... نينبود نگ يجالب ياصالً شوخ... نداره قتيحق نيا... امكان نداره نيا... نه

چطور ممكنه . كه خوندم يزيكشه از چ يمغزم صوت م... باشه تيزيچ دينبا يعني... ستين تيچيتو ه. طوره نيهم قاًيدق... يكن

 هي.. نه... خوابه هيهمه اش  نايو بفهمم ا اميخدا جون به خودم ب تيتو رو به بزرگ... اينه خدا... يلوسم... من يزندگ ليدل... من نينگ

تونست باور كنه  يم يك. سطرها رو از نظر گذروندم يباز با ناباور..ا جونمكنم خد يالتماست م... كابوس وحشتناك هي... كابوسه

 تونهيم يچرا من احمق به ذهنم خطور نكرد؟ چقدر خنگ بودم و متوجه نبودم، اخه ك...مارهيمنه اون همه ب يزندگ ليكه دل يكس

باشه كه من خر باور  يا گهيزهرمار د هر ايفشار  ايساده  يكم خون هيمال  يحال يخودشو قانع كنه كه خون دماغ شدن و ب

 يهمونطور كه اشك م...حالش غافل باشم ازشد دوست داشتن كه من اون همه  نميآخه ا... خوره يكردم؟حالم از خودم بهم م

دلم داشت . بود پر از چروك شده بود ختهياز بس روش اشك ر...ورقه دقت كردم ييزدم به قسمت انتها يصدا زجه م يو ب ختمير

اون . رو ورق زدم يا گهيصفحه د.اميخبر در ب نيتونستم اونقدر زار بزنم كه از شوك ا يبودم كه م ييجا هيكاش .  ديترك يم

به حال و ... زدم يواقعاً از سنگ بودم اگه زار نم يعنينتونستم خودمو كنترل كنم، ... داشت نيتابانه نگ يب هيصفحه هم نشون از گر

پرپر  شيگل زندگ يزدم كه در نوجوان يزار م ديبا نيبه حال نگ...دادم ياز دست م مويزندگ ليه دلخوردم ك يروز خودم غبطه نم
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در  ديگشتم شا يم ديروزنه ام هيكه گم كرده دارن ، دنبال  ييدرست مثل آدمها...باخت يم شويزندگ دانهيناام نقدريكه ا... شد يم

 شويماريب ليدل يحضور ريكلمات ، غ نيا قيخواسته از طر ينجوريا ديشا... شده ،نوشته باشه خوب شده ريتحر يحرفها يالبه ال

تونم ادامه  يم يو اما و اگر رو تا ك ديشا نيدونم ا ينم...كنه ينم مياريذهنم  گهيد ايدونم خدا ينم... دميشا...دميشا...بهم بگه

قسم ... نذار از دست بره ايدرگاهتم خدا اهيوسر... ميزندگ نيهم به من درمونده و هم به نگ. نوكرتم خودت كمك كن ايخدا.بدم

اما اونو  يريمنو بگ يحاضرم همه زندگ ايخدا...خوبش كن واونو زنده نگه دار  م،فقطيالتماس نكنم كه به هم برس گهيخورم د يم

 ...يببخش شيبه جوان

 چهل و هشتم قسمت

 

 

 

 ...يببخش شياما اونو به جوان يريمنو بگ يحاضرم همه زندگ ايخدا

 يداره خفه م ژنيرو داشتم كه از نداشتن اكس يكرد، حالت كس يم داديزمستون ب يماه بود و هوا يكه اواخر د يوجود با

 يام كم نم نهيتو س شيحال سوز هوا از آت نياما با ا... پنجره اتاق رو باز كردم و باد با تمام سخاوتش اتاقك رو سرد كرد...شه

كلمات دفتر  يپنجره اتاق نشسته و مغزم در البه ال يمسخ شده ها به حالت چمباتمه جلو مثل يدونستم چه مدت يخودمم نم...كرد

خودم  يدوباره پنجره روبستم و سر جا... اتاق سرد سرد بود و پنجره باز دميدر رفت و آمد بود اما به خودم اومدم د نينگ

تونستم  يسوخت اما نم يچشمام م... بود و من غافل  ودششهر و تو خونه خ نيتو هم نيكه نگ ميخبر يبر من و ب يوا... برگشتم

كرده بودم اما از سفت  هيگر يحالياز سوزش چشمم به خودم اومدم و متوجه نشدم چه قدر تو ب... نشون بدم يعكس العمل چيه

 :دمدفتر رو برداشتم و جلوم گذاشتم و باز به خوندن ادامه دا... ستين يهام معلوم بود زمان كم چهيشدن ماه

 انيرو در جر نيمت ديبا يبكنم، چطور ديدونم چكار با يآخه نم. شه يكنم چشمه اشكم خشك نم يم هيگر يدونم چرا هرچ ينم"

كه در  روزيد... باشه يخوش خبر يخبر يب ديشا... دونم ينم...درسته ازش پنهون كنم ايدونم درسته بهش بگم  يبذارم، اصالً نم

 يميبده،بهم گفت كه به ش نيبگه كه دلم رو تسك يزيحداقل چ ايپام بذاره  شيپ يكه راه گرفتمماس ت يبهار يبا آقا يدياوج ناام

 يبرگ هم از درخت نم هي يها جواب داده ، به خدا توكل كن كه بدون خواستنش حت يليباشم چون واسه خ دواريام ديبا يدرمان
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سرطان ... ستين يعاد يماريب هيآخه سرطان من ... ستمين نيش بدونم چرا خو يهم برام آورداما نم ييمثالها كهيبا وجود.افته

چرا .رسم ياشاره كرد هم نم يبهار يكه آقا ياستخوان ونديبه پ يحت...ام دهيهزار بار شن نويا... وقت خوب شدن نداره  چيخون ه

و  يو بزرگ يبزرگ يليخ دونميم ايخدا ست؟ين يراه چيه گهيد يعني... صيتشخ نيبا ا ايكننده ست؟ خدا وسيما نقدرياحساسم ا

خوش  يليخ ديكه آدم با دونميبهشت،م رميم رمياگه بم نكهيدارم به ا مانيا ست،يو ناتوان من قابل درك ن كيعظمتت با ذهن كوچ

 نياز مت نكهيترسم، من از ا يم كيمن از قبر تنگ و تار...ايبهشت، اما خدا رهيو مطمئن باشه م رهيبخت باشه كه پاك و جوان بم

 ؟ينبوده باشه چ يكاف مياگه سع ؟ياگه نبوده باشم چ... شاكر شهيباشم و هم يكردم بنده خوب يمن سع...بشم در هراسم، من ردو

سوره  نيهمه پنج شنبه ها ا شه،يشدن قبر و فراخ شدن اون م يهر پنج شنبه باعث نوران "الملك"تالوت سوره  دميكه شن ياز وقت

زجر  نقدرينخواه ا... خودت كمكم كن ايخدا... كردم يكردن دور مينه ياز هرچ...ام انجام دادم دهينكه ش يهرچ... رو تالوت كردم

 رهيقرار نگ تشيكه تو موقع يآدم تا وقت! كه از مردن هراس داشته باشم نميرو بب يكردم روز يوقت فكرش نم چيه...بكشم

و به  يآخر خط نكهيدونستن ا ناًيقيو ... آمده  شيپ نيمردن سخت تراما به نظرم ! هيبه چ يدونه چ ياصالً نم... درك كنه تونهينم

 نيريش ميرا، انصاف اگر ده يچند روز هست نيا ":افتادم يريمش دونيشعر فر ادي! كنه يتحملشو سخت تر م...  كيانتها نزد

ام  يمردن دميفهم يكاش زودتر م اصالً ...نمونه نيمت ياز حضورم تو زندگ يرد رميكاش حاال كه قراره بم. نهيريو واقعاً كه ش "است

 تونهيم يآمد چ شيپ نيدرك كنم حكمت ا تونستميكاش م...كردم يخودم نم يايزدم و حداقل اونو وارد دن يدوم رو م يليو س

ه به كن يكه احساس م يواسه آدم يريگ ميچكار كنم؟ چقدر تصم ديحاال با.. اما...كه هست من خوشحالم و شاكر ياما هر چ... باشه

 "...ميماريتا داشتن ب نياز داشتن مت.. زيممنونم به خاطر همه چ. بازم شكرت ايخدا.. ، سخته كهيمردن نزد

 زيچ هيسمج كه  يزد باز ورق زدم و مثل آدمها يبهش م يهر لحظه ضربه ا نينگ يحرفها نيشكسته كه طن يخسته و دل يدست با

كه بهم  ديروزنه ام هيراه نجات بودم، هيآرن، منم به زور دنبال  ياونو بزور بدست م رو بخوان يزيچ يكنن و وقت يرو دائماً انكار م

 مويكاش دلتنگ يا! تابشم يچقدر دلم براش تنگ شده، چقدر ب... اشتباهه صيتشخ هي يماريب نيا وشه  يخوب م نيبده نگ دينو

 زانيهمونطور اشك ر... خوام بهش فكر كنم ينم يحت ايخدا... نه... احمقانه باشه اما يشوخ هينوشته ها فقط  نيكاش ا... درك كنه

 :دفتر رو ورق زدم

اما به خاطر ... آسون باشه نه نكهينه ا... شه يبرام آسون م ميماريكم كم داره باور ب... خبرم يب نيده روزه كه از مت قاًيامروز دق"
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رو از  دميكردم، ام يزندگ اقشيچهار ساله تمامه به اشتو حضورش كه  نيخوام به خاطر مت يم... كنم خوددار باشم يم يسع زيعز

قسمت و  نيبهتر رم،يخوام قبول كنم اگه قراره بم يخودمو سپردم به خدا و م... بشم ميخوام تسل ينم...نمدست ندم و مبارزه ك

 يم.كنم يآماده م نيمت داريد يخودمو برا!اميباهاش كنار ب دينكنم اما با يتونم دلتنگ ينم...هست كه خدا برام رقم زده يا هيهد

بهم گذشته و اگه با غرور  يبذار بدونه چ...ميدينا ام... ميميتي... گذشته ام... خودم ددر مور... رو كه الزمه بهش بگم ييخوام حرفها

بعد از ده روز كه ...تا فرصت دارم از لحظه لحظه بودن كنارش استفاده كنم ديبا...كه برام مونده هيزيكه تنها چ نهيرم واسه ا يراه م

غرق در  نيدوباره مت داريتونم از د ي، نم نميسنگ يمارياما با وجود ب نمشيخوام بب يگذره ، م يمالقاتمون تو پارك ملت م نياز اول

رو پا بند  نيشدن آرزوهام و اومدن مت يشدم و از شوق عمل داريكه داشتم ، صبح واسه نماز ب يبا وجود ضعف! شوق و شور نشم

دوباره  اقيسوخت اما اشت يم يخواب يو ب اديز هيچشمام از گر. خواب كه سهله ، اصالً نتونستم فكرم رو هم متمركز كنم...نبودم

وقت  چيقول گرفتم ه زيبعد از نماز از عز...رو ا زخدا داشتم يزندگ نيدست به دعا برداشتم ، آخه ا.قرارم رو برده بود دنشيد

پسر  نهيبب وداما اون كه تو دلم نب رميبگ يپسر مردمو به باز ستيگفت خوب ن يبول كنه، مخواست ق ينم.. نگه نيبه مت يچيه

هزارم  كيندونستن ، انتقام  نيا يحت.. سر دلم آورده ييچه بالها يهمه وابستگ نيبه جون من كرده و با ا ييمردم چه دردها

و خودم رو  ستادميا نهيآ يمونطور كه تو فكر بودم جلوه... نداشت زهايچ يلياز خ زخبريعز...دميكش شيكه از دور ستين يدرد

چقدر . دارم يحس خوب اديم دنميد يكه برا نيفكر نكنم اما هم شه؟يم ميدگيو رنگ پر يمتوجه الغر نيمت يعني. برانداز كردم

اما  دميالت كشگفته بودم خج نيكه به مت ياز فكر دروغ... داشتم نه خوراك ينه خواب درست و حساب...مدت سخت گذشت نيا

بار  نيچقدر برام سخت بوده كه ا يدون يخودت خوب م ايخدا... ديفهم يم ديمن مجبور بودم چون اون نبا... نبودم مونيباز پش

ازش خودمو آماده  ييرايواسه پذ ديبا گهيد!ازم نرنجه نيكاش مت... به دوش بكشم زيعز يو تنها با همدرد ييرو به تنها نيسنگ

 "...كنم

 ل و نهمچه قسمت

 

 

زدم  يرمان از صبح تو لباسهام چرخ م ياول كتابها ياز نقش ها ديكه به تقل يو با وجود كهينزد نياحساس كردم اومدن مت يوقت "

خودمو آماده  يوقت. دميلباس ساده پوش هي، باز نتونستم خوب انتخاب كنم و  اميرو انتخاب كنم و بپوشم كه به چشم ب يزيكه چ
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در .رم ينشسته ام و با لباسهام ور م نهيآ ياز سه ساعته جلو شتريكه ب دميو من در كمال تعجب د دصدا در اومزنگ در به  دم،يد

به  ميبراش مهم بودم كه الغر نقدريا يعني. مشتاق اما پر سوال و متعجبش قند تو دلم آب شد يچشمها دنيرو كه باز كردم از د

بهم داشته  يعالقه ا نياز عشق من رو دلش افتاده باشه و كوچكتر هيسا هيشم با دواريام تونميم يعني..  ايچشمش اومده؟خدا

كردم و  يسع يليخون دماغ شدنم، شده بود قوز باال قوز،خ...بود امروز يچه روز پرتنش.. اتفاق افتاد هوي زيباشه؟با ورودش همه چ

رو  زيمورد خودم و خانواده ام همه چ دروع كردم و آروم آروم شر... سرپوش بذارم ميبا خودم كلنجار رفتم تا تونستم رو نگران

 قياونقدر عشقش تو قلبم عم!شدم يم يخودمم از فكر كردن بهش دچار افسردگ يرو كه تو دلم بود و گاه ييزهايهمه چ... گفتم

مادرم چطور با هم پدر و  ديبود كه ازم شن ياون تنها كس... رو جلوش باز كردم ميبود كه بهش اعتماد كامل داشتم و سفره زندگ

زدم اما دوست داشتم بعد از چند سال،  ياز اون حرفها رو م يليخ دينبا ديشا... دونم ينم!ازدواج كردن و مادرم عروس خون بوده

فوت  ليدل. فقط دو موضوع رو از گفته هام فاكتور گرفتم! رو درك كنم كه عشقم باهام همدرد باشه و دركم كنه نيريحس ش نيا

 ريو غ نيدرد سنگ نيبا ا زميعز نيدوست نداشتم كه مت. كرد يفكر كردن در موردش عاجزم م يحت كهفوت خودم  ليپدرم و دل

كه داشت اونقدر دلتنگ بودم  يمن از سرگذشت...بكشه ياون همه سخت ديكرده كه با ياون طفلكم چه گناه.قابل تحملم آشنا باشه

دونم كه كلمه به كلمه حرفهاش رو  ياما خودم م سميكرده بود رو بنو فيتعررو كه برام  يخط از خاطرات كيحاضر نشدم  يكه حت

كاش بتونم اونقدر بهش عشق بورزم كه . يبود و امروز هم چه روز پر حادثه ا ياون شبم چه شب پر خاطره ا. دلم ثبت كردم يتو

 "نيخدا كمكم كنه، آم!تونم؟ يم يعني... گذشته اش رو فراموش كنه  يتلخ

 نيا ختهيبهم ر يداغون و اعصاب يبا حال... عشق من كجا و احساس پاك اون كجا! دونستم يم نيو شرمنده احساس نگخودم چقدر

همه مطالب !كنم دايكه دلم رو آروم كنه رو پ يزيكردم بلكه چ يفقط مطالب رو مطالعه م ع،يوقا داديرو خيبار بدون توجه به تار

 خيقدرت برابر كردن تار گهيشد و ذهن خسته ام د يم يون برخوردها تو ذهنم تداعلحظه ا بهقلم زده شده بود كه لحظه  يطور

و  يكردم،احساس پوچ يشد، احساس خالء م يكه برام روشن م يخوندم و هر ابهام يكه م يهمراه هر جمله ا.ها رو نداشت

 :نميزم يآدم رو نيكه نفهم تر داديباور رو م نيكه بهم ا ي،احساسيهودگيب

 ".ممنون خدا هستم شتريهر روز ب نيشم و واسه هم يم نيعاشق مت روزياز د شتريهر روز ب"

 يداره منو عاشق خودش بكنه و خبر نداره كه من در آستانه جنونم از محبت ياون سع... شه  يهر روز پررنگتر م نيمن و مت رابطه
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 ياز طرف.خراب نشه نايكنم تا نقشه م يرم باورش موانمود كنم كه دا ديو قاصر از جواب دادنش هستم چون با نميب يكه از اون م

تونم ازش چشم  يكرده كه نم ريمنو تسخ نيمونه اما اونقدر عشق مت يم جهينت يهمه عالقه ب نياهر شب اشك مهمون چشامه كه 

 "...چقدر سخته ايخدا...بپوشم و خودمو كنار بكشم

 ".كنارشم يهستم وقت يآدم خوشبختچه  ايكنم، خدا يرو لمس م نيدارم با تمام وجود عشق مت "

اونقدر خوشحالم  ايخدا... دميد يهم نم ايتو رو يكه حت يزيچ... شدم نيخوشبخت تر بودم چون نشون كرده مت شهيامروز از هم "

 و اميتا خود مكه ب ادهيپ ي، پا هاتيها و مهربون يكاش بتونم واسه تشكر از همه خوب...تونم تو كلمه اونو جا بدم يكه نم

خوب نبود و زود زود دسته گل به  يليگرچه امروز صبح حالم خ. هات داشتم خدا جونم تجبران محب يبرا يكاش راه.برگردم

 ياله. بود نيمينشدن از طرف خاله س ديينبود كه داشتم بلكه ترس تا يترسوند ، وحشت وضع يكه منو م يزيدادم اما چ يآب م

 يبار دستها نياول يبرا نيرفت و مت شيپ خوب زيخدا رو شكر همه چ... من داده ليتحو نيمثل مت يدورش بگردم كه پسر ماه

آرزوم  تينها نيا...بود اون لحظه يچه لحظه بزرگ...گرم و مردونه اش گرفت و به دستم انگشتر كرد يدستها ونيسردم رو م

ن باشه و يمن و مت نيدارم اون لحظات فقط بدوست . ثبت كنم مويره كه لحظات ناب زندگ يباز مثل هر بار دستم به نوشتن نم.بود

رو قانع كنم كه چرا دوست ندارم قربون صدقه ام بره، آخه اون طفلك كه  نيكردم نتونستم مت يامروز هر كار! خدا شاهد اون

تار مو از  هياما  اديدونه كه من اونقدر عاشقش هستم كه آرزو دارم دردهاش همه واسه من ب ينم نميدارم ، ا يمن چه مرض دونهينم

 ".داشتم نانياطم نيگشت و من به ا ياون بر م..شدم با قهر خونمون رو ترك كنه يراض نيهمواسه ...سرش كم نشه

 پنجاهم قسمت

 

 ".داشتم نانياطم نيگشت و من به ا يبر م اون

آدم مغرور  هي،  يليس هيد كر يفكرش رو م يآخه ك... پسنده يو مشتاق من اونو م ماريره كه قلب ب يم شيهمونطور پ زيهمه چ"

بهار  يبا حضورش عطر و بو ميشكرم كه لحظه به لحظه زندگ ايخدا... خوبم هستم  يكنه و من امروز سپاسگزار خدا ميرو تسل

 ".نره شميوقت از پ چيه يخوش نيكاش ا... م هستميگرچه در زمستان زندگ دهيم مويزندگ

برخورد با ... بشم برم يكردم تا تونستم راض هيبا خودم فكر كردم و خودمو توج يليخ... دعوت داشتم لشونيامروز تو باغ فام "
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 هودهيب مينگران دمياما د... كردن؟برام سوال بود يم يدر مورد من چه فكر يعني. خانواده اش برام پر از استرس و اضطراب بود

، باباش آدم با  نيمت يبرعكس حرفها.باشم براشون  يكاش عروس خوب. بود زيداشت، چقدر باباش عز يچه خانواده ماه. بود

اما خوب ... يكمك بخوا يزيو ازش واسه هر چ يبهش اعتماد كن يتون يم يكرد يآدمها كه احساس م پياز اون ت... بود يجذبه ا

 يخجالت مخودم  م،يبر يو همراهش دعوت ميدشته باش رخورداز خونه ب رونيقبل از عقد با خانواده داماد ب ميچون ما رسم نداشت

كه دست به دست  يداد اونم زمان يقلقلكم م يدونستم و فقط خجالت بود كه گاه ينم بهيحال خودم رو با اونها غر نيبا ا دميكش

 نيمت... از دست ندم تملحظات آخر عمر رو دوست داش نيصد البته خودم از خدام بود چون ا. و كنار اون و همراهش بودم نيمت

نه اما  اياقدام كنم  يدرمان يميش ينگرفته بودم كه برا ميهنوز تصم! بودم يغافل م دينبا... آگاه بودم دونست اما خودم كه ينم

منم  ديرون،بايكه اونو از اون مخمصه بكشه ب دهيطناب پوس هيدر حال سقوط به  زونيآدم آو هيمثل چنگ انداختن  دونستميم

گرفتن از دكتر  ييراهنما يفرصت برا نيدر اول ديبا... شده بودم ياندرم يميبه ش يچون مجبور بودم و ته دلم راض نمك سكير

رفتم و او چقدر  شييبه سمت دا نيمحض بشم ، دست در دست مت ميدرمانم ، تسل يبرا ديكه با نيبا علم به ا...كردم ياقدام م

 يليبودم، خ دهيشن ناياز م اديوردش زقبالً در م... دميرو هم د نيريكردم و ش يلپرسبا همه احوا... گفت كيپدرانه حضورمو تبر

با اون  نيريش! خواست ياونو نم نيدرموندم كه چرا مت...يو چه با جد يبهش اشاره كرد ، چه با شوخ نياز اونچه كه مت شتريب

بودم چه برسه به جنس پسر كه كالً دختر  شدهكه دخترم عاشقش  يمن يكه حت يو خواستن فيو صورت ظر بايز يعسل يچشمها

...  ديخرام يگفتم مثل طاووس م يبهتر بود م ديشا! نه . رفت ياومد و م يمانكن م هيمثل  فيظر يكليبلند و ه يبا قد و باال!ندندپس

وسواس به خرج بدم و رو اعصاب  گهيد يخوام مثل دخترا يهمه براش مهم بوده؟ نم نيغرورم ا يعنيدونستم چرا؟  يكاش م

اما دست در دست هم ! مساله موندم نيا يدوست ندارم به دلم بد راه بدم اما واقعاً تو خمار...كنم يدوچرخه سوار نيخودم و مت

 يرو كه از صبح تابلو بود كه برا يزد و حرف ايدلش رو به در نيتا عاقبت مت ميصحبت كرد يو از هر در ميزد يدرختها قدم م نيب

 شتريخواست و من ب يمنو م تياون رضا...ميبذارم با هم عقد كناون ازم خواست . كنه روبه زبان آورد يم سمونيگفتنش آسمون ر

 يليو از خ ينيب يشد بهش بگم تو ظاهرمو م يكاش م! شد ياون با من نابود م... تونستم قبول كنم ياز اون مشتاق بودم اما نم

مجبور شدم  زد،يو چشمهاش موج مكه ت ييكرد و تكرار و من در مقابل تمنا يم دياون تاك. تونستم بگم ياما نم...يخبريب زهايچ

 كيساده و كوچ يليخ يشوخ هياز  نيهم يكردم برا يم دوارشيام دينبا. اصرار نكنه واكنش نشون بدم اديز نكهيواسه خاطر ا
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كه من خودم  يامكان داشت در صورت ورازش خواستم بهم فرصت بده ، اخه چط. استفاده كردم و ذهنش رو از مساله دور كردم

 يجواب م هياما اون ول كن نبود و ازم ! اومدم يبدم كه از پسش برنم يمونم ، بهش قول يزنده م گهيچقدر د تمسيمطمئن ن

قرار گذاشتم بعد  دمياز حدش رو د شياصرار ب ياما وقت رميبگ ميازش خواستم بهم اصرار نكنه و بذاره سر فرصت تصم...خواست 

 دياز امتحاناتمه و من با استناد به حرف دكتر كه تا اون مدت با ييرد واسه رهاك ياون فكر م... بهش جواب بدم گهيسه ماه د از

مدت خوب بشم و با  نيامكان داره ظرف ا يعني ايخدا!خودش بمونه الياما خوب ، گذاشتم تو خ...رهيدر معالجه صورت بگ يرييتغ

دست از سرم  يماريب نيكنار خودش؟ كاش اكنم چه برسه به  ياش زندگ هيسا ريحاضرم ز يحتبشم كه  يكامل زن كس يسالمت

، اون جنجال رو به راه انداختم باز استرس كار دستم داد و روزمو خراب كرد و االن از  ياز اون شوخ نكهيبا وجود ا... برداره

 ".كاش نرفته بودم... رميدوست دارم بم يمونيپش

 شيآزما هياونم ازم خواست . دادم حيشده بود، بهش توض دايو در مورد خون دماغ شدنهام كه ز يدكتر نادر شيامروز رفتم پ"

! نشون بده و اوضاع رو بدتر كنه يدتريجد زيچ ديجد شيآزما نكهيترس ا... ترسم يخون بدم، اما م ستيبرام مهم ن. بدم گهيد

رو بهم بگه كه ان شااهللا درمان  وهيكنه و ش حيمراجعه كنم كه پرونده رو برام تشر يعلو رهفته به دكت نيدكتر اصراركرد كه هم

باز فشارم افتاد و خون دماغ  دميحرف رو از دهان دكتر شن نيتا ا...بشه ريد يليخ نكهيآغاز كنم قبل از ا يدرمان رو بصورت جد

با  حاال...كه االن غصه از دست دادنش قوز باالقوز بشه  ديدينم منواصالً  نيكاش مت. خوره يداره حالم از خودم بهم م گهيد...شدم

كه روز به  يدم و اون يمو از دست م هيروح شتريكه داره روز به روز ب يمن...باهاش روبرو بشم ديچطور با هيحال و روز و روح نيا

كنم مثل اون چهار سال اگه  يفكر م يگاه...اميچطور با بودن و نداشتنش كنار ب ايخدا! رهيگ يم يشه و انرژ يعاشق م شتريروز ب

 چيقله صعب العبور كه تحت ه هيحد برام سخت نبود كه برام بشه  نيو تا ا نقدريمردن ا گهيبودم د ياز نداشتنش مطمئن م

 ".خودت كمكم كن... بازم دستم رو به درگاهت درازه ايخدا! نتونم فتحش كنم يطيشرا

 كميپنجاه و  قسمت

 ".خودت كمكم كن... بازم دستم رو به درگاهت درازه ايخدا! 

از خون دماغ  يريجلوگ يداروها صرفاً برا نيگفت ا يبهار يآقا يوقت... مميبهتر از قد يليكنم االن خ يصرف مكه م ييبا داروها"

 يمن و تحت درمان بودنم بدونه، هر روز عاشقتر و ب يمارياز ب يزيچ نيمت نكهيبدون ا... كردم اونقدر موثر باشه يشدنه ، باور نم
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كنه و  يدر وجودم حل و نابود م مويماريداره ب رياكس هيانگار عشقش مثل ... كنه يتر م هفتيهر روز منو ش وشه  يتاب تر از قبل م

 ميبهبود ياز داروها بهم اثر كرده و برا شتريب نيحضور مت نكهيدارم به ا نانياطم! ده يسوق م يسالمت يمنو به سو

لوس  يدرآوردنش و حت يوس بازكردنش،ل تياذ دنش،كر يشوخ ش،ينگران ش،يدلواپس دنش،يحضورش، عشق ورز.موثره

تو دلم  يزيكنم، آخه دوست ندارم حسرت چ يكردن خودم رو براش دوست دارم و همه اش رو با عشق و عالقه تو ذهنم ثبت م

 ".ببازمش يتونم داشته باشم و با سهل انگار يكه م يزيچ...بمونه

فكرش رو  يآخه ك.رو كسب كنم نيريتجربه ش نيشت تا اگذا ارميفرصت رو در اخت نيشم كه ا ياز خدا ممنون م شتريهر روز ب"

 ي،حضورش رو حس كنم و از خوش نيباشم كه كنار مت دهيبزرگ رس يخوشبخت نيبودم، به ا نيتاب مت يكرد من كه همه اش ب يم

 شتريروز به روز بكه  رينفسگ يماريب نيقربون حكمتت بشم خدا جون كه با وجود ا.حكمتهچقدر كار خدا با ...كنم ريتو آسمونها س

 ".كنه ادامه بدم و رو پا بمونم يآد و وادارم م يتو تنم م يشوق زندگ شتريباز لحظه به لحظه ب ره،يگ يم روموين

 هيبه ثان هيثان يلحظه به لحظه و حت. دارم نيكه من نسبت به مت هيحس نيشه و ا يم صيحر شتريباشه ب شترداشتهيآدم تا ب گنيم"

دونم كه اگه  يرو حفظ كرده و م ميآخه خودش حر. كنم ينم ياعتراض چيخرم و نسبت به كارهاش ه يمبودن كنارش رو بجون 

داره نازمو بكشه و قربون صدقه ام بره و من  ازين دونميكه م ييمثل همون وقتها. نبوده يدكنه كه منو برنجونه، عم يم يبرخورد

 "...رنجم يازش م

گفتن تا  ونيزيتو تلو شيمدت پ هي نياما هم.. داره زشيكنم موهام ر ياحساس م ييوراج هي... خون دماغ شدنهام شروع شده باز

كه عوض  هييواسه خاطر شامپو ديخوب شا يول... نبودم ينجورياما من كه تا حاال ا.. و نرماله اما ستين يصد تار در روز مشكل

كه ازش هراس داشتم رو  ييزهايچ... يدكتر علو شيتم پرف روزيد... اديكنه و باهاش كنار ب دتبره تا موهام عا يوقت م.. كردم

 ديكرد كه با ديدكتر تاك... كه رو پرونده ام بود رو مطالعه كرد و ازم خواست باز خون بدم شويآزما نيدكتر جواب آخر. دميشن

تو  يچيچرا ه ايخدا...ام يرارف يدرمان يمياما هنوز از ش! اونجا برممنم قبول كردم واسه دادن خون ! عجله كنم  يدرمان يميش يبرا

مدت با مصرف  نيكه ا نيام؟كاش ا يزندگ نيا يتونم درك كنم كجا ينم يچكار كنم؟ چرا حت ديدونم با يآد؟ چرا نم يذهنم نم

 جواب بده و كم كم رو به سالمت كامل ييابتدا يباشه كه به قول دكتر بدنم به داروها ياون داروها حالم رو به بهبوده عالمت خوب

بهرحال دلم روشن بود كم شدن تعداد خون دماغ شدنهام و افت !دميد يمعجزه رو م نيامكان داره خدا جون؟ كاش ا يعني...برم
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باالخره امروز عصر با ...اصل وحشت داشتم نيو من از ا!خبر بودم كه آرامش قبل از طوفانه يب گهيد...ميفشار و اعصاب خورد

خورد اما با  يگه كاش سرم به سنگ م يخودش م شيحتماً پ. شده از دست ما يچه گرفتار هچاريب.  يبهار يآقا شيرفتم پ زيعز

 هي نكهي، بعد از ا ميكه رفت يوقت. در موردش كرد يفكر نيكه بشه همچ هيآقاتر از اون يلياون خ!اما نه...شدم يخانواده آشنا نم نيا

رو  يپرونده ا.. مراجعه كردم يبه مطب دكتر نادر يدرمان يميشروع ش يبرا يبهار ياصرار آقا رفتن،بهسرنگ بزرگ ازم خون گ

 يراض ز،يعز يبازوم گذاشتم و رو به مطب رفتم و د رمقابل تمام اصرارها و التماسها ريگرفته بودم ،ز ليتحو يبهار يكه از آقا

و مجبور شد  ومديز پس من بر نخواست بذاره اما ا يدلش نم. برم يينهاو ازش خواستم بذاره خودم به ت ادينشدم اون باهام ب

اونچه كه ازش  دنيدكتر ، از شن شيرفتم پ يبودم اما باز وقت دهيشن ياديز يزهايچ يدرمان يميدر رابطه با ش نكهيبا ا!بده تيرضا

 .هراس به دلم افتاد شترياز زبانش، ب دميترس يم

 پنجاه و دوم قسمت

 

 .هراس به دلم افتاد شتريب ،

 يگفتنش عذاب م يدكتر كه خودش هم برا يحرف ها. هنوز تو شك موندم  سمينو يه نصفه شبه و دارم مكه تا االن ك يطور به

 پرسم آخه چرا؟چرا من؟ يتو دلم فقط از خدا م. كشوند يمنو تا مرز نابود ديكش

پس منم شاكرم به ...كنهيامتحانش م هياز بق شتريرو دوست داشته باشه ب يخدا هرك گنيم...ايشكرت خدا گميحال بازم م نيبا ا اما

 ...ايشكرم خدا!ميماريب يكه از خدا گرفتم حت ييزهايخاطر همه چ

تعجب ...مامانش اومدن يدرمان يميجلسه ش يو اون گفت كه برا ميديهمو د مارستانيتو ب شيهفته پ. ماندانا افتادم يحرفها ادي

 يگرفت و سربه سر همه م يخودشو نم,كه داشت  ييبايهمه زكرد و با  يم يماندانا با همه شوخ شهيآخه هم...  دنشيكردم از شن

 ماريمادرش ب كرديفكرش رو م يك... داشته باشه يمشكل بزرگ نيكه همچ ديرس يهم نم جنبه ذهن  يذاشت به قول معروف حت

اش حرف زد و من  بار از خانواده نياول يبودن اونروز برا يبعد از سه سال همكالس! اش خوب باشه  هيروح نقدريباشه و اون ا

دوتا داداش داره و تنها دختر خانواده .  يفرهنگ اشهستن كه مامانش خانه داره و باب يمتوجه شدم خانواده اش در سطح متوسط

اونم داشت از مامانش كه سرطان , شنيامتحان م ييجورا هيكه همه آدما  يياز اونجا. به مامانش وابسته است يليخ نياس ،واسه هم
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از اون ...نبازه شو هياش رو حفظ كرده كه مادرش هم روح هيروح,مامانش  يماريب يو با وجود سخت كرديراقبت مداشت م نهيس

رو پر از  ايو دن خندهيخانواده اش م ياعضا هيخودش باز بخاطر مامانش و بق يو ناراحت يكه با وجود دلتنگ ثاريهمه قدرت درك و ا

 يحاال كه نم. رو هم داغون كنم زيبا غصه خودم عز ديكه چرا با دميخجالت كش از خودم.دلم فشرده شد,كنه يم يخنده و شوخ

اون روزم  ميتصم: رهيقدرت تكان خوردن رو هم ازش بگ يرو دوشش بگذارم كه حت گهيبار د هيباشم پس چرا  براش يتونم كمك

وجودم سر شار از ترس و .و رفتن نداشتجل يارايدونم چرا پاهام  ياما نم...مصمم قدم برداشتم نباريتو ذهنم جان گرفت و ا

ظهر خورده بودم باال  روزيرو كه د يبود هر چ كينزد.همه استرس كم كنم اونبودم كه از  ياضطراب بود و دربه در به دنبال راه

 يدكتر نادرمثل دفعه گذشته ...يدرمان يميباشم به ش دواريكردم خودم رو كنترل كنم كه بتونم ام يبود سع ياما به هر سخت ارميب

 يماريب نيدارو بخورم كه از دست ا ديمونده بودم چقدر با...رو گفت يدرمان يميش وهيداد و ش حيكم توض هي ميماريدر مورد ب

رو به  جيخون بشه و به تدر يگلوبولها يعيطب ريرفتن رشد غ نيكه باعث از ب يو قو ييايميش يدارو ها...كنم  داينجات پ نيسنگ

 ينه كه در كمال ناباور ايدرسته ,زده شده  يسرطان مارانيكه در مورد ب ييسوال بود كه اون همه حرفها يجابرام . برم يبهبود

باهاش كنار  ديمن چطور با ايخدا. اون صحبت كرد يو روح يكيزياز عواقب ف,درمان  وهيدر مورد ش حاتشيدكتر بعد از توض دميد

 يبودم به خودم م دهيكه شن ييزهايكنم؟ هنوز از فكر چ سكيارزه كه ر يم نيزنده موندن به ا شتريدونم چند روز ب ينم ام؟يب

. داد ينم يخوب يدلم گواه يدهنده بود ول اميالت اريبس كرديكه استفاده م يوكلمات ديچرخ يم دوارانهيزبان دكتر ام هگرچ... دميلرز

اومد  ميبازم فكر مر. به دست آورده بودم  يكه به سخت ييزهايباختن چ يبرا...شيو گاه نا آرام و پر تشو دواريگاه آرام بودم و ام

اگه , يسرو زبون يگفت تو ب يم شهيهم...واقف بود نيكه به عشق من و مت هيياز كسا يكياون ... دمحرفهاش افتا اديتو ذهنم و به 

بخار پز كرده ,بخاره  يتا حاال اون عشقت رو كه اون همه ب يكه داشت نيعشق آتش نيبا ا يداشت يسروزبون درست و حساب

دست و پا  يمرگ و زندگ نيشدم كه ب يبار من مثل طعمه ا نيابوده و  جهينت يهمون زحمتم هم ب نهيحاال كجا بود كه بب... يبود

ونو ا ديدرمان رو قبول كنم؟ خودم به خودم جواب دادم حتماً با ديبا يعني.. اميكنار ب يماريب نيبا ا ديخدا من چطور با اي... زنم يم

... ونهيجونمم در م يحاال كه پا يحت ارهد سكيبمونم ، ارزش ر نيكنار مت شتريب قهيدق كي يكه كمك كنه حت يزيهرچ! انجام بدم

استراحت كنه و  يكم هيبلكه م مغزم ... دكتر رو فراموش كنم يتونم حرفها ينم... پرم يشاخه به اون شاخه م نيدونم چرا از ا ينم

 :شه يدكتر تو گوشم تكرار م يباز حرفها! و ببندم و استراحت كنمخسته م يبذاره چشمها
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 پنجاه و سوم قسمت

 

 :شه يدكتر تو گوشم تكرار م يحرفها باز

از  يبعض دياختالل در تول يسرطان خون، به عبارت يعني هيشما لوسم يماريدخترم ،همونطور كه اون دفعه هم گفتم ب نيبب( 

شه و  يم گهيد يمختلف بدن مثل مغز و قلب و جاها يبه قسمت ها يرسان ژنيو اكس يسانكه باعث كاهش خون ر يخون يسلولها

به  ماريكه موجب ابتالء فرد ب رهيگيو گوش صورت م ينيمنافذ بدن مخصوصاً ب ازكه  ييهويو  ليدل يب يها يزيخونر نيهمچن

كنم كه با  يبسنده م نيا بگنجه و من تنها به اكه فكر نكنم تو طاقت شم ادهيمورد ز نيدر ا حيتوض... شن يمكرر م يعفونتها

كه طبق  دهيبه شما رس يبه صورت ارث يماريب نياكه  ميديرس جهينت نيبه ا ميكه از شما گرفت يمتعدد شاتياستناد به جواب آزما

هنگام به پزشك  عدم مراجعه زود ليفوت شدن و در شما بدل يماريب نيبه عمل آمده شده، پدرتون هم از هم قاتيمطالعات و تحق

دت كنم و اصرار يخوام نا ام ينم...كه االن من در خدمت شما باشم يديمشكل رس نيو اقدام الزم، درمان عقب افتاده و شما به ا

درمان سرطان از دو  يبرا. آدمها دست خداست يمرگ و زندگ نكهيو معتقد به ا يباش دواريو ام نيدارم شمام به درمان خوش ب

 يدرمان يها وهيش نيبا ا يدونم كه تا چه حد ينم. يدرمان يميهم ش يكيو  يوتراپيراد يكيشه؛  ياستفاده مدرمان  وهينوع ش

، توده  يوتراپيدر راد نكهيرو بدم كه با توجه به ا حيتوض نيدونم ا ياما الزم م! نه اي يديدر موردش شن صالًا ايو  يدار ييآشنا

 ياز سلولها ياديبخش ز بيبرن و در زمان درمان احتمال تخر يم نيگاما از ب و كسيجمع شده رو به كمك اشعه ا يمولكولها

شه  يم يسع يدرمان يميدر ش... يدرمان يميمونه ش يشه و م يدرمان شما نم وهيشامل ش نيهست، بنابرا اديز يلياطراف تومور خ

 يتر يمكمل و قو يداروها نيياون هم با تعمخرب گرفته بشه كه بعد از  يرشد اون سلولها يابتدا جلو ييداروها زيكه با تجو

مغز  ونديشه با استفاده از پ يم ،بدن به درمان و پاك شدن بدن از خون آلوده ييبرد كه در صورت پاسخگو نيخودشو از ب

 حاتيضتو يدر مراحل بعد د،يخدا به اونجا رس ديحاال اگه به ام...بشه جاديساخت و ساز خون پاك در بدن ا يبرا ياستخوان بستر

نمونه  اما ستيو صد درصد ن يقطع يدرمان يميش تيبگم كه احتمال موفق نميا. به شما ارائه خواهد شد ونديپ وهيالزم در رابطه با ش

 دياما باز با هيشه گفت كه دوره درمان چه مدت ينم! قدم برگشتن نيوجود داره كه تا آخر راه رو رفتن و در آخر ياديز يها

 ديبه ام يكن يم دايبهبود پ يزودتر از اونچه كه تصور كن يليروها اثر كنن و بدن شما به درمان پاسخ بده ، خاگه دا. بود دواريام



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦١

و باهاش كنار  يو قبولش كن يرو بدون يدرمان يميعوارض ش ديكه با نهيبگم و اون ا ديمونده كه با ينگفته باق سالهم كيتنها . خدا

برات آسونتر باشه تا  ديشا ياما از من بشنو يمون يسخته چون برام مثل دختر خودم م يليمطلب برام خ نيا انياگر چه ب...يايب

 بيكه در اون پوست دچار آس يعوارض پوست ،يتهوع، استفراغ، اختالالت خون يدرمان يمياز عوارض ش... يباهاش روبرو بش نكهيا

بدن، زخم و عفونت دهان و دندان و سخت تر  يهامو زشي، ر يشه، عوارض عصب يسوخته قرمز و متورم م يشه و مثل پوست يم

 ...)و به مرور زمان حل خواهد شد ودخدا بعد از بهب ديبند اومدن خون دوره عادت در خانمهاست كه به ام رياز همه د

اونم جمع كردم و تنها تونستم با تاسف بگم چرا من؟ رومويآخر دكتر وجودمو گرفته بود، همه ن يكه از حرفها يهمه خجالت با

 يدادم ، نم يم حيبرات توض نويا ديالبته با(رفته باشه بگه گفت ادشيبه من بدهكار باشه و  يحيتوض هيكه  يحاال؟دكتر مثل آدم

 ماريدر سرطان مزمن ، فرد ب.مزمن ايحاده  اي. دو نوع داره ،سرطانياگه بخوام بگم كه بدون هيحاش يخوب ب...رفت  ادميدونم چرا 

و چون باهاشون  شنيبرن و متوجهش م يم يبهش پ ريده، اكثراً د يخودشو نشون نم يماريچون ب يعني اديكنار م يماريبا ب

ذاره كه احتمال زنده موندن فرد  يخودشو م ريبلند مدت تاث در يماريكه اون ب نهيهم يكنن برا يدرمان اقدام نم يسازگاره برا

كنار  يماريب نيرو با ا ياديتونن مدت ز ياما در سرطان حاد، افراد مبتال نم به باال هم وجود داره يتا سن شصت سالگ باًيمبتال تقر

داره كه چقدر با  نيجون سالم به در ببرن، بسته به ا يمارياز ب نكهيشن و ا يكم به اون مبتال م نياون افراد در سسن يعني انيب

 يبد طيدر شرا اريهستن ، بس يماريب ني و عدم درمان اهجده سال كه در معرض خطر ابتال رياما معموالً افراد ز انيدرمان كنار ب

 ...)تونه كمكشون كنه يهستن و فقط خدا م

 يبلكه نسب ستين يهجده سال درمانش نه تنها قطع ريكه ز نهيكردم كه منظور دكتر ا يدرك م.. دميدكتر رو نشن يحرفها گهيد

مثل كمند تا كمرم رو  يمن موها.. رض درمان جلو چشمم اومدباز عوا...هيگفت مرگش حتم يبهتر بود دكتر م ديو شا ستيهم ن

سپردم،فقط به  يآرزو رو به خاك م نيا ديوضع با نياما با ا نهيموهامو بب نيداشتم مت آرزو. بود دهيكس اونو ند چيه. دوست داشتم

كه اشاره كرد به  دميدكتر رو شن يحرفها يوقت...كابوس باشه هيحرفها فقط  نيكاش همه ا ايخدا! خودم به گور نرم نكهيا ديام

نزنم و از  غيدهانم بگذارم كه ج يفقط تونستم دستم رو رو دن،درمان رو شروع كر يبهار يآقا قيبدونم از طر نكهيبدون ا نكهيا

قابل تحمل  ريبرام غ مارستانيب يفضا.. هم بود يا گهيكاش راه د. دميد يرو نم يكس چياونقدر حالم بد بود كه ه.. رونيب امياتاق ب

برام سخت بود و احساس  دنينفس كش يتاومدم خونه چون ح يم ديبا... انداخته بود هياون سا يانگار بغض و فشار مرگ رو.. بود



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢

 "...بكنم ديكمكم كن بفهمم چكار با... آرومم كن ايخدا... هم آلوده به مرگ بود مارستانيب يهوا ناًيقيكردم،  يم يخفگ

 پنجاه و چهارم قسمت

 

 

 

 "...بكنم ديكن بفهمم چكار با مكمك

ازم بر  يكاش كار. خبر بودم يبراش چقدر تو عذاب بود و من احمق ب رميبم... ختمياشك ر نينگ يهمپا دميخودم اومدم و د به

 يبراآورد و داشت مقاومتم رو  يبه گلوم فشار م شتريبا همون عذاب وجدان كه لحظه به لحظه ب.. تونستم انجام بدم ياومد و م يم

 :رو ورق زدم ديجد يگرفت، باز برگ يازم م ردنك هياز گر يريو جلوگ يخوددار

 يوقت. ميگذروند يوقتمونو با هم م شتريبراش گفته بودم ب ميماريكه از ب ياز اون روز. دميرس يمدرسه به مان اطيامروز تو ح "

كه  يمل گذاشته ام و قصد ندارم بهش بگم تا زمانكا يخبريرو در ب نيكردم و بهش گفتم كه مت فيدكتر رو براش تعر يحرفها

بهش نگفته بودم و در واقع از  يحرف نياز حدقه دراومده اش متوجه شدم اصالً در مورد مت يشمهاحالم كامالً خوب بشه، از حالت چ

فه از طرف من ناكام طر كيعشق  نيا دونستنيمدرسه م شتريب لياوا...من فقط چند نفر معدود با خبر بودن يتو زندگ نيحضور مت

 يمطلب هم به فراموش نيحالل مشكالته، ا شهياونجا كه زمان هم زاما ا دنيد يم نيمت يحسرتبارم رو رو ينگاهها شهيمونده و هم

 دواريبخش و ام ديبه كلمات ام ياوصاف به حد نيبا ا...فقط چند نفر با خبر بودن نم،يدست زمونه سپرده شد و حاال كه من كنار مت

و  اسي نيكه ب يتا امروز ميشهر اومد نيكه به ا ياز روز! كردم فيداشتم كه چشمهامو بستم و همه رو براش تعر ازيه اش نكنند

كرد و  يدواريو منو دعوت به صبر و ام دينبود، همه حرفهامو شن ديشادش بع هيكه از روح ياونم با صبر و تالش.در تالطم بودم ديام

باالخره اونقدر باهام حرف زد و گفت و گفت ... دوارنيو دكترا به خوب شدن كاملش ام رهيم يودگفت كه مادرش داره رو به بهب

نرمال  زيكنه و همه چ يمادرش داره موهاش دوباره رشد م نكهيبه ا ياشاره مان يعني. دكتر رو هضم كنم  يتا تونستم حرفها

داد و تونستم با  جهيتالشم نت...ام بهتر بشه هيروح كميرد برد و كمكم ك نيمطلب همه اضطراب و دلهره منو از ب نيهم... شده

هر شب بعد از ... شدم  يتاب م يب شتريب دميد يرو م نيرو شروع كنم اما هر بار كه مت يدرمان يميش رميبگ ميتصم نانياطم

سئوالن مدرسه هم كه در م... بشم هوشيتا ب زمياشك بر دانهيدكتر تو مغزم زنگ بزنه و منم نا ام يرفتنش تا خود سحر حرفها
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انگار رنگ ... شن يحالم م يايجو شتريروزها ب نيا شم،يو خون دماغ م شهيزود زود حالم بد م دونستنينبودن اما م ميماريب انيجر

،  يبهتر باشه به خودم بگم طفلك ديالبته شا...كميبه مرگ نزد ياديز دوننيها نم يطفلك...  يآخ...  زنهيذوق م يتو ياديام ز دهيپر

برم  يدكتر علو شيپ ديبا گهيو من دو روز د اتمامهداده بود ، رو به  يبهار يكه آقا ييداروها... پناهم يكس و ب يهمه ب نيكه ا

! دهياز دست م شويداره قدرت نگه دار گهيشه و دست من د يبه وزنش اضافه م شتريكه هر بار چند ورق ب يالبته با اون پرونده ا

 زيعز يشه، خودم دست به كار بشم و حداقل جلو يم اديو اثر داروها داره ز شميه كم كم دارم درمان مكنم حاال ك ياحساس م

كردم ، جامه عمل  دشييكنم و عاقبت تا يهفته ست در موردش فكر م هيكه  يميبه تصم... كنار اومدم ميمارينشون بدم با ب

اما مجبورم كه نذارم  ستيبه سن من ن يو مناسب دختر ستهيكه شا مدونيم... گرفتم شيكامل آرا ليامروز رفتم و وسا... پوشوندم

و  شگاهيسر برم آرا هي ديمن بسوزه؟ بعد هم با يماريب يكرده كه به پا يچه گناه چارهيبخوره، آخه ب تكون نميآب تو دل مت

سخته برام ازش دست بكشم اما  يلي، خآخ...،موهامو دوست دارم مييبه اندازه همه دارا... چقدر دلم گرفته... موهامو پسرونه بزنم

باشم باز اشك چشمام خشك  دواريكنه ام يمنطق حكم م نكهيچرا با ا ايخدا... ارمطلب د يليخ يآخه من از زندگ.. انگار مجبورم

بازم مثل . ..خودت كمكم كن ايخدا يو زار هيهمه گر نيخسته شدم از ا... اَه... رهيگ يآروم نم هيگر نهمهيشه و دلم بعد از ا ينم

 "...بخاطر يممنونم و شاكر حت شهيهم

برنامه  هيهر روزم ... انهيو چشمم همچنان گر فميمن هنوز بالتكل. گذرهي، م ميگذاشتم كه عقد كن نيمت يكه برا يدوماه از زمان "

رو نبازم و  هيبزنم كه قافزورم رو  نيكنم آخر يم يدارم سع..  شهيم رياشكم سراز رهيم نيمت نكهيبعد از ا يعني. دارم كنواختي

جز  يزيو اون چ شهياز عشق حضور و وجودش م زيسرتاسر وجودم لبر دنشيكه با د يو به راست نهيبب قتو نگاهم فقط عش نيمت

 يخجالت م ادياوقات باهاش دارم و اون با صبر و تحمل باهاش كنار م شتريكه ب يياما از داد و دعوا! نهيب ينم تيواقع

 يحت زيبشه، از همه چ مونيزود پش يليبشه و خ زاريازم ب كهكنم تو ذوقش بزنم و  يفكر م يگاه...چه مرگم شده دونمينم...كشم

دكتر  شياومدنش باهام پ يفقط در مقابل اصرارش برا... اميدر م يو از در عذرخواه شميم مونيزود پش يلياما خ... شناختنم

و خودم رو اونقدر محق  متونم باهاش برخورد كن يم يدونم تا ك يذابم و نمموضوع در رنج و ع نياز ا داًيشد. كنم يمقاومت م

كه همه  يوافر يالغر... رفتم چطور بهش بگم يهفته بود با خودم كلنجار م هيكردم كه  ييباالخره امروز ازش تقاضا. نشون بدم 

خوش شانس  يليداروهاست و خ ريدونم تاث يو م شهيسرم كه كم كم داره واضح تر م يموها زشيلباسهامو به تنم گشاد كرده، ر
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اجازه نداد،اصرار كردم، .كنم شيخواستم اجازه بده آرا نيبهرحال از مت... تا حاال كچلم نكرده شيهمون دو ماه پ ازبودم كه 

 ديونم ، بااز دوستان عقب نم نكهي،دروغ گفتم و اصرار كردم كه واسه ا نيمت شتريخودم و ب يمخالفت كرد،عاقبت در اوج نا باور

بعد از رفتنش تا االن كه . اجازه داد و رفت يناراض يليبود كه با زور ازش اجازه گرفتم و اونم خ نجايجالب ا! كنم شيبذاره آرا

كاش . بازار ميبر نيفردا هم قراره با مت. اديكه داره چشمهام از كاسه در م ختمياونقدر اشك ر... كردم هيشبه گر مهيساعت دو ن

 "!خوام يم ياز زندگ ياديسهم ز دونميم...يبد يهم فرصت زندگخدا جونم ب

 پنجاه و پنجم قسمت

 "!خوام يم ياز زندگ ياديسهم ز دونميم

نسخه  هيزنم و هر بار  يسر م يو دكتر نادر يبار به دكتر علو كيشه و من همچنان دوهفته  يم روزيهر روز بدتر از د تميوضع"

آخه نه به صورتم ... ازم دل بكنه نيكنم كه مت يبه صرافت افتادم كه كار گهيد... دنيم رييتغچون داروهامو  رميگ يدست م ديجد

 مي، موهام همه زندگ نيبرام سخت بود از موهام بگذرم چون بعد از مت... شگاهيرفتم آرا روزيخودم د. مو مونده و نه رو سرم

 نهمهيدستش سست شد و گفت ا شگريآرا... شم ينم زششيمتوجه ر يليخ يطور نيخواهش كردم پسرانه بزنن، حداقل ا...بود

 ميمن تصم... كرد يم يدهن كج ميبود كه به من و زندگ يجوابم فقط لبخند تلخ ؟يدست بزن اديدلت م ينعمت خدا رو چطور

 يباز رشد مشدم موهام  يم يكرد و موندن يبدم اما اگه خدا كمكم م ميتصم نيمجبور بودم تن به ا يعنيخودم رو گرفته بودم 

لبخند  نيمت يها طنتياز فكر ش...ذاره بهشون بد بگذره يو نم شهيعاشق موهام م نميشدم مت ياون وقت بود كه مطمئن م...كرد

كرد كه  يم طنتيسوزوند و ش يم شيآت نقدريو اونم ا دميم پر نيبه مت يخوديام خراب بود كه ب هيمدت از بس روح نيا... زدم

و  ديوسط لبخند ، اشكم جوش! دادم يم نيكه به مت يكردم از عذاب يم هيكه تو دلم خون گر يببخشم در حال بخندم و مثالً من اونو

نزد و من ممنونش  يچون حرف ستيدونست حالم خوب ن يانگار م. كرد يچيچون و چرا موهامو بافت و بعد از ته ق يب شگريآرا

گوشه مغازه اش گذاشت و بعد از اون اومد سراغ موهام و  شهيدكور ش شده ام رو با اجازه خودم تو يچيق يموها شگريآرا! بودم

 ياومد تا اون كمند مشك يم مارميو ب دهيبه صورت رنگ پر شتريپسرونه ب يكه موها يبه راست.پسرها فرم داد ياونها رو مثل موها

كرد ، انگار كه از ته قلبم  يرو باز و بسته م يچيآرام آرام ق شگريكه آرا يوقت ارميدر ب ريبه قلم تحر يدونم چطور ينم... و مواج

دستم رو . شد يو پر م يكاسه چشمم از اشك خال ،يچيكنه و ناخودآگاه همراه هر بار بازو بسته شدن ق يم يچيداره رگهاش رو ق
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... نميبب چشمهام يو عجز رو در سوسو يمونيبه خودم نگاه كنم و پش نهيتو آ گهيخواستم د ينم. مشت كردم و چشمهامو بستم

 تونستميمآخه بدون موهام چطور  ومديكه از صبح رو پا بودم اما باز خواب سراغم ن يبا وجود. چقدر سخت گذشت روزيد ايخدا

 اريگفت ب ياز حموم ، هرچ رونياومدم ب يوقت. نهينذاشتم سرم رو ببب روزيآخه د. موهام جا خورد دنياز د زيبخوابم؟ صبح عز

 گهيو د كنميم يفكر كرد لجباز... باشه سينكردم و گفتم دوست دارم خ ،قبوليك بشه و سرما نخورموهاتو سشوار كنم تا خش

 نيتو ا. ديجنگ شدينم تيبراش بود اما با واقع يگرچه شوك بد... من مجبور بودم بهش بگم ؟يچ كهباالخره  يول...اصرار نكرد

بهش  يچياصالً كاش ه... شد بهش نگم يكاش م... رو نداشت يكي نيا شيبود كه واقعاً گنجا دهيمتفاوت شن يحرفها نقدريمدت ا

به مطب  يامروزم كه طبق قرار قبل. ارزش نداره يكاشها سر سوزن يا نياما حاال ا... برد يبه سر م يخبر يكاش تو ب.. نگفته بودم

خودمو زدم به  رون،يخواب كه اومدم بعاقبت از رخت... ذاشتم يكوتاه كردن موهام م انيرو در جر زيعز ديرفتم با يم يدكتر نادر

 يغصه م زيتو دلم به حال عز. رفتم يشتبهدا سيو با چشم خواب آلود به طرف سرو ستياون راه كه مثالً هواسم به سر و صورتم ن

كه  مدي، فهم دميرو مسخ شده سر جاش د زيوارد شدم و سالم كردم عز يوقت. ديبود كه به ذهنم رس يراه نيبهتر نيخوردم اما ا

... زد اركرد و ز هيگر زيتا من صبحانه بخورم عز... موهامو بزنم ديق ديدرمان با يو اون متوجه شده كه در ط دميبه مقصودم رس

... اميباهاش كنار ب دياصالً بهتر نبود اما قبول كرده بودم كه با.. بهتر نبود.. ام بهتره هيحفظ كردم و نشون دادم روح مويمنم خوددار

نا ... ييتو دميام ايخدا.... دوارميام يكنه اما به بهبود يم تمياز روزو قبل اذ شتريداروها هر رزو ب.. اميمجبور شدم كنار ب عمالً يعني

 "...نكن دميام

و كنارش  نيرو با مت گهيروز د هيخواستم  يآخه م... مشغول تدارك غذا بودم شبياز د. پارك ملت ميرفت زيو عز نيامروز با مت "

تر از  فيكه پر از عطر وجودش بود، هوا لط دميكش ينفس م ييهوا سرد بود اما واسه من كه كنار عشقم بودم و از هوا...كنم يط

كه رو صورتم  يعيفج شيمنم با اون همه آرا. شاد بود ميبا هم نكهيا يو از خوش ديخند يو م فتگ يم نيمت... بهار بود يهوا

، اما من به  ييبود نه خوشبخت ميضينشون از مر شميدونستم گرچه آرا يم نيرو زمآدم  نيخودم رو خوشبخت تر كرديم ينيسنگ

خنده هاش  يدلم برا.. رفتم يدلم قربون صدقه اش م وخورد، ت يم نيعاشق مت يبودم و هر چه نگاهم به چشمها يراض نميهم

 نيكنار مت نكهيا... كه گرفته بودم يهمبودم به س يبازم شكر خدا رو گفتم و راض! چقدر دوستش داشتم ايخدا... رفت يضعف م

فراموشم شد،  زيهمه چ گهيتا صداش اوج گرفت د... اومد نيمت يكه عمو مينخورده بود يهنوز چا! همه ازش دور نيباشم و ا
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داشت ،  ازش نفرت نيكه مت يمن به اندازه ا...كرده  يزندگ نيا زونيكه به زور خودشو آو يكس...ام بهيغر هيمن اونجا فقط  نكهيا

اول كپ كردم اما به خودم ... ديبودم كه كلمات تهمت بارش رو سرم بار دهيبودم اما هنوز به عمق نفرت وجودم نرس زاريازش ب

 لياوا... دمينفهم يزيچ گهيشد و حالم به هم خورد و د نيآن حس كردم سرم سنگ هيو  ستادميو عموش ا نيمت نيب دمياومدم د

به  يداد چطور ادمي. كرد نياومد و باهام تمر يمان نكهيتا ا... افتادم يم هيآوردم به گر ير در نمكردم از بس س يم شيكه آرا

 ييكردم كه همه آشغالها يم هيوقتها از بس گر يگاه... سوخت يخودم م يبرا مدل! نباشه دايتوش پ يضيصورتم برسم كه رد مر

براش سخت بود منو با اون  لياوا نيمت! ترسك مسخره و قابل ترحمم هيشدم  يو م شدنيم يكه به صورتم زده بودم ، با هم قاط

 يكردم و با لبخندش م يم يوخشدم و باهاش ش يم يو سرشار از انرژ دميرس يبه اون م ياما وقت نهيبب شيهمه آرا

كم كم مژه ها  نكهياتا .. .و من ممنونش بودم يطيداد خوشحال باشم ، تحت هر شرا تيكنار اومد و رضا شميبا آرا دم،عاقبتيخند

با پرز كم پشت  كيخط بار هيام  يپهن و كمان يابرو يكردم؛ جا ينقش و نگار تازه ا دنيو من شروع به كش ختيو ابروهام ر

كه كرده بودم انتظار اون برداشت  يشيبا اون آرا... شد كرد ينم يسخت بود اما كار... دميبود كه اونو زدم و خودم ابرو كش هموند

 يحت امتيكه بخاطر ترس از ق ياونم من... باشه ياز هرزگ يشيكه هر آرا ستيقرار ن... آخه ... اما... ر از انتظار نبودعموش، دو

بودم كه به خاطر  چارهياونقدر بدبخت و ب يعني. داد يكلمات عموش تو سرم صدا م... يبرسه به هرزگ هنتونستم پامو كج بذارم چ

تونم  يبه خودم نم خبر؟ياونقدر هرزه بودم و ب يهنيم و اون همه تهمت و ناروا رو قبول كنم؟رو بشنو ينيكلمات سنگ نيهمچ نيمت

 يمن چه كار بد چارهيب نيمگه مت... منو رنجاند نيبه مت نشينداد كه توه زارمخانواده بودنم آ ياونقدر تهمت هرزه و ب...دروغ بگم

از  شترياتفاق ناراحت بودم اما ب نيته دلم از ا...و به تختم رسوندمخونه و چطور خودم دميچطور رس دميانجام داده بود؟ نفهم

 ني،پس چرا از ا نميرو كمتر بب نيمجبور بودم مت كهبودم  دهيرس ييمن كه به جا... كنم يدور نيشد كه از مت ليبرام دل يناراحت

االن دو ... خودمو ناراحت نشون دادم اما  ديكش يو حرف زدن باهاش پر م دنيد يكه دلم برا يفرصت استفاده نكنم؟با وجود

 يكنم اما وقت ينم لشو قبو يكنم و به ظاهر عذرخواه يسرد برخورد م يبا لحن نيمت دنيهفته از اون ظهر گذشته و من با هر بار د

كه دلم هم  يگاه...دهيجواب م يداره و مغزم چ ييدونه كه قلبم چه ندا يو فقط خدا م رميم يزنه، پشت تلفن براش م يزنگ م

كه شبها با حرفهاش  دونمياما م نمشيكم بب هيسخته برام فقط ... ششيپ رميم زيبا عز شهيشه و طاقتم طاق م يبراش تنگ م

و با خنده هام لبخند  زهيريهام اشك م هيمن نشسته و با گر يسوزه كه به پا يهم م زيدلم بحال عز... ارهيرماز دلم د مويدلتنگ
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بودن بهونه آوردم و نرفتم، در مقابل  زيعز يليكه برام خ نايو س نايهمونطور كه واسه عقد م... باشهكاش خدا مواظبش ... زنهيم

كه خورده بودم  ييداروها رينرفتم كه از تاث نياون روز رو بخاطر ا... دادم ردهم جواب  نيريشركت در مراسم ش ياصرارش برا

بهم ثابت  يزمان نيو ا رهيمطمئن بودم اگه نرم اونم نم يعنيحدس زدم ....ماما االن دوست نداشتم بر تونستميبودم و نم جيمنگ و گ

. دلم براش تنگ شده بود.. باشه نجايگردن ا يبرم نايا شخونه ما و تا مامان اديخواد ب يشد كه از خونه تماس گرفت و گفت كه م

آد اما در مقابل چشمان پر اشك و  ينم گهيو دفكر كردم كه كوتاه اومده ...ندادم تياما مخالفت كردم و رضا اديآرزوم بود ب

فقط به خاطر ... كنم هانپن دنشيرو باز كرد و اونم اومد تو و من نتونستم ذوق و شوقم رو از د اطيدر ح زيحسرت بار من ، عز

نمازمو قضا كردم خدا منو ببخشه كه عمداً ... بخونم كجايپاك نشه ، امروز نماز نخوندم و گذاشتم شب همه اش رو  شميآرا نكهيا

 "...اما خودشم آگاهه كه مجبور بودم

 پنجاه و ششم قسمت

 "...منو ببخشه كه عمداً نمازمو قضا كردم اما خودشم آگاهه كه مجبور بودم خدا

همه تنوع در مصرف  نيشده و من از ا اديز يمصرف يتعداد داروها. رو كم كنم نيبا مت ميداريكنم كه همه ارتباط د يم يدارم سع"

. بشم يآفتاب زيعز يجلو ياما هنوز جرات نكردم بدون روسر نميشده كه سرمو بدون مو بب يبرام عاد گهيد. داروها وحشت دارم

خودمم قابل  يبرا. مو و كچلم يمونه ، صورت بزك كرده و رنگارنگم باشه تا سر ب يم زيعز هنكه از من تو ذ يزيدوست دارم چ

فقط چند تار مو با  نميشم بب يم داريصبح كه ب هيرو بالش و  زهيرو سرم بر يمشك يموها هفته همه كيقبول نبود در كمتر از 

از صبح ساعت هشت كه رفتم تو حموم تا ...اون روز ختمير يچه اشك...سماجت بچسبه به سرم و قصد ترك كردنم رو نداشته باشه

 نيا دنيكردم و خودمو آماده د يبهش فكر م شهيمه نكهيبا ا...، آب حموم باز بود و من بدون صدا زجه زدم كيخود ساعت 

رو  شيكه آرا يوزكردم كه از ر يخوب يليكه كار خ دميرس جهينت نيتازه به ا. صحنه كرده بودم اما باز قبولش برام سخت بود

 يبدبخت خال نيتتو دلم بود رو سر م ياونقدر حالم بد بود كه باز هرچ...نفهمه زيكمكم كن عز ايخدا... شروع كردم حجاب كردم 

 يرو به پا تميعصبان... اما اون تماسش رو قطع نكرد... و اصالً زنگ هم نزنه  ادين دنميشبها هم د گهيكردم و ازش خواستم د

بودم كه  شيخونه مون اما تماس شبانه شو كم نكرد و من سپاسگزار اون دلتنگ اديمشقم گذاشت و قبول كرد ن ودرس  ينيسنگ

 يم مونيزدم كه از اومدن پش ياومد، اونقدر به جونش نق م يجمعه ها م ياوصاف وقت نيبا تمام ا... كرد يماز منو تحمل ن يدور
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اومد و از دور تا دلش  يم اد،يكه گفته بودم ن ياز وقت...بود عشق بود و عشق ماشكه تو چش يزيچ... كرد يشد اما نگاهش انو رد م

 يكرد نم يتونستم؛ فكر م ينگاهش كنم اما نم ريدل س هيد و دوست داشتم منم كرد، دلم براش تنگ شده بو يخواست نگام م يم

 يم ميدونه چقدر بهش حسود يخدا م يبمونه ول اكنه و منم گذاشتم تو همون حال و هو يبرطرف م ويو از دور دلتنگش اديدونم م

رفت  يم يكه حال مامانش رو به بهبود يمان... اون نقشه اومد تو ذهنم و اجراش كردم نيواسه هم! نمشيتونستم بب يشد كه نم

اما با اصرارم  كرددارم اول منعم  ميبهش گفتم چه تصم يوقت... كرد و كنارم بود يفكر منو م شتريخوشحال بود و ب يليروزها خ نيا

و  ميانداخت يراه م اونطرف هاست، با ماندانا بگو بخند نيگفت كه مت ياز اون به بعد هر وقت احساسم بهم م! مجبور به قبولش شد

اما در  زه،ير يكنم و اعصابم بهم م يازم برنجه و زده بشه، كه بفهمه هر وقت با اونم اخم م نيكه مت ميزد يبلند حرف م يبا صدا

به طرف  نكهيو من بدون ا يخوشحاله كه تو شاد ديلبخند به لب داره، شا نيگفت مت يم يمن ، مان يهمه آزارها و نقشه ها بلمقا

 يتماس م نيتا شب بود و شب كه مت مياما همه دلتنگ... گشتميزدم و مغموم به خونه برم ينگاه كنم ، به بخت خودم زار م نيمت

 هيگفتم و همه گر يم يو براش از دلدادگ ذاشتميم هيكرد كه منم از وجودم ما يو منو متاثر م تگف يگرفت، اونقدر برام از عشق م

كاش مثل تو ... خبر يكه همه كس آدم باشه و از آدم ب يرو دار يكي نكهيچه سخته احساس ا ايخدا... كردم يظهرم رو فراموش م

 ياديتونستم با فر يسرسبز و من تا م يجا هيبرد به  يمنو م نميسكت يدونست و برا ياز حالم خبر داشت و دردم رو م نيكتابها مت

 نقدريدو تا نبود كه بشه ا يكيدرد من . بغض نداشته باشه گهيو گلوم د هرياونقدر كه قلبم آروم بگ... زدم ياز ته دلم خدا رو صدا م

 "...بشه يآسون خال

،  ستيدونم درست ن يالبته نم... ديهمه مدت طول كش نيا ميماريماه ب نيدونم چرا ا ينم... خون برم شيآزما يبرا ديباز فردا با"

كنم ،درمونده و  ازيتونم نمازهامو بخونم و با خدا راز و ن ينم نكهيعاً از ااما واق... دونم ماله خونمه كه ناسالمه يم! دونم يچون م

منم به . بره شيبذار هر جور دوست داره پ گذره،يتو لحظه حال م يزندگ... ولش كن... گم كاش ينم گهيد... كاش... افسرده شدم

 يچه فكر زيدونم عز ينم! شكرت و ممنونم ايم خداگ يام چون باز هم م هيمن جدا از بق... رقصم مثل همه اما، نه يم يساز زندگ

كردن و نه داروهام كه از خود  تيزيو يو نه برا شيآزما ينه برا! رنيگ يپول نم كهكرده آخه از من  مارستانيب يها نهيهز يبرا

درمان  جهينت نكهياز ا ها رو متقبل شدن تا بعد نهي، همه هز يو دكتر نادر يبا كمك دكتر علو يبهار يآقا.. رميگ يم مارستانيب

 ينم.. خونه رو بفروشه زيالزم باشه عز ديشا! رو شكر تتيمش ايخدا... ستيمعلوم ن... يرفتن ايو  شميم يموندن اي... شهيمعلوم م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩

 يبهار يهر بار در مقابل اصرارم آقا يهستم ول يكمك مال نيا ازمنديكنم كه ن يم ريدونم كه احساس تحق يم نويفقط ا! ديدونم شا

 ديو من نبا مارستانيكنن نه ب يمخوره و اون پول رو خودشون پرداخت  يبه درد ما م شتريگه كه فعالً اون خونه ب يبا تواضع م

 جهيكه معالجات نت دوارميو من فقط ام...شهيپس گرفته م يروز هيقرضه و به هر حال قرض  هي نياحساس حقارت بكنم چون ا

 "...نباشم زيشرمنده عز نياز ا شتريكه ب... بده

 يخوب شدن گهياز بس سرنگ تو دستمم فرو رفته، همه دستم تا آرنج زخم شده و د... مجدد شيآزما يرفتم برا شيچند روز پ "

عشقم هر ...خسته شدم نيمت يكردن جلو ياز باز گهيد... رو صورت رنگ باخته ام نداره يريتاث گهيهم د شيآرا.. ستيبراش ن

 بميرسم عقل نه يجلوش م يكنم اما وقت يم ي، برعكس، پشت تلفن عقده دلمو خال نمتونم دل بك يمشه و ن يم شتريروز بهش ب

كه اون حرفها رو از  روزياز د يعني ستيبرام قابل هضم ن ينوسان رفتار نيا...بشه زاريكنم كه ازم ب يكنم و كار يزنه كه دور يم

گذره و با وجود مكالمه دو  يهفته م كي نيمن و مت داريد نياز آخر... تسيبرام قابل هضم ن يزيچ چيه ناًيعمالً و ع دميدكتر شن

آه و حسرت تازه ، خودمو آماده رفتن به  كيزد و من سرشار از  يشب قبل ، باز دلم براش تنگ شده و به هواش پر م يساعت

كه تازه از سفر  ردمب يم يتر نادردك يكه داده بودم برا يشيآزما نيپرونده رو همراه جواب آخر يستيبا. كردم يم مارستانيب

كه  يدر حال دواريام ياستوار و قلب ييمثل هر بار با قدمها... اون بود شيپ تميزيهفته نوبت و نيو ا گشتيبرم شيهفته ا كي

باشه ، كاش بگه كه رو به بهبودم ، كاش  يتازه ا زيدكتر چ يكاش حرفها... كردم به طرف مطبش قدم برداشتم ياحساس ضعف م

به ... دميمطب رس يجلو دميبه خودم اومدم د.. كردم يتكرار م اليتو دلم فقط هسه...خبر تازه هي ايخدا... بده مخبر تازه به هي

 نيكنار مت تونميرو كه م يچند روز آخر ني؟هميدر كار نباشه چ يخوب شدن گهياگه د...به ذهنم هجوم آورد يمنف يحرفها كبارهي

باشم اما  دواريو ام ارميب اديرو به  يكردم لبخند دكتر علو يسع. خدا جونم يداديمكاش صبرم  ؟يچاز دست بدم  هودهيباشم رو ب

انداختن اما  يچنگ م يهمه داشتن به زندگ... آروم شدم  يكم گهيد مارانيب دنيمطب از د يتو! آب بود يحباب رو يدوارياون ام

... از من بچه سال تر يكم دميهمسنم بود، شا باًيتقر... ش نمونده بودكه مو به سر و صورت دميرو د يپسر... وهيش هيبه  يهر كس

دارن كه سرشون  يباز هم خدا رو شكر كردم كه باز دخترا روسر...دميد يخودم رو م رينشسته بودم و تصو نهيآ يانگار رو به رو

 يهمراهش كه زن مسن يابر جانيه با هك يياز حرفها! تو ذوق نزنه لشونيهم بكنن كه اونقدر شكل و شما شيآرا توننيكنن و م

دلم ... اديشد معلوم بود تونسته با وضعش كنار ب يلبش محو نم يكه از رو يكرد و لبخند يم فيبود و معلوم بود مادرشه، تعر
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ن هم هم كه مهمون داشت و سوس يمان... اديكنه كه بذارم همراهم ب مينتونست راض زيبحال خودم سوخت كه تنها اومده بودم و عز

 .. اما ...باشه ميتلخ و ناگوار زندگ يلحظه ها كيشر يدوست نداشتم كس...همراهم بود يكيكاش  ياما ا اديبهش بگم ب نشدروم ... 

 پنجاه و هفتم قسمت

 يبازم كلمات تو ذهنم باز... آه.. كردم يم يمطب رو ط ياون، پله ها يو همراه يكه با پشت گرم ميعقد هم بود نيمن و مت كاش

و به طرف اتاق  دي، نوبتم رس ديسال طول كش كيساعت كه به اندازه  كيبعد از ...شه يختم م نيكنه و خواه ناخواه حرفها به مت يم

بهم خوش آمد گفت و پرونده رو از دستم گرفت و به  يدكتر با لبخند...داشتم و سه قدم به عقب يمقدم به جلو بر  كي...رفتم

كه وجودمو گرفته ، چقدر به لبخند  يدونست با اون همه التهاب و استرس يانگار م! ت نگاه كردبا دق رياخ يشهايجواب آزما

آروم  يدوخت به پرونده ،كم يو باز چشمش رو م ديپرس يم واحوالم يلبخندش كه گاه گاه دنيبا د. دارم ازيبخشش ن نانياطم

 يخودت م ايخدا... برداره، ده بار مردم و زنده شدم مشيآزما يبرگه ها يتا چشم از رو. نشستم يصندل يشدم و راحت تر رو

كاش خوب ...آروم باشم دبده و ازم بخوا ميدلدار يكه كم هيخال نميمت يچقدر جا...دارم دبخشيجمله ام هيبه  اجيچقدر احت يدون

با . منو به خودم آورد دكتر يحرفها...با همه عشقش ، چقدر ازم فاصله داره... درك كنم نياز ا شتريبشم و بتونم عشقش رو ب

دخترم ما ( دگرگون گفت يسكوت با حال يو بعد از كم ديمصرف داروهام پرس وهيمن و ش يو روح يجسمان تياز وضع ينگران

 نيتا هم ميبدستت رسوند يبهار يكه توسط آقا يياول دارو ياز همون سر.. اثر گذار باشه نياز ا شتريب اروهاد ميبود دواريام

 شتريبودن كه دوز اونها هر بار از دفعه قبل ب يقو ييايميش ييمواد دارو يدارا بي، به ترت يصفشو مصرف كردكه ن يديجد يسر

منظورم رو  يدونم چطور ينم...  يعني نياما متاسفانه بدنت نسبت به جذب داروها واكنشش كم شده و ا! شده يم

بدتر  نياز ا تتيدن و وضع يرو از دست م رشونيداروها تاث گهيهفته د كيحداكثر تا ... يبش يالزمه شما بستر...اما...برسونم

 يبستر يبرا ديبا گهيهفته د كيتا  ركنم حداكث يم ديتاك...يبش يبستر ديمن واقعاً متاسفم دخترم اما تو با... من يآه خدا... شهيم

دونستم  ينم...) بخش باشه جهيشااهللا كه نت كرد و ان قيبلكه خدا بخواد و با كمك سرم بشه مواد رو به بدنت تزر... يشدن اقدام كن

فرار كنم؟  شهيمربوط م ميماريكه به ب يبندازم و از هرچ رونيب يخودمو از اون مطب لعنت ايدكتر رو بشنوم  يحرفها هيبمونم و بق

از خودت  ريغ يدونيرو بدوش بكشه ، حاال كه خوب م نيبار سنگ نيبود كه باهام ا يبودم حداقل االن كس ني، اگه عقد مت ايخدا

مهربونم ، تو رو به  يخدا... نذار ترس از درمان منو از رفتن منصرف كنه! كمكم كن دميقسمت م تيرو ندارم، به بزرگ يكس
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 ستادميا دنيخسته شدم از دو يوقت... هم كه شده خودمو سر پا نگهدارم زيدم خودت كمكم باش كه به خاطر عز يقسم م تييخدا

بود و  يدونم چه ساعت ينم... ساعت با خونمون فاصله داشت  كي قاًيكه دق يريمس. پارك ملت بودم يجلو. ردمو به اطرافم نگاه ك

كه بار اول كنار  ييپارك ، همون جا مكتيرو ن!دميرس يبه اونجا م ديانگار با طفق... دميدونم چطور شد خودمو اونجا د ياصالً نم

حدس ... كرده بودم هم سرم در حال انفجار بود هياز بس گر. ته بودم و درموندهخس. نشستم و اون از خودش گفت ، نشستم نيمت

آخر  يعنيشدن  يبستر. دكتر بود يمهم حرفها ود،اما برام مهم نب... سخت نبود يليسر صورتم اومده خ يياالن چه بال نكهيزدن ا

... يشد يبخواه كه مردن تينگفت از همه حالل ميقچرا مست! به ته خط يديكه رس سينامه تو بنو تيچرا دكتر بهم نگفت وص...راه

... يكن يم نيگلچ رو نهايبهتر گنيم... گم چرا من ينم گهيد ايخدا... خورد يدكتر اعصابمو م ياز حرفها شتريجمالت خودم، ب نيا

همه  نيپس چرا با ا اياما آخه خدا... و شاكر ميرو بگذرونم ، راض ميزمستون زندگ نيپس اگه اونقدر خوبم كه نتونم شانزدهم

 نيحاال با ا...بشه ديحكمته و با نيتونم به خودم بفهمونم ا ينم ره؟چرايگ يو آروم نم كنهيم يتاب يباز دلم ب زنهيكه عقلم م يبينه

كنم  هيتونستم خودمو توج يمن ك... ايكنم ؟ چقدر سخته خدا شيبهش بگم؟ چطور حال يدلم بذارم؟ چ يرو كجا نيتازه، مت ددر

... خواستم يزدم و از خدا كمك م يچكار كنم؟زار م ديمن حاال با... ا،منيخدا... كنم؟خودت كمكم كن هيرو توج نيتونم متكه ب

چشمم باشه و  ياكه تمام وقت جلو يبشم حت ريكنم ازش س يتو عمرم فكر نم... بشم ريس نيكم بود كه من از مت يليهفته خ كي

كردم رو بتونم باهاش باشم و از  يكه بدون اون زندگ يهفته اندازه همه اون لحظات كي نيكاش تو ا ياما ا...بشم رهيمن بهش خ

 ريز يرو ادهيبه سمت خونه حركت كردم و همراه با پ... كالفه شده يخبر يافتادم كه االن از ب زيعز اديبه ... حضورش دلخوش

بهش  ديبا يبذارم؟ چ ونيدر م زيبا عز ديچطور با...ردمبرف به خودش گرفته، با خودم فكر ك ياواخر آذر ماه كه سرد زيبارون ر

 "...ايخدا نم؟دلش رو بشك اديدلم م يبگم؟ چطور زيبه عز يمن آخه چ شه؟يكار سخته سهم من م يچرا هرچ ؟يبگم و چطور

 يارون راحت مب ريچقدر خوبه آدم ز... بارون كار خودش رو كرده و روحمو شسته! همه وجودم آتش گرفته، انگار سرما خوردم "

 ديبا... دميرس جهيبارون فكر كردم و فكر كردم و عاقبت به نت ريز...رو به خودش جلب كنه يتوجه كس نكهيكنه بدونه ا هيتونه گر

مدت از بس دعوا كرده بودم و  نيگرچه ا. خونمون ادين نيكردم كه مت يم يكار ديبا. پا قلبمرو احساسم سرپوش بذارم و رو 

مثل همه  قاًيدق... گذشت يهفته سخت هم م نياما ا... نيچه برسه به مت دميكش يبودم، از خودم خجالت مبهش فشار آورده 

داغونش  نياز ا شتريخوام ب ينم... ام رو ادامه دادم شبانه يتماسها...يهم با شاد شيكم هيبا غم رفت و  شترشيكه ب گهيد يروزها
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.... كه باشه يو برهان ليبا هر دل.. خونمون اديبذارم ب ديفقط نبا... هيريگ يوم مآر ينجوريدل خودمم ا... نميبب شويتاب يكنم و ب

 نكهيكاش بخاطر ا... مونده وزشكه بهش داده بودم فقط شش ر يبره كه از مهلت سه ماهه ا ادشيكاش از ... كمكم كن ايخدا

 "...فراموشم كنهكاش بتونه ... مدرسه يجلو اديامشب نتونستم باهاش حرف بزنم، فردا پا نشه ب

 پنجاه و هشتم قسمت

 "...بتونه فراموشم كنه كاش

فكر كنه بدون اون  نكهيبه ا ميراض.شم يآب م شيكنه و خودم از عذاب دور يم يدلم به هواش زندگ دمش،يامروز از دور د"

 ي، شروع كردم به شوخ تنخير يو سوسن كه همراهم اشك م ميو مر يقهقه سر دادم و با مان هيبا اشك و گر نيشادم واسه هم

 شهيهم ايخدا... هم ندارن ييقدرت پاسخگو ميمتكلم وحده هستم و مخاطب ها تنهامتوجه نشد كه من  نيو شكر خدا مت... كردن

 "...كمكم كن

 يا...نهسوزو يم روشويكنه و ن يآدمو خسته م يبدن تياز فعال شتريب يفكر كردن و مشغله ذهن... نا ندارم گهياز بس فكر كردم د "

 يامروز برگه معرف... شدنم يچهار روز مونده تا زمان بستر... كه تورو از خودم برنجونم اديبه زبونم ن يزيچ يخدا كاش كمكم كن

 ني، بلندتر ييچقدر دردناكه تنها... باشم مارستانيرو مهمون ب لدايشب  ديبا... گرفتم ليتحو يدكتر علو ازرو  مارستانينامه به ب

 "شه؟ يم يسپر اياصالً آ... يكن يسپر مارستانيو اتاق بشب سال رو ت

 نيو مثل ا رونيب ميامروز هم همراه بچه ها از مدرسه اومد...بشه يط ينجوريانتظار نداشتم امروزم ا! بود يامروز روز پر حادثه ا"

 يكه برا يليه با اون شكل و شماتعجب كردم آخ دنشياز د... منتظر من بود شهياز هم كترينزد يكه كم دميرو د نيچند وقت ، مت

 گفتيدكتر م يافتاد كه وقت يو برام جا م دميد يتازه داشتم به چشم م! كار من نبود نيكردن مت انعخودم درست كرده بودم، ق

 يو ب درد هي... تونستم خوب بخورم و نه خوب بخوابم ينه م گهيد...يچ يعنيكنه،  ياونا رو قبول نم ايزنه  يبدنت داروها رو پس م

چوب ، خشك شدم،  كهيت هيكردم و االن كه مثل  يم دايكردم كمتر جاش رو تو بدنم پ يتوجه م شتريداشتم كه هر چه ب يحس

به قول  نكهيمدرسه، نه واسه ا اميگذاشتم تا بذارن ب انيمدرسه رو در جر يهمه مسئوال... داشته  يحرف دكتر چه معن دميفهم

و  ومديشه، دلم ن يكم م شيدلتنگ ينجوريو ا نهيب يو منو م اديم نيدونستم مت يم! دانش باشم، نهمعروف از گهواره تا گور دنبال 

شد خودمو بزنم  يكاش م.. از دست بده كجايرو  زيهمه چ هويبود كه  يخودخواه.. كنم يمخف دشيخودمو از د كبارهينخواستم به 
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 ازفرصت آخر رو  نيگرفتم باهاش حرف بزنم وا ميمجبورم، تصم دميد يباهاش رو نداشتم اما وقت يي، قدرت روبرو دنيبه ند

نگاه متعجب و پر از سوالش وادارم كرد !كه وانمود كنم تعجب كردم  دميكش يفيخف غياز ترس ج ديروبروم رس يوقت... دست ندم

از ... ن سكوت رو شكستمم نباريرفتم و ا نيكردم و بطرف مت ي، ازش خداحافظ اديدرب ياشك مان نكهيكنم، قبل از ا شيهمراه

بگذره كه  راتميخدا از سر تقص. داره بيرق هيكنه  يكردم فكر م يشده بود ، احساس م يتلفنما  يتماس ها شـــتريكه ب يزمان

زبونم ! هيماريبلكه ب ستيشخص ن لشيرم دل يرو بهش بگم كه اگه دارم م قتيرفتنم كردم و باز نتونستم حق ليهمونو براش دل

تونه  يراحتتر م ينجوريو صد البته فكر كردم احتماالً ا ودبراش بهتر ب ينجوريا ديشا... ذاشتم تو همون توهم بمونهو گ دينچرخ

به  گهيكه د يروز هي... رو براش بگم تيروز واقع هيدونم اما احتمالش هست  ينم... امكان هم داره... با رفتنم و نبودنم اديكنار ب

 يكه مصرف م ييهم نداشتم و داروها روبود كه توان قدم برداشتن  اديكه اونقدر ضعف بدنم ز يودبا وج!نباشه يديام چيموندنم ه

اونقدر  نيمت... ذاشت يسرپوش م ميبد حال ياحساس خوب ، رو نيگرفته بود، باز دستم در دستش بود و ا رومويكردم ، همه ن

بار  دچن... بود كه منم اصالً برام مهم نبود نيا قتشياما حق خوردنم شده باشه يبود كه فكر نكنم متوجه چند بار سكندر يعصبان

از همه  ش،ي، از دلدادگ شياز تعصبش ، از دلتنگ رتش،ياز غ...نخوره اما متوجه اونم نبود نيبره كه خودش زم واشيبهش گفتم 

هوا كه به صورتم شالق  يسرد يو حت دنهايها و درد كش يحس يتو اوج بودم و اون ب دميد يبودم و م دهيكه ازش د ييبرخوردها

خاله كه با  دنيو با پا در رو بست، از د اطيداخل ح ديدر رو باز كرد و منو كش تيبا عصبان يوقت... ودزد ، اصالً برام مهم نب يم

قفل منو برد داخل اتاق و در رو  ديكش يو همونطور كه دستمو م نييو سرمو انداختم پا دميكرد خجالت كش يبهمون نگاه م رتيح

كه  ييزهايو خجالت از چ يبود، درماندگ ياشك درماندگ دميشا... وداما از خجالت اشكم در اومده ب دميترس يازش نم. كرد

بود نه  ميماريب انيكه خاله در جر ينبود دروغ بگم در حال نديبرام خوش آ... ارميبه زبون ب ديكه نبا ييزهايبگم و چ تونستمينم

خوان  يبرخوردن كه دكترا م يبه موارد شياآزم هيگفته بودم كه سر  نايه خاله نگفته بودم اما به مخودم ب... پسرش يبرا يبيرق

نشون كردن اومد خونه  يكه خاله برا يگشت به زمان يبرم هيقض! سرطان خونه يمارينگفته بودم كه اون ب گهيمعالجه ام كنن ، د

كه به سالمت كامل برسم و اونم قبول  ينذارن كار به عقد بكشه تا زمانخواستم بخاطر ناشناخته بودن خونم ،  نايمون و من از م

گذاشتم تو همون فكر  يو كمبود آهنه و منم در كمال خودخواه يفقط افت فشار و كم خون ميماريكردن ب ياونها فكر م... كرد

نشه قبول كرد و فقط مامانشو  يماريب نيمتوجه ا نيخواستم و بهش اصرار كردم مت نايكه از م يوقت نيواسه هم ديشا... بمونن
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رو  نجاشيبود و فكر ا دهيفكر و ا نياون زمان به نظرم بهتر! حلقه بندازن دستم هي نيمتعهد كردن مت يكرد كه فقط برا يراض

مه مدت ه نيكنه و چقدر بده كه فكر كنه ا ياز من و حرفهام برداشت م يخاله چ گميم نيكه به مت يينكرده بودم كه االن با حرفها

 يوقت.بود يواقعاً اون لحظه اشكم ، اشك عجز و ناتوان...هستم ييآدم دروغگو هبوده و من چ ونيدر م بيرق يكه پا يماريب ينه پا

 يرو از نگاهش م دهاشيها و ترد يمن همه دو دل... منم نگاهش كردم . كرد يچشمام رو باز كردم ، روبروم نشسته بودم نگاهم م

كنه و  يزنم استناد م يكه شبها براش م ييحرفهابه  ايدارم؟  ينيغمگ يايتونست درك كنه چه دن ياون هم م ؟يخوندم اما اون چ

زور زدم تا لبخند بزنم و  يلياجازه اعالم وجود داده ام؟ خ گهيد يكيهستم كه با وجود حضور اون به  يكنه چه آدم پست يفكر م

تا چه اندازه سخت بود بهش دروغ بگم اما آخر سر مجبورم ...كردنش هيتوج چقدر عاجز بودم از... اونم شروع كرد به حرف زدن

 يتاب بودم كه وقت ياونقدر ب... كرد و من ناتوان از پاسخ دادن يازم سوال م... شدم يم ونهيكرد كه داشتم د يتاب يكرد و اونقدر ب

گاه كه  هيآغوش و تك نيكجا بود ا... داشتم ازين چقدر به اون آغوش امن! ، نتونستم مقاومت كنم ديوسط دعوا منو به آغوش كش

امكان  نيا يعني ايخدا نم؟يكه كمتر صدمه بب رهيزد، منو در پناه خودش بگ يتمام رو مغزم ضربه م يرحميدكتر با ب يرفهاح يوقت

كه  رميرش آروم بگبگذارم و كنا يكنم و سر به شونه مرد يخونه رو ط نيا ريخودم مس يشدن باز با پا يهست كه بعد از بستر

داد  يم جهيكه هست؟ كاش التماس كردنم نت يتاب يعاشق ب نيقلبم رو بشنوه و بشه ا يداعمر صبر كردم كه ص هيو  مهيتمام زندگ

 ينجوريدونست و ا ينم يچياون هنوز ه... زهير يصدا اشك م ياونم داره ب دميفهم نيمت ياز تكان شونه ها... ذاشت ببازم يو نم

كه خدا صبرم داده كه با  دونمياالن م... افتاد يدر جا پس م كه اديبه روز من ب يدونست قراره چ يكه اگه م چارهيب... دكر يم يزار

از خودم ... آورم يكشم و طاقت م يرو به دوش م يماريب نيتنها و فقط با كمك خدا بار ا يو تنها يسن و سال ، با دست خال نيا

 اميخواست از آغوشش ب ينم دلم...زهيمن اشك بر يشده و اونقدر بهش فشار اومده كه جلو متنفر شدم كه حرفهام باعث آزارش

شده  اهيچشمام رو لباسش س يجا... رو شونه اش رو نگاه كردم. اما اون بدون توجه به خواست قلبم، منو از خودش جدا كرد رونيب

 ..بود

 پنجاه و نهم قسمت

مژه هام معلوم نشه همه اش رو  يبودم رو چشمهام كه كم پشت دهيكه كش ين همه مواداو... شده بود اهيچشمام رو لباسش س يجا

 يروم نشد بهش بگم لباستو عوض كن، خجالت م... بشه اونو درست كنم ميمژه ا يمتوجه ب نيمت نكهيقبل از ا ديبا... لباسش بود
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 يو مجبورم برا ستيكدومشون به خواست خودم ن چيه ينيب يهمه رنگ كه رو صورتم م نيتونستم بهش بگم ا يكاش م... دميكش

باالخره اونقدر ...كرد مونياما لبخند رو لبهاش منو از گفتنش پش اميچشمت م يجلو ينجوريتحملم برات سخت نباشه ا نكهيا

 يو ب ديتاك مگه دلم از سنگ بود كه اصرار و...بدم لكردم اما مجبورم كرد قو يكار رو نم نيكاش ا. اصرار كرد كه بهش قول دادم

چند ساعت  نيا... نه ... چند روز نيآن به ذهنم خطور كرد كه ا هي ارم؟يكردنش به زبون ن يراض يبرا يزيچ چيو ه نميبب شويتاب

 ضيمر هيباشه نه  يشاد و راض نينگ هيمونه،  يكه ازم تو ذهنش م يريتصو نيمونده رو به خاطرش شاد باشم ، كه آخر يباق

... كردم يو كنارش ساعتها رو سپر دميبا خنده اش خند نيواسه هم... نداره شيبه بهبود و ادامه زندگ يديام چيكه ه يسرطان

 هيو دست كم به خاطر دل اونم شده از گر نميكنار مت مويساعات آزاد نيآخر نيباالخره ا نكهيخوشحاله از ا زيعز دونستميم

كلمات رو بر  ي، گاه دهيم هيبهم روح شهيو هم زنهيبخاطر من دم نم و ختهياز بس تو خودش ر ز،يعز چارهيب!نمك يم زيكردن پره

تا شب بشه و بطرف ... كننده حرفهاشه دييكه تا يبخندم، اونم چه خنده تلخ و دردناك هيشه وسط گر يگه و باعث م يعكس م

بود كه مثل بچه ها ذوق  نيمت ياطر شادبخ ميشاد شتري، ب دمياز ته دل خند ردموبودن لذت ب نيكنار مت هيبه ثان هياز ثان ميخونه بر

هم از بس  نيمت... مغازه رهيرفت مسجد و گفت از اونجا م يو خاله و همه بچه ها بود؛ حاج يبعد از نهار كه با حضور حاج. كرد يم

 نايغروب كه س كيتا نزد نيو مت نايما رفتن و من و م شيكرده بود، زود از پ تشونيگذاشته بود اذ اليسر به سر سها و سارا و سه

 يم ينيسنگ شتريبودن و لحظه به لحظه فشارش رو قلبم ب اديكه ز ييحرفها... ميو بحث كرد ميهم به جمعمون اضافه شد حرف زد

رفت مغازه رو  نيمت ي، وقت هاركه قبل از ن ييبودن تو دلم بود، از غصه حرفها نيكه از كنار مت يبا همه شاد.. اما دروغ چرا...كرد

خاله با نگاه مهربونش منو نوازش كرد، احساس  يوقت... دلم نبود يدل تو يمونياز پش. كردم يخاله گفتم، داشتم دق م ياببنده بر

 هب بتميبهش سربسته گفتم كه غ نيواسه هم...كنم يشونه خال حيدادن اون توض ريبدم و نشد از ز حيتوض هيبهش  ديكردم كه با

ترس و التهاب دست و پا  نيشه تو ا ينم يكنه و دلم راض يم يقرار يستشو بگم چون برا نيتونم به مت يو نم مهيماريخاطر ب

عمر حسرت،احساس حضور مادر ،  كيسرمو رو شونه اش گذاشتم و بعد از ...اديآسون كنار ب هيبا قض تونهينم دونستيم...بزنه

 ديدونم شا ينم. كرد و زار زد هينه به شونه ام گرخاله كه شو چارهيب. كردم  ياحساس سبك هكردم ك هيدلمو گرم كرد و اونقدر گر

عروسشون و من زبانم  شميشم و م يكه زود خوب م داديم مياون دلدار... به حال بخت پسرش دميكرد و شا هيبه حال من گر

 نيكردم و اكردم و اونو قبول  يمرگ رو احساس م ضوردكتر باز ح يها يبا وجود همه دلدار...درباره برنگشتنم حيقاصر از توض
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از  يدونم بعد از چند سال دور يكه نم زهيكه دارم عز يتنها غم... كنه ريكه وجودمو تسخ ديكه چند ماه طول كش هيزياون چ

باهاشون در تماسه ،  دبا خونه عمه هام در ارتباطه و زود زو دمياون اصالً متوجه نشد كه من فهم...خواد برگرده يم يارش،چطوريد

در  يزيوقت چ چيه نيكلمه در موردشون بشنوم واسه هم كي يخوام حت يت كه من ازشون نفرت دارم و نمدونس يم نوياما ا

چقدر . كس از بچه هاش دور باشه يتنها و ب نجاينداشت ا يدختراش، معن شيپ گشتيبعد از من برم ناًيقي.گفت يموردشون نم

به كنار،  ميزندگ يها نهيدر شرمنده اش بودم كه بار هزرو تحمل كرد و چق يهمه مدت دور نيا طرمممنونش بودم كه به خا

، من كه نتونستم  ياله. خودت پاداشش رو بده ايخدا...افتاد و مجبور به پرداختش بود يهم رو شونه اش م مارستانيب يها نهيهز

باز فكرم ... يش باشهم بكنم و بهش خدمت كنم چه برسه به جبران محبتهاش كاش خودت مواظب ييبراش نوه ا دياونجور كه با

مونه،  يم يزندگ نيكه هر جرعه آب رو براش ع يبودن بود و من مثل آدم تشنه ا نيفرصت در كنار مت نيامروز آخر... رهيدرگ

 يدختر خوشبخت قدرچ... كنم يم يكنم و باهاش احساس خوشبخت يو حس م نميب يرو با تمام وجودم م نيهر حركت و حرف مت

كم بود  يليداشتم گرچه مدتش خ يتمام كنار عشقم فرصت زندگ يكه از خدا گرفتم، باز با خوشبخت يكمهستم كه با وجود عمر 

كاش دلم به اون ... بود دواريدكتر حساب باز كرد و بهشون ام يشد رو حرفها يكاش م...دونستم يكم رو هم م نياما من قدر هم

شونه به شونه هم به  يوقت... شد يبود كه كارم با دلم آسونتر م يم نيدرصد هم خوش ب كيدكتر، حداقل  يدواريو ام ديهمه تاك

 يراست... ختير يبرف امسال رو سرم م نيبود كه با اول ييكه احساس نكردم ، سوز سرما يزيتنها چ م،يطرف خونه به راه افتاد

برف و سوز از  نيم همه غصه هام با ادونم كه آرزو داشت يم نويفقط ا... دونم يشروع شد؟ نم دنيبرف بار ريد نقدريچرا امسال ا

 ... قاصرم ميباز از نوشتن لحظات شاد زندگ... شديم هيوجودم تخل

 شصتم قسمت

 

هست  ايتو دن يخوب يهرچ ايهستم، خدا نيشب آخر رو كنار مت نيچقدر خوب بود كه ا... قاصرم مياز نوشتن لحظات شاد زندگ باز

دونم  ينم...يكه در حقم كرد يكرد و ممنونم از لطف ليمنو با حضورش تكم ياشه كه شادب امتشيو ق ايبده كه سربلند دن نميبه مت

به خاطر ... اما مجبور بودم... تركم كنه و بره يخداحافظ يشد ب يكنم چطور دلم راض يم يعاشق يهمه ادعا نيمن كه ا

وقت  چيرو ه زميگرچه عز... من ساخته نبود از ياما كار يبباز بتيتونستم درك كنم چقدر سخته كه عشقت رو به رق يم...خودش
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اگه همون وقت كه عاشقم ... و نداشتمش دمشيد يكه م دكنج دلم بو شهيحسرت، چهار سال تمام ، هم هينباخته بودم اما  بيبه رق

نم االن از و م ميجلوتر از حاال بود يلياالن خ م،يكرد يم يط يراه رو دو نفر نيهمه مدت ا نيشد و ا يكرده خودشم عاشقم م

 نكهينه ا...كنم رابشيبودم به رفتن چون تونسته بودم عشقم رو بهش ثابت كنم و از عشق خودم س يمرگم هراس نداشتم و راض

آدم موجود تن ... اما نه... عادته تا عالقه شتريرفتار كنم كه فكر كنه كم كم عاشقش شدم و احساس كنه عشقم ب يمجبور بشم طور

ها كمشه و بازم با زور  يهمه اون خوش كنهيفكر م... طلب داره  يكنه از زندگ يكنه باز فكر م يم خوب زندگهر چقدر ه... هيپرست

 ".رميكاش نم... كه منم دارم هيحالت نيو ا رهيم يم

. پس بدم چند برابرش رو ديخنده با هيكه با  ومدهيبه من ن يانگار خوش... كردم هيگر يليخ ،يخداحافظ ياونم ب نيبعد از رفتن مت"

تونست آرومم كنه نماز  يكه م يزيتنها چ! شكل ممكن نيخوش بودم همه اش رو باال آوردم اونم به بدتر نيامروز كنار مت يهرچ

 يمدت كه زبونم به دعا نيكردم و بعدش نماز خوندم و مثل ا هيگر ريدل س هياول . وضو گرفتم و رفتم رو سجاده نشستم. بود

باشم و هنوز  نيمنتظر تماس مت ديداد با يم يدلم گواه... مصلحتمه همون بشه يخدا خواستم هرچاز  د،يچرخ يخوب شدنم نم

داشتم اما از  اديگفتم؟ حرف كه واسه گفتن ز يبهش م يچ ديبا. خواستم جواب بدم ينم. دعاهام تموم نشده بود، تلفن زنگ زد

هم مثل من رو سجاده نشسته و داره دعا  زيدونستم عز يم... مبگ گهيدروغ د هيازم بپرسه چرا و من مجبور بشم  دميترس يم نيا

تلفن  يشدم اما باز صدا مونيجواب نداده بودم پش نكهيتلفن كه قطع شد از ا. اومد يكردنش م هيورد خوندن و گر يصدا. كنه يم

داشتم،  اديواسه گفتن مطلب ز همونطور كه من...بلند شدم و در رو بستم و جواب دادم! اسيخوشحال شدم اونم در اوج . بلند شد

همه  ؟يتو دلشه بگه اما من چ يكنه و هرچ ياون آسون تونست خودشو خال. داشت اما بازم بهش غبطه خوردم ادياونم حرف ز

 يكياگه فقط بخوام جواب  دونستينم... خواست يم زايچ يليازم خ...موند ياول هم براش راز بود و حاال هم راز م ازمن  يحرفها

شوك رو به اونم وارد  نياما من اونقدر خودخواه نبودم كه ا... بدم حيتا صبح براش حرف بزنم و توض دياهاشو بگم بااز چر

 يكه صدا ميدر و اون در حرف زد نيهم از ا ياونقدر برا...ميبچگ يو دردها ماون از خودش گفت و عشقش و من از خود...كنم

كه داشت نمازمون قضا  ميتا اون اندازه غرق كلمات بود...دميآخر مكالمه مون رس يبه لحظه ها دمياذان از مسجد بلند شد و فهم

 يگردم ، كه به خاطرش م يمه و به خاطرش بر ميبهش قول دادم و وعده كردم كه اون تنها مرد زندگ يديدر اوج نا ام... شد يم

 شتريداد كه ب ياونم تعهد م. شدم يگشتم زنش م يدروغ نبود، اگه برم دادميكه م ييوعده ها..... زنم يپس م بشويجنگم و رق
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كه  ودخبر ب يجه ب... كرده يمن زندگ يكه ب ارهيمدت رو در ب نيا يكنه خوشبختم كنه كه تالف يم يقدرم رو بدونه و سع

 كه ييزهاياز منم قول گرفت كه همه چ!كه كنارش، هم صداش و هم نفسش بودم يهمه اون لحظات... بود نيمن هم يخوشبخت

كه  ييكنم تا اونجا يرو روشن م زيبراش همه چ مارستانميب هيبراش مبهمه و شدن راز، براش روشن كنم و من از پس فردا كه راه

 "...نرم ايدن نياه از ايكاش روس ايخدا... اجل مهلتم بده

تم اما با همه اون عشق و من دوستش داش...بود نيخوندم برام سخت نبود اما سنگ يكه م يلحظه به لحظه همه اون مطالب تجسم

 يهنوز تا اذان صبح وقت باق... كردم به ساعت نگاه كردم يم هيبلند گر يهمونطور كه با صدا... همه ازش دور بودم نيعالقه باز ا

 :ادامه دادم ندندفتر رو ورق زدم و به خو.بود

 يآرزو داشتم كنارم م... سوندم  يباهاش به صبح م رو لدايكاش شب ... ميراه روزيگفتم د نيبه مت نكهيبه غلط كردن افتادم از ا"

من اونو از خودم روندم .. باطله اليبگم همه اش خ ديهم موندن،اما فقط با يگفت و از كنار هم بودن و برا يم يبود و برام از زندگ

كرد  يعادت م دياما با ستيخوب ن زيغصه واسه عز دونستميم...ختميبه حال خودم اشك ر يكس يو ب يينهاو دو روز تمام تو ت

چقدر بده كه ...شدم زيعز يبه دلنگران يشدم كه راض يچقدر دختر بد... ادامه بده شيو بدون من به زندگ نهيرو بدون من بب ايدن

 يكاش راه فرار... ختهيدل و ذهنم رو بهم ر يهمه حسابها نيمت اديباز  تم،يكردن واسه كنار اومدن با وضع نيبعد از اون همه تمر

 يوقت نم چيشه بگم كاش ه ينم يدلم راض... نيدونستم باهات چكار كنم مت يكاش م... وجود داشت بجز مرگ تيوضع نيز اا

 يوقت منو نم چيكردم اما كاش تو ه يمرگ انتخاب م نيعشق رو كنار هم نيهم اميب ايشناختمت چون اگه قرار باشه بازم به دن

 يتو بودن چقدر سخت م يلحظه ب كي يحت يو باز كاش بدون...يفراموشم كن يتونكاش ب... داد يو نبودنم آزارت نم يشناخت

 "...دونستم يها رو تحمل كنم؟ كاش م هيثان نيا يبدون تو چكار كنم؟ چطور... رو دارم شيهمه روز كه پ نيگذره،حاال من با ا

پس االن اون ... جبران كنم يدونستم چطور يكاش م... ريچقدر احمق بودم و چقدر حق...بود يخال... دفتر رو نگاه كردم هيبق

و  ياذان گوش دادم و با احساس سرد يبه صدا... شدم يم ونهيداشتم د ايبه سرش اومده؟ خدا يكنه؟ چ يكجاست؟ چكار م

 اونقدر تب... روز بهمن وضو گرفتم نيبارش برف اول ريرفتم و با آب سرد ز زانيكه وجودمو گرفته بود، همانطور اشك ر يسست

بلند  يسر سجاده نشستم و بعد از نماز با صدا ونيگر ييداغون و چشمها يبا اعصاب... دونستم يم مينس هيهوا رو  يداشتم كه سرد

اول از ... دنيمطمئن بودم كه همه صدامو شن...اومد يم رونيكردم كه دلم داشت از دهنم ب هياونقدر گر... ختميزار زدم و اشك ر
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آخه .. عشقم دعا كنن يتونستم به بچه ها بگم برا يكاش م... و سها و سارا نايبعد مامان و بعد از اون مهمه بابا واسه وضو اومد 

سرم رو بلند كردم و  نايم يبا صدا. كردم يم هيهمونطور كه سرم رو سجاده بود ، گر...شه ياونها پاكترن و دعاشون حتماً اجابت م

اومد و ...داشت يكه قلب مهربون نايشد چه برسه به م يدل سنگ هم به حالم آب م ...كرد يم هياونم داشت گر... بهش نگاه كردم 

حرفهاش بر ...هم بهم وارد كرد گهيشوك د هيكه بهم وارد شده بود  ييكنارم نشست و با حرفهاش ، جدا از همه اون شوك ها

 :نداشتم يواكنش چيافزود و قدرت ه يام م هيگر تشد

 كميشصت و  قسمت

 :نداشتم يواكنش چيافزود و قدرت ه يام م هيشدت گربر  حرفهاش

 يليخ. يرو داشته باش نيتو نگ يبدم ول مويحاضرم زندگ نايبه جان س. بكنم يخدا منو ببخشه كه نتونستم واسه دل عاشقت كار -

نگاه كرد آخه انتظار  شده ، با تعجب بهم يكه چ دميشو پرس هيگر ليدل يازمان يوقت... هيبستر مارستانيكه تو ب دميفهم ياتفاق

خبر بد واسه  هيماندانا خودشو تو آغوشم انداخت و زار زد، اونوقت بود كه احساس كردم  يوقت... خبر باشم ينداشت كه من ب

خوش به حالت  چاره،يب نيمت يوا... دميد نيسر نگ يو اتاقش رو دادن خودمو باال مارستانيتا آدرس ب... دميهست كه نشن دنيشن

... داشت اون دختر يچه صبر ايخدا... نگم يچيقسمم داد بهت ه. دنتيتاب بود واسه د يب يليخ. رفته بود ليچقدر تحل يديكه ند

عكس  هيازم قول گرفت ... گشت يتو صورت من دنبال تو م... اديب قيچاه عم هيبود كه از ته  نيبود كه صداش مثل ا فياونقدر ضع

 يچطور ينيبب ينبود... يبود هگرفت ياسيبدر امسال تو خونه خاله  زدهيرو كه س يسهمون عك... منم بردم... ازت براش ببرم

 رونيرو از اتاق ب زيسرزنشمون كرد و منو عز زريسوپروا... كرد يم هيو گر ديبوس يم يو با چه ولع ديكش رونيعكسو از دستم ب

 ياز خدا م...كرد هيو پشت در بحالش گر رونيزد ب و از اتاق ارهيرو طاقت ب نيپر سوز نگ هيخودش هم نتونست گر يكرد اما حت

صبر نكرد كه بازم به  ياون حت...براش كه اون همه دلتنگ رفت رميبم... كرد يزد و تو رو صدا م يزار م... مواظب تو باشه واستخ

خواست برم ... هكشيآخرش رو م يداره نفسها...زنگ زد و گفت كه دخترم زيامروز صبح قبل از اذان صبح، عز... برم دنشيد

هم تو راهرو  زيبود و عز ي، تختش خال دميرس يوقت...شده بود ريدل غافل كه د ياما ا... مارستانيو من با بابا رفتم ب ششيپ

بود و گفت كه  نياون بهم چند برگه داد كه مال نگ. و شكسته شده بود ريبه اندازه دو برابر عمرش پ چارهياون ب... سردخونه

شرمنده  يليخ... من ... من ... يجنازه آماده بش عيتش يبرا ديبا. دن يم ليامروز ساعت ده جسد رو تحو... وشتهتو ن يامشب برا
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 شيماريدونستم ب يبه خدا نم... اما به جان خودت قسمم داد كه بهت نگم شيديد يبار م نيآخر يگفتم و تو برا يبهت م ديبا.. ام

 ...هخدا صبرت بد... نيگم مت يم تيتسل... هيچ

 اديخواست از قفسش ب يانگار اونجا جاش تنگ بود و م. زد يتاب م يچقدر قلبم ب... گرفتم و رو دلم گذاشتم نايها رو از م برگه

 يمن كجا... دونستم يعمق فاجعه رو نم يمن حت... كردم هيگر يشتريبار با شدت ب نيگذاشتم و ا نايم يسرم رو رو پا... رونيب

 يم نايزدم و از م ياون چكار كنم؟زار م يمن ب... ايهمه پر از ابهامه؟ خدا نيمسائلش ا يچرا زندگ م؟بود يمعادله هزار مجهول نيا

 نكهيبود و ا ختنيتونست بكنه اشك ر يكه م ياونم تنها كار...ذهن آشقته و قلب زخم خورده ام باشه يبگه كه تسل يزيخواستم چ

 ؟يكن دايخاطر پ يتسل يآسون نيو به ا يرو اونقدر آسون بباز يزيشه عزيگه مدعوت كنه اما مگه امكان داشت؟ م يمنو به صبور

 دنيكردم و تا رس يتحمل م شويدور ديبودم كه با چارهيمن ب نيگرفت و ا يخروارها خاك آرام م ريز گهياون تا چند ساعت د

اومد و  يبو بدش م نيچقدر از ا... ادد يم مارستانيب يمواد ضدعفون يبو... كردم كينزد مينينامه رو به ب... كردم يبهش صبر م

 يبا چشمان... پاكت رو باز كردم و چند برگه الصاق شده رو در آوردم ... رفت ايبو مانوس بود تا از دن نيبود كه با ا بيچقدر عج

 خوندمرو  ميرفته زندگ نياز ب نينگ ياشك چشمم خشك بشه ادامه دست نوشته ها نكهيكردم و بدون ا يمتعجب نامه رو وارس

همه اش دنبال .. مزه باشه يب يشوخ هيدروغ چرا، هنوز مثل احمقها آرزو داشتم همه اش ... به سرش اومده يخواستم بدونم چ يم

 .دهيفا يكامالً ب يجستجو كي... سر نخ بودم هي

 نيانتظار نداشت به ا... جا خورد دنميدكتر از د... شدم يو بستر مارستانيكه از دكتر در دست داشتم ، اومدم ب يامروز با نامه ا": 

 نقدريكرد ا يفكرش رو م يكار دكتر سخت تر شده آخه ك اديبه نظر م... آب شده باشم نهمهيو من ا نهيبب يشكل نيمنو ا يزود

 هقيتا چند دق...نهيبب يزيچ نيكرد همچ يخود دكتر هم به مغزش خطور نم يواكنش از دست بده؟حت هازود بدنم در مقابل دارو

 گهيد!هيواه ديدونستم همه حرفهاشون ام يم... به خودم لبخند زدم دميمن رنگ باختن دكتر رو د... نگاهم كرد رهيخ ينجوريهم

 هيو نگاه همه بهت  يريميم يدار يسخته بدون...ام يانگار اونها هم قبول كردن رفتن ستين يكننده دكترها خبر دوارياز كلمات ام

، لحظات  رنيم يدونن م يم يبودم كه آدما وقت نيتو فكر ا. اما برام مهم نبود "!نداشت كه يفلك سنط"گه ينگاه پر ترحمه كه م

چقدر  دوننيكه م نهيهم داره و اون ا يخوب هي ش،يخودشونو آماده كنن اما خوب با همه سخت ديگذره چون با يبراشون سخت م

مدت آخر  نيچقدر فرصت دارم و تو ا باًيدونم تقر ين من كه دست كم ممثل اال! توبه كنن... اصالً نه  ايفرصت دارن تا جبران كنن 
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 يها حت يليخ...گهيد يكارها يلينگفته ام رو به خدا بگم و خ يتونم توبه كنم،حرفها يگرچه رو تختم اما م... بكنم ديچكار با

 يخودمو هم خودم بخونم و حت نياسيتونم  ياما من م... نشن يراه مانيا يآخرشونو هم بخونن كه ب "اشهد"فرصت ندارن 

 يليكه فرصت الزم داره و آدمها معموالً خ شتريمطالب ب يليحرف بزنم و خ نمشونيب ينم گهيد دونميكه م ييفرصت دارم با كسا

گمراه  يچكيكاش ه! گهيوقت د هيذارن واسه  يدارن و م ياديكنن فرصت ز يچون فكر م گذرن يآسون از كنار فرصت هاشون م

اما با  دنشيگرچه به خاطر اون ، خودمو محروم كردم از د... صداش دنياز شن تيو محروم نهيمت ياالنم تنها غصه ام دور. ..رهينم

 ايخدا... از همه جهت ازش دور بشم كهويكردن به حضورش،  دتكه بعد از اون همه كنار هم بودن و عا هينيحال باز درد سنگ نيا

 "...صبرم بده

رو نداشته باشه و شبها  ادغمميكنم كه ز يم يزنم و شوخ يحرف م زياز صبح تا شب با عز... گذرهيرسا ملحظات سخت و طاقت ف"

 ديشا... تكون نخوره زيتونم براش آخ بگم كه آب تو دل عز ينم يكه حت يكنم از درد يم هيخوابه تا خود صبح گر يم زيكه عز

اشك  ريدل س هيحضور نداشته باشه كه بتونم  يكس ظيغل يداروها قيردوست دارم تنها باشم و وقت تز يباشه اما گاه يخودخواه

چقدر ...زهيهم اشك بر دنميخوام با زجر كش ينم... بگم يزيتونم چ ينم زيپر از غضه و منتظر عز ياما در مقابل چشمها زميبر

 "...كنماستراحت  كميو من  هو بر اديزود ب اد،يكه قراره سرم ب يكاش هر چ... گذرن يلحظات كند م

 نياز ا مونميپش... شاخ رو سرم داشتم نيج هيمنم  ديآورد االن با يشاخ در م يمونيكالسمون، آدم از پش ياگه به قول بچه ها"

 يافتنيكاش برام همون عشق دست ن... ازش برام رنج آور باشه يدور نقدريهمراز نشده بودم كه ا نيكاش با مت... يعشق و دور

 اقشيعشق و اشت دنياز د شيمهر يتحمل ب ديشا... براش بگم مويزندگ قتينكردم حق راتج يكه حت يعاشق نيموند تا ا يم

 "...يكاش بهم صبر بد ايخدا... آسونتر بود

از  شتريعشقم كه به بودنش ب يبه بدنم و زجر از دور ييايميرحمانه مواد ش يب قيدرد از تزر... گذره يهر روزم با درد و زجر م "

 رميبم... و اوقاتش تلخه كنهيم يتاب يب نميبرام خبر آورده كه چقدر مت يمان.گذره  يشدنم م يهفته از بستر كي... رمدا ازين شهيهم

 تشونيكه اذ ييمن از همه اونها ياون قبول كرد به جا... ارهيبرام خبر ب نيبود كه تونستم ازش بخوام از مت يكس اتنه يمان... براش 

 يادا كنم اما خودم م نشويبكنه كه زودتر خوب بشم و بعد د يمن هر كار يتواضع قبول كرد كه به جا بطلبه ، اون با تيكردم حالل

نگاه  زيبه تخت عز...همه دستگاه بلند بشم نيدست ا ريتخت و از ز نيا يتونم از رو يم محماقته كه فكر كن نيع نيدونستم كه ا
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رو تخت  زيكه عز گهيد يجا هيببرن  مويهم اتاق ماريكه ب ،يو نادر يعلو و دكتر يبهار يكنم كه بعد از سه روز اصرار به آقا يم

زن دست تنهاست و چقدر  ريپ نيچقدر ا... رو كنار من بگذرونه رآخ يروزها نيحداقل ا زيكنارم بخوابه و اونها قبول كردن كه عز

ترسم از  يمنم م...بهش بگه يچ ديرو د نياگه مت نكهيترسه از ا يبره خونه، اونم م ستيگذره اما اون حاضر ن يبهش سخت م

تخت  نيكه من رو ا يو تا زمان افتهين يقاتفا نيكنم كه همچ ياما با همه وجود به درگاه خدا استغاثه م ننيبب نجايما رو ا ياتفاق نكهيا

 زيبودم كه عز دهيفهم نميباالست و كمر شكنه و ا مارستانيب يها نهيدونستم هز يم... متوجه نشه يطيشرا چيتحت ه نيافتادم ، مت

كه  يزيچ ماها رو از فروش خونه پرداخت كنه ا نهيحاال چه زنده و چه مرده، همه هز مارستانيمن از ب صيگذاشته بعد از ترخ

شناختم و  ياطالع من بهش نشون داده بود كه بخره، م يخونه رو ب زيكه عز يبنگاه دار قيبود كه من از طر نيدونست ا ينم زيعز

بمونه و  يخبر يتو ب زيگذاشتم عز... ميداشت يكيبود و با هم سالم عل دهيكه ما رو بارها با هم د يمان ينبود جز پسر عمو يساون ك

 يكيشدنه نزد دييبه خاطر تا ميزار نكهيغافله از ا زيشده و عز شتريام ب هيروزها گر نيا...هيخوش خبر يخبر يحتماً ب مباز هم گفت

داروها حالم بد شد و رگ دستم مواد رو پس  قيامروز باز بعد از تزر... ترسم يگور م يكيو تار ير از تنگچقد ايخدا... به مرگمه

كشم از  يخجالت م... ده يبازم آزارم م هيگر... و وصل اون به پام رو داد كه داروها هدر نره كتيآنژ ضيدكتر دستور تعو...داد

 زيمنو عز ايخدا " گفتنيم شهيافتم كه هم يم رزنهاياز پ يحرف ادي... شهيخارج م كارهامم از توانم نيتر يداره كم كم خصوص نكهيا

به اوضاع برد و  يپ ميدكتر از حالت شرمندگ...بكنه تونهيم ماريب هي هباشه ك ييدعا نيبهتر ديشا دميو من امروز فهم "رانيبم

داروهام  قيكم كم داره دردم در هنگام تزر... ر بودهم زجر آو شيشوخ ياما غافل بود كه حت... جو رو عوض كنه يخواست با شوخ

عمق وجودم با همه توان ، خدا رو صدا  زفرستن، ا يم رونياز اتاق ب قيرو هنگام تزر زيو چون به درخواست خودم عز شهيم اديز

كاش ... ايت خداگم شكر يكنه كه آروم بشم و باز م يو كمكم م شنوهيخوام بهم صبر بده و اونم صدامو م يكنم و ازش م يم

 "دردآور نبود نقدريدرمان ا

 شصت و دوم قسمت

 "دردآور نبود نقدريدرمان ا كاش

 گميخونم و هنگام شب ذكر م يهنگام غروب قرآن م. برنامه دارم هيگذره و من هر روز  يحاصل اما پر درد م يروزها همونطور ب"

 "...شكرم خدا جونم گميفقط م... كرده رياما درد همه وجودمو تسخ... تا بخواب برم
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سرم رو كه همه  يكه كرده بودم هم نتونست صاف يگرچه حجاب. خوشحال شدم دنشونياز د... مارستانيامروز از مدرسه اومدن ب "

با محبت  شهيكه هم ريخانم مد دنيخوشحال شدم از د.گشاده ازشون استقبال كردم ييبود و پنهون كنه اما با رو ختهيموهاش ر

دلش  نقدريكه ا دهيبچه نداره همه بچه ها رو دوست داره اما من معتقدم غم چشمهامو د ونگفتن چ يبچه ها م. كرد يبهم نگاه م

... شدن، خوشحال شدم ينفر م ستيب باًياز بچه ها كه تقر گهيد يليو سوسن و خ يمان دنياز د...هوامو داشته شهيبرام سوخته و هم

بو كردنش سرم رو داخلش  يكه اونو بهم داد و منم به هوا بود يدسته گل تو دست مان...انيب ادتميع يشد برا ياصالً باورم نم

تازه ... از حضورشون يرينموندن و زود رفتن و من موندم و تصو ادياونا ز...  يكس يو ب ياشك دلتنگ... ختميپنهون كردم و اشك ر

كه  يميبا همه عال... برام گذشته شتريوز اندازه ده ماه بلكه بده ر نيدونه كه ا يگذره و فقط خدا م يشدنم م يفقط ده روز از بستر

مرگ رو  هيخبرن كه من سا يب گهيد...چرخه يم يدوواريزبونشون به ام يخود يباز دكترا ب دهيبدتر شدن اوضاعم رو نشون م

 شقشبودم و به ع ادشيبه  ميلحظه زندگ نيبدونه تا آخر نميكاش مت... داشته باشم يكنم مرگ آسون يتنها دعا م... كنم يحس م

من تب دارم كه  ديشا دونميگرمه؟ نم نهمهياتاق ا يچرا هوا... كنم  يم ياحساس گرما وخفگ نقدريچرا ا ايخدا... دمينفس كش

 "...كاش آسون بخوابم...اديچقدر خوابم م...  رميگيم شيدارم آت كنمياحساس م

 داريو با صدا كردنش ب نميب يشبها كابوس م.ذره شده هي نيمت يدلم برا.دميرس دنيبه شمارش معكوس نفس كش گهيد"

برخالف صورت ... ستين يدورايام يجا گهيانگار د دميشدم و د قيامروز تو نگاه دكترها دق...سخته يو دور يچقدر دلتنگ.شميم

 يدارم سرنوشتم رو قبول م شده چون اديانگار صبرم ز. بود، من آروم بودم اومده تيزيو يكه امروز برا يپكر و خسته دكتر نادر

! خواد يبهشت رفتن جرات مردن م... رهيكس دوست نداره بم چيه يهمه دوست دارن به بهشت برن ول(  سيبه قول جان لو. كنم

گرچه دكتر گفت كه ...دهيواكنش نشون م يبه نوع رو هر با رهيپذ يبدنم داروها رو نم... جمله اتكا دارم نيا يو من چقدر به معن) 

... شدنم بدنم داروها رو پس زد يهفته قبل از بستر كياما من مطمئن بودم كه از  دنيجواب رس نيبه ا شيآزما نيآخر جهينتاز 

همون زمان ... رونيخون داشتم از دماغ و حلق و گوشم اومد ب يآوردم و هر چ يخوردم باال م يرو كه م ياز همون موقع كه هر چ

كه  رفتميپذ. موضوع كنار اومدم نيحاال با ا... تو آفتاب، آب شد خيدم و گوشتم درست مثل كم كر لويكه تو دو سه روز، چند ك

آرزو چنان به دلم چنگ  نيا...كاش حسرت به دل نرم. نميرو بب نيمت گهيبار د كيفقط كاش ... بره ديبا يمرگ حقه و رفتن

هستم و اومده بودن  يبودن بستر دهيشن يتازه از مانبعد از رفتن خانم ناظم و چندتا از بچه ها كه  مروزانداخته بود كه ا
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دعامم مستجاب شد و  نيكردم و باز خدا رو شكر كردم كه ا هياز شوقم زار زدم و گر دميرو تو چهار چوب در د نايم يدنم،وقتيد

ته بود و با دل دستم رو تو دستش گرف... رو برام مجسم كرد نيمت شياقهوه  يخوش تراش و چشمها كليه.دميمن به آرزوم رس

 دونمينم. نگاهش كردم ريدل س هيحركت كردن نداشتم اما با ولع  ينا. كردم ياما من با حظ بهش نگاه م ختير يپر درد اشك م

بهش گفتم دلم براتون تنگ شده و ...بغلش تنگ شده بود يچقدر دلم برا... كه بغلم نكرد ديترس بتمياز ه اي دياون ضعفم رو د

تازه ام تو  بتيه نيخواستم ا ياما من نم مارستانيب اديخواست بره بهش بگه ب... رهيگيرو م نيمن فقط بهانه مت اونم متوجه شد دل

 قسمشمانعش شدم و ...برد يلذت م ايدن نيسهم من هم از ا ديبا... كرد يم يعمر زندگ هي دياون با. نقش ببنده نميذهن مت

 نيمطمئن بودم اون بهش گفته و ا...رفت نيتعجبم از ب ،يآوردن مان اديبا به  اما مارستانيتو ب دنشيتعجب كردم از د... دادم

برام  نيدر مورد مت.گفتم ينم يچيمعرفت بهش ه ينبود من ب يكرد اگه مان ديهم تاك نايرو لبم لبخند نشوند كه م يزمان نانياطم

و از  ابونيرو مامور كردم هر روز بره خ يم مانهم داشتم؟بهش گفت يا گهيشد اما مگه چاره د شير دلم... شيگفت و از دلتنگ

اومد،البته حق داشت اصالً  يم كباريدو روز  يگرچه مان... داره يو چه حس كنهيچكار م قاًيدونم دق يو من م ارهيبرام خبر ب نيمت

تو نگاه منتظر ... بودم ونشيدبزرگوار بود كه تنهام نذاشت و من ممنون و م اونقدرحال  نيدار بود با ا ماريچون خودشم ب ادينرسه ب

 اره،يعكس ازش برام ب هينگه و  يزيچ نيكه به مت يخواست ، منم ازش قول گرفتم به شرط يم حينگاه كردم كه ازم توض نايم

قول داد و رفت و من بعد از رفتنش به حال ... نداشت و تو لحظات آخرآب شدنش بود  هيما اديشمع عمرم ز. دم يم حيبراش توض

 يكردنم م هيكرد و مانع گر ينبود وگرنه با نگاه سرزنش بار نگاهم م زيخدا رو شكر كه عز... كردم هيخودم و عشقم گرو روز 

برگشت  نايم تساع ميبعد از ن! تونستم يتونستم خودم رو سبك كنم؟ قطعاً نم يم يا گهيجور د ختنياز اشك ر رياما مگه غ...شد

. رفتم يزدم و قربان صدقه اش م يباشه ، به عكسش بوسه م دهيكه به آب رس يتشنه ا درست مثل... رو برام آورد نيو عكس مت

 زيعز... زدم يلبخند م يو گاه ختمير ياشك م يگاه. كردم يزدم و درد دل م ي، با عكسش حرف م سادهيانگار خودش جلوم وا

 گهيد زيعز چارهيب... ختيال نوه ناكامش اشك راونو تو آغوش گرفت و به ح ديرو د نايو تا م ،برگشتكه رفته بود نماز بخونه 

رو باهاش از  نيبار سنگ نيكرده كه كمكش كنه ا دايپ يهمدرد نكهيخوشحال بود از ا. رو نداشت نيبار سنگ نيقدرت تحمل ا

حالت، از اتاق در اون  نايو م زيعز دنيعصر اومده بود در رو باز كرد و با د فتيش يسركش يكه برا يبهار يآقا... بلند كنه نيزم

 يو گرم م ديلرز يم ينگاه كاغذ نيدلم از ا يحت...يخوبم تو عكس كاغذ نيمت يو من موندم و خلوت چشمها رونيفرستادشون ب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٥

 يم نايخودمو بدهكار م ايدن يهايببه اندازه همه خو! برام عذاب آور بود و چقدر دلتنگش بودم،فقط خدا عالمه شيچقدر دور...شد

 يبا صدا... آرزوم رو برآورده كرد نيآخر نايآرزوم بود و م نيمت يدوباره چشمها دنيد...رميحسرت به دل بمدونستم كه نذاشت 

چقدر  مبودم دل دهيو نه روز فهم ستياما انگار تازه بعد از ب... رهيكردم سبك بشم و دلم آروم بگ يم يكردم و سع يم هيبلند گر

 ياشك چيرو تو گلوم گذاشته بود كه با ه يدلم ازم گله داشت و بغض... كنه انيتنگه و بهش فرصت ندادم كه ب نيمت دنيد يبرا

 يآوار در م ريام كه به نظر خودم كر كننده بود اما در واقع انگار از ز هيگر يبا صدا يبهار يآقا... از دستش نداششتم يخالص

و  دميسرم كش يملحفه رو رو دم،يكش يبس ازش خجالت ماز ...نگران و پر گله بهم نگاه كرد يو با نگاه ومداومد، به داخل اتاق ا

 نميشهامت نداشتم كه نگاه كنم بب... افتاده بود نيبود كه رو زم نيعكس مت.ديدلم لرز يزيافتادن چ ياز صدا... ختميباز اشك ر

بهش  كتيتم كه آنژتخت كنار دست راس يعكس رو رو...جلو اومد و كنار تخت متوقف شد يبهار يآقا يپا يصدا... كجا افتاده

تا  يسرد هيكرد چون دستم لمس شد و  اديرو ز عيما زشياحساس كردم سرعت ر. كم با سرم ها ور رفت هيوصل بود،گذاشت و 

و باز خدا رو شكر كه ... اشمكرد دوست دارم تنها ب يكردم اما كاش اونم درك م ينگاهشو حس م ينيسنگ... شونه ام رفت يرو

 ايخدا... و زار زدم دميرو به آغوش كش نيداشته باشم، عكس مت يشرم چيه نكهيباز بدون ا... رفت ونريدرك كرد و از اتاق ب

 يبلند م يكاش هامو با صدا يمتوجه نبودم همه ا... رميكاش زودتر بم... كاش ... ارهيخواستم عكسش رو برام ب ينم نايكاش از م

بود چون صدام  ياگه متوجه هم بودم، باز برام مهم نم دميشا...اديم در نكنم و صدا تيهم رعا زينتونستم به خاطر عز يحت... مگ

كارهامو از  نيكه توان انجام كوچكتر ياز وقت... بود يكاف ديشن يدل خودم م... صدامو بشنوه ياونقدر بلند نبود كه بترسم كس

ن بهم برسه و در مقابل انكار من از تو از او شتريكه با اون سن و سالش بخواد ب دميكش يم تخجال زيعز يدست دادم، از رو

 يگفت كه پرستار ز،يبودم كه در مقابل اصرار عز يبهار يآقا ونيچقدر مد... رو انداختم يبهار ي، باز به آقا زيزحمت افتادن عز

م و زحمت كه من فقط خواسته بود ييزهايبودم ،بخاطر همه چ ياربه يبدهكار آقا يليمن خ... كار در نظر گرفتن نيا يرو برا

 قيرو هنگام تزر دنميبردن كه راحت تر زجر كش رونيرو ب زيكه با اصرار من عز ياون روز يحت... انجام دادنش به دوش اون بود

كه به دستم  يبا همون سرم ركه آرزو داشتم دكت ييهمون وقتها... شدن، تحمل كنم يم روزيتر از د يكه هر روز قو ييداروها

شونه ام درد . به خودم اومدم  نايم يبا تكان دستها... راحت بشم يوجودم رو بكشه و از اون درد لعنت يكنه، همه رگها يوصل م

بود با  دهيبودمش و اشكم روش چك دهيتو دستم از شكل افتاده بود از بس بوس نيعكس مت. بهش لبخند زدم هيداشت اما وسط گر
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 يكاش سلماز سر قولش باشه و برا... هم تموم شد و رفت نايتحمل م...كردم يهم اونو تو دستم رها نم هيثان كي يحت حال نيا

 زيعز...نگفتم يزيشدنم بهش چ يخوب شد كه از همون اول روز بستر.رو ببره نيمت يبكنم امانت ديكه باز بهش تاك اديامشب ب

 يسر يبده كه گه گاه ديشون كلمن مانعش شد و قبول كرد كه فقط به يها يو زار هيگربذاره اما  انيدوست داشت اونا رو در جر

بود و اومده بود و اون همه المشنگه به پا كرده بود ، ترس  دهيشن رستانيدب يكه سلماز از بچه ها شياز ده روز پ. به خونه بزنن

ا همه ب ،يمصلحت بدون يمصلحتت رو شكر كه هرچ ياله...  دهبروز ن يزيچ نايتو دلم افتاده بود كه با وجود التماسهام به م نيا

و االن  رميآرزو داشتم وقت اذان بم شهيهم... ازم متنفر نشه نيمت دوارميفقط ام... ده يم يو رو وندهيپ يباز به وقوع م هايريگ شيپ

وقت اذان  دميآخه شن... كاش لمسش كنم.. شدم كيآرزومم نزد نيآخر نيبه ا گهيهست كه احساسم بهم م يهمون لحظه ا

 "...كاش رحمت خدا شامل حالم بشه...يمت خدا جاربهشت بازه و رح يدروازه ها

 شصت و سوم قسمت

 

 "...رحمت خدا شامل حالم بشه كاش

اصالً رفته بود؟ ... اومد يك نايدونم م ينم. كردميرو صدا م نيزدم و نگ يقابل باور بود، داد م ريخودمم غ يكه برا ياديفر يصدا با

 ايخدا! اونقدر آسون از دستش دادم؟ نه يعني...شونه اش گذاشتم و داد زدم يرو سرم رو دنش،ياومد فقط با د يبه ذهنم نم يزيچ

. خورد يتكون م نايزدم و شونه م يمن زار م...بشه ينجورينخواه ا ايخدا... خدا جون،من تحملشو ندارم  تيتو رو به بزرگ... نه

منگ فقط  يمثل آدمها) ميبر ديپسرم بلند شو با( شونه ام گذاشت و گقت يدستش رو رو يوارد اتاق شد اما وقت يبابا ك دميند

آن به  هي... آغوش پر مهر و مردانه اش تنگ شده بود يپر آبش رو دوست داشتم، چقدر دلم برا يچقدر چشمها... نگاهش كردم

ان كنار بابا مام... كنم يم يشونه اش خال يهام عقده دلم رو رو يشانه پهنش گذاشتم و مثل بچگ يسرم رو رو دميخودم اومدم د

بابا دور كمرم تنگ تر شد و  يدستها قهحل... رو سرم خراب شده بود ايدن... به نفس نفس افتاده بود گهيد نايو م ختير ياشك م

رو كه تو خونه  يتمام مدت فاتحه خون نا،يپدر و س يبه شونه ها هيبا تك... اونم داغدار عروسش بود...كرد سياشكش شونه مو خ

بازم از ...  ودب دهيداد حتماً كارم جنون كش ياگه خدا صبرم نم... يتر نيبود و داغ سنگ ينيبار سنگ... ،تحمل كردمبرگزار شد زيعز

كنه اما واسه من  يرو كم م ليگن خاك سرده و م يبودم كه م دهيشن... چشمم جون گرفت يتا هفتمش جلو يمراسم خاكسپار
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 يالتماس كردم نذاشتن، اصرار كردم مخالفت كردم، ب...شينيكرده نب تيگفت وص زيعز.نمشياون روز، نذاشتن بب...نبود ياونطور

گفت  زيعز يدياما در اوج نا ام...رهيكه قرار بود عشقم رو تو خودش بگ يكردم دستمو گرفتم، قسمشون دادم به همون خاك يتاب

 يداغ رو هيتا آخر عمر ، مثل  دنشياره دبود كه حسرت دوب يحرف كاف نيهم...عمل كن و نذار ناآروم باشه تو خاك تشيبه وص

كردم و تو دلم باهاش حرف زدم و ازش  يآورده شدن، فقط به قبرش نگاه م رونيآوار ب ريكه از ز ييمثل آدمها! كنه ينيدلم سنگ

ونستم مثل همه ت يآرزو داشتم م...نبود طيشرا نيو تو ا نجايقرارمون ا...مياون بهم قول داده بود برگرده كه عقد كن...گله كردم

و ماندانا و چندتا از  نايو نرگس خانم و م انو مام زيمثل عز... كردن ، بتونم زار بزنم يم هيسرش داشتن گر يكه باال يياون آدمها

و با چنگ افتاده بود به جون  هيدونستم ك يكه نم يمثل اون خانم...كرده بود يبودمشون و بهم معرف دهيد يدوستاش كه چند بار

گشت رو خاك  يزدم برم يم ديكه د يام بعد از هر كس رهينگاه خ... شناختمشون يكه نم گهيد يها يليرتش و خپوست صو

 ينگاه م شد،يم ديبود و با بغض به خاك سرد كه داشت كم كم از بارش برف سف ستادهيگوشه ا هيعمو هم ...نمينمناك قبر نگ

رو كه از چشماشون  ياشك يبود و هردوشون گه گدار ستادهيا نيريشو كنار  زيبا چشم دنبال زن عمو گشتم، پشت سر عز.كرد

 ييزود دا يليكردم و خ يشدن نگاه م يم شتريكه هر لحظه ب يتيمسخ شده باز به جمع ونطورهم... كردن يافتاد، پاك م يم نييپا

كه اصالً انتظار نداشتم اونجا  دميرو د گهيد يها يليو ناصر و خ يو عل اشاريو  دونيو عمو بهمن و آقا فر ياسيها و خاله 

كرد؟ مگه مهمه؟ فكر نكنم حضورشون  يم يچه فرق... اخبرشون كرده بود؟ ام يك يعني. متعجب شدم  دنشونياز د... نمشونيبب

همه رفتن  يوقت...تونستم ينم... اما ... از اون داغون نشم شتريكنم كه ب يتونستم خودمو خال يكاش م... از دردم كم كنه يزيچ

قرآن دستم گرفتم  هي... كردماصرار كردم، التماس ... خوام تا فردا صبح كنار مزار بمونم، نذاشتن  يو م رميگفتم كه همراهشون نم

شب  ستيگفتن درست ن...اما باز مخالفت كردن كه تنهام بذارن رهيكم دلم آروم بگ هياز اونو بخونم كه حداقل  يكه با آرامش كم

 يبمون دينبا ييكه نترسه، گفتن تنها شهيم تياما خوندن قرآن شب اول رو قبر مرده باعث آرامش م گفتم. يتو قبرستون بمون

 اي نكهيدادن به ا تياونقدر باهاشون كل كل كردم كه عاقبت رضا...چون هراس قبرستان اونقدر هست كه آدم رو به جنون بكشونه

و  زانيو تو اون برف ر ستاديكنارم ا نايس... پدرم ياز رو دميكش يخجالت م ...بمونه نايدادم س حيو من ترج نايبا س ايبا بابا بمونم 

اونقدر قرآن خوندم تا چشمم . كنم يو صبر كرد تا منم خودمو خال ختيشونه به شونه ام اشك ر اه،اول بهمن م يسوز و سرما

از دست داده  كسيب نهمهيكه ا يزيعز يبرا.. قرآن گذاشتم و از ته دل زجه زدم يكلمات رو گم كرد و اونوقت بود كه سرم رو رو
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خاك چطور دلش به حال گل پر  نيا...خودمو انداختم رو خاك سردش...شد يبود و اونقدر با درد راه ميكه همه زندگ يكس...بودم

بود  يم خاكهواسم به َن...لرزم يبرام مهم نبود كه همه لباسهام گل آلود شده و خودمم دارم از سرما م... سوخت يپر شده من نم

 نايس يوقت اون حرفها چيكاش ه كردم يوقتها آرزو م يبعض. در اومد نايس يكه آروم شدم، صدا يكم... كه امانتدار من شده بود

 يام م ونهيو د ختير يحرفهاش اعصابمو بهم م...بود يخوش خبر يخبريوقتها واقعاً ب يگاه نيبه قول نگ... دميشن يرو نم

كه گفت  يبه من آگاه بوده؛زمان نياحمقانه، از عشق نگ يقبل تر از شروع اون شرط بند يليكه خاعتراف كرد  يوقت...كرد

سرش خراب  يرو رو اي، دوست داشتم قدرتشو داشتم و دن يكه سوق داده بشم به طرف شرط بند دهياون برنامه رو چ مخصوصاً

كاش ! چقدر عقب بودم ميكه من از قافله زندگ نياون او ... چشمهام روشن كرد يرو جلو قتيحق كياما حرفهاش فقط . كردم يم

اون روز تا غروب كنار قبر موندم و باهاش ...رو بدم و اون كنارم بمونه نينگ يدگزن يتونستم بها يكاش م... سرنوشت ما نبود نيا

هوا داشت ... برام مهم نبود يچيبود كه ه ختهيبهم ر مياونقدر وضع روح... كردم يتاب يحرف زدم، فاتحه خوندم،قرآن خوندم و ب

 يبدجور. بودم مارستانيبه هوش اومدم تو ب... دندارم و چشمهام بسته ش ستادنيا ياراي گهيشد كه احساس كردم د يم كيتار

سه ... داد يكنارم آزارم م نينگ يخال يچقدر جا...رو باخته بودم ميبازنده بودم كه زندگ هيمن . سرما خورده بودم اما برام مهم نبود

بودم و بعد از اون بود كه  مارستانيفقط روز اول رو تو ب... ختميكردم و اشك ر يسپر نينگ يشب تمام تو تب و لرز لحظات رو ب

 دهيروز اون توش نفس كش هيكه  دميكش يرو به جون م ييبودم و هوا يگوشه بود، بستر هيكه حاال فقط تختخوابش  نيتو اتاق نگ

 وزبعد از سه ر!برم ييبخورم نه جا يزيتونستم چ ينه م. شديم يو آه ناله سپر هيو هر روزم با اشك و گرروزها در گذر بود ... بود 

 يدونستم داره امتحانم م يبود كه م ييكارم سجده كردن به درگاه خدا نياز بستر بلند شدم، اول يكه به دستم سرم وصل بود، وقت

 يو هنوز داشتم نفس م يزندگ نيبودم به ا دهيعشقم، باز با سماجت چسب نيگكنه و چقدر بهم طاقت داده بود كه بعد از رفتن ن

 يم نياما باز بعد از نماز رو تخت نگ... نگفته رو دلم نموند يحرف گهيزدم و بهش التماس كردم كه د فاونقدر با خدا حر...دميكش

هنوز .. يكاش صبرم بد... ايسخته خدا دنيد زيچقدر داغ عز. زدم يكردم و زار م يفكر م ينشستم و به اون همه غفلت و كوتاه

 يبه شهرستان خودشون برم شهيهم يرو فروخته بود و برا خونه زيعز... بهم وارد شد يا گهيهفتمش نشده بود كه شوك د

اصرار كردم كه من همه  يهرچ...پرداخت يرو م مارستانيب يها ياومد و هم بده يدر م يكس يكارش هم از ب نيبا ا...گشت

 زياما گوش عز پردازمها رو ب يدم، اون نامزدم بود و قرار بود عروس خونه ام بشه پس من موظفم همه اون بده يها رو م نهيهز
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همون  زيسر مزارش خرما پخش شد و عز نيشد و روز هفتم نگ يزودتر از اونچه فكرش رو بكنم روزها ط يليخ... بدهكار نبود

و ... ميو برگرد ميكه امتحان پس بد ميكه همه اومد رمينكنم و قدر رو بپذ يتاب يكه ب نميروز و همونجا منو قسم داد به خاك نگ

 يخواست، اگه هم م ياز من م يدونست چ ياون نم. شد يآماده بودن، راه نيكه سر مزار نگ ييهمه كسا يخداحافظ انيبعد در م

گور خاموش و  هيمن موندم و ... دميد يرفها رو نمشد چون من در خودم توان عمل كردن به اون ح يعوض نم يزيدونست باز چ

منو  ييپا يصدا... همه كه رفتن، باز كنار خاك برگشتم... سرد يو زمستان بودرو در بر گرفته  ايدن نينگ نيزتريسرد كه وجود عز

چشم به گور سرد  يبا صبور... هم بود نينگ نياونجاست كه تو مراسم تدف يمرد دميبه عقب برگشتم د... متوجه پشت سرم كرد

 يخودشو بهار. گفت تيو بهم تسل تشونه ام گذاش يدستش رو رو... ديجوش يم يقطره ا يداشت و از چشمه اشكش هر از گاه

 .اونو شناختم نينگ ينوشته ها يكرد و من از رو يمعرف

 شصت و چهارم قسمت

 

 

كه بلد بودم استفاده كردم و  يا همه وجود و از همه كلماتب...اونو شناختم نينگ ينوشته ها يكرد و من از رو يمعرف يبهار خودشو

... شناخته  دهيد نيكه تو دست نگ يگفت كه منو از عكس... اش رو انجام داده فهيازش تشكر كردم اما اون با تواضع گفت كه وظ

چون حالش  ميالت آماده باش بوداز شب قبلش تو ح "با گفتن ...كه فقط اون از وجودش با خبر بود يمانتا... داشت يامانت هيبرام 

كرد  يزنده موندن م يرو كه برا يزور نيخواست به قول خودش آخر ينم... شب آخر رو كنارش بمونه زينذاشت عز. بود ميوخ

رفتم كه بهش سر  يبعد از اذان صبح وقت... زدميزود بهش سر م ودز نيبود واسه هم يبه خواست خودش اتاق خال...نهيبب زيرو عز

خواستم  نيشما نوشته واسه هم يبرگه هم تو دستش بود،كنار عكست و من مطمئن بودم كه برا نيتموم كرده بود و ا بزنم،

صداش رو  شدكه دور  يكم... رفت يدستم گذاشت و بدون خداحافظ يپاكت رو تو ".امانتش به دست صاحبش برسه نيآخر

به قلب آدم  يداغ بزرگ نيهمچ يتونه برا يشتم كه فقط خدا مو من باور دا) مگه فقط خدا صبرت بده ( گفت  يكه م دميشن

 نكهينامه رو قبل از ا... بود يچقدر جاش خال... از برف گذاشتم دهيخاك پوش يپاكت تو مشتم بود و باز سرم رو رو... بده يصبور

بود كه كم  ييبرام مهم نبود سرما كه يزيتنها چ د،يبار يكه رو سرم م يتو اون سرما و با اون برف. وندمبشه باز كردم و خ سيخ

هفته تمام منو با تب و لرز  كيكه  ييسرما... داد يسوقم م ميماريكردد و رو به برگشت ب يكم وجود ملتهب و پر آتشم رو سرد م
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وم و آرز ديبود كه همه ام يقبل نشدم چون تنها مونس من خاك سرد كس نيمتوقت  چيه گهيبعد از اون د... گرفته بود يبه باز

 .نيخدا رحمتش كنه و منو بهش برسونه، آم... بود

زودتر از اونچه كه تو تصور آدم باشه،  يليخ. بود نطوريدر مورد ما هم هم... كنه يصبر نكرده و نم يچكيوقت بخاطر ه چيه زمان

 يجز رفتن به مزارش نم يارك ميو دلتنگ يتاب يب يشد و برا يم يبرام ط نيو خاطره نگ اديهر روز و هر لحظه با ... روزها گذشتن

دونستن كنار اونها راحت  يخوب م... نايروز م هيروز سارا ،  هيروز سها،  هي...اومد  ياز دخترها باهام م يكيهر روز ... تونستم بكنم

ت واسه برام ارزش داش شونيو ابراز همدرد يدلتنگ... بذارم تنها برم و شب رو تو قبرستان بمونم دنيترس ياما انگار م ستمين

 يم راتيخ يبرا يزيچ هيرفتم و  يهر هفته پنج شنبه با دست پر م... كردم يباز از اومدنشون استقبال م يبا رو شهيهم نيهم

 يرو با خودم نم يچكيجمعه ها روز خودم بود چون ه... بردم و هر روز جمعه طبق عادت قبلها ، از صبح تا غروب كنارش بودم

 يم يگاه... كردم يزدم و درد دل م يمنشستم و باهاش حرف  يسرد م نيفتم خونه شون ، رو زمر يكه م ييبردم و مثل روزها

كرد  يم يشد همدم لحظاتم و سع ميمثل قد نايم... كردم يداشتم به عقل خودم هم شك م گهيد... كردم يم هيگر يو گاه دميخند

 همثل بچ... خودم هم مشكل بود يبود كه باورش برا ختهيبهم ر ميو روان يباشم اما اونقدر اوضاع روح اليتو خ يلينذاره خ

خوند  يرو برام م ي، همون شعر يبا صبور شهيبخونه و اون مثل هم ييبرام الال نايكنم م يم هيكوچولوها دوست داشتم هر وقت گر

در با اون سوز آهنگ كرد و من چق يكامل م شويكه داشت معن يبود اما سوز يمتنش محل... گفت يبرامون م يكه مامان تو بچگ

همه  جهياندازه هزار بهار باشه ؛ بخواب نت هاتيباشه ؛ هر لحظه از شاد يطول عمرت طوالن يهال زميبخواب عز ": شدم يآروم م

 ...ييال ييال زمي، عز ييال يي؛ نوزادم ال ييال يي؛بچه ام ال ييال ييطفلكم ال... زنم ياز ته دل زار م نگونهيتوست كه ا ي؛ برا ميزندگ

 تيداشتم كه بتونم با خودم و واقع ازين ياديبه زمان ز! بود ميكودك نيريش ادگاريمحزون بودم كه تنها  يصدا نيعاشق ا چقدر

اونو  گهيبرام سخت بود كه د ام،يكنار ب نيكه تونستم با مرگ نگ ديطول كش ياديزمان ز يو براست... اميكنار ب ميملموس زندگ

بسازم و خودم رو به  ميزندگ گهيد يدرد هم، مثل همه دردها نيجبر روزگار ، مجبورم كرد كه با ا ماا.. .و با نبودنش بسازم نمينب

روزگار ... دونستم يم كيخودمو بهش نزد شهياز هم شتريخدا بود كه ب دميتنها ام انهيم نيفقط در ا... دست طوفان حوادث بدم

و من در ... كه گذشت يكسالي يحالم بد بود اما نه به بد...  ديم رسعشق يسالگرد كوچ پرستو ،يشد و در چشم به هم زدن يط

كردن و  يبا هم عروس نايو س نايم ديبهار كه رس ن،يبعد از سالگرد نگ... رو حس كردم زيعز يخال ي، جا نيمراسم سالگرد نگ
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دورشون  يلهاياز فام يكيختر بعد ناصر هم با د يمدت. رو شروع كردن دشونيجد يخونه خودمون خونه گرفتن و زندگ يكينزد

كمشونه باجناق هم  يكيگفتن شر يم. كردن يهم با دوتا خواهر عروس ي، محمد و عل نايدوسال بعد از ازدواج س. كرد  يعروس

 ادشيداد و به  يآزارم م نيحضور نگ يخال ياما همه وقت و هر لحظه ، جا دميخند يبه ظاهر م. ذاشتن يشدن و سر به سر عالم م

كردم به  يكردم بلكه سع ينم يتاب يب گهيد. داشتم نيبودم كه با نگ يدر اومدن اما من عاشق خلوت ييبچه ها از تنها مهه.. .بودم

برم مغازه  نكهيهر روز صبح قبل از ا... اميكنار ب يحضور ساكتش رو كنارم حس كنم و منم با زندگ شهيسكوتش عادت كنم و هم

 يخوندم و راهمو به طرف بازار كج م يسر خاكش، براش فاتحه م رفتميسر م هيشده بودم،  كه بعد از چهار سال اونو صاحب يا

كه  يبار نيپنج سال از آخر. دميداد رو د يرو كه صورتش رو زخم م يبار كه پنج شنبه رفته بودم سر مزار ، همون زن هي... كردم

كرده بود و عذاب وجدان  تشيكه اذ يهمون... نهيعمه نگ بودم كه دهيهمون روزها فهم... گذشت يبودمشون م دهيد زيهمراه عز

با اكراه باهاشون هم كالم شدم و از ... دونست چقدر ازش متنفر بودم يفقط خدا م... وادارش كرده بود كه صورتش رو خراش بده

 يبرا... شتندا رو نشياز نگ يگفت قلبش طاقت دور. سكته دوم رو زده و فوت شده شيكه گفت شش ماه پ دميپرس زيحال عز

 يدلم برا... رميازش بگ يآدرس ينبود حت ادميخورد كه وقت رفتن  يخودمم حالم بهم م يعرضگ ياز ب. كردم هيگر يليخ زيعز

از سرنوشت  يقسمت نميبهر حال ا... كرد ينيها سنگ يليرو دل خ نيداغ نگ... خدا رحمتش كنه... ديچقدر عذاب كش. سوخت زيعز

سوزم  يرو باختم، در حسرتش م نيكه نگ يروز نيو من مثل اول گذرهيهشت سال م باًيعذاب آور تقر يهاروز امروز از اون... بود

 يصدا دنيشن يبرا شياز پ شتريخوردم عاشقشم و هر روز ب يليكه س يمثل اون روز...كنميم يلحظات رو سپر ادشيو به 

 يبا نگاه كردن به تنها عكس يدر اوج دلتنگ شهيراهم دارم و همهم شهيرو هم ادگارشيبعد از اون ، تنها ... مهربونش در حسرتم

چشمم روشنتر از  ينامه اش جلو تي، خطوط وص دنشيدم و باز با هر بار د يو صبر رو به دلم راه م شميكه ازش دارم ، آروم م

 :كنه يو ذهنم رو به خودش مشغول م اديبه حركت درم شهيهم

 !ايخدا"

 ...باشم نيزم يرو يآدمها نيركس ت يب هيخواهد شب يم دلم

 ...ندارند ياوريكه جز تو  ييآدمها هيشب

 ... رتميدر ح تيعظمت مهربان از



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا گالله–مي بندمشرط                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٢

 ... يكنيبه من محبت م چگونه

 ....حاكم است يطانيوجودم فصل سرد ش نيكه در سرزم يحال در

 !ايخدا

 ...يدر برابر من و گناهان من صبور نقدريدر برابرت كه ا كنميم سجده

 ...را درك كنم تيها يمهربان نيتا ا كن كمكم

 خالق عشق، خالق تو ،ينام خالق هست به

 نيبا ا. يباش يا گهياما آرزو دارم بهتر از هر وقت د يهست يدر چه حال يخون ينامه رو م نيا يدونم االن كه دار ي، نم زميعز نيمت

شب اقامتم  نيلماز خواستم كه دفتر خاطراتم رو كه آخراز س. بدم حيتوض يزيچ ديتونم اونطور كه با يكه من دارم نم يفرصت كم

امشب از همه خواستم . آم يم رونيكه دادم ب يتعهد ريحداقل از ز ينطوريا.بودم به دستت برسونه ذاشتهتو خونه ، برات كنار گ

انداختم كه واسه  يهمه ، دست خسته ام رو به زحمت نم نيو من ا يكاش بود. تنهام بذارن كه بتونم باهات راحت حرف بزنم

اما عكست هست  يستياما خوب خودت ن...كردم يتحمل م آسونترامشب رو  ياگه بود. وقت تلف كنه قهينوشتن هر كلمه چند دق

كه آدم  دميباور رس نياما من به ا يغرورتو شكست ،يگفتن اگه اعتراف كن يهمه م...و تو خلوت من عكس چشمات هنوز روشنه

كنم چقدر  اعترافمن، متاسفم كه نشد زودتر  يزندگ. ان گانهيچون عشق و غرور با هم ب... عاجزهعاشق از درك كلمه غرور 

تونستم حداقل اشكهاتو پاك كنم اما ناتوان تر از اونم كه  يكاش م... بالميم ميدوستت دارم و تا چه اندازه به حضورت تو زندگ

 ياحساسات رو داشتن و كاش من اونقدر سخنور قابل انيت قدرت بكاش كلما... محضم ميتسل هيانجام بدم آخه من  يبتونم كار

 انياما زبان قاصر از ب... كنم انيگذره،رو در قالب كلمات ب يكه االن از قلب و مغزم همزمان م يزيهمه اون چ ستمتون يبودم كه م

كه چهار سال تمام راز دل  هيآسمونآسمون همون . به آسمون نگاه كن ،يهروقت دلتنگ شد...نتهيعشق و احساس من به وجود نازن

شاكر باش و صبر از خدا بخواه . لذت با هم بودن رو قبل از مرگ بهمون چشاند كه هيمنو تو خودش نگه داشت و خدا همون خدائ

 يب ؛نخواستميو زجر نكش يبمون يخبريخواستم تو ب يبگم چون م يزيوقت نخواستم بهت چ چيه... نهيكه خودش بخشنده تر

ازت دور  يبه اندازه كاف... باشمت شتهتصورش برام سخت بود كه ندا ياز دستت بدم، حت دمي؛ترسيطاقت بش يو ب ينيو ببمن يتاب

تو طالعمه اما خودم ته  يگفتم كه چ ياز اول بهت م ديبا ديشا. تو رو داشته باشم تونميم دميد يتونستم ازت بگذرم وقت يبودم و نم
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خودمو قانع  ردمك يسع يليخ...قسمت من رفتن و سهم تو موندن و تحمل كردنه دمياما د. باشه  يبودم كه راه برگشت دواريدلم ام

از كنارت پر بكشم و برم اما  ،يديد ياما منو نم ديكش يشدم و دلم برات پر م يكه از كنارت رد م يكنم كه مثل تمام اون مدت

كاش  زم،يعز نيمت... ذرم چون با التماس از خدا خواسته بودمتنتونستم ازت بگ... بودم كه بتونم تركت كنم يتر از اون صيحر

بود كه  ياز ترس برنگشتن يكه اگه خواستم حاللم كن سميخودكار رو تو دستهام نگه داشتم كه برات بنو يمتبا چه زح يبدون

منم . تو هم عمو رو ببخش. دميام،دلم رو صاف كردم و همه رو بخش يرفتن دميفهم يوقت...مو گرفت و موندگارم كرد قهيباالخره 

داشتم اما درد بهم اجازه  اديحرف واسه گفتن ز... باشه يهم ازشون راض داخ... دميرو بخش لهاميهمونطور كه همه فام دمشيبخش

بهت بگم دوستت  شهيم يمتاسفم كه نتونستم اونطور كه دلم راض... بگم كه متاسفم نويفقط ا سميبرات بنو نياز ا شتريكه ب دهينم

 "...اشهد ان... ذكرشو بگم ديبا.. گنيانگار دارن اذان م... نيگوش كن مت... ارمد

 آخر قسمت

خواسته  يكنم به خدا كه هرچ يكه اون كه رفت، توكل م اميبار بعد از خوندن نامه تا چند ساعت تو فكرم و بعد با خودم كنار م هر

 :اومدم به خودم نايس يبا صدا...خواست بنده هاش باشه دياونه با

حاال فكر كرده  چارهيب... افتهيكه ن شيريشه بگ يازت كم نم... كنه يم ييدا ييداره دا نيساعت تمومه نگ كي.  نيمت يريبم يا -

 ...خدا بدور... هم داره يتحفه ا ييچه دا

بغلم خوشكل  ايب... بخوره تتيخاص يب يتو سر بابا تييدرد دا.. قربون قد و باالت بشه ييدا. ييعشق دا ايب. باشه كم غر بزن: 

 .خودم

چقدر دوستش ... نايدرست مثل م هيو خواستن نيريش يليماهشه و خ ازدهيكه تازه  يدوست داشتن يكوچولو. رو بغل كردم نينگ

آبدار  يبوسه ها نياز ا يكيجان، حسرت  نياز آشپزخونه باز دادش در اومد كه گفت مت ناياونقدر صدا دار كه م دمشيبوس...دارم

خونه . اديسها خاستگار ب يقراره برا. خونه ايداداش جان شب زود ب يراست. خوب  شهيم ميحسود... هم مونده ها چارهيه دل من بب

 يكه مامان بابا ياين ريقربونت بشم د. زنهيم يحرف هي يبس كه از هر در خورهيمغز همه رو م نيمب ياين. هم هستن نهايسارا ا

 .چشمامون يجلو ارهيجفتمونو م

و اونو گذاشتم تو بغل  دميرو با عشق بوس نيباز هم نگ.خدا رو شكر كه همه خواهرهام خوشبخت بودن. و منم لبخند زدم ديخند و
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دلم براش تنگ . گم كردم يزيانگار چ ن،يامروز پنج شنبه بود و صبح كه نرفتم سر خاك نگ. داد يكه سالم آخر نمازش رو م نايس

درست مثل همه ...خواستم باهاشون روبرو بشم، نرفتم سر مزار ياونجا و باز چون نم انيم اشهشده اما چون مطمئن بودم عمه 

بهارش رو پشت  نيكه هشتم يو خلوت ميزندگ نيموندم من و نگ يرفتم، م ياما االن كه م... ريسه سال اخ يبهارها يپنج شنبه ها

رو  يرو روشن كردم و آهنگ نيپخش ماش... نشكنه وتلاون خ ميوقت حر چيكاش ه... بود يزيچه خلوت عز... گذاشت يسر م

 :داشت يآسون باخته ام همخون يچقدر با زندگ دم؛يشد با گوش دل شن يكه پخش م

 خواست ، يهم نم يما رو برا خدا

 ؛ ميباش دهيخواست همو فهم يم فقط

 ست،يما مال ما ن مهين ميبدون

 !ميباش دهيمون رو د مهيخواست ن فقط

 تب تلخ، نيا يلحظه ها تموم

 از حسرت ما با خبر بود؛ خدا

 خواست، يهم نم يما رو برا خودش

 .اثر بود يدعامون ب يديد خودت

 هم، يو ب ميسخته مال هم باش چه

 رم؛يم ينيبيو م ير يم نميب يم

 از من، ياما دور يهست يوقت تا

 ...رميزنده باشم نه بم شهيم نه

 اما ، رميگم دلخور از تقد ينم

 عشق؛ نيا رهيقدر دلگچ يدونيم تو

 م،يديرس يم ديبا ريچون د فقط

 ...عشق نيا رهيميرو دست ما م آره
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