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 غزل  -رمان تلخ ترین تبسم 

 

 به نام آن وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آمد

 فصل اول

 تبسم ؟ تبسم کجایی؟

 بله مامان؟ اینجام -

 معلوم هست داری چی کار می کنی؟ بدو حاضر شو دیر میرسیما......

 من نمیام .... -

 یعنی چی؟ باز شروع کردی پاشو ببینم زود باشم

 مامان من نمیام اصال حوصله ی کارای تکراری ندارم نمیام گفتم که -

نیم ساعت دیگه وقت دکترته مگه مردم عالف ما هان که هر وقت خواستیم بریم هروقت خواستیم نریم چرا همون 

 موقع که داشتم وقت می گرفتم چیزی نگفتی ؟ پاشو ببینم

شونی به اون دکتر ؟ از این مطب به اون مطب ؟ تو رو مامان خسته نشدی چند ساله داری منو از این دکتر می ک -

 خدا ول کن دیگه خسته شدم ...

 تمومش کن تبسم همین اآلن حاضر میشی فهمیدی؟

 ولی..... -

 بدون توجه به حرفم در را بست و رفت

ا خوب نمیشه ت اه اعصاب آدمو خورد می کنن من نمی فهمم دیگه باید به چه زبونی به مادر من بگن که دختر شما -

 باور کنه .....

 داشتم با خودم حرف می زدم یا بهتره بگم غر می زدم که ضربه ای به در خورد

 با عصبانیت گفتم : مامان دارم می پوشم دیگه دو دقیقه وایسا....

 ولی به جای صدای مادر صدای ترنم را شنیدم که گفت: باز شروع کردی خانم غر غرو؟

 ب ندارم.....ول کن ترنم اعصا -

 خب این که عادی تو کی اعصاب داشتی که بار دومت باشه؟

من نمی فهمم چرا مامان خسته نمیشه؟ دفعه پیش دکتر واضح گفت که واسه من درمانی نیست اونوقت اومده می  -

 گه دکتره نمی فهمه می برمت پیش یکی دیگه ...

 ا دکتر بره نمیشه که فقط رو حرف یک نفر حساب کرد...تو چرا انقدر زود نا امید شدی؟ آدم باید پیش چند ت

تو دیگه تمومش کن ترنم یک جوری حرف می زنی انگار اولین دکترم بود تا حاال پیش هزار تا دکتر رفتم و هر  -

 کدومشون به یک نوعی گفتن درمان نداره اونوقت تو می گی.....

 مامان گفت : تبسم پوشیدی؟

 ..من رفتم چیزی نمی خوای؟آره مامان اومدم.... -
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 ترنم گفت : نه به سالمت انقدرم غر نزن مامان گناه داره بزار دلش به همین دکترا خوش باشه

 نفسمو با صدا دادم بیرون و خداحافظی کردم

بود که رسیدیم خونه و مامان در تمام طول راه می گفت: دیدی نباید نا امید می شدیم حاال تو هی غر بزن  5ساعت 

 ......خدایا شکرت می دونستم نا امیدمون نمی کنی.....

و من در تمام مدت داشتم به حرفای دکتر فکر می کردم که گفت امروزه برای بیماری شما درمان هایی وجود داره 

 که خب تا حدودی خطرناکه ولی خب تنها راه همینه ...

هم مثل بقیه همون حرفای تکراری رو زده ولی مامان وقتی رسیدیم ترنم هیچ سوالی نپرسید فکر می کرد این دکتر 

 انقدر خوشحال بود که ترنم با تعجب اومد تو اتاق و گفت:مگه دکتر چی گفت که مامان انقدر خوشحاله؟

مانتومو آویزون کردم و گفتم :چمیدونم می گفت می تونم عمل کنم ولی این عمل یکم خطرناکه و در عین حال تنها 

 ینه......راه درمان من هم

 ترنم با جیغ گفت: واقعا؟

 آنچنان با ذوق مرا بغل کرد که انگار دیگه خوب شدم و همه چیز تمام شده...

 چی کار می کنی ترنم ولم کن خفه شدم... -

 پس چرا زود تر نگفتی؟

 مگه تو پرسیدی که من بگم؟ -

 این چه قیافه ایه گرفتی باید خوشحال باشی

 حوصله ندارم......ول کن تو رو خدا  -

 یعنی که چی؟ جای خوشحالیته؟

 من که باور نمی کنم -

 چی رو باور نمی کنی؟

 این که درمانی وجود داشته باشه. -

 وا دیوونه.... یعنی دکترت الکی گفته؟

همین  ساله که دکترا آب پاکی رو ریختن رو دستم 4ساله که هیچ جایی رو نمی بینم  4چی می گی ترنم من اآلن  -

 یک ماه پیش دکتره گفت..

 پرید وسط حرفمو گفت: خب که چی؟ اون یک چیزی گفته بابا علم پزشکی روز به روز پیشرفت می کنه......

 همین موقع صدای زنگ خانه آمد ترنم گفت: یعنی کیه؟

 نمی دونم من که حوصله ندارم هر کی بود اگه سراغ منو گرفت بگو خوابه. -

 یم کی هست بعد طاقچه باال بزار.حاال بزار ببین

 و بالفاصله از اتاق رفت.

روی تحت نشسته بودم و به حرفای ترنم فکر می کردم که ضربه ای به در خورد چیزی نگفتم مطمئن بودم مامان یا 

ترنم نیست آن ضربه و بعد هم سکوت کار آنها نیست برای همین سریع روی تخت دراز کشیدم تا فکر کنند 

 چند بار دیگه در زد و من که دیگه کالفه شده بودم با عصبانیت گفتم : بله؟ خوابیدم

 اما باز هم صدایی نیامد. بلند شدم و در دلم گفتم: مردم مریضن خب مثل آدم در بزن بیا تو دیگه ...
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 و در را باز کردم و گفتم : بفرمایید

آشنا بود برای همین با شک گفتم: امیر حسین باز هم صدایی نیامد اما حس کردم یکی هست بوی عطرش برایم 

 تویی؟

 دقیقه که پشت در نگهم داشته تازه می گه امیر حسین تویی؟ 01به به دختر خاله ما رو باش بعد از 

 با صدایی که بیشتر شبیه جیغ بودم گفتم: وای امیر علی خودتی؟

 امیر علی گفت: علیک سالم

 ی و ما رو خبر نمی کنی آره؟با خنده گفتم: سالم نامرد حاال میا

 فعال که شما خودتو از ما قایم کردی حاال نمیشه بیام تو؟

 تازه متوجه شدم که همان طور جلوی در ایستاده بودم کنار رفتم و گفتم:

 بفرمایید.

 مخندید و گفت: خیلی ممنون . حاال چرا غمبرک زدی گوشه ی اتاق ؟ خاله گفت که رفتی دکتر خیلی خوشحال شد

 ولی ظاهرا تو خوشحال نیستی.

 راستش .... -

 باز چته؟

 خندیدم و گفتم :خودمم نمی دونم چمه.

 خب خوشحال باش که ایشاهلل تا چند ماه دیگه بازم صورت قشنگ پسر خالتو می بینی

وام ی می خخندم گرفت و باقدرت بالشی را که کنار دستم بود به طرفش پرت کردم و گفتم: واه واه چه از خود راض

 ساله سیاه... 011نبینم 

 راستی سربازی خوش گذشت؟ -

 جای شما خالی..

 دوستان به جای ما. _

 صدای مامان از حال بلند شد : تبسم ؟

 بله مامان؟

 بیا تلفن.

 کیه؟ _

 پریا.

 امیر علی گفت : خب پس من برم پیش خاله و ترنم.

 ...رفتم گوشی را از مامان گرفتم و گفتم: الو

 صدای پریا در تلفن پیچید :سالم تبسم خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟ -

 ممنون . ببینم رفتی دکتر؟

 آره رفتم...

 خب؟
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 حرف های دکتر را عینا براش تکرار کردم با تعجب گفت: دروغ می گی..

 مگه مثل تو مریضم ؟

 مهزیار خبر بدم کاری نداری؟واقعا؟ وای خدایا شکرت نمی دونی چقدر خوشحال شدم بزار برم به 

 خیلی خلی نه کاری ندارم.. فردا می بینمت خداحافظ

 خداحافظ

وقتی تلفن را قطع کردم حس خوبی داشتم هیجان اطرافیانم باعث امیدواریم شده بود فکر این که شاید باز هم بتونم 

ساله پیش خودم درست کرده بودم را  5ببینم تمام بدنم را می لرزاند به سمت کشوی میزم رفتم و دفتری را که 

 لمس کردم .

سال است که از دیدنش محروم شدم بازش کردم خوب می دونستم اولین صفحه اش درباری چی بود هر گز  4اآلن 

 فراموش نمی کنم شاخه گل خشک شده ای که در اولین صفحه بود تمام خاطرات را برایم زنده کرد...... 

 

 

 

 فصل دوم

ساله بودم با خواهرم ترنم و پدر و مادرم به باغ فشم رفتیم تا چند روزی را پیش او  01ال پیش زمانی که س 5دقیقا 

بگذرانیم از وقتی که مادر بزرگم فوت کرده بود او بیشتر وقت را در خانه می گذراند و اغلب ما به دیدنش می رفتیم 

. 

 و ترنم سریع پرسید پدر جون گوجه سبز هاتون رسیده؟ وقتی رسیدیم مثل همیشه با خوشرویی به استقبالمان آمد

 پدر جون لبخندی زد و گفت : ای شیطون پس به خاطر گوجه سبز ها اومدی نه به خاطر من ؟

 ترنم دستپاچه شد و گفت : نه به خدا پدر جون این چه حرفیه ؟

 به جون تبسم اصال حواسم به گوجه سبز ها نبود .....

 فتم و گفتم : به جون عمت..با حرص نیشگونش گر

 ترنم خندید و گفت : عمه من عمه تو هم هست .

 پدر جون گفت : حاال دعوا نکنین برین که درخت امسال پر شده بدویین......

ترنم با شنیدن این حرف مثل برق رفت سمت درخت و من هم پشت سرش وقتی بهش رسیدم داشت تند تند گوجه 

 ی هم توی دهانش می گذاشت.سبز ها رو می کند و تعداد

 خندیدم و گفتم : بدبخت نخورده یواش تر......

و او بدون توجه به حرفم به کارش ادامه داد من هم شروع به چیدن گوجه ها کردم جیب های مانتوم پر از گوجه 

ر حالی که نمی سبز بود و باد کرده بود ترنم هم تعداد زیادی را در دستهایش و تعدادی را دهانش قرار داد و د

 تونست درست دهانش را باز کند نگاهی به من کرد و گفت : خب دیگه بریم

از قیافش خندم گرفته بود شبیه بادکنک شده بود حتی نمی تونست نفس بکشه در حالی که به قیافش می خندیدم 

 گفتم : باشه بیا بریم تا نترکیدی

 داشتم اآلن این شکلی نبودم.......نگاهی به من کرد و گفت : کوفت..... منم اگه جیب 
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با خنده به سمت ساختمان رفتیم وقتی در را باز کردیم شوک زده نگاهی به ساختمان که تقریبا پر بود کردیم و داخل 

 رفتیم تمام نزدیکان بودند.

 خاله شیرین باسالی بزرگتر بود و همسرش که ما به او عمو علی می گفتیم .  4خاله رویا و دخترش نسترن که از من 

سال از من کوچکتر بود و امیر حسین که دو  3همسرش آقا احمد و پسر هایش امیر علی و امیر حسین که امیر علی 

 سال بزرگتر بود.و دایی امید با همسرش مریم جون .

ا م تا بترنم تند تند گوجه سبز ها را قورت داد و شروع به احوال پرسی کرد من هم پشت سر او زمانی که دوال شد

خاله شیرین احوال پرسی کنم امیر علی دست کرد در جیبم و چند تا از گوجه سبز ها رو برداشت و شروع کرد با 

 لباس تمیز کردنشان احوال پرسی با خاله را فراموش کردم و دویدم سمتش و گفتم بدشون به من ببینم .

 از جاش بلند شد و گفت : اگه ندم؟

 چی میشه مگه دست نداری خب خودت برو بچین درخت به اون بزرگی. گفتم : خودت خوب می دونی

 نه ماله تو رو خوردن یک کیف دیگه داره ......

 در حالی که آروم به طرفش می رفتم گفتم : واقعا؟؟؟

 و او بالفاصله پا به فرار گذاشت و من هم دنبالش ...

 سالته کی می خوای بزرگ بشی؟ 01صدای مادر را می شنیدم که می گفت : تبسم خجالت بکش 

ولی من بدون توجه دنبال امیر علی می دویدم از ساختمان خارج شد و رفت توی باغ بعد از یک ربع دویدن آخر 

 خسته شد و ایستاد و گفت : باشه بابا یک دقیقه وایسا خسته شدم

 زود باش گوجه ها رو بده من....

 خسیسمشتش را به سمتم گرفت و گفت : بیا بابا 

 با خوشحالی مشتش را باز کردم و فقط هسته ها را دیدم

 با تعجب گفتم : خوردیشون؟

 بله جات خالی خیلی خوش مزه بود

 با عصبانیت گفتم : اآلن حالیت می کنم بچه پررو

ا و بو شروع به دویدن کردم و او هم تند تر پا به فرار گذاشت بعد از چند دقیقه دویدن پام به چیزی گیر کرد 

 صورت خوردم زمین و آه و نالم بلند شد امیر علی هراسان به سمتم اومد و گفت : تبسم ؟ تبسم چت شد؟

و بالفاصله امیر حسین و ترنم که از اول داشتن ما را تماشا می کردن به طرفمان آمدن و امیر حسین با نگرانی گفت : 

 تبسم ؟ ببینمت ... خوبی؟

 تم :آره بابا خوبم.....آرام بلند شدم و با خنده گف

 ولی هنوز یک قدمم بر نداشته بودم که درد بدی توی پام پیچید و مجبور شدم روی زمین بشینم

 امیر حسین با نگرانی کمرم را گرفت و بلندم کرد و رو به امیر علی گفت : کمک کن ببریمش تو

 و ادامه داد : ای بترکی تو که هر چی می کشیم از اون شکیمته

 ر علی با ناراحتی سرش را پایین انداخت و دستم را گرفت تا کمکم کندامی

 ترنم نگاهم کرد و گفت : ولی اآلن اینطوری بری خونه کلی نصیحت می شنوی
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من که اصال از نصیحت خوشم نمی اومد از امیر علی و امیر حسین خواستم که برن تو من هم چند دقیقه بعد که درد 

 حسین راضی نمی شد و می گفت : شاید مو برداشته باشه........پام آروم شد برم امیر 

 به هر طریقی بود فرستادمشان داخل و خودم با ترنم روی تاب نشستیم

 تبسم؟

 هان؟

 می گم تو فکر نمی کنی امیر حسین نگاهاش به تو یک جوریه؟

 چجوریه؟

دی چشماش شد چهارتا و مثل فشنگ اومد آخه اگه بودی اون موقع که خوردی زمین قیافشو می دیدی می فهمی

 سمت تو.

 آهان اآلن می خوای نتیجه گیری کنی که منو دوست داره ؟

 سرشو تکون داد و گفت : آره

می گما اگه تو به جای این که انقدر از این فکرای مزخرف بکنی یکم فقط یکم مغزتو موقع امتحانا به کار مینداختی 

 این وضعه نمره هات نبود .

 گه نمره هام چشه؟م

 .. خیلی هم عالیه . 03هیچی فیزیک 

 معلم فیزیکمون بد صحیح می کنه

 معلم ریاضیتون چی؟

 پاشو بریم تو دیگه داری زیادی حرف میزنی معلومه پات خوب شده

 دستشو گرفتم و راه افتادیم سمت خونه

 تا وارد شدیم مامان اومد جلو و گفت پات چطوره؟

 علی کردم که شونه هاشو باال انداخت و گفت من نگفتمنگاهی به امیر 

 امیر حسین که کنارش نشسته بود لبخندی زد و گفت این جوری نگاه نکن پرسیدن منم جواب دادم

 چشم غره ای بهش رفتم و رو به مامان گفتم هیچیم نیست بابا سالمم

 ر حیاط می دوییچند وقت دیگه می خوای شوهر کنی اونوقت عین بچه های دو ساله دو

 بیخیال دیگه مامان گفتم که خوبم

 مامان دیگه حرفی نزد و رفت آشپزخانه

 روز خیلی خوبی داشتیم با شوخی های امیر حسین فضای گرمی به وجود آمده بود

آخرای شب در حالی که همه خواب بودن خواب به چشمانم آمد و کتاب را بستم و به سمت اتاق خواب رفتم که 

 میر علی از پشت توجهم را جلب کرد برگشتمو دیدم شاخه گلی را به سمتم گرفته با لبخند گفت : ببخشیدصدای ا

 خندیدم و گفتم : از باغچه کندی ؟ بیچاره زن آیندت چه شوهر خسیسی گیرش میاد

 خندید و گفت : لوس نشو همینم زیاده تقصیره من نبود که تو جلوی پاتو نگاه نمی کنی

 ماشاهلل ... رو که نیست

 خندید و گفت سنگ پاست حاال می گیریش ؟
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 گل را از دستش گرفتم لبخندی زدم و گفتم ممنون پسر خاله گلم و بعد هم وارد اتاق شدم

ترنم با آرامش خوابیده بود پتو را رویش کشیدم و دفتری را که چند روز پیش با کمک پریا درست کرده بودم را باز 

 ر اولین صفحه گذاشتم و زیرش نوشتم از طرف پسر خاله ی خلم.... کردم و شاخه گل را د

 

 

 

 فصل سوم

به یاد آن لحظات لبخندی زدم و صفحه ی دوم دفتر را باز کردم و رویش دست کشیدم اما هیچ عالمت یا نشانه ای 

 نبود که خاطرات را برایم یاد آوری کند آخر سر ترنم را صدا کردم : ترنم ؟ترنم؟

 بله؟

 یک دقیقه بیا....

 چند لحظه بعد آمد و گفت چی کار داری زود بگو باید برم

 ترنم بیا اول این صفحه رو بخون

 ترنم شروع کرد به خواندن

 امروز با پریا و مرجان بیرون رفتیم تصادف کردیم و....

 همین جا که رسید گفتم : خیلی خب بدش به من

 ه طرفش رفتمو گفتم بدش به من ببینم مگه کار نداشتیچی چیو بدم به تو تازه جالب شده ب

 ولی آخه....

 با بی میلی دفتر را به دستم داد و رفت یادم آمد ......

 سالم بود به خانه ی پریا دوست صمیمی ام رفت 01سال پیش زمانی که  5دقیقا 

دقیقه بعد از این که رسیدم صدای ترمز  قرار بود مرجان هم کالسی مان هم به آنجا بیاید و با هم بیرون برویم چند

 ماشینی

توجهم را جلب کرد و وقتی برگشتم دیدم مرجان با یک ماشین مدل باال پشت سرمه از ماشین پیاده شد و گفت : 

 سالااام دوست گلم

 سالم مبارکه کی ماشین خریدی؟ -

 ن بریم.....مال خودم نیست که مال بابامه وقتی رفت بیرون ورش داشتم امروز با ای

 مگه گواهی نامه داری؟ _

 نه ولی کالس رفتم بلدم برونم چند وقت دیگه گواهی نامه هم می گیرم.

 دیوونه شدی ؟ من که نمیام .... _

 خودتو لوس نکن دیگه بابا خیلی حال می ده.

 همین موقع پریا هم از خانه بیرون آمد و گفت: سالم بچه ها چرا نمیاین تو؟ چه خبره؟

 سالم . هیچی بابا مرجان خل شده می گه با این ماشین بریم. _

 پریا گفت : خب مگه بده ؟ من که اصال حوصله ی پیاده روی نداشتم دستت درد نکنه مرجان خدا عمرت بده.....

 چی می گی پری؟ مرجان که گواهی نامه نداره ماشینو می زنه به در و دیوار حاال بیا درستش کن.... _
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 گفت : اه تبسم عین پیر زنا می مونی همش داری غر می زنی بچه ها سوار بشین بریم.مرجان 

پریا جلو نشست و من پشت خدا رو شکر سالم رسیدیم پاساژ و خریدامونو کردیم رانندگیش خوب بود فقط ترمز 

 گرفتنش آدمو نصفه جون می کرد.

مدام می پیچید جلوی ماشین و مرجان که کالفه  تا پسر بودن 4یا  3که توش  612موقع برگشت در اتوبان یک 

شده بود و تا حدی هم ترسیده بود سرعت ماشینو بیشتر کرد تا شاید از شرشون خالص بشیم اما بهتر نشد که بد تر 

هم شد سرعت ماشینشان را انقدر زیاد کردند و یک دفعه پیچیدند جلوی ماشین که مرجان کنترل ماشینو از دست 

 که به آن ها نزند به جدول خورد وقتی ماشین ایستاد به دقیقه نکشید که ماشینی از پشت زد بهمون .داد برای این 

همون موقع که به جدول خوردیم در رفت . مرجان پیاده شد و شروع کرد دعوا کردن با راننده ی ماشینی که  612

تم و از شیشه ی ماشین راننده را دیدم بهمون زده بود من که از کمر درد نمی تونستم از ماشین پیاده بشم برگش

سانتی بلند تر بود مرجان تند تند حرف می زد و می گفت  01ساله بود با قد بلند که از مرجان شاید  62 62پسری 

 : آقا مگه ماشین به این گندگی رو ندیدی؟

 خب خانم شما یکدفعه زدی رو ترمز...

 گ بزنیم پلیس.مقصر شمایین که از پشت زدین اصال صبر کنید زن

 پریا که تا اون موقع فقط نگاه می کرد از ماشین پیاده شد و گفت چی می گی مرجان ..

 و بالفاصله از راننده عذر خواهی کردو گفت یک دقیقه بیا.

 مرجان با حالت عصبی گفت چی کار داری پری؟

 دیوونه شدی زنگ بزنی پلیس تو مسئول میشی چون تو گواهی نامه نداری.

رجان با شنیدن این جمله یخ کرد و رنگش پرید با چشمانی که به اشک نشسته بود به پریا نگاه کرد و گفت : حاال م

 چه خاکی به سرم بریزم پری ؟ بابام منو می کشه..

من که تا اون موقع توی ماشین نشسته بودم به زور از ماشین پیاده شدم و در حالی که دستم به گردنم بود با کلی آه 

 ناله جلو رفتم و گفتم صبر کنید من اآلن با این آقا حرف می زنم به نظر منطقی میاد شاید قبول کنه. و

جلو رفتم و با صدایی که از زور درد در نمی آمد سالم کردم و گفتم : ببخشید آقا راستش رو بخواین دوست من 

ی دونید که مقصرید و شما از پشت زدید گواهی نامه نداره و این ماشین هم مال خودش نیست شما خودتون خوب م

 اگه ممکنه به پلیس زنگ نزنین و ...

به میان حرفم پرید و گفت : یعنی چی خانم ؟ وقتی دوست شما گواهی نامه نداره من برای چی باید خسارت بدم؟ 

 ایشون بودن که یکدفعه وسط اتوبان ترمز کردن..

 ین که تقصیرما نبود..بله آقا می دونم ولی فکر کنم خودتون هم دید

او که حسابی کالفه و عصبی بود دستش را کرد الی موهاشو گفت : بسیار خب حق با شماست اگر پلیس هم بیاد من 

 مقصرم حاال بگین خسارتش چقدر میشه تا بدم ؟ من خیلی عجله دارم باید برم.

م : مرجان خودت با ایشون صحبت کن من که دیگه از زور درد نای حرف زدن نداشتم مرجان را صدا کردم و گفت

 قبول کردن خسارت رو بدن

 مرجان که چشم هاش از خوشحالی برق می زد من را بغل کرد و. گفت : عاشقتم تبسم مرسی.

 پریا همون موقع جلو آمد و دست منو گرفت و گفت : تبسم خوبی؟ ببینمت .. چت شده ؟ شدی عین گچ دیوار ..
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 ک کن سوار ماشین بشم .گردنم درد می کنه پری کم

 پریا با چشمانی که نگرانی درآن موج می زد منو نگاه کرد و گفت : اینطوری که نمیشه چند دقیقه صبر کن.

 و بالفاصله به سمت مرجان رفت و گفت مرجان تبسم حالش خوب نیست گردنش درد می کنه باید ببریمش دکتر .

 د به پریا نگاهی کرد و گفت : حال دوستتون خوبه؟آن آقا که حاال نگاهش رنگ نگرانی گرفته بو

 نه راستش گردنش خیلی درد می کنه .

 مرجان نگران به سمت ماشین اومد و گفت : تبسم خوبی؟ ببینمت

وقتی برگشتم نگاهم کرد و گفت : وای خدا تو که اآلن خوب بودی چرا یک دفعه این طوری شدی؟صبر کن اآلن 

 میام

 و آن آقا رفت و رو به پریا گفت : پریا برو سوار شو بریم بیمارستان. و بعد به سمت پریا

و به آن آقا نگاه کرد و گفت : تو رو خدا ببخشید حال دوستم خیلی بده باید بریم بیمارستان ممکنه ازتون شماره ای 

 داشته باشم تا بعدا در مورد تصادف صحبت کنیم ؟

نگاهی کرد و گفت من دوستم پزشکه دارم می رم پیشش تو بیمارستان کار  آن آقا که حاال نگران شده بود به ماشین

 می کنه اگه بخواین می تونیم بریم اونجا.

 مرجان که خوشحال شده بود گفت : واقعا ؟ وای خیلی ممنون پس شما جلو برید.

م درد دیگه نمی تونست و بالفاصله مرجان و پریا سوار شدن پریا برای این که مراقب من باشد عقب نشست و من که

 رو تحمل کنم چشمام را محکم روی هم فشار دادم و دستام رو روی دهنم گذاشتم تا داد نزنم .

 نمی دونم چقدر گذشت تا به بیمارستان رسیدیم و آن آقا گفت اینجا بشینید تا من دوستم رو صدا کنم .

 ن هستند.چند دقیقه بعد او با یک دکتر از اتاق خارج شد و گفت : ایشو

 دکتر نگاهی به ما کرد سالمی کرد و مرا به سوی اتاق همکارش راهنمایی کرد .

چند ساعت بعد من با یک گردنبند به گردنم همراه مرجان و پریا و آن آقا که فهمیدیم اسمش تیرداد است از 

ودم مرجان و تیرداد در دوستش آرش خداحافظی کردیم و از بیمارستان خارج شدیم . گویا زمانی که من در مطب ب

مورد خسارت ماشین صحبت کرده بودند وقرار بود یک روز با هم به تعمیر گاه بروند و خسارت ماشین را تیرداد 

 پرداخت کند.

 از بیمارستان که آمدیم از تیر داد تشکر کردم و گفتم : خیلی ممنون امروز خیلی زحمت کشیدین.

ی نکردم امیدوارم زود تر خوب بشین و رو به مرجان گفت بابت ماشین هم لبخندی زد و گفت : خواهش می کنم کار

 عذر می خوام شرمنده.

 مرجان گفت : خواهش می کنم من هم مقصر بودم بازم ممنون. خدا نگه دارتون.

همگی خداحافظی کردیم با ماشین پدر مرجان که حاال صندوق عقبش تقریبا صاف شده بود به خانه هایمان رفتیم 

 جان وقتی من را رساند عذر خواهی کرد و گفت : ببخشید تبسم تقصیرمن بود.مر

 چی رو ببخشم ول کن بابا پیش میاد

مرجان با چشمانی که نگرانی در آن موج می زد به منو پریا نگاهی کرد و گفت : وای حاال بابامو چی کار کنم می 

 کشتم.

 خنده اضافه کرد خودمونیما خوشتیپ بود. پری گفت : تقصیر تو نبود که اون از پشت زد و با
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با کلی شوخی و خنده از آنها خداحافظی کردم و برگشتم خانه که با استقبال نه چندان خوشایندی از طرف خانواده رو 

ساعت باز خواست به اتاقم رفتم و دفترم را باز کردم و تمام اتفاقات را نوشتم دفتر را بستم و  0به رو شدم و بعد از 

 انم را به دست خواب سپردم.... چشم

 

 

 

 فصل چهارم

 سه روز بعد از آن ماجرا مرجان بهم زنگ زد

 الو...

 الو سالم تبسم خوبی؟

 سالم مرسی تو خوبی؟

 ممنون منم خوبم تبسم جونم یک خواهشی دارم

 چی شده؟

 امروز قرار با آقا محمودی برم تعمیر گاه باهام میای؟

 آقای محمودی کیه؟

 بابا همون رانندهه دیگه تیرداد.....

 آهان خب من واسه چی بیام؟

 نمی خوام تنها باشم بیا دیگه جون من......

بابا من هنوز گردنبند به گردنمه می خوای این دفعه پریا رو ببر نوبتی هم باشه نوبته اونه که یک بالیی سرش 

 بیاد.......

 دم خونتون منتظرم..... 5زنم . ساعت خودتو لوس نکن دیگه به پری هم زنگ می 

 ولی...

 خداحافظ

 و بالفاصله گوشی را گذاشت.

با خودم گفتم : ای خدا امروز دیگه قرار چه بالیی سرم بیاد آخه یکی نیست بگه تو که بلد نیستی رانندگی کنی واسه 

 چی جو گیر میشی

 اون بدبختو بگو الکی الکی مقصرم شد...

 آمد دم خانه سوار ماشین شدم و بعد از احوال پرسی گفتم : پری کو؟مرجان  5سر ساعت 

 نیومد.

 پیچوند؟

 امشب مهمون دارن گفت باید بمونه خونه کمک کنه...

 آهان آره حواسم نبود گفته بود. خیلی خب بریم که زودتر برگردیم واسه فردا کلی کار داریم.

خوشرویی سالم و احوال پرسی کردیم با تعمیر کار صحبت کردیم و نیم ساعت بعد رسیدیم تیرداد هم آمده بود با 

 قرار شد دو روز بعد تیرداد و مرجان برای گرفتن ماشین برن.
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وقتی از تعمیرگاه بیرون آمدیم تیرداد اصرار کرد که ما را برساند . مرجان هم که همیشه از پیاده رفتن بیزار بود با 

 وار شدم چون مسیر مرجان نزدیک تر بود اول او را رساندخوشحالی قبول کرد و من هم ناچار س

 دم در خانه ازش تشکر کردم و گفتم : خیلی لطف کردین ممنون

 خواهش می کنم کاری نکردم

 خدانگه دارتون

 ببخشید....

برگشتم نگاهش کردم که شماره ای را که روی یک تکه کاغذ کوچک نوشته بود جلوم گرفت و گفت : اگه زنگ 

 نین خوشحال میشم .بز

 نگاهش کردم پر تمنا نگاهم می کرد

 بی اختیار دستم را جلو بردم و کاغذ را گرفتم و بالفاصله پیاده شدم و او سریع رفت.

نگاهی به شماره کردم و گفتم : بشین تا من زنگ بزنم و بعد کاغذ را در سطل آشغال نزدیک خانه انداختم و با خیال 

 یدم مهزیارآمده است.راحت رفتم خونه که د

 مهزیار پسرعموم است که یک سال از خودم بزرگتره و چون دانشگاهش نزدیک خونه ماست گاهی به خونه ما میاد..

 به به سالاااااام پسر عمو خوبی؟

 سالم.ممنون . تو چرا این شکلی شدی؟

 چه شکلی ؟ خوشگل شدم؟ خب خوشگل که بودم این که تعجب نداره..

 منظورم گردنبند... نه با نمک

 آهان جات خالی تصادف کردم ...

 خنده ی بلندی کرد و گفت : همین یکی رو کم داشتی که دیگه تکمیل شدی چقدر بهت میاد..

 کوفت . برو خودتو مسخره کن.

 حاال جدی چطوری تصادف کردی ؟

 ی سوزه...ماجرا را برایش تعریف کردم که با خنده گفت : اون بدبختو بگو دلم براش م

 با بی خیالی شانه ای باال انداختم و گفتم : خب تقصیراون بود.

 آره خب . تو راست می گی......

 پس چی فکر کردی منم مثل خودت دروغ گویم...

 برو روتو کم کن.

 آن شب هم با شوخی و خنده گذشت مهزیار هر وقت می آمد فضای خونه را شاد می کرد .

ی کرد و رفت و من به اتاقم آمدم که بالفاصله ترنم هم آمد تو گفت : تبسم چرا بهم نگفتی دو ساعت بعد خداحافظ

 نامرد؟

 چی رو ؟

 دوست پسرتو ...

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 خب نمی خوای بگی نگو ولی من خودم دیدم.
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 چی رو دیدی؟

 دوست پسرتو البته درست ندیدم ولی قیافش خوب بود بهت میاد.

 زده به سرت انقدر کتاب نخون دیوونه شدی. دیگه شک ندارم که

 نخیر خانم خودم دیدم از ماشینش پیاده شدی .

 آهان گرفتم تیرداد و می گی؟

 خب اسمش قشنگه حاال تیرداد یعنی چی؟

خدا شفات بده اون که دوست پسرم نیست روانی اون همون راننده ایه که باهاش تصادف کردیم وقتی ماشینو 

 اه اول مرجانو رسوند بعد منو....گذاشتیم تعمیرگ

 آره تو گفتی منم باور کردم خودم دیدم یک چیزی بهت داد...

 آره شماره داد منم انداختم دور

 چی انداختی دور؟ خیلی خری ....

 اووووه درست حرف بزن اصال ببینم تو کجا بودی که همه چیزو دیدی؟

 دیدی منم قایم شدم مزاحم نشم...من داشتم از روبه رو میومدم حواست نبود منو ن

 چه واسه خودت بریدی و دوختیا نخیر خانم هیچ خبری نیست حاال برو بگیر بخواب.

 باشه شب به خیر ولی بازم می گم خیلی خنگی حیف بود...

 باشه مال تو ......

 خنده ای کرد و گفت : شب به خیر

 شب به خیر 

 

 

 

 فصل پنجم

 که با ضربه ای که به در خورد به خودم آمدم و گفتم : بله؟غرق در خاطرات بودم 

 صدای امیر علی را شنیدم که گفت : میشه بیام تو؟

 آره بیا تو .....

 آمد داخل و در را بست و گفت : راستش می خواستم باهات حرف بزنم

 خب بگو.....

 راستش.... یعنی چجوری بگم...

 از چه گندی زدی ؟انقدر صغری کبری نچین بگو ببینم ب

 گندی نزدم که ... ای بابا من چرا هروقت میام سراغ تو همینو می گی؟

 چون فقط وقتی که یک خراب کاری بکنی میای سراغ من.

 نه این دفعه کاری نکردم می خوام یک کاری بکنم البته با کمک تو...

 خب بگو ببینم چی شده.

 م...راستش ......مممم یعنی می دونی می خواست
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 ای بمیری خب بگو چته دیگه .

 می خوام با ترنم حرف بزنی ببینی نظرش راجع به من چیه.

داشتم شاخ در می آوردم حتی فکرشم نمی کردم که امیرعلی اینطوری به ترنم فکر کنه به نظرم همیشه به چشم 

 نگاهش عوض شده باشه...سال  4برادری نگاهش می کرد ولی حاال که دارم فکر می کنم می گم شاید تو این 

 داشتم فکر می کردم که امیر علی گفت : تبسم ؟ تبسم کجا رفتی؟

 هان ؟ چیه؟

 می گم چی شد ؟ چرا رفتی تو فکر؟

 هیچی ... ولی خیلی نامردی چرا زودتر نگفتی ؟

 خنده ای کرد و گفت : حاال کمکم می کنی؟

 وا مگه خودت زبون نداری؟ برو ازش بپرس دیگه.

 دارم ولی تو خوب می دونی چجوری آدما رو به هم برسونی. چرا

 دیگه چی؟

 دوستت پریا رو یادت رفته ؟

 لبخندی زدمو گفتم : خیلی خب حاال برو بیرون ببینم چه خاکی به سرم کنم.

 مرسی تبسم به خدا عاشقتم .

 الزم نکرده برو بیرون ببینم.

م بیرون مامان در آشپزخونه بود و امیر علی رفته بود . رفتم تو نیم ساعت بعد دفتر را روی تخت گذاشتمو رفت

 آشپزخونه و گفتم : به به مامان خوشگلم چطوره؟

 چه عجب از اتاقت اومدی بیرون.

 مممممم چه بویی میاد ناهارچی داریم ؟

 باقالی پلو .

 وای مرسی راستی ترنم کجاست؟

 می خواستی کجا باشه ؟ تو اتاقشه دیگه .

 آشپز خونه بیرون آمدم و رفتم دم اتاق ترنم ضربه ای به در زدم که گفت : بیا تو .از 

 سالام

 سالم چه خبر شده؟

 وا مگه قراره خبری بشه؟

 مشکوک می زنی.... خبریه؟

 نه اومدم حالتو بپرسم بده؟

 کمکم کرد روی تخت بنشینم و گفت : به حق چیزای ندیده .

ارش داشتم اینطوری باهاش حرف می زدم داشتم فکر می کردم که بحثو چطوری راست می گفت : من هروقت ک

 شروع کنم که گفت : تبسم چی شده ؟ من که می دونم یک چیزی هست پس خودت بگو...

 نه بابا چه چیزی.... راستی شنیدی امیرعلی می خواد ازدواج کنه؟
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 چی؟!!

 گی.آره امروز بهم گفت کسی نمی دونه ها فعال به کسی ن

 واقعا ؟ نمی دونستم .

 آره من که خیلی خوشحال شدم تو چی؟

 با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت : آره منم خوشحال شدم

لبخندی زدم و ادامه دادم ولی بیچاره زنش چجوری می خواد اینو تحمل کنه کار هر کسی نیست... حرفی نزد چقدر 

 ادم راستی حدس بزن عروس کیه؟دلم می خواست صورتشو می دیدم ادامه د

 چمیدونم به من چه؟

 یکم به آیکیوت فشار بیار .....

 حوصله ندارم تبسم ول کن تو رو خدا.

با بیخیالی بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم : بیچاره امیرعلی که باید یک همچین عروس بی حوصله ای رو تحمل 

 کنه .

ه ترنم از پشت لباسمو کشید و در رابست و گفتی : چی گفتی؟ جون من دوباره داشتم در را باز می کردم تا برم ک

 بگو...

 چی شد ؟ تو که حوصله نداشتی....

 اذیت نکن دیگه جون ترنم بگو ..... امیر علی چیزی گفته؟؟؟؟

رستاد منم منو فآن قدر با ذوق پرسید که دلم نیامد اذیتش کنم برای همین گفتم : آره می خواست ببینه نظر تو چیه 

 فهمیدم نظرت چیه حاال برو اونور می خوام برم.

 وایسا ببینم ..... می خوای چی بهش بگی؟

 هیچی می خوام بگم بیاد تو رو برداره ببره از شرت راحت بشیم.

هیچی نگفت خوب می دونستم اآلن انقدر خوشحاله که حواسش نیست جوابمو بده وگرنه تا اآلن حتما یک دعوای 

ست و حسابی باهم کرده بودیم از اتاق آمدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم موبایلو برداشتمو شماره امیرعلی را در

 گرفتم یک بوق خورد و بالفاصله امیرعلی برداشت

 الو...

 سالم پسر خاله چطوری؟

 با صدایی که دلهره و نگرانی در اون موج می زد جواب داد : سالم تبسم خوبم چه خبر؟

 نون منم خوبممم

 ببخشید یادم رفت بپرسم خب خوبی دیگه حاال چه خبر؟

 سالمتی زنگ زدم حال خاله اینا رو بپرسم خوبن؟

 آره همه خوبن ...

 راستی تو چرا بدون خداحافظی رفتی؟

 او که انگار دیگه صبرش تمام شده بود تند تند جواب داد : ببخشید من غلط کردم حاال نمی گی چی شد؟؟؟؟

 چی چی شد؟
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 وای تبسم بگو دیگه دیوونم کردی

 آهان فهمیدم چی رو می گی قربون دستت بیا برش دار ببرش ما راحت بشیم.

 دروغ می گی...

 وا مگه مثل تو مریضم.

 وایییییییی تبسم مرسی خیلی گلی.

 خواهش می کنم دیوونه بقیش دیگه پای خودت .

 باشه مرسی.

 کاری نداری من برم؟

 داحافظ.نه خ

 خداحافظ.

تلفن راقطع کردم و روی تخت نشستم دفتر خاطراتم کنارم بود آرام لمسش کردم و به یاد حرف امیر علی افتادم که 

 گفت : دوستت پریا رو یادت رفت؟

 لبخندی زدم و دراز کشیدم تمام خاطرات مثل یک فیلم از جلوی چشمانم رد شد... 

 

 

 

 بعد از ظهر ۰۲:۱۰, ۱۹۳۱تیر  ۱۰ [post_old.gif]تصویر:  

 

/t976034.html  
 

- **maryam **-  
 

 فصل ششم

 چند هفته ای از ماجرای تیرداد می گذشت دیگه ندیده بودمش و تقریبا فراموشش کرده بودم 

ویل می د تحکالس داشتیم و قرار بود بعد از کالس پریا به خانه ی ما بیاید تا تحقیقی را که بای 4یک روز تا ساعت 

رسیدیم که دیدم مهزیار هم آمده پریا که فهمید مهزیار هم هست گفت : پس  4331دادیم با هم تمام کنیم ساعت 

 من مزاحم نمیشم تبسم بزار واسه فردا .

 مزاحم چیه دیوونه مهزیار چی کار به ما داره ما تو اتاقیم .

 ولی آخه...

 منتظره. دستشو گرفتم و گفتم : بیا بریم تو مامان

وقتی رفتیم تو با همه سالم و احوال پرسی کردیم . به مهزیار که رسیدیم گفتم : خب اینم پسر عموی من مهزیار 

 ایشونم دوست من پریا

مهزیار با خوشرویی سالم و احوال پرسی کرد و پریا هم جوابش را داد خوب می دونستم پریا از اون وضع خیلی 

 ب دیگه ما بریم تو اتاق پری بیا بریم راضی نیست برای همین گفتم خ

 پریا از همه عذر خواهی کرد و رفتیم تو اتاق که بالفاصله گفت : چرا نگفته بودی پسرعموت اینجاست ؟
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 وا مگه من علم غیب دارم از کجا می دونستم .

 خیلی خب بیا کار این تحقیق هم تموم کنیم زودتر برم .

 تمام شد که پریا هم بالفاصله بلند شد و گفت : خب اینم از این ...من دیگه برم.دوساعتی طول کشید ولی باالخره 

 کجا ؟ حاال بشین چقدر عجله داری؟

 نه می دونی که مامان رو تاریکی هوا حساسه ...

 خیلی خب باشه بهشون سالم برسون.

صله سوئیچ ماشینش را برداشت و گفت از اتاق آمدیم بیرون و پریا از همه خداحافظی کرد که دیدم مهزیار هم بالفا

 خب دیگه منم با اجازتون برم پریا خانم می خواین برسونمتون؟

 پریا سرشو پایین انداخت و گفت : خیلی ممنون راه دور نیست پیاده برم راحت ترم .

 ولی مامان انقدر اصرار کرد که پریا مجبور شد قبول کند 

 مادر من خوبه می دونی پریا خوشش نمیاد آخه واسه چی اصرار می کنی؟وقتی رفتند رو به مامان گفتم : آخه 

 وا خب دختر مردمو تنهایی بفرستیم خونه؟ آخه این درسته ؟

 بلند شدم و درحالی که به سمت اتاق می رفتم گفتم : خدا به دادم برسه فردا پریا کچلم می کنه.

عجب دیدم که کوچکترین حرفی نمی زنه برام خیلی جالب بود فردا سر کالس منتظر غرغرای پریا بودم اما درکمال ت

 ولی به روی خودم نیاوردم .

سه روز بعد وقتی دم دانشگاه داشتم با پریا خداحافظی می کردم در کمال تعجب دیدم که مهزیار کنار ماشینش 

 د .ایستاده و داره مارو نگاه می کنه وقتی منو دید برایم دست تکان داد و به طرف ما آم

 با خنده گفتم : به به ببین کی اینجاست به حق چیزای ندیده ..

 لبخندی زد و گفت : علیک سالم

 سالم

و پریا هم نگاهی به او کرد و شروع به احوال پرسی کردند و سریع گفت :خب دیگه تبسم فردا می بینمت و رو به 

 مهزیار گفت : با اجازتون خدانگه دار

 بود که مهزیار گفت : پریا خانم کجا ؟ بفرمایید می رسونمتون  ولی هنوز یک قدم نرفته

 نه خیلی ممنون راه نزدیکه خودم میرم

 ولی مهزیار همچنان داشت اصرار می کرد 

آخر سر خسته شدم و دست پریا رو گرفتم در ماشینو باز کردم و گفتم : قربونت برو سوار شو وگرنه این مهزیار 

 .حاال حاالها ول نمی کنه

با لبخندی سوار شد و من و مهزیار هم سوار شدیم در تمام طول راه حواسم به مهزیار بود که از آینه فقط پریا را نگاه 

 می کرد وقتی پریا پیاده شد با خنده گفتم : پسر عمو عاشق شدی؟

 مهزیار رنگش پرید و گفت : چی ؟ چرا چرت و پرت می گی؟

 ریا شدی ..هیچی بابا شوخی کردم . آخه شبیه پ

 یعنی چی؟

 تازگیا براش یک خواستگار اومده فکر کنم عاشق شده آخه کال تو یک دنیای دیگست.
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 مهزیار با رنگی پریده نگاهی بهم کرد و با ناراحتی گفت : واقعا ؟ قراره عروسی کنند؟

 با لبخند گفتم : آره ایشاهلل چند ماه دیگه

د دقیقه پیش خبری نبود مطمئن بودم که از پریا خوشش آمده برای همین حالش خیلی گرفته شد دیگه از مهزیار چن

 ادامه دادم : البته تو می خوای پا پیش بزار تا دیر نشده .فکر نکنم پریا ازت بدش بیاد

 چرا چرت و پرت می گی ؟ باز زده به سرت؟

ساله هم قیافتو می دید  2یک بچه ی  دم در خانه بودیم از ماشین پیاده شدم و از شیشه ماشین گفتم : پسر عمو اگه

 می فهمید من که می گم تا دیر نشده یک کاری بکن حیفه ها... 

 و بدون این که منتظر حرفی از طرف او بشم به سمت خانه رفتم .

 شک نداشتم که عاشق پریا شده و به نظرم پریا هم از او بدش نمی آمد 

خواستگار داشت اما دوماه پیش و همون موقع هم پریا جواب رد را  درمورد خواستگار دروغ نگفتم پریا واقعا یک

 داده بود با خوشحالی روی تخت دراز کشیدم .از تصور ازدواج آن ها هم خوشحال می شدم .

چند روزبعد توی اتاقم بودم و داشتم درس می خواندم که موبایلم زنگ خورد مهزیار بود گوشی را برداشتم و گفتم : 

 و چطوری؟سالم پسر عم

 سالم ممنون تو خوبی؟

 مرسی چه خبر؟

 تبسم راستش ..... راستش می خوام با دوستت حرف بزنی .

 درحالی که از خوشحالی داشتم پرواز می کردم ولی بابی خیالی گفتم : راجع به؟

 یعنی تو نمی دونی؟

 خنده ای کردمو گفتم : باشه حرف می زنم 

 ممنون کی خبرشو میدی؟

 الس نداریم بزار واسه سه شنبه می بینمش بهش می گمفردا ک

 سه شنبه؟

 خب آره مگه چیه؟

 حاال نمیشه امروز ازش بپرسی؟

 ای بابا چقدر هولی.. باشه اآلن بهش زنگ می زنم خوبه؟

 آره ممنون پس فعال خداحافظ

 خداحافظ

 بالفاصله شماره پریا را گرفتم و گفتم : سالم پری جونم خوبی؟

 مرسی تو خوبی؟ سالم

 ممنون چه خبرا؟

 سالمتی خب چیه باز سوال داری؟

 سوال چی؟

 راجع به امتحان دیگه 
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 آهان نه یک سوال دیگه دارم 

 چی؟

 می گم....

 چی می گی؟

 آهان می گم فردا میای بریم بیرون؟

 کجا؟

 بریم رستوران خسته شدم بابا بریم یکم بگردیم

 با هم رفتیم رستوران چی می گی تبسم ما دیروز 

 خب اشکالش چیه فردا هم میریم

 خیلی خب همون رستوران همیشگی؟

 نه بریم یک جای رمانتیک.

 چی؟!!! تبسم حالت خوبه؟

 آره چرا بد باشم؟ وایسا حاال جاشو بهت خبر می دم 

 ای خدا از دست تو . باشه 

 کاری نداری؟

 نه خداحافظ

 خداحافظ

 زدم به مهزیار و گفتم :سالم  چند دقیقه بعد زنگ

 سالم خب چی شد؟

 مهزی یک رستوران خوب می شناسی؟

 آره می شناسم چطور؟

 خب دستت درد نکنه آدرسشو بده

 واسه چی؟

 واسه این که قراره فردا با پری بریم رستوران 

 ای خدا منو اینجا کاشتی بعد واسه خودت قرار می زاری؟

 من شما بری رستوران ؟خب دیوانه قراره به جای 

 چی؟!!

 حاال می گی یا نه؟

 باشه یادداشت کن.

 اونجا باش 0آدرس را یادداشت کردم و گفتم : یادت نره ها فردا ساعت 

 نه حواسم هست ممنون تبسم 

 خواهش می کنم کاری نداری ؟

 نه خداحافظ
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 آنجا باشد  0آن شب با پریا صحبت کردم و قرار شد او هم ساعت 

دم در رستوران بودم هر چقدر سعی کردم خودمو کنترل کنم نرم نشد داشتم از فضولی می  0331ردا ساعت ف

مردم وقتی رسیدم دیدم یک شاخه گل رز دست پریا است و در حالی که از خجالت سرخ شده داره غذا می خوره 

ان بیرون آمدم و در دل گفتم :دمت مهزیار هم درحالی که به پریا نگاه می کرد داشت می خورد با خنده از رستور

 گرم تبسم یک عروسی افتادیم. 

عصر آن روز پریا زنگ زد و اول یکم فحشم داد و بعد هم با خوشحالی تعریف کرد که قراره مادر مهزیار باهاشون 

 تماس بگیره و برای خواستگاری برن . 

ه ماه بعد مهزیار و پریا عقد کردند قرار بود یک سال کار ها خیلی زودتر از آنچه که فکرشو می کردم اتفاق افتاد و س

عقد باشند و بعد هم عروسی بگیرند هیچ وقت روز عقدشونو فراموش نمی کنم پریا با لباس شیری رنگ بلندی که به 

تن داشت با موهای فر شده دورش و شال حریری که سر کرده بود و آرایش ملیحی که داشت فوق العاده زیبا و 

 ده بود و مهزیار هم با کت و شلوار قهوه ای و لباس کرم رنگ و کروات قهوه ای خیلی خوشتیپ شده بود خواستنی ش

هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی که پریا داشت از پله های ساختمان باال می رفت و مهزیار هم پشت سرش و من 

 اد در آغوش مهزیار هم پشت آنها داشتم فیلم می گرفتم پاشنه ی نازک پریا شکست و پریا افت

مهزیار خوشحال از همچین اتفاقی محو تماشای پریا بود ولی پریا درحالی که اشک در چشماش جمع شده بود گفت : 

 حاال چی کار کنم چجوری با این کفش راه برم؟

 کن  تچون لباسش بلند بود کفش ها پیدا نبود برای همین کفش مشکی رنگ خودم را در آورد و گفتم بیا اینو پا

مهزیار پاشنه ی کفش دیگر را شکست و آنها را به دست من داد کفش من برای پریا گشاد بود و کفش او برای من 

تنگ ولی باز هم پریا راضی شد و لنگان لنگان به سمت اتاق عقد رفت آن شب وقتی به خانه برگشتم پاهام سرخ 

 طرات خوب آن روز به خواب رفتم... شده بود حتی نمی تونستم پامو روی زمین بزارم ولی با خا

 

- **maryam **-  
 

 فصل هفتم 

 غرق در رویای آن سال بودم و خاطرات فوق العاده ای که داشتیم با صدای ترنم به خودم آمدم 

 تبسم؟ تبسم کوشی؟

 بله ؟ تو اتاقم

 وارد اتاق شد و گفت : وا چرا جواب نمی دی یک ساعته دارم صدات می کنم 

 خشید حواسم نبود چی کار داری؟بب

 خواستم بگم منو مامان داریم میریم خونه ی عمه دنیا 

 اونجا میرین چی کار؟

 یادت رفته مهمونیه دیگه با تو هم حرف زد قرار شد بیای 

 نه ولش کن حوصله ندارم خونه باشم راحت ترم بگین سرش درد می کرد

 باشه هر طور راحتی چیزی نمی خوای؟
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 ه سالمت نه ب

 خداحافظ

دقیقه بعد صدای بسته شدن در را شنیدم آهنگ آرومی را گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم چشمانم داشت  01

گرم می شد که صدای چیزی از بیرون توجهم را جلب کرد آروم بلند شدم ضبط را خاموش کردم و به سمت هال 

 می کند بی اختیار جیغ کشیدم و گفتم کی اونجاست؟رفتم که لحظه ای حس کردم سایه شخصی روی بدنم سنگینی 

 جوابی نشنیدم دوباره تکرار کردم : گفتم کی اونجاست؟

صدای شکسته شدن ظرفی باعث شد شکم به یقیین تبدیل بشه برای همین از ته دل جیغ کشیدم که یکدفعه دستی 

 ی سرت میاریم که پشیمون بشی دهانم را محکم گرفت و صدایی از روبه رو گفت : ساکت باش وگرنه بالی

بی اختیار پاهام شروع به لرزیدن کرد و روی زمین افتادم و او دستش را برداشت گویی متوجه شده بود آن قدر حالم 

بد شده که توان جیغ کشیدن ندارم صداهای مبهمی می شنیدم تمام بدنم می لرزید صدای کسی را شنیدم که گفت : 

 بیا اینجا حالش خوب نیست 

 دیگر هیچ نفهمیدم

 وقتی بیدار شدم صدای مامان را شنیدم که گفت : ترنم بیا بیدار شد 

 با گریه به من گفت : ببینمت خوبی؟ چت شد؟ دزد اومده بود؟

 من هم گریم گرفت تمام ماجرا را برایش تعریف کردم که گفت : فدای سرت مادر خدا رو شکر که تو سالمی...

 رد و گفت : مامان بیا ببین چی کم شده به آقایون بگوترنم مامان را صدا ک

 مامان بلند شد و ترنم کنارم قرار گرفت : چطوری؟

 خوبم چی بردن؟

 طال ها و پول ها و لپ تاپ من و چند تا خرت و پرت دیگه چیزای بزرگو نبردن مثل فرش یا تلویزیون....

 یس می خواد چند تا سوال ازت بپرسههمون موقع مامان اومد تواتاق و گفت : تبسم آقای پل

 بلند شدم و گفتم : بیان داخل 

 چند ساعت بعد پلیس ها رفتند و تلفن ها شروع شد ......

 یک هفته از آن ماجرا می گذشت .

در این چند سال مادر آن قدر عذاب کشیده بود که این دزدی برایش کمر شکن بود . اما با این حال به روی ما نمی 

 .آورد 

باز به سراغ دفترچه ام رفتم و چون نمی توانستم چیزی به خاطر بیاورم از ترنم خواهش کردم که دفترچه را برایم 

 بخواند او قبال دفتر را خوانده بود و من ترسی از فاش شدن راز هایم نداشتم 

 ترنم شروع کرد به خواندن 

ناشناخته تمام وجودم را پر کرده صبح که بیدار شدم  وای خدا امروز یکی از قشنگ ترین روز های عمرم بود حسی

زمین سفید پوش بود و من با خوشحالی به پریا زنگ زدم تا قرار بزاریم بریم برف بازی که گفت : ببخشید تبسم به 

 مهزیار قول دادم

 البا این که ناراحت شدم اما خندیدم و گفتم : راست می گی حواسم نبود آقا دار شدی باشه پس بیخی

 ببخشیدا...
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 فدای سرت خب من برم کاری نداری؟

 نه عزیزم خداحافظ

خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم تا عصر در خانه ماندم هوا رو به تاریکی می رفت و من که به هیچ وجه دلم نمی 

 خواست این هوا رو از دست بدم خودم لباس پوشیدم و آماده ی رفتن شدم که مامان گفت : کجا؟

 رم بیرون راه برممی

 مامان نگاهی به بابا کرد و گفت : بیا می گم بچه هات خلن بگو نه آخه اآلن وقت پیاده رویه

 بابا نگاهی به من کرد و لبخندی زد و گفت : زمینا یخ زده تبسم می خوری زمین می خوای منم بیام؟

 بیام؟ مامان گفت : چی چیو منم بیام من می گم نره اون وقت تو می گی منم

 صورت مامان را بوسیدم و گفتم : زود بر می گردم

 و در همان حال برای بابا دستی تکان دادم و قبل از این که مامان بخواهد جوابی بدهد رفتم بیرون .

زمین ها یخ زده بود و مدام سر می خوردم آرام قدم برمی داشتم که سایه کسی را پشت سرم دیدم خیابان آن قدر 

که ترس برم داشت برای همین سرعتم را بیشتر کردم و او هم تند تر پشت سرم آمد از ترس شروع به خلوت بود 

 دویدن کردم که صدایی را شنیدم : تبسم خانم صبر کنید

ایستادم تا بر گردم که پام لیز خورد و نقش زمین شدم دستی بازویم را گرفت و سعی داشت بلندم کند که با ترس 

 دیدم تیرداد باالی سرم ایستاده است لبخندی زد و گفت : از کی فرار می کردین؟ برگشتم و با تعجب

 لبخندی کمرنگی زدم و گفتم : از شما ..

 یعنی انقدر ترسناکم ؟ و دستش را جلو آورد تا کمکم کند

 دستش را گرفتم آرام بلند شدم و گفتم : از کجا منو پیدا کردید؟

 ودم رسوندمتون یادتون هست؟گفت : خیلی سخت نبود اون روز خ

 آهان بله بله. حاال کارم داشتین؟

 گفت : میشه قدم بزنیم براتون می گم

 بله حتما.

 شانه به شانه ی هم راه می رفتیم که او شروع کرد : راستش ازتون دل خورم.

 از من؟!!

 بله چرا بهم زنگ نزدین؟

 ی شدم و گفتم : ببینید آقای ببخشید آقای ؟تازه دوهزاریم افتاد که منظورش چیه برای همین جد

 تیرداد هستم 

تو دلم گفتم : زحمت کشیدی اونو که خودم می دونم فامیلتو یادم رفته ولی با این حال ادامه دادم : ببینید آقا تیرداد 

 من از این کارا خوشم نمیاد 

 کدوم کارا؟

 خرفات.همین که بخوام تلفن بگیرمو زنگ بزنم و از این جور مز

 ولی شما گرفتین و من هم تا چند روز امیدوار بودم که شما باالخره زنگ می زنید

 بله گرفتم چون راستش نخواستم ناراحتتون کنم ولی شماره رو .....
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 روم نشد بگم انداختم دور داشتم فکر می کردم چی بگم که گفت : 

 شماره رو انداختین دور درسته؟

 بخندی زدم و گفتم با اجازتونخندم گرفت زد به هدف ل

او هم خندید و گفت : راستش وقتی زنگ نزدین فکر کردم کسی تو زندگیتون هست برای همین سعی کردم 

هفته است دم خونتون وایمیسم تا ببینم شما با کسی هستین یا نه  6فراموشتون کنم اما باور کنید سخت بود من اآلن 

 ا خودتون صحبت کنم اما خب چون چیزی ندیدم گفتم امشب ب

 چشام گرد شده بود فکر نمی کردم انقدر تو ذهنش مونده باشم آخه خودم تقریبا فراموشش کرده بودم

پیرمردی با یک چرخ که توش پر بود از لیوان های یکبار مصرف و یک ظرف چای از کنارمون رد می شد که تیرداد 

 گفت : چای می خورید تو این هوا می چسبه ...

 دی زدم و گفتم : بله ممنونلبخن

دو تا چای گرفت و با هم شروع به خوردن کردیم وسط راه پای تیرداد لیز خورد اومدم بگیرمش تا نیوفته باهم 

افتادیم و او دستان قوی اش را دور کمرم حلقه کرد از خجالت سرخ شدم حتی نمی تونستم بلند بشم آروم کمک 

کردن لباسم کردم که او لبخندی زد و گفت : خیلی لحظه ی قشنگی بود دوست  کرد تا بلند بشیم و من شروع به پاک

 نداشتم تموم بشه 

دلم می خواست زمین دهن باز کنه من برم توش با خجالت گفتم : آقا تیرداد من دیگه باید برم ببخشید خدانگه 

دا می دانست چه حالی داشتم گر دارتون و بدون این که منتظر حرفی از جانب او باشم راه خانه را پیش گرفتم خ

 گرفته بودم و او همان طور که مرا صدا می کرد پشت سرم آمد: تبسم ؟ تبسم خانم صبر کنید 

 برگشتم و گفتم : فقط سریع تر بگید 

 ممکنه شمارتونو داشته باشم اگه خودم بدم شما می ندازین دور ...

 رای همین گفتم : متاسفم من اهل این کارا نیستم خندم گرفته بود ولی از این کارا خوشم نمی اومد ب

 بله می دونم ولی ......

 ولی نداره آقا تیرداد من عجله دارم ببخشید

 بسیار خب ولی اگه بازم جلو راهتون سبز شدم نگین چرا

خدانگه  نتو دلم گفتم بزار بگم باشه فعال از شرش خالص بشم برای همین گفتم : بسیار خب اگه خواستین سبز بشی

 دار

 لبخندی زد و خداحافظی کرد 

 اآلن که دارم می نویسم خوشحالم نمی دونم چرا ولی دوست دارم باز هم ببینمش..

مامان در این موقع منو و ترنم را برای نهار صدا زد ترنم دفتر را بست و گفت بزار یک چیزی بخوریم بر می گردیم 

 طرات شیرین آن زمان اتاق را ترک کردم.... ادامشو می خونم قبول کردم و با تمام خا

 

- **maryam **-  
 

 فصل هشتم 
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 ترنم دفتر را باز کرد و شروع به خواندن کرد

اآلن که دارم می نویسم دارم از عصبانیت منفجر میشم امروز به همراه مامان و بابا و ترنم به خانه ی عمه دنیا رفتیم 

ساله به اسم سامان دارد و یک  62سرش دو سال پیش فوت کردند یک پسر عمه دنیا عمه ی بزرگم است که هم

ساله به اسم سارا تقریبا تمام فامیل دور هم جمع بودیم و من و ترنم و پریا ومهزیار کنار هم نشستیم  66دختر 

ن برای همیهمیشه ما هم صحبت هم بودیم و آخر هم کارمان به بحث و بعضی وقتا هم به دعوا می کشید سامان نبود 

 بابا رو به عمه گفت : دنیا سامان کجاست؟

میاد داداش با دوستش بیرون اآلن میاد آخه می دونی دوستش از شهرستان اومده فردا هم میره برای همین امشبو 

 می خواست یکم پیشش باشه

 خب زنگ بزن بگو دوستش هم بیاد

 واقعا؟

 آره چه اشکالی داره

 اره جوون مردمآره بزار زنگ بزنم گناه د

عمه زنگ زد و نیم ساعت بعد سامان با یک پسر هم سن خودش به نام محمد آمدند پسر قد بلندی بود با صورت 

معمولی ولی چشم های درشتی داشت با همه سالم و احوال پرسی کرد نشست من و ترنم وپریا دوباره نشستیم و 

ود و طرز فکری که هر کدوم از ما داشتیم مهزیار خیلی شروع به بحث کردن با مهزیار کردیم بحث سر دختر ها ب

 جدی گفت : به نظر من لزومی نداره زن کار کنه بهتره وقتش را تو خونه بگذرونه این طوری کمتر خسته میشه

 ترنم گفت : ا نه بابا ..... اونوقت آقایون چی کار کنن؟

 خب معلومه آقایون کار می کنن پول در میارن

 فتم : چرا آقایون خونه نمونن خانوما کار کنن؟با عصبانیت گ

 مهزیار گفت : دیگه چی همین مونده که مردا از شما زنا پول بگیرن 

 پریا گفت : مهزیار حواست باشه ما تنها میشیما...

 مهزیار خندید و گفت دروغ که نمی گم عزیزم چرا عصبانی میشی

 من که هنوز عصبانی بودم گفتم:

 ادی نداره خانوما از آقایون پول بگیرن ولی آقایون بگیرن عیبها .. چطور ایر

محمد که معلوم بود حرفای ما رو گوش می کرد گفت : ببخشید ناخواسته حرفاتونو شنیدم ولی تبسم خانم یکم فکر 

 کنید این حرفی که میزنید به دور از عقله هیچ مردی حاضر نیست جلوی زنش دست دراز کنه.

بس که مغرورین ...... ولی این حرفی که مهزیار می زنه خیلی زور داره این یعنی خانوما باید با حرص گفتم : 

 غرورشونو خرد کنند و از آقایون پول بخوان...

 محمد لبخندی زد و گفت : تا بوده همین بوده زن ها همیشه محتاج آقایون هستند

پریا نگاه کردم هرسه شون ناراحت شده بودند ولی  اینو که گفت دیگه داشتم منفجر می شدم به مهزیارو ترنم و

زندگی نمی کنید تفکراتتون حتی از پدر  60حرفی نزدند آخر با حرص بلند شدم و گفتم : فکر می کنم شما در قرن 

بزرگ من هم قدیمی تره بد نیست نگاهی به اطرافتون بندازین تا متوجه جایگاه زن تو جامعه بشین...... این را گفتم 

الفاصله از آن جا دور شدم و او که معلوم بود شوکه شده با چشم هایش مرا دنبال کرد تا آخر شب زیر نگاهش و ب
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احساس سنگینی می کردم موقع خداحافظی وقتی به او رسیدم بدون این که نگاهش کنم خداحافظی کردم که آرام 

 زن جماعت محتاج مرده....گفت : شما رفتین و به من مهلت جواب دادن ندادید ولی هنوزم می گم 

نگاه عصبانیمو بهش دوختم و گفتم : فهمیدن بعضی مسائل شعور می خواد که متاسفانه من در شما نمی بینم خدا نگه 

 دار

 اآلن تو اتاقمم ولی دارم منفجر میشم به نظرم جوابم کم بود کاش یک سیلی جانانه بهش می زدم....

 

 ترنم رفت صفحه بعد...

پریا قرار داشتم او می خواست هدیه ای را برای ولنتاین برای مهزیار بخرد و از من هم خواسته بود در خرید دیروزبا 

 در بازار تجریش بودم بعد از چند دقیقه پریا هم آمد 5کمکش کنم سر ساعت 

 سالم پری چطوری؟

 سالم ممنون تو خوبی؟

 بد نیستم حاال اینا رو ول کن چی می خوای بخری؟

 م نمی دونم به نظر تو چی بگیرم خوبه؟خودم

 من که می گم یک بسته شکالت بده دستش بسشه

 خندید و گفت : شکالت و می دم اما در کنار کادوش.

 اووووووه چقدر پرروش می کنی خب یک خرسم بگیر بسشه.

 خرس؟

 آره دیگه همه به هم خرس می دن

 منو باش کی رو واسه کمک آوردم

 اون شوهر داغون تو همینم زیاده مگه چمه ؟ واسه

 حاال بیا بریم...

ساعت تو بازار گشتیم تو پاساژهای مختلف و مغازه های مختلف انقدر که پریا همه جارو سرک کشید دیگه همه  3

 جای تجریشو دیدیم آخر سر راضی شد یک پلیور کرم رنگ با یک خرس کوچولو ویک جعبه شکالت بگیرد

 شتیم با خنده گفتم : آخه مهزیارم آدمه ؟ تو انقدر کادو براش گرفتی؟وقتی داشتیم بر می گ

 نگو چطور دلت میاد

 اه حالمو بهم زدی پری . مرد زلیل بدبخت...

با کلی شوخی و خنده ازش خداحافظی کردم هوا تقریبا تاریک شده بود سرعت راه رفتنمو زیاد کردم تا زود تر 

یبم می کند برنگشتم ولی داشتم سکته می کردم نزدیک تر آمد و گفت : برسم خونه که احساس کردم یکی تعق

 خانم خوشگله تنها نرو می خوای همراهیت کنم ؟

باید می رفتم تو یک کوچه ولی با دیدن تاریکی کوچه و وجود اون مزاحم راه را عوض کردم تقریبا داشتم می دویدم 

 او هم پشت سر من یک ریز حرف می زد 

 ب نمی دی؟آخه چرا جوا

 شما یک دقیقه برگرد نگاه کن شاید پسندیدی....
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داشت دیوونم می کرد به خیابان نگاه کردم برای تاکسی صف بود با خودم گفتم : اگه برم تو صف شاید دست از 

سرم برداره ولی با پررویی تمام کنارم تو صف ایستاد از شانس خوشم باهاش تو یک تاکسی افتادم وقتی نزدیک 

از ماشین پیاده شدم او هم پیاده شد داشتم می رفتم تو کوچه که از پشت کیفمو کشید با ترس برگشتم و گفتم  خونه

 چی کار می کنی روانی؟

 خنده ی کریهی کرد و گفت : چه عجب ما صدای شما رو شنیدیم..

رگشتم و دم و با ترس ببی توجه بهش برگشتم تا برم که این دفعه آنچنان مقنعه ام رو کشید که جیغ خفیفی کشی

 گفتم : تو مثل این که زبون خوش حالیت نمیشه نه؟

 نه حاال می خوای چی کار کنی؟

آنچنان جیغ کشیدم که یک ماشین وسط خیابون پاشو گذاشت رو ترمز و بقیه هم با تعجب منو نگاه می کردند 

د و با دیدن من به طرفم آمد و گفت : چی صاحب مغازه ی لوازم تحریری که آن طرف خیابون بود از مغازه بیرون آم

 شده دخترم؟

 با ترس گفتم این آقا مزاحمه داره پاشو از گلیمش دراز تر می کنه 

او انکار کرد ولی آخر سر با پلیس تماس گرفتند و به جرم مزاحمت دستگیر شد وقتی داشت می رفت گفت : 

 ای دیگه حوالی کنه روانی تو مریضی دکتر الزم داری پشیمونت می کنم حاال ببین ....منم گفتم خدا روزیتو ج

وقتی رفت از مغازه دار تشکر کردم و راه خانه را پیش گرفتم در خانه وقتی ماجرا را تعریف کردم مامان پشت سر 

 هم می گفت : مردشورشو ببرن خدا ازش نگذره خدا رو شکر بالیی سرت نیاورد 

 تالفی کنه ؟ بالیی سر تبسم نیاره... و ترنم می گفت : حاال می خواد چجوری

 بابا مثل همیشه خونسرد گفت : نه بابا چه بالیی اون یک چیزی گفت بیاد بیرون اصال یادش نمیاد تبسم کی بوده ...

 مامان گفت : ولی اگه یکوقت...

 بابا میان حرفش رفت و گفت : ولی اگه یکوقت شما به ما شام ندی ما از گشنگی می میریم...

 آن شب هم گذشت اما ترس و وحشتش حتی در خواب هم دنبال من بود . 

 

- **maryam **-  
 

 فصل نهم

 ترنم دفتر را ورق زد ...

این چند روز بد ترین روز های عمرم بود دو ماه از ماجرای اون مزاحمه لعنتی می گذشت پریروز وقتی از کالس می 

جلو و سعی کردم بی تفاوت از کنارش رد بشم که اومد جلو راهم و گفت : آمدم دیدمش سر کوچه ایستاده بود رفتم 

 کجا؟

 به تو چه؟ برو کنار....

 با زبون خوش دنبال میای افتاد؟

 هههه خندیدم حاال برو کنار...

 نوک چاقویی را در پهلوم فرو کرد و گفت : حاال چی؟
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 م باشه اونو بکش کنار...رنگم شد عین گچ ... داشتم سکته می کردم برای همین گفت

 صدایی را از پشت سرم شنیدم که گفت : تبسم خانم ؟ تبسم خانم چند لحظه صبر کنید...

 برگشتم و دیدم تیرداد به سمتم می دود نگاهی به مزاحم کرد و رو به من گفت : ببخشید مشکلی پیش اومده؟

 فته می گه دنبالش برم...تا اینو گفت به سمت تیرداد دویدم و گفتم : مزاحمه چاقو گر

 تیرداد جلو رفت و یقه اش را گرفت و گفت : چه غلطی می کردی؟

 مزاحم چاقو را جلوی صورت تیرداد گرفت و گفت : گنده تر از دهنت حرف نزن بچه سوسول...

 جلو رفتم و بازوی تیرداد را گرفتم و التماس وار گفتم : آقا تیرداد ولش کنید تو رو خدا.....

رداد دستش را از دستانم بیرون کشید و مشت محکمی به صورت مزاحم زد طوری که تعادلش را از دست داد و تی

چند قدم عقب رفت با دماغ خونی جلو آمد و شروع به کتک زدن تیرداد کرد چاقو دستش بود و تیرداد دستش را 

دم دورمان حلقه زده بودند گویی به تماشای گرفته بود تا چاقو را جلو نیاورد همین موقع با پلیس تماس گرفتم . مر

یک فیلم پر هیجان ایستادند و هیچ کدام جلو نمی آمدند جلو رفتم تا تیرداد را عقب بکشم یک لحظه دیدم هردو 

ایستادند هیچ کدام تکان نمی خوردند تیرداد مستاصل یقه ی او را ول کرد و نقش زمین شد بالفاصله هم چاقو افتاد 

ر تیرداد نشستم و زجه می زدم صدای آژیر پلیس را می شنیدم مزاحم می خواست فرار کنه که دو آقا زمین باالی س

جلو آمدند و دستاشو گرفتند پلیس مزاحم را برد و من تنها صورت تیرداد را بین دستانم گرفته بودم و التماس می 

 دا ....کردم : آقا تیرداد آقا تیرداد تو رو خدا چشماتونو باز کنید تو رو خ

دقیقه بعد صدای آژیر آمبوالنس را شنیدم گویا کسی زنگ زده بود آن ها هم بالفاصله تیرداد را به بیمارستان  5

 بردند سوار آمبوالنس شدم و در راه به مامان زنگ زدم و آن ها هم خودشان را رساندند.

شب از بیمارستان بیرون آمدیم  00 زخمش بخیه خورد خدا رو شکر آن قدر عمیق نبود که به جراحی بکشد ساعت

بابا و مامان از تیرداد تشکر کردند و به سمت ماشین رفتند و من در حالی که هنوز گریه می کردم ازش عذر خواهی 

 کردم و گفتم : به خدا شرمندم دلم نمی خواست کار به اینجا بکشه نمی دونم چطوری ازتون عذر خواهی کنم...

ای مرا پاک کرد و گفت : من عذر خواهی نمی خوام آدم به خاطر کسی که دوسش داره هر تیرداد جلو آمد و اشک ه

 کاری می کنه...

سرخ شدم گر گرفته بودم برای این که متوجه حالتم نشود تند تند گفتم : به هر حال ممنون هر وقت کاری داشتین 

 می تونین روی من حساب کنین خداحافظ

رفت و در حالی که از درد صداش دو رگه شده بود و دست چپش روی زخم بود برگشتم تا بروم که دستم را گ

 کارتی را بیرون کشید و جلوی من گرفت و گفت : تو رو خدا قبول کن....

 کارت را گرفتم و لبخندی زدم و گفتم : بازم ممنون خدانگه دار...

 وقتی رسیدم خونه انقدر خسته بودم که سریع خوابم برد

 ان آمد تو اتاق و گفت : تبسم ؟روز بعد مام

 بله ؟

 این تیرداد و می شناسی ؟

 گفتم که همونیه که باهاش تصادف کردیم 

 نه یعنی بازم دیدیش ؟
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 برای چی می پرسی مامان؟

 هیچی ولی به نظرم پسر خوبی اومد....

م با تیرداد نیست به سراغ کیفم رفتمامان این را گفت و از اتاق رفت می خواست به من حالی کند که مخالف رابطه ام 

و شماره را بیرون آوردم تلفن را برداشتم و گفتم : اون این همه به من خوبی کرد چرا ناراحتش کنم گناه داره .... و 

 بالفاصله شماره را گرفتم چند تا بوق خورد و بعد صدای خسته و پر از درد تیرداد در گوشی پیچید: بله؟

 سالم آقا تیرداد...

 تیرداد بعد از چند ثانیه با شک گفت : تبسم؟

 بله؟

 واقعا خودتی؟

 بله خواستم حالتونو بپرسم

 وای خدا باورم نمیشه مرسی .

 خندم گرفته بود آنچنان با ذوق حرف می زد که انگار چه اتفاق مهمی افتاده

 تیرداد ادامه داد: تو خوبی؟

 خیلی ممنون 

 یک سری کارا شما هم باید بیاین ؟ راستی باید برم کالنتری برای

 بله من هم عصری می رم

 میشه من بیام دنبالتون با هم بریم؟

 کمی فکر کردم و گفتم : زحمتتون میشه...

 خندید و گفت مرسی که قبول کردی

 اونجا باشم خوبه؟ 5خندم گرفته بود واسه خودش می برید و می دوخت گفت: ساعت 

 لی دیگه باید قطع کنم خیلی ممنون بابت همه چیز...بله خیلی ممنونببخشید و

 خواهش می کنم همش وظیفه است.

 روز خوبی داشته باشین خدانگه دار...

 خداحافظ.

آمد و با هم به کالنتری رفتیم و از او شکایت کردیم موقع برگشت تیرداد من را به یک ظرف  5تیرداد سر ساعت 

بود خیلی لذت بردم وقتی دم خونه ایستاد گفتم : ممنون بابت بستنی و این  بستنی دعوت کرد فوق العاده خوشمزه

 که زحمت کشیدین اومدین دنبال من..

 میشه یک خواهشی بکنم ؟

 چی؟

 میشه با من راحت حرف بزنی؟

 لبخندی زدم و گفتم چشم با اجازتون خداحافظ 

 اجازتون نه اجازت...

 حافظخندیدم و گفتم بله ... با اجازه خدا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ترین تبسم تلخ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 9  

 

 خداحافظ 

 

- **maryam **-  
 

 فصل دهم

 مامان ترنم را صدا زد و گفت : امیر علی زنگ زده

 ترنم مثل فنر از جا پرید و به سمت تلفن دوید از این به بعد خاطراتم را حفظ بودم نیازی به خواندن نبود 

س های عاشقانه ای که می فرستاد مرا بیشتر از بعد از اون ماجرا ارتباطم با تیرداد بیشتر شد او هرروز با اس ام ا

پیش عاشق خودش می کرد چند ماه بعد قرار شد همه ی فامیل دسته جمعی به شمال سفر کنیم مامان و ترنم همراه 

بعد از  5باخاله اینا به شمال رفتند و قرار شد فردای آن روز بعد از آخرین امتحان من . من و بابا هم برویم ساعت 

 ت کردیم در راه تیرداد اس ام اس زد : سالم عزیزم خوبی؟ظهر حرک

 سالم مرسی تو خوبی؟

 تو نمی گی من چند روز نمی بینمت باید چی کار کنم؟

 خندم گرفته بود داشتم با خنده جوابش را می نوشتم که بابا گفت : تبسم تو تیرداد و دوست داری؟

 ا از کجا..با تعجب به بابا نگاه کردم وگفتم : شما... شم

 تعجب نکن دخترم چند وقت پیش اومد شرکت و باهام درمورد تو حرف زد مثل این که تصمیمش جدیه.

داشتم شاخ در می آوردم تیرداد هیچی به من نگفته بود مونده بودم چی بگم که صدای بوق ماشینی از روبه رو 

د بابا که کنترل ماشین را از دست داده بود گفت توجهم را جلب کرد ماشینی با سرعت از رو به رو به سمت ما می آم

 : یا ابولفضل و بالفاصله پیچید دست راست....

 دیگه هیچی نفهمیدم در خواب عمیقی بودم که دلم نمی خواست هیچ جوری ازش دل بکنم.

ونت برم قربصدای مامان را شنیدم که با گریه صدایم می زد و می گفت : تبسم؟ تبسم دخترم چشماتو باز کن الهی 

 چشماتو باز کن ...

ولی نمی تونستم چشمانم باز نمی شد ترنم او را از اتاق بیرون برد و من دیگر هیچ نشنیدم نمی دونم چقدر گذشت 

که صدای تیرداد را شنیدم که التماس وار می گفت : تبسم؟ عزیز دلم پاشو . پاشو قربونت برم چطوری دلت میاد 

 شو ...نگاهم نکنی پاشو عزیزم پا

حتی گرمی دست هایش را که دستم را گرفته بود حس می کردم حتی بوسه هایی که پی در پی به دستم می زد را 

حس می کردم دستم خیس شده بود از اشک هایش اما قدرت باز کردن چشم هایم را نداشتم نمی تونستم ... نمی 

 تونستم کاری بکنم 

 چشمانم را باز کردم باز هم به خواب رفتم و بعد از چند روز 

 صدایم در نمیاد قدرت حرکت دادن لب هایم را نداشتم اما با سختی گفتم : مامان...

و بالفاصله صدای ترنم را شنیدم که گفت : تبسم ؟ تبسم جونم بیدار شدی ؟ ببینمت؟ وای خدا یا شکرت بزار اآلن 

 میام و بالفاصله از اتاق رفت 
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دکتری را شنیدم که به اتاق آمدند مامان صورتم را درمیان دست هایش گرفت و همان  چند دقیقه بعد صدای مامان و

 طور که پی در پی مرا می بوسید گفت : خدایا شکرت خدایا شکرت...

 گفتم : چرا انقدر تاریکه؟

 هیچ کس حرفی نزد همه به یک باره ساکت شدند ترنم گفت : هوا که روشنه...

 می تونم ببینمتون...نه تاریکه خیلیم تاریکه ن

دکتر جلو آمد و گفت چشم هاتو باز کن و بعد از چند دقیقه گفت : باید با دکتر رضایی صحبت کنم ببخشید و 

 بالفاصله از اتاق رفت

 گفتم : مامان چرا چراغ ها رو روشن نمی کنید می خوام ببینمتون

 نمی بینی؟ مامان با صدایی که معلوم بود بغض دارد گفت : یعنی تو ما رو

 نه....

 بغض مامان ترکید و با گریه گفت : خدایا .. خدایا این دیگه چه بالیی داری سر ما میاری؟

ترنم که معلوم بود خودش هم دارد گریه می کند به طرف من آمد و گفت : تبسم جونم چشماتو ببند دوباره باز کنی 

 ببین هیچی نمی بینی؟

کردم اما هیچ چیز نمی دیدم تاریکیه مطلق بود با گریه گفتم : چه خبره ؟ چرا چراغ  چشم هایم را بستم و دوباره باز

 هارو روشن نمی کنید می خوام ببینمتون و بعد با صدایی که بیشتر شبیه فریاد بود گفتم : ترنم با توام...

 پرستار بالفاصله اومد تو اتاق و گفت : چته خانم ؟ یواش تر 

 : این اتاق چراغ نداره؟سرش داد کشیدم و گفتم 

پرستار سکوت کرد و بعد دکتری آمد و شروع کرد به معاینه ی چشم هایم و بعد از چند دقیقه رو به مامان گفت : 

 می تونم چند لحظه باهاتون حرف بزنم

 فریاد کشیدم : همین جا بگین ... همین جا بگین....

 پرستار شونه هایم را گرفت و گفت : عزیزم آروم باش

 ولم کنین می خوام بدونم چم شده؟

دکتر گفت : ببینید خانم متاسفم ولی تو این حادثه ضربه بدی به مغزتون وارد شده و باید بگم بیناییتون رو از دست 

 دادین البته شاید کوتاه مدت باشه...

 دیگه حرفای دکتر را نمی شنیدم فقط گریه می کردم و داد می کشیدم

و گریه های ترنم دیوونه ترم کرده بود چند لحظه بعد پرستار آرام بخشی را بهم زد و دوباره  صدای زجه های مامان

 به خواب رفتم وقتی بیدار شدم با گریه مامان را صدا کردم و مامان باالی سرم و ایستاد گفت : جونم عزیزم؟

 مامان من کور شدم درسته؟

 مامان با گریه گفت خوب میشی عزیزم خوب میشی

 ض داشت خفم می کرد تازه یاد بابا افتادم و گفتم : بابا .. بابا کجاست؟بغ

 مامان صدای گریه اش به آسمون رفت طوری که ترنم سراسیمه وارد اتاق شد گفت : چیه؟

 با ترس گفتم : ترنم بابا کجاست؟

 ره...ماشین افتاد تو دترنم با بغض گفت : تبسم تو اآلن دو هفته است که اینجایی می دونی که تصادف کردین 
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 فریاد کشیدم : می گم بابا کجاست؟

 ترنم گریه کرد او هم داد کشید : بابا رفت ..... رفت....

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟

 رفت ما رو تنها گذاشت و رفت 

 فریاد کشیدم : ترنم مثل آدم حرف بزن یعنی چی که رفت

 ترنم داد کشید : مرد بابا مرد....

 تاق را ترک کرد وبالفاصله با گریه ا

وای خدا اینا چی می گن دروغه مگه نه بگو که دروغه بگو همش خوابه بگو.. شروع کردم به زدن خودم تا از این 

خواب لعنتی بیدار بشم مامان دست هایم را گرفته بود و پرستار را صدا می زد و من همچنان جیغ می کشیدم زجه می 

 ...زدم خسته بودم از خودم از همه چی.....

خاطرات مثل یک فیلم ترسناک از جلوی چشمام رد می شدند سرم را گذاشتم روی زانوم و های های گریه کردم 

 این خاطرات عذاب آور ترین بخش زندگی من بود عذاب آورترین...... 

 

- **maryam **-  
 

 فصل یازدهم

 دو روز ترنم وارد اتاق شد و گفت : می خوام باهات حرف بزنم

 ورد چی؟درم

 تیرداد...

 با آوردن اسمش تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد زیرا تصمیمی که گرفته بودم برایم خیلی سخت بود

ترنم ادامه داد: ببین تبسم تیرداد از وقتی که فهمیده تو به هوش آمدی و مخصوصا وقتی جریان بیناییتو فهمید چند 

زده تا بتونه باهات حرف بزنه ولی من چون می دونستم حالت خوب  بار اومده بیمارستان و چند بار هم به من زنگ

 نیست یک جوری دست به سرش کردم اما گفت : امروز میاد و به هر قیمتی شده می بینتت...

 نمی خوام بیاد بگو نیاد.....

 چی؟!

 نمی خوام ببینمش بگو نیاد بگو دست از سرم برداره

 چی می گی تبسم معلوم هست؟

 ردم باال و گفتم : همین که شنیدی نمی خوام ببینمش نمی خوام...صدامو ب

 آخه من بهش چی بگم؟

 بگو تبسم گفت : ازت بدم میاد بگو حالش ازت بهم می خوره بگو...

 ترنم گفت : محاله .... من نمی گم...

 می گی خوبم می گی

 اصله بلند شد و از اتاق رفتاگه می خوای این مزخرفاتو تحویلش بدی باید خودت بهش بگی و بالف
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 وای خدایا چجوری بهش بگم چطوری باید بهش بفهمونم وای خدایا کمکم کن ...

 چند ساعت بعد ضربه ای به در خورد 

 بفرمایید

 صدای تیرداد را شنیدم که گفت : اجازه هست؟

 چطوره عزیزم؟ با شنیدن صداش بی اختیار اشک توی چشمام جمع شد تیرداد جلو آمد و گفت : حالت

 سرم را مخالف صدایش گرفتم و گفتم : برای چی اومدی؟

 چی؟

 گفتم واسه چی اومدی؟

 منظورت چیه تبسم؟

 پاشو برو نمی خوام ببینمت...

 چی؟

 همین که شنیدی پاشو برو بیرون

 دستم را گرفت و گفت : تبسم من...من چند بار اومدم باور کن...

 وردم و گفتم : برو بیرون تیرداد تو رو خدا برو می فهمی؟دستم را از دستش بیرون آ

 نه نمی فهمم نمی فهمم ... آخه واسه چی برم ؟مگه چی کار کردم؟

 تو هیچ کاری نکردی ولی من دیگه نمی خوام ببینمت نمی خوام 

 آخه چرا؟

می کورم می گفتم دلم ن بغض داشت خفم می کرد چی بهش می گفتم باید چه دلیلی براش می آوردم می گفتم چون

 خواد از سر ترحم تحملم کنی آخه چی می گفتم؟

 تیرداد دوباره پرسید : گفتم چرا؟ مگه چی کار کردم گناهم چیه؟

 هیچی ولی من دیگه دوست ندارم ازت بدم میاد حالم ازت بهم می خوره فهمیدی؟

 تیرداد با تعجب گفت : تبسم؟

 باال بردم و گفتم : برو بیرون ...برای این که ادامه ندهد صدایم را 

تیرداد از اتاق رفت و من بغض زندانیم را آزاد کردم نفسم باال نمی اومد پرستار اومد و سعی داشت آرومم کنه 

 دوباره به خواب رفتم

 وقتی بیدار شدم ترنم گفت : تبسم چرا این کارو کردی؟مگه تیرداد چی کار کرد؟

 ترنم تو شروع نکن...

 مم چرا این کارو کردی ول نمی کنم.تا نفه

 من .. من نمی خوام کسی از سر ترحم باهام بمونه .. نمی خوام تیرداد...

 باز دوباره بغض کردم ترنم مرا در آغوش گرفت و گریه کرد حالم را خوب می فهمید برای همین ادامه نداد .

باز هم با ترنم حرف زده اما ترنم تونسته بهش  چند روز بعد از بیمارستان مرخص شدم گویا در این مدت تیرداد

 بفهمونه که دیگه نمی خوام ببینمش.
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وارد خونه که شدم اولین چیزی که حس کردم بوی بابا بود ترنم کمک کرد تا به اتاقم بروم هیچ چیزی نمی دیدم و 

 مدام زمین می خوردم 

گذاشت بابا تنها بره چرا من باید با این وضعیت شب ها موقع خواب همش گله می کردم چرا خدا منو نبرده؟ چرا 

 اینجا بمونم.؟ آخه چرا؟

 و دوباره با چشمان گریون به خواب می رفتم 

پریا در این مدت خیلی مراقبم بود و خیلی کمکم می کرد چند ماه گذشت دیگه عادت کرده بودم زندگی جدیدم 

 از دست دادن بابا و بعد هم تیرداد...برایم عادی شده بود همه چیز را تحمل می کردم به جز 

 ضربه ای به در خورد و مرا از روزای گذشته بیرون کشید گفتم : بله؟

 صدای ترنم را شنیدم که گفت : تبسم .. تبسم می خوام با امیر علی برم بیرون خب به سالمتی حاال من چی کار کنم؟

 واج بده؟ اگه درخواست داد چی کار کنم؟گفت می خواد یک چیز مهمی بگه نکنه بخواد درخواست ازد

 وا ترنم؟ خدا شفات بده ...

 خب نمی دونم چی باید بگم

 مگه امیر علی غریبه است مثل آدم قبول می کنی دیگه که اونم بدبخت بشه 

 بالش را به طرفم پرت کرد و گفت : کوفت از سرشم زیادم

 ه نفس خنده ی بلندی سر دادم و گفتم : ماشاهلل اعتماد ب

 امیرعلی آمد دنبال ترنم و با هم رفتند  2ساعت 

 وقتی برگشتند گفتم : خب چی شد؟

 ترنم با ذوق مرا بغل کرد و گفت : تبسم بهم حلقه داد بهم حلقه داد...

 اووووووووه بدبخت حلقه ندیده حاال چی می گفت ؟

هیچ کسم نمی دونه گفت : مثل یک هدیه قبول قرار شد بیان خواستگاری اما گفت : این حلقه رو خودش خریده و 

 کن منم قبول کردم

 خندیدم و گفتم : اگه نمی گرفتی من تعجب می کردم 

 همان شب خاله شیرین تماس گرفت و قرار خواستگاری را گذاشتند

اق بیرون فردای آن روز هم من و مامان به مطب چشم پزشک رفتیم تا چند تا آزمایش انجام بدم وقتی مامان از ات

رفت دکتر گفت : ببینید من قبال هم خدمتتون گفتم جراحی که می تونیم برای شما انجام بدیم خطرناکه حتی... حتی 

 ممکنه...

 ممکنه چی دکتر؟

حتی ممکنه دیگه به هوش نیاین من برای مادرتون هم گفتم که خطرناکه ولی ایشون فقط اصرار دارن که شما هر چه 

 رو انجام بدین زود تر این جراحی 

 داشتم به حرفای دکتر فکر می کردم اگه به هوش نیام چی؟ لبخندی زدم و گفتم : می رم پیش بابا ...

 رو به دکتر گفتم : من این جراحی رو انجام می دم دکتر هر چه زود تر بهتر..

 دکتر گفت : بسیار خب و با تلفن به منشی گفت که مامان بیاد تو

 ی بعد جراحی کنم قرار شد سه هفته 
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آن قدر خوشحال بودم که حد نداشت آخرش هر چی که بود برای من خوب بود چه رفتن پیش بابا چه دوباره 

دیدن..هرچند مامان نمی دونست که ممکنه این جراحی به قیمت جونم تموم بشه فکر می کرد ممکنه نتیجه نداشته 

 باشه وگرنه اجازه نمی داد... 

 

- **maryam **-  
 

 فصل دوازدهم

پنجشنبه خاله شیرین و شوهرش احمد آقا و امیر علی و امیر حسین برای خواستگاری ترنم آمدند درواقع یک 

مهمونی خیلی ساده بود و درمورد همه چی صحبت می کردیم به جز ترنم و امیرعلی آنها خودشان از اول مهمونی به 

 ست و گفت : شنیدم قراره عمل کنی درسته؟بالکن رفتند تا حرف بزنند امیر حسین کنارم نش

 آره سه هفته دیگه...

 تبسم؟

 بله؟

 مامانت می دونه ؟

 چی رو؟

 که این جراحی چقدر ممکنه خطرناک باشه؟

 آروم گفتم : تو از کجا می دونی؟

 یادت رفته خودم دکترم ؟ 

 نه یادم نرفته ولی تو که دکتر پوستی...

چشم پزشکه پرسیدم گفت : آره یک راه درمان هست باید عمل کنه که اونم خطرش آره خب ولی از دوستم که 

 خیلی زیاده حتی احتمال...

 احتمال مرگم هم هست خودم می دونم

 چرا می خوای این کارو بکنی می دونی اگه خدای نکرده بالیی سرت بیاد...

 یزی نبینم ترجیح می دم...بهتر از وضع اآلنمه من می خوام ببینم اگه قراره تا آخر عمرم چ

 امیر حسین گفت : تمومش کن خواهشا ادامه نده...

 دیگه چیزی نگفتم تا آخر مهمانی دیگه با امیر حسین حرف نزدم می دونستم نگرانمه ولی خب...

 قرار شد بعد از جراحی من امیر علی و ترنم عقد کنند و بعد از پیدا کردن خونه یک جشن کوچیک هم بگیرند

 قتی روی تخت دراز کشیدم باز هم اجازه دادم خاطراتم زنده شوندو

یک سال بعد از مرگ بابا پریا و مهزیار جشن عروسیشان را برگزار کردند تا آن زمان هم فقط به خاطر ما صبر 

 کردند چون چند ماه جشن عروسیشان عقب افتاد 

بهترین دوستم را در لباس عروسی ببینم برایم  هیچ دلم نمی خواست به آن جشن بروم تحمل این که نمی توانم

 خیلی سخت بود اما با این حال رفتم ...

 کنار سامان و سارا نشسته بودم و داشتیم حرف می زدیم سارا گفت : تبسم شکل ماه شدی خیلی خوشگل شدی
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 لبخند تلخی زدم و گفتم : واقعا؟

 آره عزیزم مگه نه سامان؟

 ف می زد برگشت و گفت : چی؟سامان که داشت با ترنم حر

 سارا گفت : هیچی بابا تو همیشه از عالم عقبی 

 خب خواهر من خودم دارم حرف می زنم.

همین موقع صدای کف و هلهله بلند شد پریا و مهزیار وارد سالن شده بودند خیلی دلم می خواست جلو بروم اما 

کردنش خیلی برایم سخت بود سارا که دختر فهمیده و همان جا ایستادم بغض بدی به گلویم چنگ می زد و مهار 

 عاقلی بود دستم را گرفت و گفت : آروم باش تبسم نزار دوستت شب عروسیش ناراحت بشه

 لبخندی زدم و گفتم : حواسم هست دختر عمه خیالت راحت باشه

 من شوهر کنیاپریا جلو آمد و مرا بغل کرد زیر گوشش گفتم : خیلی بدجنسی قرار نبود زود تر از 

 خندید وگفت : مال من که درب و داغون ایشاهلل یک خوبش گیرتو بیاد 

 خندیدم و گفتم : ایشاهلل

 مهزیار هم جلو آمد وگفت : به به دختر عمو چطوری؟

 خوبم حواست باشه اذیتش نکنیا من رو دوستم غیرت دارم

 غیرت داره مهزیار خندید و گفت : نمردیمو دیدیم تبسم هم روی یک چیزی

 خندیدم و گفتم پس چی؟

از ما جدا شدند و به سمت مهمانان دیگه رفتند تحمل بغضم برایم خیلی سخت بود دیوانه وار خودش را به زندان 

گلویم می زد برای همین به سامان که کنارم نشسته بود و برای رقصیدن نرفته بود گفتم : سامان میشه کمکم کنی 

 برم بیرون

 را گرفت و گفت : البته ... سامان دستم

با هم به باغ رفتیم باد خنکی می آمد و سیلی های محکمی را به صورت ما می زد دیگه نتونستم تحمل کنم و بغضم را 

 آزاد کردم سامان تنهایم نگذاشته بود وقتی کمی آرام شدم گفت : تبسم تا کی می خوای این طوری ادامه بدی؟

 چی؟

 ه دوست داشتی از خودت روندی ولی آخه تا کی می خوای این طوری زندگی کنی؟می دونم اون کسی را ک

 می گی چی کار کنم چجوری چشمام و برگردونم؟

 تبسم؟

 بله؟

 محمد رو یادته؟

 یکم فکر کردم تا به خاطر بیاورم ولی چیزی یادم نمی آمد 

 ادت باشه یک بحثی هم باهاش کردیسامان گفت : همون دوستم که وقتی اومدین خونمون اومده بود اگه ی

 آهان آره یادمه چطور؟

 راستش قبل از اون حادثه از من خواسته بود تا درموردش باهات حرف بزنم 

 منم از مامان شنیده بودم که کسی تو زندگیت هست برای همین دیگه چیزی نگفتم 
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هم گفت انقدر تو رو دوست داره که این چیزا  وقتی تو به خاطر بیناییت همه چیزو بهم زدی من به محمد گفتم محمد

 براش مهم نیست گفت اگه تو بخوای..

 میان حرفش پریدم و گفتم : نه سامان نمی خوام 

 ولی آخه چرا؟ حداقل بهش فکر کن

 گفتم که نه. به دوستت هم بگو من و کال از ذهنش بندازه دور

 ولی...

 ردهمیان حرفش پریدم و گفتم : بریم تو خیلی س

 دستم را گرفت و گفت : باشه هر چی تو بخوای .

آن شب هم گذشت موقع خواب پیش خودم گفتم : خیلی ازش خوشم میاد درخواست ازدواج هم داده نکبت از خود 

 راضی...

صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم دیشب آن قدر غرق در خاطراتم بودم که فراموش کرده بودم 

 خاموش کنم تلفن را برداشتم و با صدای خواب آلودی گفتم : الو... موبایلم را

 صدای امیر حسین را شنیدم که گفت : الو سالم تبسم

 سالم امیر حسین خوبی؟

 مرسی خواب بودی؟

 راستش آره

 خندید و گفت : ای تنبل می دونی ساعت چنده؟

 نه مگه چنده؟

00331  
 چی؟؟؟؟

 م اگه بشه ببینمت بله حاال ول کن می خواست

 باشه بیا خونمون

 نه خونه نه میشه بیام دنبالت بریم بیرون با هم صحبت کنیم؟

 باشه ساعت چند؟

 نیم ساعت دیگه اونجا باشم خوبه؟

 آره خوبه

 پس می بینمت خداحافظ

 خداحافظ .

 نیم ساعت بعد امیر حسین آمد و باهم به کافی شاپی رفتیم 

 کند که گفت : راستش خواستم باهات حرف بزنم منتظر بودم تا شروع

 درمورد چی؟

 درمورد خودمون
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داشتم به معنی حرفش فکر می کردم که گفت : ببین تبسم من اآلن چند ساله که تو رو دوست دارم ولی تا خواستم 

 پاپیش بزارم تو رو با اون کسی که دوستش داشتی دیدم برای همین دیگه جلو نیومدم 

ن حادثه نظر من کوچکترین تغییری نسبت به تو پیدا نکرد تو همونی بودی که من عاشقانه دوستش داشتم بعد از او

شاید اگه به ... مکثی کرد و ادامه داد شاید اگه به تیرداد فرصت می دادی اون هم مثل من بود ولی می خوام بدونی 

 حرفام فکر کن  که خیلی دوستت داشتم و دارم حتی بیشتر از قبل خواهش می کنم به

با تعجب به حرفاش گوش می کردم من هم همیشه امیر حسین را دوست داشتم اما هیچ وقت عاشقش نبودم هیچ 

وقت ... تنها عشق من تیرداد بود و هست برای همین گفتم : ببین امیر حسین من ... من تو رو دوست دارم اما نه اون 

 طوری که تو...

 می دونم من هیچ وقت ازت نمی خوام عاشقم باشی هیچ وقت...به میان حرفم پرید و گفت : 

 ولی آخه...

 فقط به حرفام فکر کن

 باشه.

وقتی من را رساند گفت : تبسم اسم اینو ترحم نزار من دوستت دارم حتی بیشتر از خودم خواهش می کنم به حرفام 

 فکر کن.

 باشه خداحافظ

 خداحافظ

پریا و ماجرا را برایش تعریف کردم آن قدر خوشحال شد که انگار اآلن ازدواج وقتی برگشتم خونه زنگ زدم به 

 کردم و تمام شده تند تند حرف می زد می گفت : خریت نکنی بگی نه ....

 وای واسه عقدت چی بپوشم وای باید به مهزیار بگم

 نه... به مهزیار چیزی نگیا 

 آخه چرا ؟

 بیناییم معلوم بشه بعد ... تو رو خدا هیچی نگو بزار اول تکلیف

 چه ربطی داره؟

 داره که می گم دیگه ...

 باشه نمی گم...

 نیم ساعت باهاش حرف زدم و بعد از کلی شوخی و خنده خداحافظی کردیم.

 سعی می کردم به هیچ چیز فکر نکنم جز عملم.... 

 

- **maryam **-  
 

 فصل سیزدهم

ترسم روز به روز بیشتر می شد امیر حسین در این مدت بیشتر باهام تماس می به روز عملم نزدیک می شدم و اس

گرفت و سعی داشت من را از انجام این عمل منصرف کند ولی نمی توانست باالخره روز عمل رسید مادر از صبح 
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 یار هم آمدند وکنارم بود و قرآن می خواند و ترنم و امیرعلی و امیر حسین سعی می کردند دلگرمم کنند پریا و مهز

 پریا دستم را محکم گرفته بود و گفت به زودی قیافه ی خوشگل دوستتو می بینیا حواست هست؟

 خندیدم و گفتم : آره باز باید قیافتو تحمل کنم 

بشمرم و من  5همین موقع پرستار برای آماده کردنم آمد و مرا به اتاق عمل منتقل کردند دکتر ازم خواست تا 

 ... 4 3 6 0شروع کردم 

و دیگر هیچ نفهمیدم در سیاهی مطلق دست و پا می زدم پدرم را دیدم که به سمتم می آمد دستم را گرفت و بلندم 

 کرد احساس رهایی می کردم چقدر آزاد بودم 

صدای دکتر ها را می شنیدم که سعی در بیدار کردنم دارند دست پدر را محکم تر گرفتم با خونسردی همیشگی اش 

هم کرد لبخندی زد و دستم را رها کرد نمی خواستم ترکش کنم اما نیرویی قوی مرا به سمت دیگری می کشید و نگا

 مرا از پدر دور می کرد باز هم به دنیای سیاهی بر گشتم در خواب عمیقی بودم که کم کم صداهایی را شنیدم

 دکترش می گفت : عملش موفقیت آمیز بوده..

 تبه شکر وای خدا رو صد هزار مر

 کی چشماشو باز می کنند؟

 چند روز دیگه.

 به سختی دهانم را باز کردم و گفتم : مامان..

 وای مثل این که بهوش آمد

 جون مامان عزیزم؟

 لبهای خشکم را از هم باز کردم و به سختی گفتم : تشنمه...

 مامان مقداری آب بهم داد و لبهایم را با دستمال نم دار خیس کرد..

دوباره به خواب رفتم و نمی دانم چقدر در خواب بودم که بیدار شدم باالی سرم خلوت شده بود و صدایی را نمی 

 شنیدم کمی در جایم تکان خوردم که ترنم باالی سرم آمد و گفت : تبسم جونم ؟ بیداری؟

 آره..

 حالت خوبه؟

 آره خوبم

 وای خدا رو شکر خب استراحت کن...

حسین و امیر علی و خاله شیرین به عیادتم آمدند و امیر حسین با صدایی که خوشحالی و امید از آن  ساعتی بعد امیر

 می بارید بهم تبریک گفت .

 فردای آن روز از بیمارستان مرخص شدم و لحظه شماری ام برای رسیدن روز باز کردن چشم هایم شروع شد 

ند و ترنم با چه ذوقی از لباسش تعریف می کرد و مدام می گفت امیر علی و ترنم در تدارک لباس برای عقدشان بود

 : خدا کنه زود تر چشماتو باز کنن لباسمو ببینی 

پریا هم در این مدت بیشتر به خانه مان می آمد خوب می دانست که ذهنم در گیر است و سعی داشت حواسم را به 

 هر نحوی پرت کند 
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به مطب دکتر رفتیم ترنم دستم را گرفته بود و مادر کنارم بود دست هایم باالخره روز باز کردن چشم هایم رسید 

 می لرزید دکتر گفت : هر وقت گفتم : خیلی خیلی آروم چشم هاتو باز کن.

 باند را آرام برداشت و گفت : حاال چشماتو باز کن فقط آروم.

از بین برود می ترسیدم و دکتر این را می ترسیدم دلم نمی خواست چشم هامو باز کنم از این که امیدم دوباره 

 فهمیده بود برای همین آروم گفت : چشم هاتو باز کن و از هیچ چیزی نترس

 چشم هامو باز کردم اول چیزی نمی دیدم کم کم نور خیلی ضعیفی دیدم 

 با جیغ گفتم : دارم می بینم دارم می بینم

 گرفت دکتر گفت :چی می بینی؟ ترنم دستم را محکم فشار داد و مادر من را در آغوش

 یک نور خیلی ضعیف

 چشم هاتو ببند دوباره آروم باز کن

چشم هامو بستم هاله ی مردی که رو به رویم ایستاده بود را می دیدم دوباره چشم هایم را باز کردم این بار بهتر و 

 شفاف تر دیدم دکتر نگاهم کرد و گفت : منو می بینی 

 م : بله دکتر می بینم می بینمخندیدم و با ذوق گفت

مامان بغلم کرد و پی در پی من را می بوسید و بعد ترنم بغلم کرد چه قدر مادر شکسته شده بود و ترنم چهره ی 

 زیبایی پیدا کرده بود 

 دکتر لبخندی زد وگفت : بهتون تبریک می گم

 ممنون دکتر هیچ وقت کاری رو که در حقم کردین فراموش نمی کنم

 اهش می کنم خانم وظیفه ماستخو

 با خوشحالی آن جا را ترک کردم و باز به نور زیبای خورشید سالم کردم 

 مثل کودکی که دوباره متولد شده باشد خوشحال و سرزنده بودم .

 شب در خانه مهمانی برپا شد همه بودند مهزیار چهره ی مردانه ای پیدا کرده بود و پریا هنوز همان صورت ظریف و

 زیبا را داشت امیر حسین جذاب تر از گذشته شده بود و امیر علی که حاال با ریش و سبیل کس دیگری شده بود...

همه خوشحال بودند و بهم تبریک می گفتند وقتی تنها شدم امیر حسین جعبه ای را از جیبش در آورد و جلویم 

 گرفت و گفت : مبارکه.

 له لطف کردیجعبه را گرفتم و گفتم : مرسی پسر خا

با باز شدن جعبه نور دست بند فوق العاده زیبایی در چشمانم درخشید با خوشحالی دست بند را در آوردم و گفتم : 

 وای خدا این خیلی قشنگه مرسی مرسی مرسی

 خندید و گفت : خوشحالم که خوشت اومد

 دست بند را به طرفش گرفتم و گفتم : دستم نمی کنی؟

 نگاهی بهم کرد و بعد با خنده دست بند را گرفت و گفت : البته با چشمان گرد شده

 دست هایش به وضوح می لرزید عاقبت دستم کرد با خنده گفتم : خیلی قشنگه ممنون

 لبخندی زد و هیچ نگفت 

 مامان صدایم زد ازش عذر خواهی کردم و رفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ترین تبسم تلخ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 0  

 

واده ام را و تمام عزیزانم را می دیدم شبی که باز دنیا سال دوباره خان 4شب فوق العاده ای بود اولین شبی که بعد از 

 به رویم لبخند می زد.

 به اتاقم رفتم و چند لحظه ای بعد ترنم با کیفی وارد اتاق شد

 تبسم میشه چند لحظه با هم صحبت کنیم؟

 آره بگو . چیزی شده؟

 نه راستش ....

تیه که از من خواسته بودی از بین ببرمشون ولی من ... من کیف را به دستم داد و گفت : توی این کیف تمام خاطرا

 نتونستم.

 ترنم از اتاق رفت و من با کنجکاوی کیف را باز کردم و تمام یادگاری های تیرداد را دوباره دیدم 

ه شاید اشک در چشمانم حلقه زد بعد از چهار سال هنوز هم عاشقانه دوستش داشتم اما او.... حتما تا اآلن ازدواج کرد

 بچه هم داشته باشد 

 با این فکر اشکهایم قدرت بیشتری گرفتند 

دست کردم داخل کیف و شال حریری را که او برایم گرفته بود بیرون آوردم سرم کردم و خودم را در آینه دیدم 

 اولین بار که شال را سرم کردم و او دید خندید و گفت : عین فرشته ها شدی .

 وشم بود هنوز هم صدایش در گ

به داخل کیف نگاه کردم و گردنبندی را که آن موقع یک بار در مغازه دیده بودم و بعد با ذوق درباره ی آن برای 

تیرداد گفته بودم دیدم گردنبند را در آوردم و به گردنم کردم هنوز هم برقش خیره کننده بود لبخند تلخی زدم و 

 گردنبند را در آوردم 

ل و یک کتاب بود گردنبند و شال را داخل کیف گذاشتم و داشتم درش را می بستم که کارتی داخل کیف چند دستما

را دیدم همان کارتی بود که او اولین بار به من داده بود شماره و آدرس شرکتی که در آن کار می کرد روی آن 

با خودم گفتم : فردا می رم  نوشته شده بود کارت را روی میز گذاشتم و کیف را داخل کمد روی تخت دراز کشیدم و

 شرکتش شاید هنوز محل کارش عوض نشده باشه شاید بتونم برای چند لحظه ببینمش 

 با این فکر لبخندی زدم و چشمانم را به دست خواب سپردم . 

 

- **maryam **-  
 

 فصل چهاردهم

 

وجودم را پر کرده بود باالخره رسیدم  صبح بعد از صبحانه کارت را برداشتم و به سمت شرکت رفتم دلشوره تمام

 ساختمان بزرگ و زیبایی بود 

وارد ساختمان شدم و از مردی که در حال مرتب کردن چند پرونده بود پرسیدم : ببخشید آقا می تونم بپرسم آقای 

 محمودی اینجا هستند یا نه؟

 تیرداد محمودی ؟

 بله
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 طبقه ی سوم .

 خیلی ممنون 

فتم و داشتم باال می رفتم که مردی با عجله پایین آمد و به سرعت از کنارم رد شد و در همان حال به سمت پله ها ر

 گفت : ببخشید خانم

 نگاهی به او که با سرعت پله ها را طی می کرد انداختم و گفتم : خواهش می کنم 

 به راهم ادامه دادم که دستی از پایین پله ها مچم را گرفت 

 و تیرداد را دیدم با تعجب برگشتم 

خودش بود چقدر تغییر کرده بود ریش و سبیل گذاشته بود موهاش را کمی بلند کرده هنوز هم خوش تیپ و جذاب 

بود به دستانش که می لرزید و هنوز مچم را گرفته بود نگاه کردم برق حلقه ای که دستش بود اشک را به چشمانم 

 م خودتی؟آورد با تعجب نگاهم کرد و آرام گفت : تبس

 نگاهش کردم و آرام مچم را از دستانش خارج کردم و گفتم : آره ...

 موبایلش زنگ و خورد جواب داد و گفت : اآلن میارم

 گوشی را قطع کرد و دستم را گرفت و گفت : می خوام باهات حرف بزنم 

 ود زندانی نگه داشتنش گفتم :بغض داشت خفم می کرد التماس وار به دیواره ی گلویم چنگ می زد و چقدر سخت ب

 بگو

 گفت : اینجا نمیشه باهام بیا

 و به سمت پارکینگ رفت در ماشینش را باز کرد و گفت : چند دقیقه دیگه میام

 تو ماشین نشستم و رفتن او را تماشا کردم و بغضم را آزاد کردم

 دیدن دوباره ی او برایم لذت بخش بود اما حلقه ای که دستش بود ...

 نه نباید می ماندم اگر کسی من و او را می دید چی؟

 اگر همسرش بفهمه...نه زندگیش خراب میشه نه من اینو نمی خوام باید برم ...

از ماشین پیاده شدم و درحالی که هنوز گریه می کردم ساختمان را ترک کردم در پیاده رو قدم می زدم و سیل 

 اشکهایم را مهار می کردم 

کردم ؟ ای کاش هیچ وقت نمی گفتم بره شاید می موند ولی اآلن او ازدواج کرده و من برای همیشه از من چی کار 

 دستش دادم برای همیشه ...

 صدای تیرداد را شنیدم که در ماشین نشسته بود و مرا صدا می زد : تبسم؟کجا میری می خوام باهات حرف بزنم

 کردم و گفتم : من با شما حرفی ندارم . اشکهایم را پاک کردم و قدم هایم را تند تر

 پیاده شد و پشت سرم آمد و گفت : پس برای چی آمدی دنبالم؟

 کی گفته آمدم دنبالت؟

 با پوزخندی گفت : یعنی اتفاقی آمدی شرکت؟

 بله ...

 ا .. خب چی کار داشتی؟
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آنجا مراجعه می کنند کمی فکر کردم  مونده بودم چی باید جواب بدم حتی درست نمی دونستم برای چه کارهایی به

 و باالخره گفتم : به شما ربطی نداره

 تبسم چرا لج می کنی ؟ خب اگه فقط چند دقیقه وقتتو بهم بدی چی میشه؟

 گفتم که وقت ندارم اآلن هم باید برم شما هم لطف کن مزاحم نشو.

 آمد جلوم و دستمو گرفت و من را دنبال خود می کشید 

 ی بری ؟ ولم کن.منو کجا م

 وقتی با زبون خوش حالیت نمیشه مجبورم به زور وقتتو بگیرم

 در حالی که تالش می کردم مچ دستم را آزاد کنم گفتم : من نخوام واسه تو وقت بزارم باید کی رو ببینم؟ ولم کن ..

وقت نزاشتی حتی آن در حالی که از عصبانیت چشماش قرمز شده بود برگشت و گفت : چهار سال پیش هم برام 

 قدر برات مهم نبودم که بخوای چند دقیقه فقط چند دقیقه باهام صحبت کنی 

و بعد کالفه دستی به موهایش کشید و ادامه داد البته یک بار لطف کردین و قبول کردین باهام صحبت کنین یادتون 

 میاد؟

 همون یک باری که مثل آشغال انداختیم دور ...

 مع شد یادآوری خاطرات برایم خیلی عذاب آور بود اشک در چشمانم ج

 دستم را گرفت و در ماشین و باز کرد و گفت : سوار شو ...

 سوار شدم جای انگشتانش که روی دستم مانده بود را لمس کردم و سیل اشکهایم را باز جاری ساختم 

 تیرداد هم سوار شد و با سرعت رانندگی کرد کوچکترین حرفی نمی زد 

 من تمام مدت سرم را به طرف شیشه ی خودم گرفتم و گریه کردم  و

 ماشین را گوشه ای پارک کرد و گفت : برای چی برگشتی؟

 جوابی ندادم که این دفعه با فریاد گفت : ازت پرسیدم برای چی برگشتی؟

 وم دایش را بشنبا هر حرفش قدرت اشکهایم بیشتر می شد چیزی نگفتم می خواستم فقط او حرف بزند و من ص

ادامه داد : لعنت به تو تبسم لعنت به تو که پنج ساله زندگیمو داغون کردی لعنت به تو که تمام زندگیمو مال خودت 

 کردی و خیلی راحت ولم کردی لعنت به تو ... 

 برگشتم و نگاهش کردم باورم نمی شد سرش را گذاشته بود روی فرمون و گریه می کرد 

کردی برای من خیلی راحت بود فکر کردی بیرون کردن تنها عشقم از زندگیم خیلی آسون بود ؟  آروم گفتم: فکر

 من هم زجر کشیدم من هم عذاب کشیدم..

میان حرفم پرید و گفت : تمومش کن تبسم بسه .تو هیچ وقت نفهمیدی با من چی کار کردی هیچ وقت نفهمیدی 

 ی می فهمی؟چطوری غرورمو خورد کردی من عاشقت بودم لعنت

صورتم را میان دستانم گرفتمو زار زار گریه کردم چند دقیقه بعد با صدای که از شدت بغض می لرزید گفتم : به هر 

 حال فراموشم کردی اآلن هم زندگی خودتو داری ازدواج کردی و زندگی جدیدی را ..

 میان حرفم پرید و با عصبانیت گفت: کی این مزخرفات را گفته؟

 خرفات؟کدوم مز

 این که من ازدواج کردم و ....
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 الزم نیست کسی بگه خودم دارم می بینم.

 کی را دیدی؟ زنمو؟؟؟

 با عصبانیت و نفرت نگاهش کردم و گفتم : من زن تو را از کجا ببینم حلقتو دیدم..

 لبخند تلخی زد و گفت : همیشه خودت می بری و می دوزی همیشه

گاری پدر بزرگمه که قبل از مرگش ازم خواست مثل چشمام مواظبش باشم و من هم برای الزمه بدونین این حلقه یاد

 این که گم نشه کردم دستم 

 راست می گی؟

 لبخندی زد و گفت : یعنی انقدر برات مهم بود که با فهمیدنش چشمات این طوری برق می زنن؟

 از خجالت سرم را انداختم پایین و چیزی نگفتم

 رد و گفت: چرا تبسم چرا آن کار را باهام کردی؟سرم را بلند ک

 برای این که نمی خواستم نمی خواستم از سر ترحم باهام بمونی دوست نداشتم برام دلسوزی کنی

 کالفه دستی به موهایش کشید و گفت : یعنی به عشقم شک داشتی آره؟

 مات برگشته .دستم را گرفت و با لحن زیبایی گفت : خوشحالم که باز هم نور به چش

 لبخندی زدم و گفتم : مرسی 

 با ناراحتی گفت : اآلن چی؟ کسی تو زندگیت هست؟

به یاد امیرحسین افتادم او به من درخواست ازدواج داده بود و می گفت که عاشقانه من را دوست دارد ولی من چی؟ 

 من عاشقش نبودم...

 با صدای تیرداد به خودم آمدم که گفت : پس هست.

 ه. ن

 واقعا؟ 

 امیرحسین پسر خاله ام به من درخواست ازدواج داده ولی من عاشقش نیستم

 لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت : پس عاشق کی؟

خودش خوب می دانست و با این حرف تنها قصدش اذیت کردن من بود چون قبال هر دفعه ازم خواسته بود که بگم 

ما این بار نگاهش کردمو گفتم : عاشق تنها عشق زندگیم تیرداد محمودی دوستش دارم از اعترافش طفره می رفتم ا

 ام.

 از خوشحالی چشمانش برق می زد من را در آغوش گرفت و گفت : خیلی دوستت دارم تبسم خیلی خیلی زیاد 

به  هبه آرامش رسیده بودم آرامشی که با دنیا عوضش نمی کردم اما صدای بوق ماشینی باعث شد با ترس از شیش

 بیرون نگاه کنم و ماشینی را دیدم که به سرعت به طرف ما می آمد جیغ بلندی کشیدم و گفتم : تیرداد ...

و دیگر هیچ نفهمیدم به خواب قشنگی رفته بودیم هم من و هم تیرداد پدر دست من و تیرداد را در دست هم 

 گذاشت تیرداد لبخند محوی زد و گفت : باالخره به دستت آوردم...

 و من لبخندی زدم و در گوشش زمزمه کردم : خیلی دوستت دارم عزیزم خیلی.... 

 

 پایان
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


