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 تنتونس کورش هستی، کودك مهد جشن روز خالصه خرداد، اوایل هم شاید اردیبهشت، اواخر بهاري، گرم نسبتاً روز یه

 ي لهمسئ همون خاطر به کورش، یا من، یا موندیم، می یکیمون باید و داشتیم مهمون شرکت تو باز برسونه، خودشو

 تشودس دوستاش و مربی از هستی خداحافظی و جشن شدن تموم از بعد. برسونم جشن به خودمو دادم ترجیح من زبان،

 چند ایدب دیدنش ساکت لحظه یه واسه گفت شد می حاال بود، بهتر خیلی حالش ماشین، سمت رفتیم هم با و گرفتم

 زنگ صداي هک ، کردن صحبت واسم بند یک کرد شروع و نشست عقب صندلی رو ماشین تو باشی، داشته صبر ساعتی

  :بود کورش ي شماره شد، بلند گوشیم

  جانم؟ _

  عزیزم؟ خوبی بال، بی جانت _

  !تنهایی؟ _: لبام رو نشست لبخند
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  :گفت شیطنت با. کنه نمی صحبت اینجوري باشه پیشش کسی وقتی دونستم می

  خانم خدمتیم در... آره _

  لوسی خیلی _

  چطوره؟ هستی _:خندید

  خوبه_

  بهش؟ دي می رو گوشی_

  کنه صحبت باهات خواد می کورش بابا هستی _:هستی سمت گرفتم رو گوشی

  باهاش قهرم_

  !چرا؟....  ؟ اِ_

  جشنم نیومد_

  مامانی داشت جلسه بابا _

  قهرم _

  :گفتم کورش به

  شنیدي؟ _

  بخرم خانمم اون ناز باید حاال بودي کم تو پدرسوخته، _

  !طفلک؟ منه _

  نازت اون با آوردي در منو پدر طفلک توي_

  شد؟ تموم جلسه _

  نمیاي؟.... ناهار ریم می داریم آره_

  بزرگتو؟ خطاي این بیاري در دخترت دل از خواي می جوري چه حاال... ام خسته خونه برم دیگه نه _

  واسش؟ بگیرم چی..... دیگه بذارم خودم دست رو باید اساسی خرج یه حتماً _

  میاي؟ کی.... دیگه بگیر چیزي یه دونم نمی_

  بگیرم؟ نداري الزم چیزي.... میام هتل بردم اینارو_



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣ 

 

  خواد می سبز گوجه دلم چرا، _

  دیگه؟....چشم برم دلت اون قربون ، آخ _

  سالمتی دیگه _

  نداري؟ کاري باشین، خودتون مواظب _

  خداحافظ مرسی نه _

  خداحافظ _

  .ایستاده درمون جلوي یکی دیدم پارکینگ پل رو پیچیدم وقتی خونه، سمت رفتم و کردم قطع رو گوشی

 چیکار ینجاا ولی! بود بهادر! خدایا واي سمتمون، برگشت شنید که ترمزو صداي کردم، نگاه تعجب با و برداشتم عینکمو

  :شدم پیاده ماشین از لبخند با بدم، نشون خونسرد خودمو کردم سعی! کرد؟ می

  !بهادر _

  !خانم ترمه به به _

  خبر؟ بی چه! اومدي؟ کی _

  :گفت و انداخت بود ماشین توي هنوز که هستی به نگاه یه پوزخند با کردم، روبوسی باهاش و جلو رفتم

  !مبارك نورسیده قدم _

  دم می توضیح برات تو بریم بیا _

  :گفتم کردمو پیاده ماشین از رو هستی نگفت، هیچی و زد دیگه پوزخند یه

  کردي؟ سالم بهادر دایی به خانم هستی _

  !بهادر آقا _:هم تو کشید اخماشو بهادر

  :گفتم شد، قایم من پشت سریع دید و بهادر اخماي که هستی

  اس ساله چهار ي بچه یه فقط اون!... بهادر _

  بسه مامانش شدي که تو.... باشه خب _

 صورت و دست سرش، پشت هم هستی و من و داخل رفت ، بشه وارد بهادر تا ایستادم کنار کردم، باز درو و کشیدم پوفی

  :گفتم و اتاقش تو بردمش و شستم رو هستی
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  نیا بیرون اتاق از نگفتم من هم وقتی تا بمون، همینجا شما مامانی، _

 بردم، و کردم درست بهادر واسه شربت یه و آوردم در روسریمو و مانتو بیرون، اومدم اتاقش از منم و داد تکون سري

  :مگفت میزو رو گذاشتم و شربت کرد، می نگاه بود تراس رو که و مامان یاس گلدون و بود ایستاده پنجره پشت

  چی؟ پرنیان و ساناز... اومدي؟ تنها _

 وشمگ به ازت نقیض و ضد خبراي انقدر!... خبره؟ چه اینجا ببینم اومدم می باید....  نیومدن، اونا بیام، شدم مجبور _

 تو دونمب نباید که شدم غریبه انقدر من یعنی..... کنم باور کدومو هیچ تونستم نمی دیدم نمی خودم تا که بود رسیده

  !افته؟ می داره اتفاقایی چه خواهرم زندگی

  نبود مهمی موضوع _

  !نیست؟ مهمی موضوع مردکه اون ي بچه مادر از عزیزتر ي دایه شدي تو اینکه _

  :گفتم و پایین انداختم سرمو

  بهادر کنی می صحبت من شوهر مورد در داري_

 می شاز... نگفت چیزي من به مسائل این از کلمه یک ولی بود تماس در من با مدت این تموم که نامرد شوهر یه آره،_

 اونو دروغاي تموم و طوطی یه شدي که هم تو.... کرده فوت فامیالمون از یکی میگه خورد بهم چرا مراسمتون پرسم

  دادي تحویلم

  بشی دلواپس بیخودي دور راه از خواستم نمی من...نگه بهت چیزي خواستم ازش من _

  کاسشونه نیم ریز اي کاسه یه اینا گفتم بهت گذاشتن عقدو ي برنامه دستپاچه اونقدر که روزي _

  کنی؟ می ناراحت بخاطرش خودتو بیخود چرا.... شده تموم و گذشته مسائل این _

  هتل ریم می من با میاي کن جمع نشده،وسایلتو تموم هیچی هنوز_

 خوامب که بینم نمی دلیلی و....دارم دوست رو هستی دارم، دوست کورشو دارم، دوست زندگیمو من.... نمیام جایی من _

  بگذرم عالیقم ي همه از

  بیفته چشمش به چشمم خوام نمی نیومده، مردکه اون تا بریم بیا شو آماده گم می بهت _

  .کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

  :زد صدام اتاقش از هستی

  ماما_
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  عزیزم میام االن جونم؟ _

  داره چیکارت آقا ي دردونه ببین برو _:زد پوزخند یه بهادر

  کن مالحظه خورده یه جلوش لطفاً نداره، خوبی روحیه حال بچه اون بهادر ببین_

 و اومد ادربه که دادم می بهش غذاشو داشتم آشپزخونه، تو بردمش و گرفتم دستشو بود، گرسنه هستی اتاق، تو رفتم

  :گفت

  بریم من با میاي تو پیشش، بیاد باباش بزن زنگ _

  بشه؟ چی که بیام _

  !ه؟ش می چی عوام زناي وضعیت ، باشه این تو زندگی وضع اگه... مملکتی این مهندس خانم مثالً تو بیشعور، آخه_

  راضیم زندگیم وضعیت از هم خیلی نیست، جوري من زندگی _

 ي فعهد گفتم بهت خونه رسوندت مردکه این که روزي ندادي، حرف به گوش کوفتی شرکت اون تو رفتی که روزي _

 اونو هک غلطی هر و پایین انداختی سرتو نبودم، راضی من دوبی، رفتی باهاش شدي بلند ندادي، گوش باشه، آخرت

 تا دهن گوش بازم حاال....  دیدي، نتیجشو کاراتو این تموم گم می بهت دارم االن ندادي، گوش کردي، گفتن خونوادش

  !شه؟ می چی زندگیت عاقبت و آخر ببینی

  راضیم زندگیم وضعیت از من بهادر _

  نیستم راضی من _:کشید داد

  !تو؟ یا مهمتره من رضایت _

  دي می انجام کنن می دیکته بهت کاري هر و پایین اندازي می سرتو احمقی، تو آخه _

  :گفتم و یدمکش عمیقی نفس.  من به چسبوند می خودشو بیشتر لحظه هر بود ترسیده بهادر صداي و حالت از که هستی

  کنی مالحظه کردم خواهش ازت من بهادر _

  :گفت و رفت ورودي در سمت به

  ترمه نیاي اگه حالت به واي منتظرتم، الله هتل تو هشت ساعت شب _

  !بهادر _

  .رفت و هم به زد درو ولی
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 درگیر ابیحس فکرم تخت، رو کشیدم دراز و اتاقم تو رفتم خودم و ، خوابوندم و اتاقش تو بردم رو هستی بهادر رفتن از بعد

 از وامخ نمی قیمتی هیچ به و دارم دوست زندگیمو من که بود این بودم مطمئین که چیزي بهادر، حرفاي درگیر ، بود

 و کنم مجاب بهادرم جوري یه خواست می دلم ولی بود، برگشته زندگیم به آرامش که بود وقتی چند تازه ، بدم دستش

 وابمخ کم کم بود بهادر العمالي عکس و حرفا مشغول فکرم که همونطور بچش، و زن پیش کنم راهیش دلخوري بدون

  .بود شده زیاد یکم خوابم روزا اون برد،

  :شدم بیدار کورش صداي با

  خانمم.... خانمی ترمه _

  هوم_

  بده نشونت شو جایزه خواد می هستی پاشو....خوابی؟ می چقدر _

  :پرسیدم و دادم بدنم به قوسی و کش

  چنده؟ ساعت _

  شیش _

  اومدي؟ کی تو_

  رسیدم هست ساعتی یه _

  شد؟ بیدار کی هستی_

  بازجوییه؟ پیش، دقیقه ده _

  :کشیدم عمیقی نفس و شدم بلند جام از

  !اومده بهادر _

  :ترسید هم یکم کنم فکر خورد، جا

  فهمیدي؟ کجا از _

  اینجا بود اومده ظهر _

  دید؟ رو هستی_

  :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس موند، ساکت کورش دادم، تکون سرمو

  ببرتم خودش با زور به ظهر خواست می.....  کرده، تعیین العجل ضرب واسم _
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  گفتی؟ چی تو _

  راضیم زندگیم از گفتم نمیام، گفتم _

  کنی؟ می چیکار حاال _

  حالته بهترین کنم راضیش خوش زبون با بتونم اگه.... هتل بیاي هشت ساعت تا باید گفته دونم، نمی _

  کنم؟ صحبت باهاش من خواي می _

 بهم وندوت هر ولی بودین تماس در باهام مدت همه این میگه بهتره، نشی روبرو باهاش فعالً.... عصبانیه خیلی تو از _

  گفتین دروغ

  :گفتم داره، استرس بود مشخص ، موهاش تو کرد دستشو تا دو هر کورش

  کنم می صحبت باهاش رم می نکن، ناراحت خودتو حاال _

 رو وشهگ یه گرفتم، بهادرو سراغ و پذیرش سمت رفتم و انداختم هتل البی بر و دور به نگاه یه بود، هشت راس ساعت

  :سمتش رفتم و کشیدم عمیقی نفس و گفتم اللهی بسم لب زیر "منتظرمه"گفتن و دادن نشون

  سالم _

  :پرسید نشستم، کرد، اشاره روبروش مبل به دستش با و داد و سالمم جواب کرد، بلند سرشو

  خوري؟ می چیزي _

  نه _

  بیاي وسایلت با داشتم توقع _

  ببرم بین از تو توقع خاطر به زندگیمو کل تونم نمی من.... بجاس نا توقعت _

  اس؟ دیگه کس ي بچه کردن بزرگ وافعاً تو زندگی کل _

  کورش ي بچه کردن بزرگ و کورشه من زندگی نه _

  کرد می بزرگ بچشم کرد، می زندگی باهاش و نشست می بچه اون مادر داشت ارزششو اگه کورش _

  فهمه نمی رو چیزي هر ارزش کسی هر _

 بیاي رمگی می پذیرش واست.... کنی خراب آیندتو بچگونت لجبازیاي این با دم نمی اجازه بهت من من، خواهر ببین _

  باش داشته منطقی ازدواج یه هم فرصت سر از بکن، کارتو بخون، درستو...... خودمون پیش

  :گفتم پوزخند با بهادر به رو بار اولین براي
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 در... .دلشون؟ ور اونجا ببري برداري منو باز خواي می حاال رفتن، گذاشتن و کردن فرار من دست از خونوادش و ساناز _

 بودم هخورد مشکل به باهاش که اول روزاي اون اگه شاید..... تونم نمی....شدم پابند زندگیم و کورش به دیگه من ضمن

 زندگی ونا به منو چیزا خیلی االن.... دیگه نه االن ولی کردم، می استقبال ازش حتماً بود داده بهم پیشنهادو این کسی

  کرده وصل

 بهت هادوپیشن این روزا همون ، بودي گفته بهم مشکلتو گفتن دروغ بجاي روزا همون و دونستی نمی غریبه منو اگه _

  !نگفت؟ چیزي من به چرا خاله ، عجیبه من واسه.... دادم می

 من یره،بگ قرار تاثیر تحت من خاطر به زندگیت شرایط باز خواست نمی دلم..... بگه بهت چیزي کسی نذاشتم من _

 وچیکیک مشکل هر اومدن پیش با نداشت دلیلی بیرون، بیام خونوادت و تو زندگی از و بشم مستقل که کردم ازدواج

  شرایط همون به برگردم

  باشی مستقل کامالً تونی می نیست، اینجا مثل اونجا زندگی _

  هم؟ به بریزم زندگیمو کنی می تشویقم داري االن تو _

  بهتره کنی تمومش زودتر چه هر رو مسخره زندگی این...دقیقاً آره _

  ...بهادر ببین _

  :گفتم و کشیدم پوفی و پایین انداختم سرمو

  نیستم خودم فقط مسئله دیگه دارم، بچه من _

  !اي؟ مردکه اون ي بچه مادر واقعاً شده باورت خودتم اینکه مثل _

  گم نمی رو هستی _

  :زد خشکش لحظه یه

  چی؟ یعنی _

  :گفت بعدش لحظه چند نگفتم، چیزي

  نداره عاقبت و آخر خونواده این با تو زندگی گفتم، بهت روزي چه باشه، یادت.... ترمه احمقی خیلی _

 حتی ت،دونس نمی کس هیچ حاملگیمو موضوع شدم، بلند منم و کشیدم عمیقی نفس. شد دور ازم و شد بلند جاش از و

 رد شب همون گرفتم تصمیم همین واسه بگه، بهش چیزي یه و بزنه زنگ بهادر خودم از قبل ترسیدم می کورش،

  .بذارم جریانش
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 و فرمون رو بود گذاشته سرشو کورش سمتشون، رفتم بودن، منتظرم ماشین داخل هتل پارکینگ تو هستی و کورش

 بلند فرمون روي از سرشو کورش کردم باز که ماشینو در کرد، می بازي عروسکش با عقب صندلی رو داشت هم هستی

  :یدپرس کنارش، صندلی رو نشستم ، بشه راحت خورده یه خیالش تا زدم لبخند بهش کرد، نگام نگرانی با و کرد

  !شد؟ چی _

  گشنمه حسابی دي می بهمون چی شام بهت، گم می حاال _

  !ندارما دوست چاق زن من.....خوشگله خانم نشی چاق!......گشنته؟ همش روزا این _:زد لبخند

  بشم گنده شکم قراره_

  شی می زشت خیلی....گنده شکم ي ترمه..... کن فکر!نه واي_

  :گفتم و کردم لوس خودمو و جلو دادم پایینمو لب

  بدجنس دلمه تو خودت نی نی_

  :گفت تعجب با و سمتم برگشت سریع لحظه یه

  !چی؟ _

  :گفت دوباره پایین، انداختم سرمو

  چیه؟ منظورت!.... ترمه؟ توام با _

  آزمایشگاه رفتم دیروز.....دیگه مشخصه منظورم خب _

  بگی؟ من به باید حاال اونوقت_

 تو شادي از اثري هیچ و روبرو به بود زده زل کردم، بلند سرمو نشد، خوشحال اصالً انتظارم برخالف کردم احساس

  :نبود،گفتم صورتش

  بشی خوشحال کردم می فکر.... بگم بهت خوب موقعیت یه تو داشتم دوست_

  !بشم خوشحال....هه_:زد پوزخند

  بده؟ مگه!....تو؟ چته کورش_

  !!خوبه خیلی!...نه_

 ودموخ باشه، اینجوري العملش عکس کردم نمی فکر هم درصد یک حتی نگفتم، چیزي و برگردوندم رومو شدم، دلخور

 گهن رستوران یه جلوي حرف بدون کوزم، کاسه تو بود خورده اینجوري حاال بودم، کرده آماده بازي رمانتیک کلی واسه
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 سمت رفت اي دیگه حرف هیچ بدون هم بعد و ماشین تو نشست برگشت، پاکت یه با بعد دقیقه چند و شد پیاده داشت،

 هب کاري و کرد می صحبت خودش با آروم آروم و بود گرفته قرار اومده وجود به جو تاثیر تحت انگار هم هستی خونه،

  .نداشت تا دو ما از کدوم هیچ کار

 رفتم و کردم عوض رو هستی لباساي اتاق، تو رفت خودش و آشپزخونه تو گذاشت غذاهارو پاکت کورش خونه، رسیدیم

 رو کنارش ود،ب کرده ساعدش گاه تکیه پیشونیشو و تخت رو بود کشیده دراز کنه عوض لباساشو اینکه بدون سراغش،

  :کردن بازي دستش یکی اون انگشتاي با کردم شروع و نشستم تخت

  .کنی می ذوق کلی بفهمی کردم می فکر من!....کورشی _

  .نگفت هیچی

 لیخی بعد ولی کردم تعجب اولش منم خب....خوردي جا کنم فکر کردم، می آمادت قبلش باید شاید.....خب ببین _

  شه نمی بد که تو منو ي بچه....شدم خوشحال

  بذاري؟ تنهام لطفاً شه می_

  .رونبی رفتم اتاق از و تخت رو کردم پرت روسریمو و مانتو حرف بی و شدم بلند برخورد، بهم خیلی دیگه ایندفعه

 هی روي تراس، رو رفتم و برداشتم قرآنمو هم بعد ، کردم آمادش خواب واسه و اتاقش تو بردمش و دادم رو هستی شام

 داره کاماش فهمیدم خودم تازه گذشت که لحظه چند شدم، خوندنش مشغول و نشستم مامانم یاس ي بوته کنار صندلی

 که ودب شده خورد اعصابم کم صبح از بهادر حرفاي دست از بود، گرفته دلم قرآنم،خیلی صفحات رو چکه می قطره قطره

 وناا انگار کنم پاك صورتم روي از اشکامو کردم می سعی چی هر. گرفت حالمو حسابی زدو آخرو ي ضربه کورشم حاال

  .شدن می سرازیر بیشتري سرعت با

 می یسع داشتم ببینه، اشکامو کورش خواست نمی دلم شد، بلند تراس در توري صداي که بودم خودم هواي و حال تو

  :گفت گوشم کنار آروم و کرد بغلم پشت از که کنم پاکشون کردم

  اشکاتو نبینم برم، قربونت الهی _

  :کرد پاك اشکامو خودش دست با خودشو سمت برگردوند صورتمو بعدم

  بود منتظره غیر خیلی.....خانمی ببخشید _

  :گفت لبخند با بعد

  بخور شامتو بریم شو بلند.....نبودي؟ گرسنه مگه.....خانمم پاشو.... کردم بدقلقی باز _

 و کرد مگر خودش غذاهارو تو، رفتیم هم با کرد، بلندم و گرفت و دستم دیگشم دست با و گرفت دستم از قرآنمو بعدم

  :گفت آشپزخونه، تو رفتم و شستم صورتمو و دست منم میز، رو چید
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  خانمم بشین بیا _

 خوردم هک غذامو از یکمی آورد، می فشار بهم داشت گرسنگی ولی بودم داده دست از اشتهامو اینکه با نشستم، کنارش

  :کنه،گفتم می بازي غذاش با داره فقط همینطور کورش دیدم

  بشی ناراحت کردم نمی فکر_

  :کشید عمیقی نفس

  نیومدم کنار حسابی و درست یکی همون با هنوز من.....زوده خورده یه کنم می فکر _

  داره فرق یکم نبوده باهات اولش از چون هستی خب _

  :گفت و زد لبخندي

  !خوشحالی؟ تو _

  دارم دوست خیلی رو ها بچه من خب _

  باشی خوشحال تو که اینه مهم......نیست مهم چیزا ي بقیه خب_

  :گفت شیطنت با بعد

  نکنی زیاد خوشحالی هوس بده قول فقط_

  :گفتم و زدم لبخندي

  باشی خوشحال هم تو داشتم دوست_

 خودمون مشکالت با وقتیه چند تازه ما.... نبود اینجوري العملم عکس میومد پیش دیرتر خورده یه اگه شاید دونم نمی _

.... بریم تاییدو مسافرت یه نتونستیم هنوز ما.... برسیم خودمون به بیشتر خورده یه نمیومد بدم....  اومدیم کنار هستی و

  زندگیمونه اول رفت یادمون اصالً که شدیم هستی مشکالت درگیر سریع انقدر

  مسافرت؟ بریم دوتایی بشه کنی می فکر هستی وجود با _

  مامان پیش بذاریمش شه می_

  بمونه دونم می بعید _

  :گفت و انداخت باال اي شونه

  شد شروع دیگه یکی نشده تموم یکی اون ي پروژه هنوز زوده، گم می همین واسه _

  بهتر روابطشون و شه می کم هم با سنیشون ي فاصله جاش به _
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  :گفت و گرفت بینیمو وسطیش و اشاره انگشت تا دو با لبخند با

  !ها خانم دادي دستمون کار خوب _

  :گفتم اعتراض با

  چه؟ من به.....؟ اِ _

  !هان؟ چه تو به که _

  بیاد کوتاه بهادر شد باعث مسئله همین ، نداري خبر تازه بله، _

  گفتی؟ بهش مگه _

  شدم مجبور....آره_

  :گفت صورتشو رو گذاشت دستشو تا دو

  کنه خفم بخواد اگه دم می حق بهش حاال!....واي_

  :گفتم شیطنت با و خندیدم

  شینه می لرزشم پاي خوره می خربزه کی هر_

  گفتی؟ اینا مامان به _

  !نه _

  گی؟ می کی_

  !بهشون؟ گی می تو....  شه نمی دونم،روم نمی _

  خودته کار.... نزن حرفشم اصالً_

  کشم می خجالت من خب! کورش_

  شده حسودیتون ما به شما گه می کنه می شروع بهراد باز فردا از.....  کن فکر_

  :گفت و گرفت بینیمو باز خندیدم،

  !امشب تو شدي خنده خوش چه _

  :گفتم و خندیدم باز

  مهندس آقاي کنی خداحافظی کارتم اتاق با باید کم کم _
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  بخوابم کوچه تو برم باید شبا دیگه سال دو یکی تا بره پیش همینجوري _:خندید خودشم

***  

 اصرار کلی و بهادر به بود زده زنگ جون آفاق ، بودیم دعوت جون آفاق ي خونه جمعه هر روال طبق جمعه روز ظهر

 با منم. رفت و گذاشت خداحافظی بدون و داره برگشت بلیط که بود آورده بهونه بهادر ولی کنه دعوت اونم که بود کرده

 هک بود هم روزي چند یه. بیارم در دلش از کردم سعی خواري پاچه محض کیارش و کورش قول به طوالنی میل اي یه

 از اون اینکه از غافل بیاریم، براش کوچولو نی نی یه قراره که کنیم حالی هستی به یواش یواش کردیم می سعی داشتیم

  .نمیاره خودش روي به فقط و گرفته مطلبو خودش اول ي کلمه چند همون با و تیزتره ما

 و من اونجا، بودیم رفته و دنبالمون بود اومده شرکت از کورش ظهر نزدیک بودیم، جون آفاق ي خونه همه جمعه روز

 برده رو یهست جونم آفاق و کیارش کردیم، می بازي حکم و نشیمن اتاق وسط بودیم نشسته کامیار و تهمینه و کورش

 هشونب تهمینه و من و کردن می بحث کورش تقلب سر داشتن کورش و کامیار کردن، می بازي باهاش و حیاز تو بودن

 وت حسابی جون آفاق اخماي شدن، وارد بود کرده بغل رو هستی که کیارش سرش پشت و جون آفاق که خندیدیم می

 داد، یم نشون من به و "پخ پخ" عالمت و داد می حرکت گردنش رو دستشو خنده با سرش پشت از کیارش ولی بود هم

  :گفت عصبانیت با جون آفاق ، "چی؟ یعنی" که دادم می تکون سر واسش فقط گهو می داره پی فهمیدم نمی

  کشین؟ نمی خجالت تا دو شما ببینم،_

  :گفت بود گرفته خندش کیارش حرکات از که تهمینه

  گید؟ می تارو دو کدوم نفریم، چهار اینجا ما جون مامان_

  گم می جونتو داداش زن و داداش همین_

  :گفت خنده با کورش

  !مامان؟ شده چی مگه_

  :گفت باز جون آفاق چرسید، کیارش از سوالو همین ابرو و چشم با و

  شده چی بگید باید شما واال، دونم نمی_

  :گفت خنده همون با خندهو از بود کرده غش جون آفاق پشت کیارش دیگه

  !داد لوتون هستی _

  :پرسیدم تردید با من و کردیم نگاه هم به تعجب با دو هر کورش و من

  !داده؟ لو رو چی_
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  :گفت و کرد اشاره بود تخت تخت هنوز که من شکم به ابروهاش با جون آفاق

  کردین قایمش دلتون تو که رو رازي همون _

 که ورهمینط خنده با کورشم پایین، انداختم سرمو و شدم سرخ سرم، رو ریختن جوش آب سطل یه دفعه یه انگار منکه

  :گفت داشت می بر خیز هستی سمت به

  !کشمت می!.... پدرسوخته اي _

  :گفت تهمینه باال، رفت ها پله از و کرد فرار خنده با و کشید جیغ هستی

  خبره؟ چه بفهمیم هم ما بگید جوري یه بابا_

  :خندیدگفت می داشت و بود شده باز اخماش دیگه حاال که جون آفاق خجالت، از بودن مرده کیارش و کامیار جلوي! واي

  شی می خانم عمه دوباره داري دیگه هیچی _

  .گفت تبریک مونهردو به بالبخند کامیارم کرد، گنده ماچ یه لپمو منو به چسبید و کشید بلند جیغ یه خوشحالی از تهمینه

 از خنده از بودیم مرده تهمینه منو شد، شروع نخوراش اونو و بخور اینو و جون آفاق مراقبتاي لحظه همون از خالصه

 هدیگ آخرش من، حلق تو کنه فروش زور به خواست می و بود دستش مقوي خوراکی یه همش جون، آفاق کاراي دست

  :گفت و اومد در صداش کورش

  بکشه نفس دقیقه یه بذار کن ولش... رو بیچاره این کردي خفش مامان _

 و خوراك و خورد هواي حسابی باید هم تو برسه، بچه به نداره جون دیگه دوروز نرسه خودش به.....ضعیفه ترمه _

  .باشی داشته استراحتشو

  کرد قویش شه نمی که شبه یه حاال_

  .داد تکون سرشو و خندید بعدم

  :گفت ودستش تو گرفت دستمو بود،کورش برده خوابش ماشین عقب صندلی رو هستی خونه، گشتیم می بر که شب

  داره نی نی دلش تو پریسا خاله مثل مامانم گفته مامان به رفته..... ها نفهمیدن به زد می خودشو خوب وروجک _

  :داد ادامه خنده با

  "شده جا من مامان دل تو که ایه نی نی چه این دونم نمی فقط "گفتن خانم بعدشم تازه_

  :گفت و شکمم رو گذاشتش و برداشت دستم روي از دستشو آروم لبخندش همون با کورش خندیدم،

   شده، جا تو دل تو که ایه فسقلی نیه نی چه این گه می راست _
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  بگیره؟ دلت تو رو تا دو ما جاي وقت یه نکنه _:داد ادامه آرومتر

  !تواِ وجود از چون مهمه برام بچه این!....کورش؟ شدي بچه _

  هستی واسه... یکم ترسم می....  راستش!.... چی؟ هستی_

  کنی؟ می فکر جوري چه من مورد در تو.... منه دختر هستی!.... کورش_

  کنه می فرق خونی ي رابطه باالخره ولی.... مهربونی خیلی تو دونم می من _

  کنه کمبود احساس لحظه یه حتی هستی ذارم نمی من.... نگرانی بیخودي _

  :گفتم دادمو فشارش محکم و گرفتم و کورش دست

  داریم جفتشونو هواي هم با دوتایی _

  زد پشتش نرم ي بوسه یه لبخند با و آورد باال دستمو کورش

 خیلی د،ش کورش اتاق وارد کنان قل قل گندش شکم اون با پریسا که رسیدم می کارام به شرکت تو داشتم بعد صبح

 کش لباي با بهراد سرشم پشت و تو اومد لبخند با پریسا کورش، اتاق به بود شده منتقل منم کار میز دیگه که بود وقت

 کارم مشغول دادم می نشون که همونطور و پایین انداختم سرمو کرده، رو لقی دهن تهمینه که شد خبردار شستم اومده،

  :گفت خنده با پریسا دادم، سالمشونو جواب

  کو؟ شیرینیت پس.... راه؟ اون به زنی می خودتو چرا مهندس، خانم آي _

  :گفتم و گرفتم گاز لبمو

  !پریسا _

 کلمه یه هر با که من برخالف ، بودن راحت مسائل این تو زیادي اینا کورش ي خونواده کالً دادم، نشون بهرادو ابرو با و

  :گفت پریسا شدم، می سفید و سرخ حرفشون

  بري، در دادن شیرینی زیر از تونی نمی فیلما این با..... نیار در من براي رو اطوارا و ادا این بابا، برو _

  :گفت خنده با بهراد

  کجا؟ تا چشمی هم و چشم آخه دیگه _

  بدي شیرینی شرکتو کل مهندسباید آقاي بدو بدو، _:زد کورش پشت به محکم ي ضربه یه خنده با بعدم

  !مادرت جان نکن رسوامون شرکت تو خواهشاً فقط ، من مهمون شام اصالً محفوظ، تو شیرینیِ بابا _:کورش

  :گفت خنده با پریسا
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 فکر مخان....بیفته روز این به تا کردم نفرینش ملی.... خنده می من هیکل به داره ماهه شیش خانمت این!.....اوهوکی _

  مونه می باریک کمر و باربی همیشه خودش کرد می

 اريد خودي بی بدو بدو،.... خوان می شیرینی ازت امروز همه بشه، پیدا هم دایی ي کله سرو که اآلنه _: خنده با بهراد

  کنی می دست دست

  /:گفتم و پوشوندم دستام با صورتمو

  خدا ترو نه_

  گذاشتن سربسرش کافی ي اندازه به اینا مامان دیشب ، بهراد نکن اذیتش _:خندید کورش

  بشر حقوق مدافع شده....باش اینو _:پریسا

  :گفت و کورش سر تو زد آروم دستش کف با و داد تکون سري بهرادم

  !ذلیلت زن سره بر خاك _

  :گفت پریسا به و خندید کورش

  کن نگاه قیافشو تروخدا آخه _

  :گفت و خنده از کرد غش و من سمت برگشت پریسا کرد، اشاره من به و

  لبو عینهو شدي _

  :گفتم لبی زیر و آروم

  خجالت از مردم دیگه ببر شوهرتو این بردار _

  .شیم می خراب سرشون ریم می شب بریم، بیا بهراد _:خندید باز پریسا

 سیگارشو ي بسته کتش داخلی جیب از و کرد باز کتشو ي لبه و کورش سمت رفت بیرون بره اتاق از اینکه از قبل بهراد

  :گفت و داد تکون کورش چشم جلوي و آورد بیرون

  پدر آقاي ممنوعه دیگه اینام _

  .بیرون رفت اتاق از پریسا دنبال آشغالو سطل تو انداختش و کرد خوردش مشتش تو بعدم

  :گفت کمرمو دور انداخت دستشو سمتم، اومد لبخند با کورش

  شدي؟ سرخ انقدر چرا حاال _

  :گفتم کردم می بازي اش بهاره کت ي دکمه با که همونطور
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  کرده جور هم با رو تخته درو خوب خدا.....نیست حالیشون هیچی انگار که شوهر و زن این کشیدم، خجالت خب _

  :گفت گونمو رو کشید شو اشاره انگشت پشت و خندید

  برم خجالتیم خانم قربون _

  :داد ادامه و بوسید گونمو آروم بعد

  شن خراب سرمون گروهی شب کنم فکر_

  برسم کارام به یکم خونه برم زودتر من پس

  گیرم می چیزي یه بیرون از کنی خسته خودتو خواد نمی _

  بیان گم می ایرانم خاله و مامانت به بکنم، تونم می چیکار ببینم برم حاال _

  دیگه کن دعوت ایناروهم دایی کنی می دعوت رو همه داري که تو _

  .کشم می خجالت من بهشون؟ گی می تو _

  اوکی _

  برم من پس _

  کمکت بیاد بگو هم تهمینه به _

  .کرد راهیم و بوسید گونمو بعد

***  

 کهاین جاي به روز به روز و شد می بیشتر خرابم اوضاع و تهوع حالت و حاملگی به مربوط حالتهاي گذشت می چی هر

 مبمون شدم مجبور و شرکت برم نداد اجازه بهم کورش دیگه که بودم ماهه دو حدود. کزدم می کم وزن هی ، بشم چاقتر

  .نداشتم کردن کار توان که بود خراب حالم انقدر چون نداشت بازدهی هیچ رفتنم شرکت واقع در یعنی خونه،

 بدترین بودم، خواب هنوز گشت می بر که هم عصر معموالً و بودم خواب بیرون رفت می خونه از کورش که صبحها

 میومد، نزدیکم یا ، شد می خونه وارد اینکه محض به و بودم شده حساس کورش تن بوي به که بود این وضعیتم حالت

 یم ناراحت و خورد برمی بهش بود، حساس حسابی مسائل این روي که اونم شد، می شروع منم اوردناي باال و زدن عق

 ودمخ دست و ارادیه غیر من حالتاي این که بفهمونه بهش و کنه صحبت باهاش خواستم جون آفاق از دوبار یکی شد،

  .شد می تر خلق بد روز به روز اونم و رفت، نمی گوشش تو صحبتا این انگار اصالً ولی نیست،

 حصب از و بود خراب خیلی حالم اونروز ، خونه اومد سرزده مدارکش سري یه برداشتن براي کورش ظهر نزدیک روز یه

 قمهل هستی براي ظهر ناچار کرد، می خراب حالمو وحشتناك غذا بوي برم، کردن غذادرست و آشپزخونه سراغ نتونستم
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 روي منم خوردشون، می کرد می نگاه کارتون داشت که همینجوري هستی بودمو کرده درست پنیر و کره کوچیک هاي

 دوباره و دادم سالمشو جواب و شدم خیز نیم شد، نشیمن وارد کورش که بودم بسته چشمامو و بودم کشیده دراز کاناپه

 ولی وسیدب گونشو و هستی سمت رفت بود شده سرسنگین باهام حسابی بود روزي چند که کورش ، کاناپه رو شدم ولو

  :گفت من به رو و هم تو رفت اخماش هستی جلوي هاي لقمه بشقاب دیدن با دفعه یه

  !خوره؟ می پنیر و نون داره چرا بچه این _

  .کنم درست غذا نتونستم ، بودم دستشویی تو همش صبح از بود، بد خیلی حالم امروز _

  :گفت بلند صداي با و شد عصبی دفعه یه

 ول که نشدي دار بچه خودت هنوز... برسی بهش بود قرار همینجوري... برات؟ بود خودت ي بچه مثل همینجوري _

 می رمس تو صداش انگار و بود پایین فشارم نداشتم، داداشو همینه؟تحمل روز هر بچه این وضعیت... رو بچه این کردي

  :گفت و بستم آروم چشماشو پیچید،

  .نتونستم.... نیست خوب حالم امروز گم می_

 بیرون ردشب خودش با و کرد عوض لباسشو و کرد بغلش و برگشت مرتب لباس دست یه با و هستی اتاق تو رفت کورش

 نمی وقت هیچ مرد یه مطمئینم خوابیدم، کاناپه همون رو و بستم چشمامو خواسته خدا از منم. هم به زد محکم درم و

 کرد نمی هم سعی حتی و فهمید، نمی من خراب حال از هیچی کورشم... کنه درك خانمو یه روزاي این حال تونه

  دبو بذارم هستی و خودم ي نیومده ي بچه بین من بود ممکن که تبعیضی و هستی دلواپسیش تنها....بفهمه

  :کرد می صحبت نفر یه با داشت که شنیدم و جون آفاق ي زمزمه صداي شدم که بیدار

 جايب تو.... وضعیت این تو شه می اذیت داره همه از بیشتر خودش اون گفتم بهت باهات، کردم صحبت دفعه ده من _

  داره احتیاج تو محبت به االن اون.... کنی؟ می خورد اعصابشم بیشتر هی برسی بهش و باشی کنارش اینکه

  زدن عق به کنه می شروع تو میام که خونه در از!...محبت؟.... هه _:کورش_

 هب ویارشون حاملگی تو خانما خیلی.... هورمنیه تغییرات همه اینا نیست، خودش دست گفتم، بهت هزار من، مادر_

  بگیري وبدنش طبیعی تغییرات جلوي تونی نمی که بحث و دعوا با....  مدلیه، این توام زن تو شانس از حاال شوهرشونه،

 هتاز..... شد تموم محبتاش تموم دیدین.... خوره می پنیر و نون ناهار جاي به داره هستی بینم می خونه اومدم ظهر _

  !شه؟ می چی خونه این تو هستی وضعیت بینید می بعد کنید صبر.... نیومده دنیا به خودش ي بچه هنوز

 وت ي بچه به سال یه این تو دختر این که انقدر....خدا به داره گناه... گی؟ می کنی می هم سر چیه مزخرفات این _

 درست ذاغ نتونسته نداشته حال روز یه حاال....نبوده هم کمتر باشه نرسیده بهش بیشتر واقعی مادر یه از اگه....رسیده

 مثالً  ییعن!....کنه؟ درست فسنجون و مرغ و خورش و چلو بچش واسه نتونه روز یه واقعی مادر یه نداره امکان یعنی...کنه

  رسیده؟ می بهش خیلی خودش مادر
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  کرد نمی ول وضعیت این تو بچشو بود مادر اگه اون... نکنید بحث وارد رو زنکه اون _

 مایه هستی واسه دل و جون از من. کرد می انصافی بی داشت کورش هام، گونه رو ریخت می همینطور داشت اشکام

  :اومد باز جون آفاق صداي. ذاشتم می

 داشته دشمنی خودشم ي بچه خودشو با.... داره دشمنی تو ي بچه با گی می اصالً... بود؟ پایین چقدر فشارش ندیدي _

  نمیاد خوش خدارو نچزون، انقدر رو حامله زن خدا، به داره گناه... دربیار دلش از برو بیا!... نخورده؟ هیچی صبح از که

 هک کنم پاك هام گونه روي از اشکامو اومدم شه، می نزدیک صداشون و بیرون میان آشپزخونه از دارن کردم احساس

  :فتگ می داشت جون آفاق بود، دستم تو سرم سوزن ، انداختم دستم پشت به نگاه یه سوزه، می دستم پشت دیدم

  داره سیدگیر به احتیاج هستی از بیشتر ترمه خود اآلن پیششون، میام من یا من پیس بیار هارو بچه یا وقتی چند یه _

  کنه می گیري بهونه اونجا بیاد اینجاس، سرگرمیش وسایل ي همه هستی اینجا، بیاید شما _

  بکن دخترو این مراعات هم خورده یه خواهشاً لطفاً، _

  نگفت چیزي و بیرون کرد فوت صدا با نفسشو کالفگی تو همیشش عادت طبق کورش

 شدم تموم سرم به نگاه یه حرف بدون کورش, سالمموداد جواب, کردم سالم جون آفاق به, سرم باالى اومدن دوتاییشون

  :گفتم, کشید بیرون دستم از سوزنشو و انداخت

  ?زدین واسم چرا سرم _

  سرت باال اوردیم دکتر, بود افتاده فشارت_

  ?کجاس هستى _

  پارك رفته کیارش با _

  ?بهترى اآلن _:جون آفاق

  خوبم آره _

  ?چى تهوعت حالت _

  بهتره _

  بخورى بیارم چیزى یه برم پس _

 مبل روى و شم بلند جام از خواستم, آورد برام بود کرده درست که رو اى مقوى سوپ و آشپزخونه تو رفت جون آفاق

  :گفت مامانش به رو کورش, داشتم سرگیجه هنوز, بشینم
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  پریده خیلى رنگش _

  ?خوردى چیزى صبح از _: جون آفاق

  برگردوندم بالفاصله که خوردم صبحونه ذره یه نه _

  ?خوردى ویتامینتو داروهاى _

  کنه مى اذیتم بوش,  نه _

  بخوریشون باید, نیست اى چاره _

  برات بیارم بگو, ?کجاس _:کورش

  :گفتم کنم هش نگا اینکه بدون

  پاتختى کشوى تو _

 من کاراى رو خیلى کورش, ما ى خونه اومدن من حال شدن بهتر تا مدت یه واسه کیارش و جون آفاق شب اون از

 وکارم خیلى جون آفاق اومدن, کنم مى توجهى بى هستى به من کرد مى فکر خودش پیش همش و بود شده حساس

  .کنه گیرى بهونه کمتر هستى شد مى باعث و داشت رو هستى هواى حسابى کیارشم. بود کرده راحت

, بودیم هنشست تلویزیون جلوى کیارش و کورش و من, بیاره خونشون از وسایل سرى یه بود رفته جون آفاق که روز یه

 وت که باشه این خاطر به زدم مى حدس, بگه چیزى یه خواد مى انگار و درگیره خودش صبحبا از کیارش فهمیدم مى

 جونم آفاق, بود خودشون ى خونه تو همه راحتیش وسایل و بود جوون پسر یه باالخره خب,  نیست راحت ما ى خونه

 دیدم, گرفت مى سخت بیشتر کیارش به جون آفاق حاال کورش اشتباه خاطر به, خونه برگرده تنها داد نمى اجازه بهش

  :گفتم کنم کمکش خواستم مى, گه نمى حرفشو و کنه مى دل دل

  ?نیستى راحت اینجا کیارش _

  :کرد نگام تعجب با

  !?چى واسه, چرا _

  ریخته بهم ما وضعیت خاطر به توام زندگى ى برنامه خب... بگى خواى مى چیزى یه کنم مى احساس

  :وگفت زد مهربونى لبخند

  نیست اون مسئله ولى بگم چیزى یه خوام مى, بابا نه _

  :گفتم کیارش به رو باز بعد و انداختم کورش به نگاه یه
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  ?بذارم تنهاتون خواى مى _

  :گفت لبخند با باز

  ترم راحت شما با اتفاقا نه _

  ?شده چى, بگو پس خب _

  :گفت کرد مى بازى پاش روى کوسن با که همینطور و پایین انداخت سرشو

  همکالسیام از یکى راجب.... کنین صحبت مامان با خوام مى.... اوم... راستش _

  :حرفش وسط دپری کورش, برده کیارشو دل که بود مى جوون دختر یه باید مطمئیناً همکالسى این, لبام رو نشست لبخند

  زوده خیلى هنوز تو واسه _

  بزنه حرفشو بذار کورش _:من

  کن ولش _:گفت و کشید عمیقى نفس کیارش

  :گفتم کورش به رو, بود اتاقش االن که کار اتاق تو رفت شد بلند و رومبل انداخت و کوسن

  ?بزنه حرفشو نذاشتى چرا _

  اس بچه اینکه واسه _

  بشه تموم حرفش ذاشتى مى حداقل خب _

  :گفتم زدمو در و اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از

  ?تو بیام تونم مى کیارش _

  بفرمایید _

  :گفتم و صندلى یه رو نشستم, تخت روى بود نشسته, شدم اتاق وارد

  ...گفتى مى خب _

  شه نمى راضى مامانم باشه مخالف کورش اگه, کن ولش _

  کنم راضى کورشو تونستم من شاید, نداره ایراد که گفتنش حاال _

  همکالسیهامه از خب _

  ?خودته سنه هم _
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  آره _

  ?چیه اسمش _

  صداقت مریم _

  قشنگى اسم چه _:زدم لبخند

  نکرد قبول ولى آشنابشیم هم با بیشتر بده اجازه خواستم ازش دوبار یکى.... خوبیه دختر _

  :داد ادامه و پایین انداخت سرشو

  شه مى جدى کم کم داره و داره خواستگار شنیدم دوستاش از ولى زوده دونم مى _

  ?کردى انتخابش خوبیه دختر و مناسبه چون فقط یا دارى دوستش _

 سه دو این تو, ..... کردم پیداش حاال بگم که گشتم نمى خوب دختر دنبال..... زوده هنوز واسم دونم مى من....  نه _

  اومده خوشم ازش داشتیم که برخوردایى تو سال

  ?چیه اون حس دونى نمى _

  کنه صحبت باهاش مسائل این راجب کسى ذاره نمى اصالً..... جدیه خیلى _

 ندگىز مسئولیتاى آمادگى سن این تو خودت بشن راضى کورشم و مامانت فرضاً اگه, گى مى تو که اینجورى خب _

  !?دارى مشترکو

  بمونیم نامزد وقت چند یه خوایم مى ازخونوادش شدن راضى اینا مامان اگه خب _

 دختر ى خونواده اگه تازه شه نمى دیگه که بیشتر....  دوسال نهایتاً, سال یه, شه مى چقدر نامزدى مگه ولى بله خب _

 ربازیتمس وضعیت تازه..... ?تونى مى..... سالت دو و بیست شه مى تازه تو موقع اون...... طوالنى نامزدى با باشن راضى

  نیست هنوزمعلوم

  !?کنه ازدواج اگه خب ولى..... دونم نمى _

 صحبت کورش و مامانت با من دارى کردنو قبول مسئولیت آمادگى اگه ببین بکن فکراتو, بگیرى تصمیم خودت باید _

  کنم مى

  بیرون اومدم و شدم بلند منم و داد تکون تآیید عالمت به سرشو

 خیلی ود،ب شده تنگ براش حسابی دلم ، بود شده کمتر هم کورش به حساسیتم و بود بهتر حالم وقت چند از بعد اونروز

 تو خواب قعمو حتی بهش، بچسبم همیشه مثل تونستم نمی و کردیم می رعایت و بینمون ي فاصله باید که بود وقت

 حرکات زا نارضایتی خاطر به کورش و طبیعیم حالت خاطر به من خوابیدیم، می هم به پشت تخت انتهایی ي نقطه دوتا
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 حملت و داشتم دوستش بیارم، در دلش از و وقت چند این دلخوري خواست می دلم و بود بهتر حالم وقت چند از بعد من،

 یه جونم اقآف و من ، رفت و گفت بخیر شب یه کورشم و اتاقش تو بود رفته کیارش شام از بعد شب آخر.نداشتم دوریشو

 بود ذاشتهگ ساعدشو و بود کشیده دراز تخت ي گوشه یه کورش بخوابیم، رفتیم و رسیدیم آشپزخونه وضعیت به خورده

 دستمو ومآر طرفش، کشیدم خودمو و کشیدم دراز کنارش بیداره، که فهمیدم می کشیدنش نفس نوع از پیشونیش، رو

  :گفتم گوشش کنار کمرشو دور انداختم

  !کورشی _

  :گفت تفاوت بی

  بله؟ _

  :گفتم بازوشو به مالوندم صورتمو

  بغلت بیام خوام می _

  !بشه؟ شروع زدنات عق باز که _:زد پوزخند

  :گفتم معترض

 موهامو هوقت چند دونی می شده، تنگ بغلت واسه دلم بهتره، حالم امروز نیست، خودم دست دونی می که تو!..... کورش _

  نکردي؟ ناز

  :گفتم و کردم لوس خودمو و بوسیدم بازوشو رو.نداد نشون العملی عکس هیچ ولی کشید عمیق نفس یه

  چیه؟ من تقصیر.... خودته نیه نی کاراي همه اینا.... بابایی دیگه نکن قهر _

  :گفتم گوشش کنار شد، می نرم داشت باالخره دادم، فشارش یکمی و دستم تو گرفتم دستشو

 واستخ می چی از دونم نمی ، انداخت چشمام به عمیق نگاه یه.بخوابم بازوت رو بذارم سرمو قبالً مثل خوام می امشب _

 موهامو وت کرد فرو سرشو دادم، جا توش خودمو سریع منم و کرد باز برام بغلشو دادم، جوابشو لبخند با ،!بشه؟ مطمئین

  :گفت

  !دیوونه بود شده ذره یه برات دلم _

  دادي؟ نمی محلم همین واسه_

 دستاش محبت و نفساش گرماي از سریع خیلی من و موهام، دادن نوازش به کرد شروع و بوسید سرمو فقط نگفت، هیچی

 ربهتج راحتو و خوب خواب یه واقعی معناي به ماه، دو از بعد و هم رو افتاد پلکام بودم محروم ازشون بود وقت خیلی که

  .کردم
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  :شدم بیدار که آورد می بیرون سرم زیر از بازوشو آروم داشت کورش صبح

  سالم _

  :گفت لبخند با

  شدي؟ بیدار خانمم، سالم _

  :گفت و بوسید گونمو دادم، جوابشو لبخند یه با فقط

  شه می دیر داره دیدم ولی نکنم، بیدارت کردم سعی خیلی ببخشید، _

  .خوابیدم خوب خیلی دیشب ، نداره اشکالی _

  :گفتم. زد لبخند

  بریم؟ هم با بیاي تونی می ، دارم سونوگرافی وقت فردا واسه ، کورش _

  .کن،میام یادآوریم ساعتشو صبح فردا ، باشه _

 آشپزخونه، تو مرفتی هم با و شونم دور بود انداخته دستشو کورش بیرون، رفتیم اتاق از هم با تایی دو و شدم بلند جام از منم

 می که نماو که فهمیدم می داد، بخیرمونو صبح جواب لبخند با بود، شده بیدار که بود نفر اولین معمول طبق جون آفاق

 بوسید نموگو رفتن موقع و شد آماده و اتاق تو رفت کورش صبحونه از بعد خوشحاله، شده بهتر کورش منو ي رابطه بینه

  .بود آورده فشار روم خیلی دوریش مدت این و بودم شده معتاد کورش محبتاي به من بود، خوب حالم اونروز رفت، و

  :گفت لبخند با جون آفاق ، آشپزخونه تو برگشتم وقتی

  شد؟ حسنه روابط _

  کردم کشی منت کلی _:خندیدم

  بهتره؟ حالت کنم فکر..... لجباز ي پسره _

  بهترم خیلی دیروز از آؤه _

  اومد دنیا به بهرادم ي بچه دیشب راستی_

  باشه مبارك جدي؟_

  بگم کورش به نبود یادم ، مرسی_

  ببینم نیشو نی دارم دوست.... فهمه می خودش شرکت برسه _

  بهراده کپ گفت می ایران_
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  براش؟ کردن انتخاب اسمم آخی،_

  بردیا گذاشتن اسمشو آره،_

  قشنگه _

  :کورش به زدم زنگ اول کنم، صحبت کورش و مامانش با خواست ازم کیارش ظهر از بعد همونروز

  بله؟ _

  سالم _

  عجب؟ چه....خانم سالم به، _

  خوبی؟ نکن، اذیت _

  خانمی؟ چطوري تو مرسی، _

  بهترم خیلی امروز _

  شکر خدارو خب _

  شده بابا پسرخالت باشه، مبارك _

  امروز نیومده آره، _

  خبر چه _

  زیاده کارم بیام، دیرتر یکم شاید امشب هیچی، _

  نکن خسته خودتو زیاد باشه، _

  چشم _

  رو دختره داره دوست کنم، صحبت مامانت با کیارش مورده در دي می اجازه کورش، _

  سالشه بیست فقط کیارش ترمه، بعیده تو از _

  داره دوستش نیست، حالیش چیزا این که دل _

  کنه صبر خورده یه حاال خب _

  بده دستش از خواد نمی داره، خواستگار شنیدم دوستاش از گه می _

  کنه قبول رو زندگی یه مسئولیت تونه نمی کیارش_
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  بمونیم نامزد خواستگاري بریم گه می _

  وقت؟ چند _

  کردن قبول خونوادش چقدر هر _

  سال؟ دو از بیشتر نهایتاً _

  شه می تموم درسش اونموقع تا دیگه، خوبه خب_

  دن نمی رضایت اونام باش مطمئین و تونه، نمی _

  بشی مانعش چرا تو نه، بگن اونا بذار تو خب _

  بشه خورد غرورش ندارم دوست _

  برسه خواستش به نذاشتی تو کنه می فکر همیشه تا اینجوري_

  مامان و دونه می خودش... ام؟ چیکاره من اصالً _

  باشی راضی داره دوست _

  بشم؟ راضی زور به _

  نداره ضرر که صحبتش حاال اینجوریه، قسمتش شاید _

  کن صحبت داره اصرار خیلی اگه دونم نمی _

  داره دوستش خیلیم کنم فکر داره، دوستش _

  گه می چی مامان ببین ، باشه _

  مرسی _

  بده هزینشو حداقل کردي دراز که گوشامو ببینم، بیاد بده بوس یه ، کنم می خواهش_

  پررو بچه ببینم، برو _

  .کرد قطع رو گوشی و کرد خداحافظی و خندید

  :گفتم و کنارشون نشستم بود، مشغول هستی با جون، آفاق سراغ رفتم

  جون آفاق _

  جونم؟ _
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  کنید؟ بند کیارشو دست خواین نمی _

  !دیگه؟ اینا کورش پیش ره می بشه تموم نشده، تموم درسش که حاال _

  بیارین؟ عروس واسش خواین نمی یعنی گم می....نه لحاظ اون از _

  !کیارش هنوز اس بچه....مادر نه _:خندید

  گفته؟ چیزي خودش _:شد جدي یهو بعد

  نمک صحبت باهاتون خواست من از....اومده خوشش ازش اینکه مثل هست، همکالسیاش از یکی....راستش _:خندیدم

  دیگه سال چند کنه صبر...مادر براش هنوز زوده _

  داره خواستگار شنیده دختره دوستاي از ظاهراً _

  نیست که بازي بچه.... کیارش نداره ازدواج آمادگی....دن می دختر کیارش شرایط با یکی به مردم مگه اصالً _

  بسته دل آخه داره، گناه _

  :گفت هستی به جون آفاق

  بیاد بگو کن صدا رو عمو برو بدو جان هستی _

  :گفت جون آفاق کورش، اتاق سمت رفت و شد بلند هستی

  دونه می کورشم _

  بهش گفتم ، آره _

  گفت؟ چی _

  نیست ناراضی ولی زوده، گفت اول _

  :اومد هستی با کیارش

  بله؟ _

  بشین بیا _:جون آفاق

  :گفت جون آفاق مبل، رو نشست

  گه؟ می ترمه که دختري این کیه _

  همکالسیمه؟ _



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٨ 

 

  خودته؟ همسن _

  آره _

  خواستگاري؟ بریم خواي می یعنی _

  شه؟ می _

  زوده؟ خیلی کنی نمی فکر _

  باال انداخت هاشو شونه

  کنی؟ قبول مشترکو زندگی مسئولیت بینی می خودت به _

  دونم نمی _

  خواستگاري؟ بري خواي می دونم نمی با _

  چی؟ کنه ازدواج اگه _

  دمب باید چی سؤاالشونو جواب دونم نمی که چند هر....مادرش به بزنم زنگ بده تلفنشونو باشه...واال بگم چی _

  امتیازه بزرگترین خودش پسرتون بودن سالم و بودن خوب _:گفتم و خندیدم

 ندچ این وال و حال بی حالت اون از قیافمو و رسیدم خودم به یکمی اتاق، تو رفتم شد که کورش اومدن نزدیک ، شب

 رايب ، زدم خودم به شد می سردردم باعث و بود مونده استفاده بی بود ماه سه دو که عطري از یکمی و کردم، خارج وقت

 خورده هی که موهاشو و کردم تنش قشنگ لباس و رسیدم حسابی اونم به باشه راحت هم هستی از کورش خیال اینکه

 دختري مورد رد داشتن هنوز کیارش و جون آفاق نشیمن، تو رفتیم هم با و بستم خوشگل سر گل یه با بود شده بلندتر

  :گفت جون ،آفاق نشستم کنارشون کردن، می صحبت گفت می کیارش که

  ده می خبر بعد کنه صحبت دخترش همسرشو با گفت مامانش خونشون، به زدم زنگ _

  سالمتی به خب_

 نظرش واقع در یعنی که کرد می صحبت جوري یه مامانه خوره، نمی آب چشمم منکه نیست، معلوم چیزي که هنوز_

 می خبر هتونب و کنم می صحبت من گفت بازم ولی دارن، قبولش خیلی و فامیلشونه از ظاهراً دخترشم خواستگار منفیه،

  دم

 به هک کردم می دعا واسش دل ته از من و بود مهربونی خیلی پسرِ کیارش بود، خودش تو انداختم، کیارش به نگاه یه

  .شد می خوشبخت کرد، می ازدواج کیارش با که هم دختري مطمئیناً بشه، خوشبخت و برسه دلش ي خواسته
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 لیوان یه شبرا کنه عوض لباساشو که اتاق تو رفت وقتی بود، خسته حسابی قیافش رسید، هم کورش بعد دقیقه چند

  :گفت لبخند با دید دستم که شربتو لیوان اتاق، تو بردم و کردم درست شربت

  خجالت؟ یا بخوریم شربت.... خانم به به _

  دوشو هر _

  بهم بزنی حال ضد چی همه زیر نزنی دفعه یه کنی می عادتم بد داري باز _:خندید

  کنه؟ می عادتت بد شربت لیوان یه _

  :گفت و باال انداخت ابروهاشو بغلشو تو کشیدم

  کنه می عادتم بد حتماً که باشه پهلو قند اگه _

  :گذاشت لبام رو محکم ي بوسه یه و

  کردي؟ محرومم چی همه از وقته چند دونی می _

  همینه؟ واسه اخالقیات بد_

  اخالقم؟ بد من مگه _

  گفته؟ کی ، نه _

  کنی؟ می مسخره _

  ! کن مرور داشتی باهام وقت چند این تو که رو رفتارایی یکم _

  دونم نمی _

  :گفت لحظه چند از بعد فکر، تو رفت

  کردي؟ صحبت مامان با شد؟ چی _

  دختره مامانه به زدن زنگ آره، _

  شد؟ چی خب... شدن؟ کار به دست زودم چه اوه، _

  بدن خبر قراره _

  !دمغه؟ کیارش چرا پس _

  شده پکر کیارش دارن، قبولش هم خیلی فامیالشونه از دختره خواستگار اینکه مثل _
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  هنوز اس بچه...عاشقیه؟ و عشق وقت چه حاال _

  کن دعا براش _

  چاه؟ تو بندازه خودشو کنم دعا _

  :گفتم و جلو دادم لبامو

  چاه؟ تو افتادي االن تو یعنی _

  خوشگل چاهه جفت یه تو افتادم دیگه، آره _

  :داد ادامه بود شده خیره چشمام تو که همونطور بعد

  !المصبا عمیقن خیلی.....بیرون بیام تونم نمی بزنم پا و دست چیم هر که شدم غرقش همچینم _

  :گفتم سینشو رو گذاشتم سرمو لبخند با ، شد می آب دلم تو قند حرفاش از

  بگیري؟ کیارشو جلوي خواي می همین واسه _

  :گفت موهامو رو کشید دست یه

  شن نمی من خانم مثل که همه خب _

 و نکرد اعالم مخالفتشونو صریحاً دیگه اونام و گرفتن تماس کیارش همکالسیه مامان با دوباره جون آفاق بعد روز

 دل خانم خترد این به خیلی ظاهراً بود، خودش تو حسابی کیارش بود، فعلیش ووضعیت کیارش کم سال و سن دلیلشونم

  . برنمیومد کاري واسش هم کسی دست از خب ولی بود، سخت براش رد جواب پذیرفتن حاال و بود بسته

  .خونشون برگشتن میام بر کارامون پس از خودم و براهتره رو من حال دیدن وقتی کیارش و جون آفاق

 کورش نروزاو بودن، داده ترتیب باغشون تو نوزادشون اومدن دنیا یه مناسبت به مهمونی یه پریسا و بهراد هفته همون آخر

 یمبود داده سفارش که رو گلی سبد راه سر ، کردیم حرکت و شد آماده و گرفت دوش خونه، برگشت شرکت از زودتر

  .باغ رفتیم و کردیم وصل بهش کارت یه با بدیم کادو بود قرار که رو اي وسکه گرفتیم

  :گفت دیدش وقتی کورش بودو بهراد کپیه نوزادشون گفت، می راست ایران خاله

  اي بیچاره که باشه رفته باباش به اخالقشم اگه پریسا _

  !نشنیده صداشو حاال تا هیچکی مامانش مظلومیت شدت از اینکه نه حاال _:گفتم

  :گفت بهراد خنده، زیر زدن همه گفتم که اینو

  بره اون به کنیم دعا که نداریم حسابیم آدم یه فامیل تو خدا قدرت حاال _
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  هاس بچه به منظورش جمع، بزرگتراي بالنسبت البته _:پریسا

  !شدي مؤدب چه شدي مامان تو! پریسا واي _:تهمینه

  بودم _

  خودت جون آره _

  :گفت گوشم کنار کورش

  !یادته؟ پارسالو سوریه چارشنبه _

 من به بدجنس پریساي....برامون بودن ریخته برنامه همه چقدر...بره یادش رو تاریخی ماجراهاي اون که کیه_:خندیدم

  اس زنونه فقط مهمونیشون بود گفته

 دست رمشبسپ کنم نمی جرأت هست دوستام از یکی "گفت...گفت؟ چی دونی می برسونمت خواست می وقتی _:خندید

  "برم خوام می منم بیاد بگو آره" گفتم بگه رو تو کردم نمی فکر منم.... "رسونیش؟ می تو دیگه کس

  "شده داوطلب خودش کورش رسونه می منو دوست کی گفتم فقط من" گفت من به _

  :داد تکون سرشو و خندید

 حسابی و بودي شده خوشگل حسابی که هم تو بود گرفته فیلم ازت یواشکی رقصیدنت موقع تهمینه...یادته؟ بعدش روز _

 و آوردم کم که کردم اعتراف خودم به عمالً دیگه اونجا! خانم بردي مارو دل اساسی خالصه....رقصیدي می ناز با هم

  حرفا این از و نزنم خودم بخت به لگد که کرد نصیحتم نشست اساسی بهراد که عصرشم... کنم مخالفت تونم نمی دیگه

  !کنید؟ می پچ پچ هم با اونجا دارید چی شما آقا و خانم آي _:گفت بهراد

  :گفت خنده با کورش

  کنیم می شما هاي توطئه و پارسال سوري چارشنبه خاطرات یاد داریم _

  .نشست همه لب رو لبخند خاطرات اون یادآوري با انگار کورش حرف این با

 جلو ممشک تقریباً دیگه که من واسه بردنش و آوردن دیگه اینبار ولی نوشتیم مهد تو رو هستی اسم دوباره مهر اول از

 رو کوچیکی اون به ي بچه نبودم راضی خیلی من ولی بگیریم سرویس واسش گرفتیم تصمیم اول بود، سخت بود اومده

 یه الساشوک ساعتاي که شد داوطلب کیارش ، گذاشتم میون در جون آفاق با نگرانیمو وقتی و غریبه آدم یه به بسپریم

 گیمماه پنج تو.بودیم ممنون ازش واقعاً ما و.کنه قبول رو هستی برد و آورد مسئولیت بتونه که کنه هماهنگ جوري

 نوزاد و هستی ي رابطه اینجوري نظرم به چون شدم خوشحال واقعاً من کرد، مشخص دختر رو بچه جنسیت سونوگرافیم

 مشدو ي بچه داشت دختر یه که حاال خواست می دلش و شد دمغ باز کورش متأسفانه ولی شد، می بهتر شاید جدید
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 لبتها شد، می عوض اخالقش گاهی و بود شده گیر بهونه اوال اون مصل باز که بود وقتی چند کالً اصالً شد، می پسر

  .میومد راه باهام و بود خوبی موده رو هم گاهی

 عسلو اسم دخترم واسه تنهایی خودم آخرش دادو نمی جوابی هیچ کردم می اصرار چی هر بچه اسم انتخاب واسه حتی

  . کردم انتخاب

 واسه ازب هفته دو این تو ترکیه، بره هفته دو واسه شد مجبور و اومد پیش کاري سفر یه کورش واسه که بودم ماهه هفت

 تو زد، می بهمون سري یه کارش بعد عصرها معموالً  هم تهمینه و پیشمون بودن اومده اینا جون آفاق هستی منو راحتیه

 ممکنه و هبیشتر یکم درگیریش که گفت بهم هفته آخر ولی کردم می صحبت کورش با خواب قبل شب هر اول ي هفته

 که وزير گفت، بهمون پروازشو ساعت و روز و گرفت تماس بار یه دوم ي هفته وسطاي فقظ ، بگیره تماس بتونه کمتر

 و کردم درست بود بادمجون خورش که کورشو ي عالقه مورد غذاي رسیدم، خونه و خودم به حسابی برگرده بود قرار

 ي دوره همون از غیر ازدواجمون اول از بود، کورش و من بین مسافتی دوري اولین این بودم، اومدنش ي آماده خالصه

 شده گتن واسش حسابی دلم من و بود جداییمون اولین این دیدیم می رو همدیگه گاه بی و گاه بازم که اختالفاتمون

 بار یه هجاییک تا بود نمونده پنهون هم بقیه چشم از این و نداشتم قرار و آروم اصالً  هفته دو این تو واقع در یعنی بود،

  :گفت بهراد به شوخی به کورش دایی

 داره گناه سمونمهند خانم این کنیم، تقسیم بینتون رو اینجوري سفراي ببعد این از که بخون زبانتو بشین جان بهراد _

  کنه تحمل استرسو اینهمه دفعه هر

  :گفت اعتراض با پریسا

  !دایی؟! اِ _

  :گفت خنده با بهراد

  !بشه تنگ من واسه دلت که حرفایی این از رگتر بی تو دونن می همه عزیزم _

  :گفت خنده با بهراد و گرفت بهراد پهلوي از محکم نیشگون یه پریسا

  شاهدش اینم بفرما _

  .بمونیم منتظرش خونه تو ما شد قرار و کورش دنبال فرودگاه برم کیارش با من نداد اجازه جون آفاق

 که گفت یم گرفتیم می تماس کیارش گوشی با که بار هر و بود گذشته برسه کورش بود قرار که زمانی از ساعتی چند

 و مونهب منتظر نتونست دیگه اونم و دادم رو هستی شام ناچار بود شب آخر دیگه منتظره، هنوز و داشته تأخیر پروازش

 داد، مین جواب گوشیشو دیگه کیارشم و بود شده شب نیمه دو نزدیک ساعت ، بودم نگران حسابی خودمم. برد خوابش

 یمِ س بی گوشی با و رفتم می رژه رو خونه عرض و طول مدام شم، بند جا یه تونستم نمی و نداشتم قرار و آروم دلهره از

  .گرفتم می کیارشو ي شماره دستم تو
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 با و خوندم نمازمو و کردم پهن و جانمازم گفتن که و اذان نبود، کیارش و کورش از خبري هیچ و رسید صبح به شب

 زیاد ناكوحشت شکمم تو بچه تکوناي بده، بهم کورش از خبري یه که کردم التماس خودم خداي به کلی گریون چشماي

 لندب هقم هق و بودم گذاشته مهر رو سرمو شد، می پا به دلم تو جدید آشوب یه انگار زد می که لگدي هر با و بود شده

 قیافه با ودب کیارش فقظ در پشت ولی کردم، باز درو و دویدم وضعیتم به توجه بدون شد، بلند خونه در زنگ صداي که بود

  .افتاده پایین سري و هم در و ژولیده ي

  !بود؟ شده چی من کورش یعنی شدم، خم زانوهام رو شدتش از و پیچید دلم زیر شدیدي درد

 پیچیدم، می خودم به درد شدت از ، سرم ي باال اومد سریع جونم آفاق.زد صدا مامانشو در دم همون از و شد هول کیارش

  :گفت جون آفاق

  :وگفت بپوشمشون کردم کمک اورد، برام روسري و مانتو یه و دوید و بیمارستان، ببریمش باید _

  ماشین تو ببرش میارم رو هستی و شم می حاضر من تا _

  :گفت بردارم، قدم از قدم تونستم نمی گرفت، بغلمو زیر کیارش

  من به بده تکیتو ، داداش زن باش راحت _

 پدر ستدو دکترم رسوند، خودشو سریع و بود زده بفل رو هستی جونم آفاق رسوندم، خودمو ماشین تا سختی به خالصه

 پایین لیخی سرعت با جون آفاق سفارش به کنه، خبر دکترو زودتر خواست ازش و بهراد به زد تلفن کیارش بود، پریسا

 بهراد ستانبیمار رسیدیم وقتی کنه، کمک حاله چه در دونستم نمی لحظه اون تو که اي بچه و من به تا کرد می رانندگی

 کسایی جز کورش اسم و نشسته پرواز نبوده، کورش گفت فقط کیارش بودن، رسونده خودشونو ما از زودتر ایران خاله و

 تلفن پاي ارستانبیم مسیر تو کیارش که شنیدم وقتی اینارو.نشده هواپیما سوار وقت هیچ ولی بوده گرفتن پرواز کارت که

  .گفت می بهراد به

 کرد عاینمم و کرد صحبت هام با محبت با سراغم، اومد دکتر بعد دقیقه چند و زایمان بخش کردن منتقل و من بالفاصله

 شد، رت راحت یکم خیالم بچم سالمت ي مسئله از حداقل و کرد پخش برام رو بچه قلب صداي کنه آرومم اینکه براي و

 نمی چیهی اورد می که دلیالیی از دیگه.  باشم داشته زودرس زایمان شاید گفت و کرد آمادم کم کم صحبتاش با بعدم

 گونه رو دچکی می اختیار بی اشکام زایمان، براي رم می دارم من و نیست کورشم که کردم می فکر این به فقط فهمیدم،

  :گفت ایران خاله بدن، دلداریم کردن می سعی سرم، باالي اومدن ایران خاله و جون آفاق هام،

  مونده جا پرواز از شده پرت حواسش کورشتون آقا زدي، جوش خودي بی دیدي _

  عمل اتاق برم کورش دیدن بدون خوام نمی من _

  رسونه می خودشو و گیره می دیگه بلیط یه اونم بیاي و بري تو تا اهللا شا ان_
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 نگاهش و جون آفاق پایین سر از گن، می رو اینا من عمل از قبل ي روحیه واسه فقط و دروغه حرفاشون دونستم می

 به خودشو کمتر دلم این شاید تا بزنم گول خودمو دروغا همون با کردم می سعی ولی فهمیدم، می دزدیدش می ازم که

  .کنه آرومی نا کمتر قلبم و بکوبه دیوار درو

 رو فتادا پلکام بشمرم بود قرار که اي شماره ده از قبل عمل، اتاق و کردن منتقلم بخش آرام داروي نوع چند زریق از بعد

  هم

 انداختم اتاق رافاط به نگاه یه فقط کین، خیلیا این ببینم نداشتم حوصله من ولی بودن، اتاقم تو خیلیا اومدم، که بهوش

  :گفت سرمو باالي اومد جون آفاق بشه، لبریز چشمام ي کاسه که بود کافی برام همین ندیدم، و کورش و

  ؟ مادر، اومدي بهوش _

 دوست قطف آدم فسقلی، این خوردنیه خیلی ترمه واي تپلی، و سفید و سرخ دختر یه ، خانم مامان روشن چشمت_:تهمینه

  دهنش تو بکنه درسته آبنبات عین گردشو صورت اون داره

  کورش؟ _:گفتم آروم

  بلیطه دنبال خاله، میاد_:گفت ایران خاله

  میان یلدا با زود خیلی گفتن ، دادم خبر خالت به زدم زنگ _:جون آفاق

  کجاس؟ ممنون،بچم_

 گفتن ،داشتن نگهش نوزادان مراقبت تو اومده دنیا به زود چون اتاق، تو بیاریم ذارن نمی رو عمه خوردنی_:خندید تهمینه

  بزنم؟ صدا پرستارو تونی؟، می االن بده، شیرش اینجا بیارینش شد بیدار که خانم مامان

  :گفت جون آفاق بیرون، رفت اتاق از تهمینه دادم، تکون سرمو آروم

  کنی صداشون داشتی کاري اکه گفتن ، درن پشت کیارش و بهراد _

  کردن؟ پیدا و کورش_

  کرد صحبت باهاش هتل زد تلفن بهراد مادر، آره_

  کنم صحبت باهاش خوام می_

  .کنی صحبت باهاش بزنه زنگ کیارش گم می بعد ، بده شیر رو بچه باشه، _

 کنم غلشب کشید می پر دلم و بودم مامانش که منی که اونقدر بود، کوچیک ،خیلی عسلم ، دخترم نوزادان، اتاق تو بردنم

 ، خواستم می وکورش فقط موقعیت اون تو بغلم، تو گذاشتش و کرد بلندش خنده با پرستار بزنم، بهش دست ترسیدم می

 اسحس تو بازم نبود، مهم واسم بودن جمع بیمارستان راهروهاي تو و اتاق این بیرون که دیگه اوناي از کدوم هیچ وجود
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 بود می باید و خواستم می که اونی بودن گرفته دورمو که آدم اینهمه وجود با بازم بودم، تنها زندگیم لحظات ترین

 کورش تنگف می همه چیه، اشکام علت دونستم نمی چکیدن، به کرد شروع قطره قطره اشکام عسلم دادن شیر موقع.نبود

 دیگه کردم می فکر ، دادم دستش از دیگه کردم می فکر شده، تموم دیگه کردمکورش می فکر چرا دونم نمی ولی میاد

  . تنها تنهاي دخترم و من دخترم، و موندم من فقط بزرگی این به دنیاي تو

 دارن همیدمف می نبودم، هوشی کم آدم نبود، طبیعی هاشونم خنده ولی خندیدن می نبود، طبیعی نظرم به زدناشون حرف

 نمی رو اشهب افتاده اتفاقی کورش واسه اینکه احتمال.فهمیدم ؟نمی راز این بود چی ولی کنن، می پنهون ازم رو چیزي یه

 دلیل ولی کنه بودن خوب به تظاهر راحت اونقدر تونه نمی جون آفاق باشه افتاده واسش اتفاقی اگه دونستم می دادم،

  .نبود مشخص برام نیومدنش

 که اي چهب بود، خوب خیلی ولی بود سخت داشت، خوبی حس خیلی ، دستگاه تو گذاشتنش دوباره دادم شیر که رو بچه

 از یکم که بود حس همین شاید داد، می بهم رو دنیا حس بهترین و شد می تغذیه وجودم ي شیره از بود خودم وجود از

 که رجوريه باالخره ولی دادنش شیر بود سخت خیلی ضعیف و بود کوچیک بچه داد، می تسکین برام کورشو نبود درد

  .شد انجام سخت کار این بودن گرفته دورمو که پرستاري تا چند کمک به بود

 متاثر مهه کردم، گریه کلی بغلشو تو گذاشتم سرمو داد، می و مامانم بوي خاله بودن، اومده یلدا و خاله اتاقم، برگشتم

  :گفت و آورد کیارشو تلفن جون آفاق بعد دقیقه چند بود، مشخص کامالً قیافشون از این و من اشکاي دیدن از بودن

  کنه صحبت باهات خواد می کورشه _

  :بگم بغض با تونستم فقط.بیرون رفتن اتاق از همه گرفتم که رو گوشی

  !کورش _

  !عزیزم سالم خانمم، جانم_

 به و شکست تیلعن بغض این لحظه یه تو فقظ شدم، می خفه داشتم فقط که داشتم بغض انقدر بدم جوابشو تونستم نمی

  .افتادم هق هق

  قهرمان؟ چطوري _:کورش

  کجایی؟ کورش _

  :کشید عمیقی نفس

  گم می برات میام.... میام _

 نبود رارق مگه.... دیشب؟ بودي کجا.... نمیاي؟ ،چرا تنهام من نیستی که تو.... تنهام آدم اینهمه بین... کورش تنهام من _

  بیاي
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  نکن اذیت خودتو....خانمم گم کی بهت میام عزیزم، گم می میام _

  میاي؟ کی _

  اونجام شب تا...گرفتم بلیط عصر واسه _

  دي؟ می قول _

  دم می قول _

 و ونج آفاق و کردم پاك اشکامو شد خوب حالم گرفتم ازش اومدنو قول و شنیدم صداشو همینکه شدم، آروم دیگه انگار

  :اتاق تو اومد زدم، صدا

  عزیزم جانم _

  ممنون _:سمتش گرفتم و کیارش تلفن

  شد؟ راحت خیالت _:زد لبخند

  .دادم تکون سرمو

  ببینه کوچولوشو خواهر تو خواد می آوردن، رو هستی _

 یه و وسیدمب و کردم بغل رو هستی نداشتم، بغض دیگه. بود خوب حالم. بود مونده پریسا پیش شب از هستی زدم، لبخند

  گفتم براش باشه داشته عسل با قراره که روزایی از واجور جور ي قصه عالمه

 هرفت همه رسید، که بود شب آخر شد، شب تا شمردم تک به تک هارو لحظه کردم صحبت کورش با که اي لحظه از

 در هب صربه چند که داد می خوردم به کمپوت آب زور به داشت جون آفاق بود، مونده پیشم جون آفاق فقط و خونه بودن

  :گفت آروم لبخند یه با شد، خیس جا در چشمام شد، وارد کورش و خورد

  سالم _

 متم،س اومد و میز رو گذاشت بود آورده که رو رزي گل دسته کورش تختم، کنار میز رو گذاشت کمپوتو ظرف جون آفاق

  :گفت و بوسید پیشونیمو کنه نگام اینکه بدون

  چطوري؟ _

  داغونم _

  :باال اومد نگاش لحظه یه

  !چرا؟ _
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  !نبودي؟ زندگیم ي لحظه ترین حساس تو چرا!....نبودي؟ چرا _

  باشه زودي این به زایمانت نبود قرار_

  :داد نوازش دستمو پشت آروم

  !بود؟ سخت خیلی _

  رو؟ بچه دیدي...بود تو نبودن سختیش_

  دستگاس؟ تو هنوز، نه _

  کنه بغلش ترسه می آدم.... کوچولواِ خیلی _

  :گفتم. بود فکر تو شایدم دونم نمی. ساکت خیلی بود، ساکت. زد لبخند

  موندي؟ جا پرواز از چرا _

  اومد پیش کاري یه_

  دادي؟ می خبر یه نباید _

  نشد _

  اوردي؟ من روز به چی دونی می!...نشد؟...همین؟ فقط_

  .نگفت چیزي بازم. کشید عمیقی نفس

 واستخ می بود، زده زنگ وقت چند از بعد بود، بهادر برداشتم، رو گوشی خورد، زنگ بود تخت کنار میز روي که موبایلم

 شده دار چهب که حاال کورش، به بدم رو گوشی خواست و گفت تبریک من به بود، رسونده بهش خبرو یلدا بگه، تبریک

 شد جبورم زور به انگار بود، کالفه ولی کورش. بگه تبریک کورشم به خواست می و کنار بود گذاشته کدورتارو بودم

  .کرد تموم رو مکالمه کوتاه ي جمله تا چند با کنهو صحبت بهادر با و بگیره رو گوشی

 یک نجو آفاق بود اومده که اي لحظه از بود، نشسته نیمکت رو اتاق در پشت کورشم و بود پیشم جون آفاق شب اون

 ومکد هیچ قراره چه از جریان ببینم و بکشم حرف ازشون کردم می سعی چی هر بود، نکرده صحبت باهاش هم کلمه

 نهدو یه کورش همین واسه موند می دستگاه تو هنوز باید بچه شدم، مرخص بعد روز صبح.کردن نمی باز لب از لب

 و یمارستانب بین آمد و رفت تو نشم مجبور هی و باشه بهتر من واسه شرایط تا خونه بود برده و بود کرده کرایه دستاگاه

 بعد و گرفتم اساسی دوش یه اول بود، کرده تجهیز و مرتب کامالً و اتاقم ایران خاله خونه رسیدیم وقتی. شم با خونه

 غرق خودش تو و بود نشسته تراس ي لبه رو دست به سیگار باز دیدم، می اتاق ي پنجره از و کورش. تخت تو رفتم

 شده، هک جوري هر چیه؟، جریان فهمیدم می باید من اتاق، تو اومد خاصیت پر خوردنیهاي از پر سینی یه با جون آفاق.بود

  :گفتم
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  جون؟ آفاق _

  مادر؟ جونم _

  چشه؟ کورش بگید عسل، جون دم، می قسمتون _

  چیزیشه؟ مگه_

 ونه،داغ ، اس کالفه که خودشم نکردین، صحبت باهاش هم کلمه یه حاال تا دیروز از بینم می نیستم، بچه منکه _

  خودشه تو انقدر شنوه نمی زنم می که حرف باهاش

  گه می بهت خودش نیست، چیزي جان، مامان درگیره خودش با _

  شده؟ چی مگه درگیره، خودش با چرا آخه _

  بهت گه می بشی بهتر نیست، خوب شرایطت االن بهت، گه می _

  مهمه خیلیم.... هست چیزي یه پس _

  نیست مهم اصالً دیگه مسائل بقیه... داره احتیاج بهت که باشی بچه اون و خودت فکر به باید فقط االن تو _

  بگید چیزي یه خدا ترو شم، می دیوونه دارم من جون آفاق_

  کنه صحبت باهات باید خودش فهمم، نمی رو پسره این حرفاي من _

 نگاه چهب صورت تو یکبارم حتی بود برگشته که اي لحظه از کورش نداشتم، تحمل دیگه دادم، بیرون صدا پر نفسمو

 حاال و نداشت دومو ي بچه آمادگی که مسئله همون به شه می مربوط موضوع شاید کردم می فکر خودم با بود، نکرده

  :گفت و اتاق تو اومد کورش که بودم فکرا همین تو.ده می نشون العمل عکس داره شده مواجه باهاش که

  نداري؟ کاري بیرون بگیرم، شناسنامشو رم می دارم _

  کورش _

  :گفت بود مدارکش کمد تو سرش که همونطور

  بله؟ _

  خانمم؟ جانم؟ گی نمی بهم دیگه_

  :کشید عمیقی نفس

  بگو حرفتو _

  شدي؟ اینجوري تو که شد چی... شد؟ چی هفته دو این تو _
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  شدم؟ جوري چه _

  ناراحتی؟ وجودش از انقدر یعنی... اس؟ بچه خاطر به _

  :کرد صورتم به نگاه یه

  کنیم می صحبت بعد دارم، عجله االن _

  میاري؟ من روز به چی کارت این با داري دونی می تو _

  کنم نمی کاري من_

 چرا تهمینه کنه؟، نمی صحبت باهات کلمه یه چرا جون آفاق نیست؟، روزه دو چرا کیارش کورش، شم می دیوونه دارم_

  ...کنار بودیش گذاشته که تو دستت؟، تو سره یه چیه کوفتی سیگار اون نمیاد؟،

  داشت ضرر بچه واسه چون کشیدم، نمی تو جلو کنار، بودم نذاشته_

  بچه برا داره ضرر بیشتر االن_

  نکشم تونم نمی االن_

  چته؟ االن مگه _

  :گفت بلند کمی صداي و حرص با

  کنیم می صحبت بعد نیست، وقتش االن گفتم _

  بیرون رفت اتاق از و

***  

 یکم گهبود،ا مهربونتر همه از کیارش کیارش، گفتن، نمی چیزي و دونستن می همه زد، نمی حرف هیچکس بودم، کالفه

 می احساس هک صدایی با بعد لحظه چند گرفتم، شمارشو و برداشتم تلفنمو کنه، مقاومت نمیومد دلش شدم می پیلش

  :داد جواب درمیاد زور به کردم

  داداش؟ زن جانم _

  سالم _

  خوبی؟ سالم _

  شدي؟ غیب رفتی ؟کجا نیستی وقته چند _

  چطوره؟ عسلی دوروبرا، همین هستم _
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  بپرسی؟ حالشو نمیاي.... خوابه؟ معمول طبق _

  مامان از هستم جفتتون احوالپرس _

  ما؟ با قهري...مامان؟ از چرا _

  حرفیه؟ چه این _

  نمیاي؟ چرا پس _

  بودم درگیر_

  شده؟ حرفتون....گذشته؟ چی کورش و شماها بین بگو، راستشو کیارش_

  :کشید عمیقی نفس

  خورده؟ یه بگم؟ چی _

  چرا؟ _

  نیست مهمی چیز _

  دلخورن؟ ازش همه که کرده چیکار کورش....بگی بهم راستشو خوام می ، مهمه خیلی اتفاقاً چرا _

 واسه وضعیتت االن کن، جدا ازش منو حساب گم می چیزي یه فقط...بگه باید خودش داداش، زن نیست من کار _

  باهات کنه می صحبت بشه بهتر بچه حال بذار نیست، مناسب موضوع دونستن

  کیارش شم می دیوونه دارم _

 هر...نبز زنگ من به داشتی کاري...گه می بهت بشی خودش پاپی...نخواه من از تونم نمی داداش، زن شدم دیوونه من _

  کن حساب من رو... شرایطی هر تو وقتی

  نداري کاري...مرسی _

  خداحافظ....ببوس عسلو_

  خداحافظ_

 گرانین انقدري بود، نیومده چشمام به خواب من ولی بودن، خواب همه که اومد وقتی شب آخر خونه، نیومد شب تا کورش

 نشد، خبري دیدم و گذشت ربعی یه اتاق، تو بیاد تا کردم صبر بیفته، هم رو پلکام لحظه یه واسه حتی نذاره که داشتم

 کرد، می نپایی و باال رو کاناال داشت و تلویزیون جلوي ي کاناپه رو بود داده لم بیرون، رفتم و شدم بلند کردم، تعجب

  :گفت صورتشو جلوي گرفت دستشو کردم، روشن چراغو
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  !چراغو کن خاموش _

  کنم صحبت باهات خوام می _

  گفتم کن خاموشش کرد، صحبت شه نمی تاریکی تو مگه _

 ارهپ پیراهنش طرف یه کنم، خاموش چراغو گه می چرا فهمیدم می حاال نشستم، روبروش و رفتم حرفش به توجه بی

 ساساح از صورتم بود، کبود و زخمی صورتش طرف یه! پایین،واي آوردم و گرفتم ،دستشو!یعنی؟ بود کرده دعوا بود،

  :گفتم آروم و شد جمع دردش

  کردي؟ دعوا...خودت؟ با کردي چیکار _

  نیست؟ چیزي _

  کردي؟ دعوا پرسیدم _

  خوردم کتک کن فکر _

  !چرا؟_

  بوده حقم چون_

  !زده؟ کی_

  شناسی نمی_

  چیه؟ کارا این معنی!.... تو؟ چته_

  گفتم می بهت بود مهمی چیز اگه_

  گذره؟ می چی داره برم و دور بفمم باید امشب من _

  نیست وقتش االن_

 تو بدونم باید زنتم من....رم می ذارم ،می دارم می بر بچمو خدا به وگرنه....بگی بهم باید کنم، صبر تونم نمی دیگه من_

  چته؟

  باشه کنی می اصرار که حاال ولی نیست وقتش االن _

  :کشید عمیقی نفس

  کنم ضدعفونی زخمتو اول خواي می_
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 احضاریش روزا همین....دادم طالق درخواست من.......بهت گم می بدونی خواي می که حاال... نیست مهمی چیز نه _

  دستت رسه می

  !چی؟ یعنی _

  مشترك زندگی واسه نشدم ساخته کنم می احساس من...ترمه ببین_

 واستیخ می رو چی انتقام....نامردي.... ،پستی کورش پستی....دوروزه؟ نوزاده اون وجود با... رسیدي؟ نتیجه این به حاال_

 بد دومک با....کردم؟ کوتاهی کجا....گذاشتم کم کارم کجاي....باهام کنی می اینجوري که کردم چیکارت....بگیري؟ من از

 دل ازت که پارسال چرا...حاال؟ چرا...باشه؟ باید این بستم دل شوهرم به اینکه جواب....اینه؟ من جواب....نساختم؟ خلقیت

 پدرش هک چیه دوروزه نوزاده اون گناه...کنی؟ بدبخت نفرو دو نفر یه جاي به خواستی چرا...کارو؟ این نکردي بودم کنده

  !مشترك؟ زندگی واسه نشده ساخته

 ه،زن می داره من کورش حرفارو این کنم باور تونستم نمی تونستم، نمی زدم، می ضجه زدم، می کردم،زار می گریه

 واسم شرفتن قبل آخر ي لحظه تا که کورشی بودم، کرده تابی بی واسش لحظه لحظه نبودش هفته دو تو که کورشی

 تا رفت هکن نگاه سرشو پشت اینکه بدون و کرد بوسه غرق چشامو و صورت و سر نداشت، رفتن دل کرد، می قراري بی

 زیر زد یم داشت که باشه اومده سرش به هفته دو این تو میتونست چی بود؟ اومده سرش به چی. نشه پشیمون وقت یه

  !چیز؟ همه

 از بلق کورش سفرکورشه، از بعد یا سفر تو مال هست چی هر دونستم می فقط! چرا؟ فهمیدم نمی!چشه؟ دونستم نمی

 از زد، می حرف رامب صبح تا بغلشو تو بودم گرفته بخوابم، نذاشت صبح تا سفرش قبل شب بود، دیگه کورش یه سفرش

 رضا تنرف به دلش اینکه از ، بردم می خودش با حتماً نبودم حاملگی ي دوره تو اگه اینکه از نداره، دوریمو تحمل اینکه

 کس فکر به بعدب این از دیگه که کرده حجت اتمام داییش با اینکه از بنده، نفسم به نفسش اینکه از مجبوره، ولی نیست

 چرت حرفاش ینا یعنی چیزا، خیلی گفت، چیزا خیلی گفت، دلتنگیش گفت،از قراریش بی از کنه، معاف اونو و باشه دیگه

 بودم ونستهنت من یعنی!بود؟ دیده چیزي من از بود،یعنی شده سرد کورش که بود شده چی یعنی قراریاش، بی اون یا بود

 کننده انعق دلیل نشدم ساخته مشترك زندگی واسه من ،!باشه؟ تونست می چی ،!دلیلش؟ بود چی ،!باشم؟ دلخواهش زن

 یب قراریو بی که من واسه حداقل بودم، شنیده ازش آمیزو محبت حرفاي اون و بودم زنش که من واسه نبود،حداقل اي

  !نبود نه نبود، کننده بودم،قانع دیده تابیشو

  !بگیره تصمیمی همچین شده باعث چی فهمیدم می ،باید!بود چیزیش یه کورش

 دنیاي یه وت بودم شده پرت نبودم،انگار بیدارم ولی نبودم خواب افتادم، گوشه یه حال بی همونطور که زدم زار انقدر اونشب

  !معما؟ و سؤال از پر دنیاي یه دیگه،

 وزهن کرد،چراشو ظلم عسلمم حق در کرد، ظلم من حق در بشه، خشک شیرم شد باعث کرد وارد بهم کورش که شکی

 بودم غرق عسل ي تغذیه مشکل تو بودم،انقدر رفتن دکتر اون به دکتر این از تغذیشو و عسل درگیر هفته دونستم،یه نمی
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 رسنا و بود اومده دنیا به ماهه هفت که نوزاد یه نداشتم، مشکالتمون و کورش و خودم به کردن فکر واسه زمانی که

 بود، الگیس پنج و بیست ي آستانه تو تازه که دختري واسه نداشت فاجعه از کم چیزي بود، شده خشک مادرش بودوشیر

 چشم دیگه اون و بودن گرفته دورشو نامردش شوهر سري صدقه از که بزرگترایی کمک به بزرگتر، بدون و مادر بدون

 همون ي بوسیله تونست می شاید تا کرد می تحمل باید تحمل، جز نداشت اي چاره نداشت،ولی هیچکدومشونو دیدن

  کنه پیدا چندروزش نارس نوراد واسه اي چاره یه خواهرش مادرو و نامرد شوهر

 الًمثلک یا بودن سنگین سر باهاش یا همه گفتن، نمی بهم و چیه کورش کاراي دلیل دونستن ،می دونستن می همه

 وزمر به چی ببین بوده، بهراد کار شبش اون خوردن کتک بودم کردن،فهمیده نمی صحبت باهاش کیارش و مامانش

 انقدر ودهب چی هر دونستم می فقط کرده، چیکار کورش دونستم نمی بود، کرده سپر سینه واسم غریبه یه که بود اومده

 زد زنگ همب بهراد غریبه، دختر یه خاطر به بگیره کتک باد به کردشو عزیز ي پسرخاله خندون همیشه بهرادِ که بوده بد

 با ورشک که بود عجیب برام داشت، هوامو خیلی کیارشم کنم، حساب روش داشتم کاري اگه گفت فقط توضیح بدون ،

 مهمون بود شده که جون آفاق و هاش بچه منو پیش موند، خودمون ي خونه تو دادگاه روز تا اومده پیش اتفاقاي تموم

 اسباب مامت مقرر وقت از قبل دادگاه روز بود، مونده ولی گشت می بر شب آخر و رفت می زود صبح اینکه همیشگیمون،با

  .همیشه واسه بره که رفت برد، خودش با و ماشین تو گذاشت وسایلشو و

 و خواستم و عسل حضانت من طالق، واسه طرفه دو و آروم تفاهم یه شد، برگزار مشکل و دغدغه بی خیلی ما دادگاه

 اون که ور کنه،نذاشتم،نخواستم،چیزي نامم به خونشو نکرد،خواست قبول و بخشیدم امو مهریه کرد، قبول حرف بی اون

 کنم، رچیکا خواستم می خونشو بود کرده دریغ دخترم و من از خودشو وجود وقتی خواستم، نمی ببخشه بهم خواست می

 دریغ ازش سالها بود قرار که پدري جاي به بود بچم سهم شاید کنم، مخالفت نتونستم عسل، نام به زنمش می گفت

  .بشه

 بودم ردهک آوري قبالًجمع که لباسامو و عسل وسایل خوستم کیارش از فقط خونه، اون تو برنگشتم دیگه دادگاه از بعد

 که شد اورمب وقتی بود، افتاده واسم خواب تو اتفاقا این تموم انگار کنم، باور تونستم نمی خودم، آپارتمان بفرسته برام

 نمی یگهد خواستم، نمی دیگه گیره، می بهونمو و زنه نمی غذا به لب و کرده تب هستی گفت بغض با و زد زنگ تهمینه

 عیتموض که کورش پاي به موندم و سوزوندم دل بار یه بودم، شده سنگ از انگار غریبه، یه واسه بسوزونم دل خواستم

 فقط و شنیدم تلفن پاي رو بچه هاي ضجه صداي گشتم، می خودم ي بچه واسه دلسوز دنبال باید که جوري بود شده

  .کردم قطع حرف بی بعدم "بدین خبر اون به کنه، می حالش به فکري یه باباش نداره،حتماً ارتباطی من به " گفتم

 زنه می ضجه داره عسل دیدم می ، دیدم می کابوس هم رو ذاشتم می و چشمام اینکه محض به آورد، نمی طاقت دلم

 حرس کابوس، همون دوباره خوابیدن محض به باز و پریدم می خواب تو از سمتش برم ذاره نمی و گرفته جلومو کورش و

 که بود وردهنخ بوق یه هنوز گرفتم، کیارشو ي شماره و برداشتم رو گوشی صبح نماز از بعد نیاوردم، طاقت دیگه که بود

  :داد جواب

  الو _
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  کجاس؟ هستی کیارش،_

  خودشو کرده هالك بچه این بیا، تروخدا ترمه، شه نمی آروم_

  شماس؟ ي خونه_

  دنبالت؟ بیام_

  بیا_

  اومدم خدا به نوکرتم_

 بود، دهرسی زودي این به که بود اومده سرعتی چه با دونم شد،نمی بلند خونه در زنگ صداي نرسیده دقیقه ده به هنوز

 من اومدن اسم به بود، ایستاده حیاط تو بغل به هستی جون خونشون،آفاق رفتیم هم گرفت،با بغلم از عسلو و باال اومد

 بود کرده احساس.بود کشیده که جیغایی شدت رنگش،از بود شده بغلم،کبود تو پرید دیدنم محض به بودن، کرده آرومش

 و شد رومشد،آ آروم بغلم تو بود، فهمیده چیزو همه خودشون ي خونه بود برده وسایلشو کیارش نباشم،وقتی دیگه قراره

  .کورش خوندیم،منو می خوندیم،دوتایی می براش که هایی الالیی همون با خوابید،

 دادن، یم مسئولیتشونو بی باباي کاریاي ندونم تاوان داشتن مدل یه کدوم هر که بود چی ها بچه این گناه دونم نمی

 از االن اگه دونستم می بود، اومده دستم قلقاش دیگه نکردم، جداش خودم از خوابم تو جور، یه عسل و جور یه هستی

 با کرد، می نگام و بود نشسته گوشه یه کیارش پیش، ساعت یه مثل شه می روزش و حال دوباره کنم جداش خودم

  :پرسیدم آروم صداي

  کجاس؟ باباش _

  خودش ي خونه _

  نبرد؟ خودش با رو بچه چرا _

  بهش بسپره رو بچه ترسید مامان بود عصبی انقدر نذاشت، مامان _

  !رسید خواستش به تالشی هیچ بی اونکه...چی؟ واسه عصبی _:زدم پوزخند

  حسابی بود قاطی دونم، نمی _

  شه؟ می چی هستی تکلیف حاال_

 تورو لحداق عسل باز...مسئولیت؟ بی مادر و پدر یه گیر افتاده که چیه گناهش بچه این...ترمه ام کالفه...دونم نمی _

  !چی؟ هستی ولی...راحته ازش خیالم...داره
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 فکر ذارب....بفهمه کورش خوام نمی اصالً  ولی...من پیش بیارش صبحها عسلم درگیر و ام خونه تو من که مدت این تو_

  !مهد بریش می هنوز کنه

  !نداري مسئولیتی تو... شه نمی که اینجوري _

 تقصیري اون...ذاره می دوشم روي رو مسئولیتایی یه همین باالخره....مامان گه می من به ساله دو نزدیک بچه اون_

  من پیش میاریش بفهمه باباش خوام نمی اصالً  کنم می تأکید فقط...کرده عادت نامردي به باباش که نداره

  باشه _

  نداره کردن فکر گنجایش دیگه مغزم اآلن...کنیم می واسش بهتر فکر یه فرصت سر بعداً_

  باشه _

***  

 و غلمب تو گرفتم رو هستی نشیمن ي کاناپه رو همونجا و جون آفاق به سپردم عسلو بودم، بودم،داغون خسته خودمم

  .زود خیلی ، برد خوابم. بستم چشمامو

 انداختم اعتس به نگاه یه بود، خواب هنوز هستی و بود دوتامون رو نازکی بود،پتوي اتاق وسط آفتاب کردم باز که چشمامو

 سمتم به تشودس سریع کرد، باز چشماشو و لرزید پلکاش اونم که کشیدم بیرون هستی سر زیر از دستمو آروم بود، یازده ،

  :گفت و کرد دراز

  !ترمه مامان_

 درشپ همسر که باشم مامانش تونستم می روزي تا من که کنه حالی ساله چهار ي بچه این به تونست می کی حاال

  :کردم بغلش و کشیدم پوفی. نیست ممکن دیگه فرزندي و مادر این ي ادامه و بودم

  مامان جانم _

 ذاشت نمی ظهلح یه بیرون، شستمواومدیم صورتشو دستشویی، بردمش و کردم بلندش گردنم، دور انداخت محکم دستاشو

 بودن، تهنشس کیارش و جون آفاق ، آشپرخونه تو بردمش.بود شده پناه بی بد ام بچه این بیاد، بیرون دستش از دستم

  :خورد می شیر شیشه از و بود جون آفاق بغل تو عسل

  سالم_

  سالم_:کیارش

  بشین بیا...جان مامان سالم_:جون آفاق

  :گفت و داد تکون سري تأسف با جون آفاق پام، روي نشست و اومد کناري صندلی جاي به هم هستی نشستم،
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  گیره می درد جون ترمه پاي صندلی رو بشین جان هستی_

  شینم می مامانم پاي رو صبحها همیشه من _

  :گفتم. رفت و شد بلند و داد بیرون صدا پر نفسشو کیارش

  کنم؟ چیکار رو هستی...برم باید من جون آفاق_

  میام باهات منم_:هستی

  پیشم بیارت دوباره فردا گفتم کیارش عمو به ولی...دخترم شه نمی_

  ببري عسلم نباید نبري منو اگه خوام، نمی_

  شدي خانم دیگه شما باشه، خودش مواظب تونه نمی کوچولواِ، عسل مامانم،_

  داري دوست من از بیشتر عسلو تو_

  عزیزم نه_

  خودش با بره نمی اونو نیه نی عسل ولی عجایب، سرزمین ببرت امروز داده قول کیارش عمو _:جون آفاق

  .کنه ريگی بهونه کمتر تا کرد راهی کیارشو اونو من رفتن از قبل و کرد آماده رو هستی جون زد،آفاق صدا کیارشو بعدم

 تا م،بمون زندگیم هاي برنامه و هدفا ي همه از بود شده باعث کورش ، کردم می خودم زندگی واسه اساسی فکر یه باید

 کم هام خواسته از خورده یه که داشت ارزششو زندگیم نظرم به نداشتم، اي گله بودم، همسرش عنوان به و خونش تو

 باید قطف بگذرم، هام مه برنا ي همه از باز که دیدم نمی دلیلی نبود جایی به مشترکی زندگی دیگه که حاال ولی کنم،

 تنهایی وت ریزي، برنامه واسه داشتم خوبی فرصت موقع اون تا بشه، بزرگتر کم یه عسل تا کردم می صبر وفتی چند

 کورش که کردم می ثابت شده که خودمم به حداقل باید ، خوندم می باید خوندن، درس براي داشتم زیادي زمان خودم

 مرد اطرخ به فقط مرد یه خواست نمی دلم. ترم موفق خیلی من نبودش تو و بگیره ازم زندگیمو هدفاي تمام نتونست

 رینمهمت که کاري بود، ارشد کنکور واسه خوندن درس قدمم اولین بگیره، ازم زندگیمو هدفاي ي همه بتونه بودنش

 کارتنا تو زا کتابامو بودم،تمام کرده فراموشش کالً زندگیم به هستی و سوگل بعد و کورش پاي شدن باز با و بود هدفم

  .کردم می تموم درسمو باید اول بود، دوم ي درجه در کار کردم، تمیزشون و کشیدم بیرون

 و یارشک و جون آفاق بودن، نشده خیالم بی خونوادش ولی کرد ول بهونه بی منو کورش اینکه با که بود اینجا جالب

 مابیشک من ي خونه به هستی پنهونی بردناي و آوردن این تو و بودن درگیر خودبخود هستی وجود خاطر به که تهمینه

 ردک شرمندگی ابراز بار چند بهراد و زدن می سر بهم مداوم قدیمی دوست تا دو مثل که بهرادم و پریسا دیدمشون، می

 می نداشتم، اي گله ازش من شده، من زندگی خوردن بهم باعث داشته کورش رو که اشتباهی شناخت خاطر به که
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 اینجا هب کورش منو کار سرانجام کرده نمی فکر هم درصد یه حتی شاید و درسته کرده می فکر کرده کاري هر دونستم

  .کرد می اعالم کمکی هر واسه آماده خودشو همیشه و کرد می راهنماییم خوندن درس واسه برسه،

 لکام ضهرمو تا صبح از باشه، داشته زندگیش تو پدر وجود از درکی هیچ اینکه بدون بود ماهه شش حاال من عسل

 هب دیگه حاال اونم که هستی رفتن از بعد و خوندم می شعر کردم، می بازي باهاشون ها، بچه به بودم داده اختصاص

 نبالد میومد که روزایی بیشتر کیارش.شدم می درسام مشغول خوابوندم می عسلو بود، کرده عادت زندگی روال همین

 شش ي بچه یه وجود با چون ، بودم واقعاًممنونش من و گرفت می واسم رو خونه مایحتاج از زیادي بخش یه هستی

  .بود سخت واقعاً کردن خرید بود سنشم از کوچکتر که ماهه

 براش زوچی همه میل اي تو خودم و برسه بهادر گوش به بقیه ي وسیله به نیمه و نصفه اخبار ندادم اجازه دیگه اینبار

 و اشمب کارام دنبال که کرد اصرار خیلی"نوزاد؟ یه با ؟ حاال چرا" که بود این حرفش ي همه بود، شکه زد، زنگ نوشتم،

 که منبود آدمی بشه، بزرگ خودم فرهنگ با و خودم وطن تو دخترم داشتم دوست نبودم، راضی من ولی پیششون برم

  .بیام کنار بیگانه فرهنگ با بتونم

 یه عسل مه برم، نمیومد بدم خودمم کنیم، خرید هستی واسه تا بازار برم باهاش بود خواسته ازم کیارش ، بود عید شباي

 و در از داشت حالم دیگه بودم خونده درس و بودم کرده حبس خونه تو خودمو انقدر مدت این هم و داشت الزم چیزایی

 وجون آفاق سراغ ، هستی و کیارش اومدن دنبالمون، بیاد تا شدم منتظر و کردم آماده عسلو.خورد می بهم خونه دیوار

 شده ريپی اول هم خدا ي بنده اون نمیاد، بیرون خونه از زیاد دیگه وعمالً شده شدید خونش فشار و درد پا گفت گرفتم،

  .کورش ي بچه پرستار بود

 همون"گفت و زد پوزخند ، گرفتم داشت دوست که رو دختري سراغ کیارش از کردیم خرید ها بچه واسه اساسی و رفتیم

  :گفت کیارش ها بچه خرید از بعد"کرده ازدواج پیش ماه چند

  داري؟ حالشو دارم، خرید سري یه منم _

  بودم؟ نرفته جا هیچ بود وقت چند دونی می آره، _

 رو شستمن من شدیم، مردونه لباس بزرگ فروشگاه یه وارد بود، من دست تو هستی دست و بود کرده بغل عسلو کیارش

  :گفتم و گرفتم بغلش از عسلم و کنارم نشوندم رو هستی و مبل یه

  کن انتخاب راحت برو تو شینم می اینجا ها بچه با من _

  سخته تنهایی...کنی؟ نمی کمک _

  نه یا خوبه گم می بهت من کن، پرو و کن انتخاب تو _

 بیرون، میومد و پوشیدشون کی یکی یکی شد، پرو اتاق وارد و گرفت ها فروشنده از یکی از شلوار و پیراهن تا چند کیارش

 نظر تا چند طفق باشه، داشته شدن تأیید به احتیاج که نبود جوري انتخاباشم و پوشید می ساده و بود ساده همیشه کالً



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٨ 

 

 و داد انجام خریداشو و کرد انتخاب من ي سلیقه با کالجم کفش جفت یه و دادم بهش رنگا کردن ست واسه کوچیک

 خریدا عدب همین واسه بود، داده پیترا قول بهش کیارش کرد، می گیري بهونه و بود شده خسته هستی. بیرون اومدیم

 پارك برد رو تیهس کیارش بشه آماده سفارشمون وقتی تا غلغله، حسابی و بود عید شباي بازار، باالي فود فست تو رفتیم

  :نشست و برگشت و مسئولش به سپردش و رستوران بادي

  امشب کردم خستت حسابی _

  بود رفته سر حوصلم منم بابا، نه _

  کنم صحبت باهات موضوعی یه مورد در خوام می ترمه _

  شده؟ چیزي_

  بده نشون العمل عکس بعد کن فکر روش اول کنم می خواهش فقط...نیست مهمی چیز_

  کورشه؟ مورده در_

  نداره کورش به ربطی هیچ نه _

  شنوم می_

 داداشت لاق حد اگه شوهر، بدون ماهه، شیش ي بچه یه با سخته، خیلی االن تو وضعیت این کنم می فکر من ، ببین _

  بود تر راحت ما خیال بود

  کنم چیکار گی می_

  :کشید عمیقی نفس

 فکر بهش دارم وقته خیلی من نکن، گیري جبهه الکی و کن فکر بهش خوب کنم می خواهش...دارم پیشنهاد یه من_

  باشه خودم خاطر به درصدش پنجاه دقیقاً شایدم نیست، تو خاطر به فقطم کنم، می

  داره تو مسائل به ربطی چه من تنهایی...خودت؟ خاطر به_

  کنی فکر بهش خوب اول شد قرار_

  :پایین انداخت سرشو

  کنی ازدواج باهام خوام می ازت من_

 می اساحس ،!دیوونه؟ این گفت می داشت چی بیرون، زد می سینم از داشت قلبم واقعی معناي به لحظه یه زد، خشکم

 با ده،ش خراب حسابی حالم فهمید کیارش گلوم، رو گذاشتم دستمو بیرون، زنه می گلوم تو از داره قلبم واقعاً کردم
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 گیر قلپ هی همون بود، فایده بی خوردم، قلپ یه داشتم، برش من، جلو گذاشتش و کرد باز آبو ي شیشه در دستپاچگی

  :گفتم نفس نفس با گلوم، تو بغض رو کرد

  نگی؟ چیزي اینا مامانت به مزخرفات این از که داشتی عقل انقدر اي، دیوونه کیارش، اي دیوونه_

  بگم خوام می امشب_

 سمونوآ و زمین دیگه، کس هر چه من جلوي چه بیاد دهنت به مزخرفات این دیگه بار یه اگه خدا به کنی، می غلط تو _

 جاي وت احمق آخه...تو، نه من نه دیگه گفتی چیزي مامانت به وریا دري این از بفهمم اگه عسل جون به... کنم می یکی

  کرده فرو مغزت تو کی رو وریا دري این...منی کوچیکه داداش

  خودت _

  !من؟_

 مین نیستم، احمق اون مثل منکه....ندونست قدرتو احمق کورش اون باشم، داشته تو مثل زن یه آرزومه خوبی،من تو _

  دیگه کس دست بیفتی ذارم

  شو خفه _

  کورش به زنم می زنگ کنم می که کاري اولین بگی مزخرفاتو این دیگه بار یه خدا به _

  نداره من زندگی به ربطی هیچ دیگه کورش...ترسم؟ می کورش از من مگه بزن، خب _

  شو خفه گفتم_

  .خونه برگشتم دربست ماشین یه با خراب حال با و شدم بلند میز پشت از

 برداشته دعا به دست و سجاده سر بودم نشسته هق هق و گریه با ،!میومد؟ سرم داشت بود مصیبتی چه دیگه این خدایا

 وت تونستم می رویی چه با دیگه من وقت اون بده، جون آفاق تحویل مزخرفاتو این و نشه دیوونه کیارش که بودم

 اینجوري هک انقدر دیگه نه ولی باشه بچه کردم می فکر بود، برادرم جاي بود، شوهرم برادر کیارش کنم، نگاه صورتشون

 این گها دونستم می بده، خرج به مردونگی داداشش نامردیاي جاي بخواد خودش خیال به البد و بگیره قرار تأثیر تحت

 رفته یارشک فکر حسابی چه رو دونستم نمی گریه، بود شده کارم شه، می فاجعه برسه کورش و جون آفاق گوش به حرفا

  .بگذرونه بخیر خودش خدا سمت، این به بود

 ورد،خ زنگ تلفن که بود، زده خشکم و بودم شده جمع کاناپه تو همونطور نیومد، چشمم به خواب هم لحظه یه صبح تا

 و ترس اب باشه، جون آفاق طرف از تلفنم این و باشه گفته مامانش به چیزي کیارش ترسیدم می لرزید، می دلم و دست

  :برداشتم رو گوشی خدا خدا و لرز

  بله؟ _
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  سالم_:کیارش ، بود خودش

  کنی معذرتخواهی و بگیري پس دیشبتو حرفاي باشی زده زنگ امیدوارم سالم،_

 هی بریزیم هم رو فکرامونو تونیم می کنی کمکم خودت اگه...بگم مامانم به موضوعو خوام می ، بگم زدم زنگ...نه _

  کنیم مطرح رو مسئله تر راحت جوري

  بیفته اتفاق قراره اي فاجعه چه و چیه العملشون عکس داري خبر خودتم پس_

  افته نمی اتفاق اي فاجعه هیچ باشیم هم پشت تا دو ما اگه _

  کنی نگاه من به داداشت زن چشم به تونی می فقط تو نداره، وجود دوتایی ما هیچ وسط این _

 و کورش هواي و حال از یکمیم بشه، تموم تم عده ماه سه کردم صبر من، داداش کورش نه ، کورشی زن تو نه دیگه _

  کنم مطرح باهات موضوعو بعد بیاي بیرون کاراش

  جاش بذارم کوچیکشو داداش تونم نمی مطمئیناً و نیومدم، بیرون کورش هواي و حال از هنوز من _

  باشی من زن تو عید روز واسه خوام می من _

  بگیري تصمیم چیزا این واسه بتونی که اونی از تر بچه هنوز خواي، می بیخود تو _

 من به فتادا اتفاقی هر نخواستی خودت که حاال.... بیایم کنار هم با منطقی داشتم دوست... تونم می که بینی می حاال_

  نیست مربوط

  کورش همون داداش توام... گرفته گاز خر مغزتونو خونوادگی شما اینکه مثل_

  کنی درك کورشو منو تفاوتاي تونی می شدي زنم وقتی باشه... بدي تشخیص تونی نمی االن اونو_

  اونی از تر دیوونه خیلی تو کنم آره،فکر_

 نمی کار رمفک. کنم چیکار بودم مونده بود، بعید کارا این آروم کیارش از بود، شده دیوونه. کرد قطع رو گوشی حرف بدون

  کردم می کاري یه باید بذارم، دست رو دست تونستم نمی ولی کرد،

 سریع نبود، دنکر دست دست وقت دیگه بود، بهراد بگیره کیارشو جلوي بتونه شاید تا رسید فکرم به که کسی اولین

  :گرفتم شمارشو

  بله؟_

  سالم_

  چطوره؟ عسل چطوري؟ ، سالم_
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  کیارش به بزن زنگ فقط نیست احوال و حال وقت االن بهراد ببین_

  شده؟ چی_

  زنم می زنگ بهت بعد من بزنه، حرف مامانش با نذار سریع، فقط خدا ترو شده، دیوونه_

  .کردم قطع رو گوشی بیشتر حرف بدون و

 گرفته تششیطن که اس بچه پسر یه فقط من واسه کیارش که بود این بودم مطمئین ازش که رو چیزي نبود، دلم تو دل

  .نیاره بار به خرابکاري که کنم آرومش جوري چه که کنم فکر این به باید فقط فعالً من و

  :بود بهراد زد، زنگ تلفنم که بود گذشته دقیقه چند

  بله _

  سالم_

  بهش؟ زدي سالم،زنگ _

  دیوونه؟ این گه می چی آره،_

  بیارش عقل سر جوري یه ره می آبروم برسه اینا جون آفاق گوش به اگه خدا به بهراد_

 یگهد روز دو تا ترمه اگه گفت آخرش...بگه؟ مامانش به خواد می رو چیه،چی جریان نگفت حسابی و درست که من به_

  گم می خودم نیومد اگه اومده، بگیم مامانم به هم با اومد خودش

  بازیاشو؟ دیوونه بگه نشده روش تو به حتی پس_

  بگه؟ مامانش به خواد می رو چی_

  وسطه من آبروي پاي... مونه؟ می خودمون پیش بگم بهت_

  خبره؟ چه ببینم بگو آره_

 نهاییت خیلی تو گه، می من به برگشته بعد رفتیم، هم با من دنبال اومد کنه خرید هستی واسه خواست می دیشب_

  کن ازدواج من با بیا گه می بعدشم حرفا، این از و ناراحته خیالمون اینجوري ما و سختته

  :گفتم حرص با شد، بلند تلفن پشت از بهراد بلند ي قهقهه صداي

  خندي؟ می غش غش تو رسیده لبم به جونم استرس از اینجا من... خندي؟ می چی به _

  !کنی؟ ازدواج کیارش با بري تو گذاشت کورش حتماًهم!....باشه!...بچه این اس دیوانه واقعاً _

  :گفتم حرص با
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  نداره ربط کورش به من زندگی _

  دونه می مربوط خودش به رو تو چیز همه اون ولی آره واقعش در_

  کنم؟ کار چی کیارش با حاال_

  شه؟ می چی ببینم کنم صحبت باهاش من بذار_

  برسه جون آفاق گوش به حرفا این ندارم دوست بده، بهم خبرشو_

  خداحافظ فعالً باشه،_

***  

 کیارش د،ش بلند آیفون زنگ صداي بعدش روز صبح پیشم، بیاره رو هستی نشد روش خودشم کیارش که صبح اونروز

  :دادم جواب رو گوشی کنم باز درو اینکه بدون بود، در پشت

  بله؟ _

  گرفت می بهونتو آوردم، رو هستی ترمه،_

  :گفت کیارش بغلم، پرید هستی کردم، باز اونم بودن، ورودي در پشت باال، اومدن کردم، باز درو

  تو؟ بیام کنار ري نمی_

  خونه برم می رو هستی خودم ظهرم...نیست صالح تو اومدن اینجا دیگه نه _

  کنی؟ می لجبازي چرا_

 طالقم عدب باشی گري سواستفاده آدم همچین میکردم فکر درصد یه حتی اگه...کردي قاطی تو کنم نمی لجبازي من_

 یارشجداشدم،ک کورشم از اگه گفتم کردم، حساب داداشم مثل تو رو من... بذاري من ي خونه تو پاتو بارم یه ذاشتم نمی

 بشه احتر خیالت اینکه براي و...برادرم مثل و بودي برادرشوهرم که قبل ،مثل کن حساب من رو قبل مثل گفته من به

  کنی می خیانت داداشت به داري کارات این با واقع در تو و دونم می کورش زن و خودم هنوز من...بگم بهت بذار

 داري وزهن جوري چه آورده سرت که بالیی اینهمه بعد دونم نمی واقعاً من....نیستم برادرش ،منم نیستی کورش زن تو_

  دونی می کورش زن خودتو گی می

 شما اطالع محض... کنی می خیانت بهش داري اینجوري که نکرده کاري تو حق در کرد، کار هر من حق در کورش_

 که شدهن تفاوت بی بهم نسبت اونقدر باش مطمئین بچشم، مادر منم ، کورشه امانت...کورشه ي بچه من دختر گم، می

 در صداش و داري آمد و رفت من ي خونه تو بینه می که داشته اعتماد تو به اون...بگذره برادرشی که تو از راحتی به
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 اعتمادشو جواب داري بدجوري...کنی می رسیدگی ما به عسل عموي و من برادر جاي داري تو کنه می فکر اون...نمیاد

  دي می

  ندارم کاري کورش به من گفتم_

 دلیل هک زمانی تا و منه شوهر هنوز کورش من فکر تو دارم، کورش با کارا خیلی من گفتم منم_:باال بردم صدامو یکم

 احتر خاطر به من که بود کاغذ سري یه اونا...نگرفتم طالق کورش از عاطفی نظر از من...مونه می شوهرم نفهمم کاراشو

 یدهنکش ماه شیش به که نیست هرجایی اونقدر من دل وگرنه...کردم امضاشون غرورم شدن حفظ و کورش خیال شدن

  بودم عاشقش که شوهرم جاي بذارم رو تو

 خواهش ازش و یلدا به زدم زنگ نداشتم، رو ها بچه ي حوصله که بودم کالفه انقدر اتاق، تو رفتم و بستم روش درو بعدم

 بچه هواس که داره ربطی چه من به که شد باز غرغراش سر دید من پیش رو هستی و اومد وقتی اونم پیشم، بیاد کردم

  .سوزونم می دل کورش ي

 رصح با کردم باز براش که هستی،درو دنبال اومد من حرف به توجه بدون باز کیارش که بود من پیش یلدا هنوز ظهر

  :گفتم

  من ي خونه دم بیاي دیگه خوام نمی نگفتم من مگه _

 نه ، نده پیغام اون اینو به و نکن خسته خودتو دیگه ضمن در...بشه همون گفتی تو چی هر نیست قرار گفتی بیخود تو _

 یحترج من...شه می تموم فردا روزت دو مهلت ضمن در... دیگه کس حرفاي نه کنه می عوض منو نظر بهراد نصیحتاي

 کنیم عقد اول دم می ترجیح اصالً یعنی.... بگیره قرار شده انجام عمل تو واقع در که بدیم خبر مامان به دوتایی دم می

  بگیم بهش بعد

 مارو حرفاي و بود ایستاده در پشت که یلدا بستم، درو دستشو تو گذاشتم رو هستی دست و دادم تکون سري تأسف با

  :گفته وارفته صداي با و من صورت تو بود زده زل واج و هاج داد می گوش

  بشی؟ کیارش زن خواي می...گه؟ می چی این _

  شم می دیوونه دارم یلدا کن ولم _

  !پسره؟ این گه می چی گم می بهت _

  گه می خودش واسه _

 چه تو به.. .بردارن تو سر از دست دیگه خوان می کی اینا...نمیام کوتاه من بیاي کوتاه باز دیگه دفعه این ترمه خدا به _

  داري؟ نگه اونو ي بچه که
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 میادن دلم...حساسه روحیش...اس بچه هستی ولی... کردم برخورد کیارش با خودم من...نکن قاطی هم با مسائلو یلدا_

  مامان گه می من به داره ساله دو نزدیکه...خودش حال به کنم ولش یهو

 یدببخش بگی خواي می...بدي؟ خواي می چی شوهرتو جواب کنی ازدواج بخواي اگه دیگه روز دو که کردي اینو فکر_

  شم می خوشحال خیلی بپذیریدش هم شما اگه کنم می داري نگه سابقم شوهر ي بچه از دارم من آقا

 منض در...کنم می هستی حال به فکري یه موقع همون کنم ازدواج خواستم روز یه اگه...ندارم ازدواج قصد من که فعالً_

  گی نمی هیچی بهادر و مامانت به دیدي اینجا که چیزایی از و بندي می دهنتو دیگه دفعه این خواهشاً

  دم نمی قول _

  یلدا_

  کنه روشن تکلیفتو بیاد تا اینجا کشونم می بهادرو بشی خر بخواي باز اگه خدا به_

***  

 شماره بودم، تادهاف نفس نفس به که بود شده زیاد انقدر قلبم طپش شدم، بیدار خواب از تلفن زنگ صداي با بعد روز صبح

  :برداشتم رو گوشی و گفتم اللهی بسم لب زیر بود، جون آفاق ي خونه ي

  بله؟_

  ترمه_

  جون آفاق سالم_

  کیارش؟ گه می چی_

  :گفتم من من با

  شده؟ چی _

 بچه این زندگی اماه از انتقام خاطر به شه نمی دلیل ولی قبول، بودیم ما مسببش شاید قبول، کرد بد تو به کورش ببین_

  داشت هواتو مدت تمام که کیارش...نکرد بد تو به که کیارش....بگیري بازي به رو

  حرفیه؟ چه این...کنم بازي کیارش زندگی با باید چرا من_

 برا ارمد آرزو تا هزار من... کنه بزرگ رو دیگه یکی ي بچه زندگیش اول باید چرا...کوچیکتره تو از سال پنج من پسر_

  کیارشم

 بچه مفهمیدی و شد رو کورش دست که اونروزي چرا ولی کنم قبول کیارشو شدم نمی حاضر وقت هیچ من شکست، دلم

 عوض آرومم لحن بیام، کنار کورش ي بچه با خواستن می من از همه اونموقع چرا نداشت، نظراتو این کسی شده دار



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۵ 

 

 دارن، اهاتوب دوستی ادعاي که اونایی حتی کرد اعتماد کس هیچ به شه نمی دیگه که قبولوندم می خودم به داشتم شد،

 دلخور و ردس لحن با ، نه یا موافقم کیارش حرفاي این با اصالً من ببینه و بشنوه منو حرفاي نکرد صبر حتی جون آفاق

  :گفتم

  نبود این نظرش کسی کنم بزرگ و کورش ي بچه من بود قرار که روزي چرا_

  اس بچه پسر یه هنوز االن کیارش ولی...بودي زنش تو داره بچه کورش فهمیدیم ما که روزي_

 زیادن یابونخ تو من مثل گرگایی که باشید مواظبش ببعد این از... نیست اعتمادي هیچ بچه پسر این به جون آفاق آره_

  بدزدن قاپشو وقت یه ممکنه و

  :شد شرمنده انگار

 نه االن اصالً...رسه نمی عقلش اس بچه این...نیا ،کوتاه نیا راه باهاش تو گم می... نیست این منظورم من جان ترمه نه_

  بخوري صربه دوباره خوام نمی هستم هم تو فکر من... چی یعنی زندگی فهمه می نه داره ازدواج شرایط

  شده جمع حواسم دیگه من راحت خیالتون نه_:زدم پوزخند

  :کنه عوض موضوعو خواست

  کنیم صحبت بیشتر هم با هم ببینیمش هم اینجا بیارش ، شده تنگ عسل واسه دلم_

 من ي خونه مد بفرستید کنید نمی جرأت دونم می که ببینید،کیارشو عسلو خواستید وقت هر درگیرم امروز من شرمنده_

  خداحافظ برم، باید کنه، می گریه داره عسل ببخشید ببرش، بیاد باباش بگید ،

 عکس مدل این توقع دیگه ولی ده می نشون العمل عکس و شه می ناراحت کیارش کاراي از جون آفاق دونستم می

 شناختی چهی بودم ارتباط در خونواده این با که سالی چند این تو رسیدم می نتیجه این به داشتم تازه نداشتم، العملو

 رفت تموم اشتم،د نقشه کیارش واسه من که باشه این برداشتش جون آفاق کرد می فکر کی. باشم داشته ازشون نتونستم

 نظرشون اونا حاال کردم می لطف حقشون در داشتم واقع در من و بود هستی خاطر به من ي خونه به کیارش آمداي و

 گرفته لیخی دلم شدم، کباب کنم ثواب اومدم بازم پوف،. کیارش انداختن دام به واسه بوده نقشه یه همه اینا که بود این

 ساالي ي بقیه کل تو کنم می فکر بودم ریخته اشک خونواده این با برخورد سال دو یکی این تو من که انقدري ، بود

 که رو یکس تنها درددل، واسه خواست می صبور سنگ یه دلم هام، گونه رو بود سرازیر اشکام باز بودم، نریخته زندگیم

  :پیچید گوشی تو خوابالودش صداي ، بهش زدم زنگ بود، یلدا بازم کرد می کمک بهم منت بی و داشتم

  بله؟_

  :گفتم فخ فخ با

  یلدا _
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  ترمه؟ کردي غلطی چه باز_

  !کردم؟ چیکار من مگه... من؟_

  چیه؟ واسه زرزرت پس_

  نیستی آدم هم تو جهنم به اصالً کنم، درددل باهات خواستم می_

 زنگ چی ره بعدشم کردم، قطع رو گوشی و کردم خالی یلدا سرِ دلیمو دق تموم دستگاه، رو گذاشتم رو گوشی ترق بعدم

  .ندادم جوابشو زد

 و هم وت کشید اخماشو در دم همون از داخل، اومد مبل، رو نشستم رفتم و کردم باز درو رسید، یلدا که بود بعد ساعت یه

  :گفت

 االح نمیاد در صدات و شی می دم خفه بیارن سرت بالیی هر اگه آدم و عالم!...شدي؟ نازك دل انقدر تو حاال تا کی از_

  !میاري؟ در خودت از بازیا کولی چه ابرو خانم چشم باال گفتیم کلمه یه ما

  اي بقیه مثل هم تو گمشو برو_

  سراغت؟ اومد ننش...زنی؟ می زر هی تو االن مرگته چه_

  :کردم،گفت سرتایید با

  نکنی الکی دلسوزیاي این از دیگه باشی تو جونت،تا نوش_

  :اورد در ادامو و کرد کج دهنشو بعدم

 ونهم به بره....مامان میگه بهت که چیکارشی مامان، گه می کنه می غلط...مامان گه می من به داره ساله دو بچه اون_

 حبتم خریته اینا بدبخت...مامان گه می بهش شوهرش ي بچه که بود شده کیفم خر چه خانم... مامان بگه بزرگش ننه

 ذاره می بازم بزرگش ننه همون ببین حاال...خواستن عذرتو جوري چه گرفتن سواریاشونو خوب وقتی که دیدي...نیست

  !ببینی؟ نوشو پسرو رنگ

  زخمم رو بپاشی نمک اینکه نه کنی آرومم بیاي گفتم یلدا، کن ولم_

  منتظره پایین امید کن جمع پاشو_

  بشه؟ چی که کنم جمع_

  ما خونه بریم_

  خوبه جام خوام نمی_
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 یکم ارعسلو،بذ نه ببینن رو ترمه رنگ ذارم می دیگه نه گه می باال زده غیرتش رگ کن،امید جمع پاشو گم می بهت_

  شه خنک دلمون بگیره حالشونو

  شه نمی درست چیزي کارا این با_

  امید منو دست بسپر چیزو همه ببند دهنتو مدت یه فقط کنم،تو می درستشون جوري چه بینی می_

 و مبپوش روسریمو مانتو کرد مجبورم و کرد جمع عسل و من واسه وسایل بزرگ ساك تا دو و اتاق تو رفت خودش یلدا

 و االب اومد بودم، راحت باهاش منم که بود راحتی آدم انقدر کشیدم، نمی خجالت امید از کمکمون، باال بیاد امید زد زنگ

 اومدم بیرون هک آپارتمان در از ، پایین رفتیم و کرد بغل عسلو یلدام خود و گرفت یلدا از ساکارو و گذاشت سرم سربه یکم

  :شد سبز جلوم کیارش یهو

  کجا؟_

  :گفت و سمتمون اومد شنید که و کیارش صداي ماشینش صندوق تو ذاشت می ساکارو داشت که امید

  بگید من به هست فرمایشی _

  :گفت امید به توجه بدون کیارش

  کنم صحبت باهات اومدم من _

  کردن صبح مامانت صحبتارو...ندارم صحبتی دیگه من_

  کردي لجبازي...بود خودت تقصیر_

  ندارم حوصله اونور برو_

 ماشین از هعجل با بود، کورش کردم، بلند سرمو ماشین یه وحشتناك ترمز صداي با که بودم کیارش با زدن چونه مشغول

  :دیوار به چسبوندش و گرفت کیارشو ي یقه مقدمه بی سمتمون، اومد و شد پیاده

  کنی؟ می غلطی چه اینجا تو_

  :گفت کنه جدا لباسش ي یقه از کورشو دستاي کرد می سعی حالیکه در کیارش

  نداره ربطی هیچ تو به _

  :گفت و کیارش صورت تو زد سیلی یه کورش

  نداره ربط کی به و داره ربط کی به دم می نداره،ها؟نشونت ربطی هیچ من به که_
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 و شد یادهپ ازش بهراد و ایستاد کنارمون بهرادم ماشین همونموقع ماشین، تو بشینم کرد مجبورم و گرفت منو بازوي امید

  :سمتشون رفت بدو

  میارین؟ در چیه بازیا دیوونه این خیابون، تو ها دیوونه کنید ول_

  :زد داد کورش کنه، جدا کیارشو و کورش داشت سعی

 به چشم و داشتی آمد و رفت من زندگی تو دوست ظاهر به...داشتی؟ برادرت ناموس به چشم!...برادر؟ گن می توهم به_

  داشتی؟ زنم

 حقی هیچ االن...داري نگهش خودت واسه نداشتی عرضه تو ولی...برام بود خواهر مثل بود تو زن ترمه که روزي تا_

  کنم خوشبختش تونم می من نتونستی تو اگه...نداري بهش نسبت

  .کرد دور مهلکه اون از مارو و کرد روشن ماشینو و داد تکون سر تأسف با امید

 به کالً اونا ظرن ببینم،از آسیبی من نذارن دیگه که بودن کرده جزم عزمشونو دیگه اینبار امید و یلدا یلدا، ي خونه رفتیم

 از اآب تا گفت و داد قرار من اختیار در مهمونشو اتاق یلدا.کرد اعتماد شد نمی دیگه خونواده این اعضاي از کدوم هیچ

. دادم مین جوابشو من ولی زد می زنگ موبایلم به گداري گاه هنوز کیارش.خونه برگردم من ده نمی اجازه نیفتاده آسیاب

 عاً واق بودن شده باعث و بیرون بردن می خونه از منو بهونه یه به روز هر بودن گذرون خوش دوشون هر که یلدا و امید

  .بشه عوض روحیم

 ونهخ تو تحویل سال موقع دادم می ترجیح من خاله، ي خونه شدیم دعوت اینا یلدا همراه عسلم منو تحویل سال شب

 امید، ومن دست بسپري چیزو همه دادي قول تو "گفت فقط و کنم تموم حرفمو حتی نداد اجازه یلدا ولی باشم خودم ي

 خونه رنب امید و یلدا بود قرار که بعدشم روز و گذروندیم خاله ي خونه عیدو شب خالصه. "یباي باید گیم می االن مام

 سوم روز واسه چون بردارم، عسل خودمو واسه وسایل یکم تا خودم ي خونه برگردم دادم ترجیح من امید مامان ي

 اسلب و وسایل سري یه ومن بود کرده دعوت امیدو خودشو دوستاي ي همه که داشت بزرگ مهمونی یه یلدا فروردین

  .داشتم الزم مناسب

  .خونشون برگشتیم هم با و دنبالم اومدن امید مامان ي خونه از برگشت راه تو یلدا و امید که بود شب آخر

 و ارهد اي مه برنا یه بیکاریش ي لحظه هر واسه که دیدم می بودم خونشون که روزایی اون داره، جالبی شخصیت امید

 رسیده آدم وشگ به که فیلمی هر اسم کنم می فکر که داره فیلم دیدنی خیلی آرشیو دیدن،یه فیلم هام برنامه این اصل

  .بشه پیدا توش باشه

 صد دحدو. بودیم مشغول صبح از یلدا و من و داشت می نگه عسلو و پیشمون بود اومده صبح از خاله یلدا مهمونی روز

 برد ودشخ با عسلو ااصرار با اونشب خاله.بشن جا خونشون تو آدم تعداد این که داشتم اصًالشک من و داشت مهمون نفر

 مهمونا رفتن از بعد داد قول بهم امید ولی داشتم استرس خورده یه بدم، مرخصی خودم به روزو یه اون خواست ازم و
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 زودتر ونمهموناش دونستم می بعید چون داشتم شک حرفش این به من البته بیاره،که خاله ي خونه از عسلو و بره خودش

  .بود تعطیلی هم بعد روز مخصوصاًکه بشن خارج خونشون از سحر از

 آورده مخود با اسپرت شلوار و کت دست یه نداشتم، زیادي کار من شدیم، آماده و گرفتیم دوش یلدا و من غروب نزدیک

 الش یه داد، انجام برام یلدا بود ساده و محو خیلی که آرایشمم و بستم معمول طبق که موهامم پوشیدمشو، که بودم

 و رفت می چپ امید دادم، سامون و سر کارامون آخرین به خورده یه و آشپزخونه تو رفتم سرمو رو انداختم هم مشکی

 به ور مهمونی این تنهایی تونسته نمی عمراً یلدا گفت می و کرد می اذیت رو یلدا و کرد می تشکر ازم میومد راست

  .برسونه سرانجام

 امیاند لباس یه بود، شده خوشگل خیلی شرف بی بیرون، اومد اتاق از آماده و حاضر هم یلدا رسید که مهمون اولین

 موهاشم بود، ردهک جذابش خیلی آرایششم و داد می نشون تر کشیده کشیدشو اندام که بود پوشیده آستین حلقه مشکی

 براي رفتن مه با کمرشو دور انداخت شد،دستشو باز بناگوش تا امیدم نیش بیرون اومد اتاق تا بود، ریخته دورش باز و ویو

  .مهمونشون اولین از استقبال

 ثالًزودترم بودمش، دیده امید و یلدا با بار دو یکی هم قبالً که بود سروش اسم به امید صمیمی دوست مهمونشون اولین

 رفت هم بالفاصله.تامون سه هر با گذاشتن بسر سر و شوخی و خنده به کرد شروع در دم همون از کمک، واسه بود اومده

 ي ساله نجپ چهار هاي پسربچه مثل بود جالبی پسر کالً . کرد بلند صداشو و توش زد فلششو و صوتی سیستم طرف

  .بود شیطنت مشغول همش و نداشت قرار و آروم انگار شیطون

 بود ینجاا جالبیش شد، آدم از پر خونشون نشیمن و پذیرایی ي همه که جایی تا رسیدن، مهموناشون ي همه یکی یکی

 هر.دش نمی پیدا جمع این تو مشابه آدم تا دو و داشت خود به مخصوص شخصیت و تیپ یه دوستاشونم از کدوم هر که

 ردم،ک می پذیرایی ازشون قهوه با هم من و در جلوي رفتن می استقبال واسه امید و یلدا رسید می که جدیدي مهمون

 ذیراییپ خودشون از سرویس سلف صورت به همه و بودیم چیده پذیرایی وسط میز یه روي رو پذیرایی وسایل ي بقیه

  کردن می

 تادهایس عده یه مبال رو بودن نشسته عده یه خندیدن، می عده یه رقصیدن، می عده یه بودن، پاتی قاطی هم تو همه

 عمرم وت موقع اون تا من که بودن راحتی خیلی آدماي کالً  زمین، رو بودن نشسته چهارزانو بعضیام و کردن می صحبت

 و کشید و گرفت و دستم مچ و بودم ایستاده گوشه یه که من سمت اومد امید دفعه یه. بودم ندیده مشابهشون ام دونه یه

  :گفت و کرد ردم جمع بین از

  کنم آشنات یکی با خوام می ، ترمه بیا _

  :گفت امید و ایستادیم جوون مرد یه جلوي دیدم گه می داره چی امید ببینم اومدم تا

 به السشک نفر یک همین فقط جمع این تو... بودم کرده تعریفشو که ما کباب زیر نون خانم، ترمه اینم آقا علی خب _

  نمیاد در حسابی حرف هم کلمه یه جماعت این ي بقیه از... خوره می شما
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  :داد ادامه من به رو بعد

 دستمون ابیحس یلدا منو که بکن ازشون توپم پذیرایی یه نکنه درد دستت باش، داشته دکترمونو آقاي هواي جان ترمه _

  بنده

 ینم بود شده پیداش کجا از و بود کی دکتر آقاي این شد، دور ازمون و داد چشمک یه با منو ي غره چشم جواب بعدم

 با و پزخونهآش تو رفتم بودم مهمونشون اینکه و حرفش به احترام بخاطر نیست، علت بی امید کار فهمیدم می فقط دونم

 نگه سینی وت دستشو چندلحظه لبخند با گرفتم، جلوش که رو سینی.برگشتم "دکترشون آقاي" واسه قهوه فنجون یک

  :گفت کردم نگاش وقتی و داشت

  کنید؟ نمی میل خودتون _

  :گفت کناریش میز رو ذاشت می و داشت می بر فنجونو که همینطور بعدم

  بیاره من واسه فنجونم یه بکشه زحمت جان یلدا گم می بفرمایید شما...شما براي گذاشتم اینو _

 لبخند با لدای کرد، اشاره بود ما سمت حواسش تموم مطمئینم که یلدا به دست با بمونه من جواب منتظر اینکه بدون بعدم

  :سمتمون اومد

  جانم؟_

  بدي؟ من به قهوه فنجون یه کنی می لطف جان یلدا_

  :گفت اومده کش حسابی لباي با یلدا

  حتماً  _

 یلدا بعد لحظه دچن کناریش، مبل رو نشستم ناچار رفتم، می و پایین مینداختم سرمو اگه بود ادبی بی خیلی نبود، اي چاره

  :گفت و زد بهم لبخند یه دکتر آقاي دکترشون، آقاي براي گذاشتش و برگشت قهوه فنجون یه با هم

  نه؟ یلداجانید ي ،دخترخاله معروف خانم ترمه همون شما_

  .نیستم مطمئین خیلی معروفیت از ولی هستم هم یلدا ي خاله هستم،دختر ترمه_

  :خندید آهسته

  بود جالبی جواب_

  بود واقعیت_

 پزید، می الیع خیلی الزانیارو که دارم خبر حتی من مثالً کنه، می ازتون امید همیشه که تعریفاییه بخاطر معروفیتتون_

  خورده شما ي خونه تو امید که الزانیاهایی تعداد به گرده برمی معروفیتتون علتاي از یکی شایدم
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  :گفتم ، بود گرفته خندم کردنش صحبت لحن از

  امیدید؟ دوست شما _

  جورایی یه_

  !جورایی؟ یه_

  شدیم بزرگ هم با بچگی از پسرداییمه، _

  بودمتون ندیده قبالً_

  اومدم تازه نبودم،_

  :داد ادامه خودش.دادم تکون سري فهمیدن عالمت به

  ایران میام دارم باره اولین براي سال بیست از بعد. ،آمریکا بودم شده پانسیون سالگی چهارده از_

  :گفت کنه،دوباره می صحبت شمرده و مکث با انقدر چرا فهمیدم می حاال

  بمونم که اومدم_

  سال؟ بیست از بعد_

 باعث ژهپرو تحویل شباي خوابیاي بیدار دانشجویی ساالي بود،تو طعم کزدم،خوش مزه قهوم از یکمی.داد تکون سرشو

  :گفت که کردم می مزه قهومو کم کم لذت با داشتم. بشم اي حرفه قهوه آوردن عمل تو بود شده

  شماس؟ دستپخت ام قهوه این_

  دستپخت گفت بهش بشه اگه_:خندیدم

 از...وبهخ دستپختشون که داره خاص ارادت کسایی به فقط امید داده نشون تجربه اصوالً....خوبه دستپختتون_:خندید

  بود همینطور بچگی

  خوبه؟ ،دستپختتون داشت ارادت خیلی شمام به ظاهراً_

  دستپخت گفت بهش بشه اگه_:خندید

  بود؟ کنایه االن این_

 مطمئیناً....نه ای دستپخت گفت بهش شه می دونم نمی...بود خودتون ي گفته از موقع به و ظریف ي استفاده یه نه،اینم _

  بهتره خیلی امید از آشپزیم خب ولی بپزم نیستم بلد فسنجون خورش

  خوبه؟ دستپختش بپزه فسنجون خوب بتونه که کسی فقط شما نظر به یعنی_
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  فسنجونه مطمئیناً  هاش گزینه از یکی خب_

  متنفرم فسنجون از چون نیست خوب اصالً دستپختم گم می افتخار با من پس_

  :شنیدم سرم پشت از امیدو صداي دفعه یه.خندید

 انتخاب ربیشت آشنایی واسه فسنجونو کرد صحبت موردش در شه می که موضوع اینهمه بین شما... جالبی بحث عجب_

  کردین؟

  مهمیه خیلی موضوع...جان امید نشو غافل فسنجون از_:گفت دکتر

  چیه؟ شما تئوري_:من به رو امید

  مسخره_:خندیدم

  هبقی حال به واي باشه فسنجون مورده در مهمشون بحث که ما مهمونیه حسابیاي آدم_:گفت آروم و داد تکون سري

  جوریه؟ چه نظرت به یلدا دستپخت امید_

  افتضاح_

  واقعا؟ً _

  تقریباً _

  داره خاصی ارادت هم یلدا به امید_:گفتم دکتر به رو

  بپزه؟ بلده فسنجون _:گفت دکتر

  بپزه الزانیا نیست بلد عنوان هیچ به کنم می تاکید ولی...بلده رو یکی اون استثناءاً _

  :گفت من به رو دکتر

  داره ارادت خوبه دستپختشون که آدمایی به هم امید ، خوبه دستپختش پس بپزه بلده فسنجون _

  اگر تنها و اگر_:گفتم

 ي پسرعمه هم دیوونه دکتر این که کردم،حقا می نگاشون واج و هاج فقط من و خنده زیر زدن بلند باصداي دوتاشون

  .بود امید همون

  :گفت امید ، شدم بلند کنارشون از

  کجا؟ _
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  نکنه اذیتشون عسل وقت یه خاله به بزنم زنگ یه _

  خواهرتونه؟ عسل_:علی دکتر

  دخترمه_:چشماش تو زدم زل

  :بیرون زنه می حدقه از داره چشماش مردمک کردم احساس

  !سالته؟ چند شما مگه_

  سال پنج و بیست_

  سالشونه؟ چند خانم عسل اونوقت_

  ماهشه نداره،شیش سال_

  .شدم دور ازشون و زدم لبخندي باال، داد ابروهاشو

 هم امید نیم،بچی شامشو میز هم کمک به تا یلدا سراغ رفتم خوابیده عسل اینکه از شدن مطمئین و خاله به تلفن از بعد

 ردمک می تزئین دسرو ظرفاي روي داشتم من چید، می میز رو و برد می وسایلو و ذاشت می سربسرمون کمکمون، اومد

 ظرفاي از کیی زیاد اصرار با و شد پیدا آشپزخونه تو کلش سرو سروشم دفعه یه خندیدم،که می یلدا و امید کالي کل به و

 گرفت ازم رفوظ زور به و نشدم حریفش ولی میاره بار به خرابکاري یه دونستم می کنه، تزئینش تا گرفت دستم از دسرو

 هیچ ذاشتن ظرفو رو کشید دستمال یه شد تموم کارش هم وقتی.شد مشغول و ایستاد بقیه به پشت گوشه یه رفت و

  .ندادش کس هیچ دست بغلشو تو گرفت ظرفو هم میز چیدن آخر تا ،و ببینیمش کدوممون

 بشقابا و بودم ایستاده میز کنار من.شام واسه میز سر کردن تعارف و مهموناشون امید و یلدا شد کامل که شام میز چیدن

 ومر رو نگاهی سنگینی که بود کارم تو حواسم دستشون، دادم می و کردم می آماده مهمونا واسه چنگاالرو و قاشق و

  :گفت و زد لبخندي شدم نگاهش متوجه دید وقتی علی، دکتر همون یا بود علی چرخوندم، سرمو کردم، احساس

  !کنم شناسایی جمعیت این تو همسرتونو کنم می سعی دارم_

  !چرا؟_:خندیدم

  باشه جالبی آدم باید شما همسر...جالبه واسم_

  :گفت دوباره.بود من واسه حداقل بود، جالبی آدم کورش زدم،آره تلخی لبخند

  !داشت؟ آشناییشونو افتخار شه می _

  نیست اینجا_

  :گفت بدم، توضیح غریبه یه واسه دیدم نمی ندادم،لزومی توضیحی
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  منه؟ سعادتیه کم یعنی_

  :گفتم و گرفتم سمتش به بشقابی

  شه می سرد شام بفرمایید حرفیه، چه این_

  خواستید عذرمو نوعی به االن_:زد لبخند

  .کنی می دکم داري که فهمیدم بگه خواست بود،می نبود،خبري سؤالی جملش

 رو ودب نشسته که امید شد، جلب توجهم خنده، از رفتن ریسه همه میز سمت اون دیدم که بودم نداده بهش جوابی هنوز

  :گفت مهموناشون از یکی بود، رفته ریسه دستشو تو بود گرفته دلشو و زمین

  خودته؟ کار امشب دسراي یلدا_

  :داد جواب آشپزخونه تو از خبر بی یلدا

  کرده درست ترمه دسرامو نه _

 فتمر سروشه، سره زیر هست چی هر که شد خبردار شستم خنده، از ترکیدن همه منو سمت برگشت سرا همه دفعه یه

 و ودمب کشیده خجالت هم ، خنده از ترکیدم می داشتم خودمم انداختم، نگاه یه و بودیم چیده دسرارو که قسمتی سمت

  :گفتم فقط. شدم می منفجر خنده از داشتم هم و بود شده سرخ صورتم

  تورو کشم می من سروش_

 موهاي و رمزق و درشت لباي میزونو نا خیلی اندام یه با بود کرده نقاشی و لخت خانم یه عکس دسر ظرف بزرگترین روي

 سروش صورت پخش و برگردوندم صاف و برداشتم ظرفو رو هاي خامه حرکت یه با و برداشتم قاشق یه سریع.باز و بلند

  .کردمش

 من و بود دهکر رو اون به رو این از امو روحیه و بود گذاشته اثر منم رو امید و یلدا جفنگ دوستاي با همنشینی اینکه مثل

  .شد خالی کاراش و کورش از فکرم واقعاً شب یک براي چون بودم، ممنونشون چقدر

 بود نفري آخرین سروش و رفتن و کردن خداحافظی ها بچه مهموناي که بود زده سپیده بودم زده حدس که همونطور

 ناًتومطمئی میاورد، کجا از رو انرژي همه این بشر این دونم نمی من کرد، می شیطنت آخر ي لحظه تا و شد خارج در از که

  :گفت مهمون آخرین رفتن محض به بود داده من به که قولی طبق امید.بوده فعال بیش کامالً ي بچه یه بچگی

  بیارم رو عسلی برم_

  دنبالش رم می خودم صبح بذار کنیم، زابراش که داره گناهی چه خدا ي بنده ي خاله بابا، نه _:خندیدم

  کشیدي زحمت خیلی امشب ترمه نکنه درد دستت_: یلدا
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  !برد؟ آبرومو جوري چه دیدي کنه چیکار سروشو این بگم خدا_

 مهه از که اونایی به کنه می بند هم معموالً ذاره، می همه سربسر همینه کارش شناسن، می سروشو همه_:خندید امید

  آرومترن و ساکت

 دنبال رفتم و برداشتم رو یلدا ماشین سوییچ و پوشیدم لباسامو و کردم دم رو چایی شدم، بیدار یلدا و امید از زودتر صبح

  .نداشت عسلمو دوري طاقت دلم دیگه عسل،

 بیدار هتاز یلدا و بود خواب هنوز امید اینا، یلدا ي خونه برگشتم و خریدم هم تازه نون راه سر گرفتمشو خاله ي خونه از

 تو میومد بغل به عسل که همونطور بعد و کرد بازي باهاش و رفت صدقش قربون کم یه و گرفت بغلم از عسلو بود، شده

  :گفت خونه آشپز

  گفتی؟ می چی علی با ،دیشب خانم ترمه نگفتی خب _

  بدونی؟ خواي می واقعاً_:خندیدم

  :گفت شیطنت با و نشست هم یلدا لب رو لبخند من لب رو ي خنده دیدن از

  شیطون؟خبریه؟ چیه_

  دیوونه نه_

  چیه؟ واسه ات خنده پس_

  افتادم بحثمون مهمه موضوع حرفامونو یاد_

  خوشانته خوش اینجوري که بهت دکتر آقاي این گفته چی ببینم بنال_

  بود مالکاش و بد و خوب دستپخت مورد در بحثمون مدت تموم_

  چی؟ یعنی_

  واست کنه می تعریف بپرس امید از_:خندیدم

  کرد می جو و پرس درموردت ازم داشت شب کرده،آخر گیر گلوش دکتره این نکنم غلط ولی_

  نگفتی؟ چیزي جداییمون مورد در که تو_

  نگم؟ چرا_

  نبوده شوهرم دیشب فقط انگار که کردم وانمود یجوري من!..یلدا واي_:بستم چشمامو

  !بشه؟ چی که_:هم تو کشید اخماشو
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  ندارم مردمو جیماي سین ي حوصله_

 این شده روزت و حال که بیخودیته کاریاي مالحظه همین واسه....کنن؟ جیمت سین که داره ربطی چه کسی به_

  نیست بجایی شوهري فهمید می که باالخره...اینجا میاد علی ظهر فردا واسه ضمن در!...دیگه

  خونه رفتم می فردارو من خب_

  .نمک درست فسنجون واسش که انداخته رو من به شما خاطر به فقظ آقا ،علی خانم دارید اختیار_:خندید شیطنت با

 ي صلهبود،حو کیارش ي شماره خوره، می زنگ داره گوشیم دیدم که بخوابونمش که اتاق تو بردم عسلو صبحانه از بعد

 ظاهر در هک عسل،درسته واسه خوندن الالیی به کردم شروع و سایلنت رو گذاشتم گوشیمو نداشتم، خوردکنیاشو اعصاب

 دخوابی که عسل.بهم بود ریخته اعصابمو دوباره گوشیم ي صفحه رو شماره همون دیدن ولی بهش کردم محلی بی

 آشپزخونه وت یلدام و مبل رو بود داده لم و بود گذاشته فیلم یه معمول طبق امید بیرون، اومدم اتاق از و تخت تو گذاشتمش

  :گفت و انداخت من ي قیافه به نگاه یه امید بود، مشغول

  نیست؟ خوب حالت چیه_

  گوشیم به زنه می زنگ هی کیارش_

  دادي؟ جواب_

  نه_

  ناراحتی؟ چرا پس_

  شه می خورد اعصابم بینم می که شمارشو_

  :گفت و زد کنترلو پاز ي دکمه

  ببینم من به بده بیار گوشیتو_

  :امید سمت گرفتمش خورد، می زنگ داشت مداوم آوردم،همینطور بیرون جیبم از رو شی.گ

  بگی؟ بهش خواي می چی_

  چیه حسابش حرف ببینم خوام ،می هیچی_

  :داد جواب رو گوشی و

 نخیر...ذارم می درمیون باهاشون من بفرمایید هست فرمایشی کنن صحبت شما با ندارن تمایلی ایشون... سالم...بله؟_

 جدي هکن پیدا ادامه مزاحمتا این اگه باشید مطمئین و کنید می ایجاد مزاحمت ایشون براي دارید االن شما محترم آقاي

 کورش ودخ بفرمایید هست ندارن،حرفی شما ي برادرزاده قبال در مسئولیتی هیچ ایشون آقا نه....شه می برخورد باهاش تر
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 بچشون بابت اي نگرانی خودشون ایشون وقتی شم نمی متوجه من...کنه می صحبت ایشون با بگیره،ترمه تماس خان

  ...نخیر...آش از داغتر ي کاسه شدي چرا شما ندارن

  :گفت من به رو کردو قطع رو گوشی حرف بدون بعدم

  بدم جواب من بده باز یا کن خاموش گوشیتو زد زنگ بازم اگه_

  مرسی باشه_

  کنه می ایجاد مزاحمت برات داره داداشش بهش بگو....نیست بد کنی صحبت کورشم با من نظر به_

  دارهن فایده...هم به ریخته هم با کالً رابطشون بعدم....کنه کنترلش همش که تونه نمی...بود جریان در که دیدي_

 که الزانیارو کرد مجبور منو امیدم و بود کرده درست فسنجون واسش بود داده دکتر به که قولی به بنا یلدا بعد روز صبح

 بی ذايغ دوتا این خواستیم می ما که دارن بهم ربطی چه الزانیا و فسنجون دونم نمی من آخه کنم، درست بود عاشقش

  .کنیم سرو هم با ربطو

 عسلو وپس داشتم. کردیم عوض لباسامونو و گرفتیم دوش نوبت به شد تموم آشپزخونه تو هردومون کار اینکه از بعد

  :فتگ تعجب با یلدا خندید، می داشت کرد، باز درو آیفون با و رفت امید شد، بلند در زنگ صداي که دادم می بهش

  خندي؟ می چی به _

  !مهمونمون به_

  علی؟_

 با شسرو فهمیدیم، امیدو ي خنده علت تازه کرد باز که درو کنه، بازش تا در جلوي رفت و نگفت چیزي و خندید امید

  :گفت تعجب با شد،یلدا وارد صدا و سر

  زدن؟ آتیش تورو موي باز_

  بخوره تنها تنها جونت دکتر فسنجوناتو ي همه ذارم می من کردي فکر خانم یلدا_

  گفتی؟ بهش تو امید_

  تو جان به نه_:امید

  :گفت مبل رو شد ولو و زد گازش و داشت بر گنده سیب یه میز روي از که همینطور سروش

  شنیدم صداشو داشت فسنجون دعاي التماس که جونتون دکتر نه، _

  :گفت سروش به یلدا خندید، می فقط همینطور امید
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  بگذره خوشی و خیر به بذار امروزو یه دارم، رودرواسی علی با من خدا به غدقنه، بازي مسخره امروز سروش_

  خوبه؟ واقعی، جنتلمن یه شم می جون، یلدا اوکی_

  کنیم تعریف و ببینیم_

 شستمو و ظرف آشپزخونه، تو بردم غذاشو ظرف و کریرش تو گذاشتم عسلو ،منم آشپزخونه تو رفت پذیرایی واسه یلدا

  :گفت و سمتم گرفت رو چاي سینی یلدا سبد، تو گذاشتم

  بري؟ می_

  :گفتم میومد نشیمن تو از موبایلم زنگ صداي

  میام االن کیه ببینم برم بذار_

 قفل وشر امید نگاه و شد می روشن و خاموش موبایلم ي صفحه رو داشت کورش عکس برداشتم، گوشیمو بیرونو رفتم

 سمت مرفت و دادم جواب رو گرفت،گوشی می تماس باهام که بود بار اولین براي این ماه چند این بود،تو بود،عجیب شده

  :اتاق

  بله؟_

  سالم_

  سالم_

  خوبی؟_

  مرسی_

  چطوره؟ عسل _

  عالیه شما احوالپرسیاي از_

  نداري؟ خوبی؟مشکلی بشم،خودت مزاحمت خواستم نمی_

  مهمه؟_

  :کشید پوفی

  .ببینمش بیام خوام شده،می تنگ عسل واسه دلم_

  کی؟_

  هستی؟ االن_
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  یلدام پیش االن من نه_

  ببینتش؟ مامان ببرمش ذاري می_

  :زدم پوزخند

  میاي؟ کی_

  دلخوره؟ انقدر صدات چرا شده؟ چی ترمه_

 خواد، نمی ومن دیگه که رسه می نتیجه این به شبه یه آنچنانی عاشقی و عشق یه به تظاهر بعد شوهرم...باشه؟ نباید_

 واسم ومامانم جاي کردم می فکر که مادرشوهري شبه یه باز من،بعد سرپناه بشه بیاد خواد می م شوهر برادر ماه چند بعد

 وشحالخ خیلی باید االن حاال....کشیدي نقشه واسش تو میگه بردار، من پسر سر از دست گه می زنه می زنگ کرده پر

  باشم؟

  :کشید عمیقی نفس کورش بود، شده روون اشکام اراده بی باز

  شده؟ مزاحمت بازم کیارش_

  مهمه؟ واست_

  مهمه که معلومه_:گفت نرم خیلی صداي یه با

  نداریم؟ بهم ارتباطی دیگه که تو منو...چرا؟_

  بشه منکرش تونه نمی هیچکی دیگه اینو...عسله تو منو ارتباط_

  اومد؟ بدت ازم شبه یک که شد چی بگی خواي نمی هنوز_

  اومده؟ بدم ازت من گفته کی_

  خودم؟ حال به کردي ولم فراوون عشق با پس_

  سل؟ع دنبال بیام... کنیم می صحبت موردش در بودي آرومتر که وقت یه بذار خورده، اعصابت نیست، وقتش االن_

  میاي؟ کی_

  یلدایی؟ ي خونه...دیگه ساعت نیم تا_

  آره_

  خداحافظ فعالً باشه،_

  :گفت یلدا بیرون، رفتم اتاق از و کردم آماده کوچیکش ساك با و عسل
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  داشت؟ چیکارت...بود؟ کورش_

  ببینه عسلو خواد می_

  !عجب؟ چه_:زد پوزخند

 رفتم ها پله از و کردم پایین،بغلش ببرم عسلو و نزدیکه گفت و موبایلم به زد زنگ کورش بعد ربع یک ، دقیقه ده حدود

 عسلو و خودم حال کردو سالم لبخند با دید که دیدم،منو در پشت زدن زنگ ي آماده رو علی کردم باز درو پایین،همینکه

 البته بود، لباس خوش خیلی ستش،کالً جیر کالج با بود پوشیده شیک خیلی کتون اسپرت شلوار و کت دست یه پرسید،

 کردم تعارف علی به دست با رسید، هم کورش ماشین.نبود عجیبی خیلی چیز بود آمریکا سالگی چهارده از که کسی براي

  :گفت و انداخت علی به نگاه یه کورش کورش، ماشین سمت رفتم و باال بره که

  سالم_

  گردونی؟ می برش کردم،کی عوضشم خورده، غذاشو سالم،_

  نمیاي؟ خودت_

  نداره منو دیدن چشم کسی اونجا نه،_:زدم پوزخند

  زنم می زنگ بیارمش خواستم_

  :گفت و کرد من من خورده یه کورش.بستم کمربندشو توشو گذاشتم عسلو بود، عقب صندلی رو هستی ماشین صندلی

  باال؟ رفت می داشت بود کی پسره این_

  :گفتم تفاوت بی ، کنم اذیتش یکم منم خواستم

  داره؟ واحد هشت آپارتمان این بشناسم، تو رفت در این از که کسیو هر باید من مگه_

  !کردي؟ می احوالپرسی باهاش داشتی_

  :گفتم کامل بدجنسی با

  مهمونشونه برگشته، آمریکا از تازه امیده، ي عمه پسر...گی؟ می رو علی آهان_

  اینجا؟ بیاي تو داره علتی چه برگشته آمریکا از تازه اون اونوقت_

  اینجا اومدم داداشت اذیتاي خاطر به....نیومدم علی برگشتن آمریکا از خاطر به من_

  نمیاي؟ پس...کنم می بده،حلش خودم به ندا یه شد مزاحمت اگه ببعد این از_

  سالمت به نه،_
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 ازش واقعاً  ینا و بود نشسته گوشه یه آروم و ساکت خیلی سروش کرد، می پذیرایی مهموناش از داشت یلدا باال، برگشتم

  :گفت و شستن کنارم یلدام نشستم، تک مبل یه رو و رفتم. گرفت می خندم حالتش از که من جورایی یه بود،یعنی بعید

  بردش؟_

  آره_

  میارش؟ کی_

  زنم می زنگ گفت_

  :گفت امید

  گفتی می بهش کیارشم واسه_

  بده من به ندا یه زد زنگ باز وقت هر گفتم،گفت_

  :باال انداختم هامو شونه

  بکنه تونه نمی که کاري...دونم نمی_

  :گفت لبخند با علی

  خانم ترمه نمکه با خیلی عسلتون_

  :نشست لبم رو لبخند عسل تعریف شنیدن با

  دارید لطف ممنون_

  :گفت خنده با دفعه یه یلدا

  خودته کار سروش_

  منه؟ کار چی_

  :گفت امید منو به رو

  جاش سر بنشونه کیارشو تونه می سروش فقط_

  جوري؟ چه_:گفتم

  بگه باید سروش خود دونم، نمی دیگه اونشو_:یلدا

  باشم واقعی جنتلمن یه دادم قول یلدا،من نکن حساب من رو اصالً_:سروش
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  پز ترمه الزانیاي از نه هست خبري پز یلدا فسنجون از نه نکنی کمک...کردي غلط_:گفت امید

  چیه؟ قضیه ام پایه منم الزانیاس و فسنجون بحث اگه_:گفت علی

  :گفت خنده با امید

  جون؟ دکتر....اووووو_

  خوام؟ می اساسی ي نقشه یه سروش_:گفت یلدا

  :گفت و گرفت متفکر ژست یه سروش

  چیه؟ قضیه االن _

  برات کنم می تعریف ناهار موقع... بچینیم میزو ما بذار حاال_:یلدا

 همه میدا و ناهار،یلدا صدازدیم،موقع رو ها بچه بعد و چیدیم میزو هم کمک ،به آشپزخونه تو رفتم یلدا همراه و شدم بلند

 حالت از واقعاً من و بود، کرده حفظ مسخرشو متفکر ژست اون همچنان سروش کردن، تعریف ها بچه واسه جریانو ي

  :گفت شد،علی تموم که ها بچه حرفاي.بود گرفته خندم چهرش

  بدید؟ گوشمالی هردوشونو نمیاد بدتون یا کنید باز سر از کیارشو خواید می فقط شما حاال_

  کافیه بشن من خیال بی همینکه نه_:گفتم

  دارن الزم اساسی گوشمالیه یه هردوشون من نظر به ولی_:یلدا

  :گفت منو ي شونه دور انداخت دستشو بعدم

  وقت چند این تو کردن اذیت خیلی دخترخالمو_

  کنیم بازي باهاشون خواي می یعنی_:گفت سروش

  نباشه ضایع که جوري یه_:امید

  علی اي پایه...دیم می دوشون هر به اساسی حال یه...گرفتی؟ کم دست سروشو داش...هه_

  خفن پایتونم گید می شما تفاسیرکه این با_:علی

  !افتادین راه که شمام جون دکتر_:امید

 بیاره اداشاد تا دو سر بالیی چه یلدا قول به و کنه چیکار خواد می اینکه مورد در اي کلمه سروش که بود اینجا جالبیش

  .کنه هماهنگ باهاش بعد که گرفت رو علی ي شماره فقط و نگفت چیزي
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 که ظرفارو .شدن بازي ورق مشغول و نشیمن تو رفتن ها بچه و گرفتم عهده به ظرفارو شستن مسئولیت من ناهار از بعد

  .بردم براشون و کردم درست ام قهوه یه علی ي خواسته به شستم،

 بقول و بشن آماده کرد مجبور رو همه و شد شروع سروش گیري بهونه که بود غروب و بودن غروب نزدیک تا ها بچه

  .دور دور بریم خودش

  :ودب خورد،کورش زنگ گوشیم همونجا. بگیره انار آب همه واسه که رفت امید و شدیم پیاده همه جا یه یلدا خواست به

  بله؟_

  ترمه،سالم_

  سالم_

  یلدایی؟ پیش بیارم،هنوز عسلو خوام خوبی،می_

  اینجا بیارش دم می آدرس بیرون، اومدیم ما نه _

 رس کرد شروع باز سروش اومدو خیابون اونطرف از انار آب لیواناي با امید همونجا، بیارش شد قرار و دادم بهش آدرسو

  :گفت و ایستاد کنارم ،سروش دهنم تو بذارم و نی خواستم تا من، با گذاشتن بسر

  !باال برو بکش سر نفس یه... دستت دادن خون لیوان یه کن تصور االن_

  خورد بهم حالم... سروش اَه_

 تربیش خیلی برات لذتش ،اینجوري دم می پیشنهاد بهت دارم اي تشنه کورش خون به دونم می چون خودم جان به_

  شه می

 سینیِ  تو شتمگذا رو نخورده دست ي آبمیوه لیوان و کشیدم هم تو قیافمو که بود شده چندشم بود گفته که چیزي از انقدر

  :گفتم و ماشین سقف رو

  زنم نمی انار آب به دست بمیرمم دیگه_

  بشه تموم خودم یکی بذار ، آبمیوت واسه دارم نقشه... نزنی دست که گفتم منم اصالً_

  :گفت و کرد لبم نزدیک دستش با نیشو و داشت بر منو لیوان خورد که خودشو انار آب

  شه نمی....بخوري باید ترمه جان به_

  نکن اذیت عقب برو....میارم باال بخورم،جادرجا_:گفتم و عقب کشیدم سرمو

  شما جان به شه نمی_
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 ید،رس همونجاکورشم خندیدن، می بهمون ها بچه و ذاشت می سربسرم انکار،همینطور من از و اصرار سروش از همینطور

 امیدو سمت رفت و انداخت ذاشت می من سربسر هنوز که سروش به چپ چپ نگاه یه و شد پیاده ماشین از بغل به بچه

  :گفت می داشت خنده با هنوز من،سروش سمت اومد کردو احوال و حال و داد دست باهاشون و یلدا

  بخوري باید شه نمی ترمه جون به_

  روش ریزه می بگیرم رو بچه خوام می....سروش نکن_:گفتم

  :گفتم کورش به خندیدم می که همونطور بعدم

  . سالم_

  :گفت آروم هم، تو بود رفته حسابی کورش اخماي گرفتم، ازش عسلو و

  بیارمش فردا ببرمش مزاحمته بچه اگه_

  :گفتم و بوسیدم محکم بود شده تنگ براش دلم حسابی که عسلو ي گونه

  نیست مامانش مزاحم وقت هیچ عسلی_

  :گفت و گرفت بغلم از عسلو و سمتم اومد سروش

  شده ذره یه واسش دلم ببینمش، رو عمو عشق این بده_

 امروز نهمی انگار نه انگار و شناسه می عسلو عمره یه انگار که کرد می رفتار جوري یه شد،سروش گرد چشمام لحظه یه

  :تگف آروم و گرفت کمرم از محکم نیشگون یه پشت از یلدا بگم، چیزي خواستم دیدتش،تا بار اولین واسه ظهر

  شو خفه_

 ساك هاینک بدون و کرد سرسري خداحافظی یه رفت، می هم تو قبل ي لحظه از بیشتر داشت لحظه هر کورش ي قیافه

  .رفت و داد گاز ماشینشو تو و نشست بیاره عسلو

  :گفت و بغلم داد عسلو سروش

  خوري؟ نمی آبمیوتو تو پس خب_

  :گفتم یلدا به و کردم نگاش واج و هاج.کشیدش سر نفس یک بمونه من جواب منتظر اینکه بدون و

  داره اومد و رفت من با وقته چند سروش کرد فکر حاال...بگم؟ چیزي نذاشتی چرا_

  رسیدم هدفم به پس!....کرد؟ فکر اینجوري جدي_:گفت خیال بی سروش

  خندیدن می سروش کاراي به و بودن واستاده گوشه یه علیم و امید
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  :گفت یلدا به بود فرمون پشت که خونه،سروش رسیدیم موقعیکه

  .دارم کارت بشین دقیقه یه تو یلدا_

 و ، دمکر می عوض عسلو باید چون باال رفتم و گرفتم امید از کلیدو من شدیم، پیاده و کردیم خداحافظی ازش همه ما

 از ، باال اومدن یلدام و امید موقع اون تا و دادم انجام عسلو کاراي.کردن می صحبت درو دم بودن ایستاده علیم و امید

  :گفتم و بیرون رفتم اتاق

  خونه؟ برم امشب ذاري می یلدا،_

  :گفت بده،امید جواب یلدا اینکه از قبل

  نه_

  یلدایی؟ تو_:خندیدم

  ري می ،بعدش باش اینجا تعطیالتو فعالً_

  بیاي باید گذاشتیم،توام آبرود نمک ي برنامه ها بچه از گروه یک با صبح فردا پس واسه تازه_:گفت یلدا

  شن می عالف هم بقیه باشم بچه درگیر باید همش...چیکار؟ بیام شما گروه با ماهه شیش ي بچه یه با من آخه_

  هستن عالف همه خودشون بقیه_

  دنبالم بیاید خونه از کنید حرکت خواستین که فردا برسم،پس کارام به یکم خونه رم می فردا من پس_

  خونه برو بعدش...گرفتم آرایشگاه وقت هردومون براي صبح باشه،واسه_

  بخیر شب خب،پس خیل_

  شام؟_

  سیرم بابا نه_

  .خوابیدیم هم با تایی دو و بغلم تو گرفتم عسلم تختو تو رفتم صاف و

 نتخابا رنگ خودش کنم، رنگ ابروهامو و موها کرد مجبورم و بود گرفته آرایشگاه وقت تامون دو واسه یلدا صبحش فردا

 به یکدندگی با و الزمه روحیم واسه گفت فقط کنم مخالفت خواستم هم کنم،هرچی حرفش به شدم مجبور منم و کرد

  .تباف تلی مدل واسم موهامو جلوي داشت عهده به رو مو بافت کار سالن تو که جوون دختر یه بعدم رسید، خواستش

 بعد .قیافم از اومد خوشم خودمم شد تموم کارم وقتی بود، جالبی تنوع بود مدل یه و رنگ یه موهام همیشه که من واسه

 یه نبودن روز چند از سفرش،بعد کاراي دنبال رفت و خونه رسوند یلدامنو و خوردیم بیرون هم با ناهارو هم آرایشگاه از
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 کردم،موقع آماده وعسل خودم واسه وسایل سري یه بعدم دادمو کارام به سامونی سرو و رسیدم خونه اوضاع به خورده

 زود ودز گرفت،اینروزا بود،خندم خورد،کورش زنگ گوشیم که بخوابونمش که کردم می کاراشو داشتم و بود عسل خواب

  :شد می تنگ عسل واسه دلش

  بله؟_

  خانمم سالم_

  !نیستم شما خانم دیگه من_:زدم پوزخند

  خوبه؟ حالت...نبود ببخشید،حواسم_

  نیستم بد_

  چطوره؟ عسل_

  خوبه اونم_

  !ببینمش؟ بیام هستی فردا...شده تنگ براش دلم_

  نه_

  هستی؟ کی_

  نیستم اي هفته یه سفر، رم می دارم صبح فردا_

  !سفر؟ ري می کی با_

  دوستاش و یلدا با_

  نیست؟ امید_

  میاد امیدم چرا_

  رید می زنونه کردم فکر_

  متأهلن دوستاشون اکثر نه_

  هست؟ هم پسره اون_

  پسره؟ کدوم_

  بود باهاتون دیشب همونکه_
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  بیاد کنم فکر... گی؟ می رو علی_

  درازه...دیگه یکی ،اون نه_

  هست اونم آره...سروش؟ آها_

  باشه عسل بر دورو نمیاد خوشم_

  :بود،گفتم گرفته خندم

  ...سالشه بیست االن عسل انگار زنی می حرف جوري یه!....وا؟_

  باشن ارتباط در بچم با ناجور آدماي نمیاد خوشم کنه،من نمی فرقی_

  !ناجور؟ آدم_

  نیست درستی آدم کنه می برخورد اینجوري داري بچه و کردي ازدواج بینه می که تو با که مردي_

  شدم جدا من دونه می سروش_

  !اي؟ مطلقه که کردي اعالم همه به زدي جار!....افتخاري چه....آفرین_

  چیه؟ منظورت_

  کیفت و عشق پی بري کردم می آزادت زودتر موقعیتی منتظر انقدر دونستم می_

  :گفتم فقط شکوند، دلمو کورش بازم شکست، دلم

  متأسفم واست واقعاً_

  کردم قطع رو گوشی و

 یشونیک داشت خواهرم تا دو سروش، باباي ویالي بریم بود بخوریم،قرار ترافیک به کمتر که بود زود صبح قرارمون

 ابجاج نخوابیدم،عسلو دیگه و شدم بیدار نماز واسه میومدن،صبح ساله،اونام چهار دختر یه با متأهل یکی اون و بود مجرد

 با دمبو کرده آماده قبل روز که رو کیکی و کردم درست چاي فالکس یه خودمم و کردم مرتب کریرش تو جاشو و کردم

 ورشزدن،ک زنگ که بستم می گازو شیراي در،داشتم دم گذاشتم یوسایلمو همه و کردم آماده دیگه تنقالت سري یه

  :دادم جواب تعجب بود،با آیفون پشت

  بله؟_

  ببینم عسلو اومدم ، کن باز_

  میان ها بچه رم،االن می دارم االن من_
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  ببینمش رفتنت از قبل خوام می_

  االن خوابه_

  درو کن باز...بشه بیدار ذارم نیست،نمی مهم_

 باال در رموس رو انداختم شال یه باشم، نداشته مانتو به احتیاج راه تو که بودم پوشیده راحت لباس یه کردم، باز درو ناچار

  :تو اومد تعارف بدون کورش کردم، باز رو

  سالم_

  سالم_:دادم جوابشو سرد

  :گفت پوزخند با و انداخت موهام جلوي ي بافته به نگاه یه

  پوشوندي؟ موهاتو من جلوي_

  نامحرمی من به االن تو....کردي فراموش اینکه مثل_:گفتم اخم با

  :گفت موهام به اشاره با

  محرمترن؟ اونا....رسی می خودت به خوب غریبه عده یه با مسافرت واسه حاال...کردي نمی کارا این از قبلنا_

  باشه داشته ارتباطی شما به کنم نمی فکر_

  :دادم نشونش عسلو کریر دست با و

  دارم عجله برو و ببینش...اونجاس عسل_

 مطمئین يندار صالحیتشو ببینم اگه و شه می بزرگ داره تو دست زیر من دختر.... داره ربط خیلی من نکن،به اشتباه_

  مادر خانم باش رفتارات مواظب خواي می بچتو اگه پس...گیرم می ازت رو بچه حضانت باش

 خواست می و دونست می شایدم دونم نمی ریزه، می بهم منو جوري چه عسل مورد در حرف کلمه یه با دونست نمی

  :گفتم بغض کنه،با اذیتم

  !نکردي حقم در ظلمو یه همین فقط_

  بشه بزرگ فاسد محیط یه تو بچم دم نمی اجازه من _

  :گفتم اشکی چشماي با

  !فاسد؟ گی می داري من به االن تو_

  شدي؟ صیغش یا پسرته دوست...چیکارته؟ پسره اون_:بیرون داد نفسشو کالفه
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  گی؟ می داري چی هست معلوم_

  کنه دهنت آبمیوه و بذاره دهنت تو و نی اونجوري جمع جلوي دي می اجازه بهش که چیکارته_:باال برد صداشو

 سیک ي صیغه کنه فکر و کنه حساب اینجوري من رو کورش شد نمی دادم،باورم تکون واسش سرمو تأسف با فقط

  .بود جداییمون علت و کورش مشغول دلم و فکرم روز و شب هنوز شدم،من

 به بود دهز زل دستاشو بین بود گرفته سرشو خودش، به رو برگردوند عسلو کریر و مبل یه روي نشست و رفت کورش

  .خواب ي تو عسل معصوم صورت

 تو، ومدا بعد دقیقه چند کردم، باز آپارتمانم در کردم، باز درو دیدم، آیفون از و امید شد،صورت بلند در زنگ صداي دوباره

 یب سروش ولی واستاد، درورودي ي گوشه همونجا و کرد سالم امید من، گند شانس از بود،اینم سروش سرشم پشت

  :گفت و آشپزخونه سمت رفت و کرد نگاه کورش به چپ چپ حرف،یه

  بده من به آب لیوان یه بیا ترمه_

  :گفت شدو بلند جاش از و زد پوزخند کردم، نگاه کورش به و برگشتم سریع

  باشه یادت عسل مورد در و حرفام فقط... خانم ترمه بهتون بگذره خوش سفر_

  :گفت آرومی صداي با امید بیرون، رفت و شد رد امید کنار از و

  سوخت واسش دلم سروش کردي روي زیاده_

  :گفت بود ترکیدن ي آماده بغضم که من به رو تفاوت بی سروش

  !آره؟_

  :گفت دستپاچه گریه،امید زیر زدم

  !ترمه؟ شد چی_

  :گفتم پر توپ با سروش به رو

  بگیره ازم بچمو خواد می!...کنه؟ می فکر داره من مورد در جوري چه حاال دونی می دارم، دوستش من انصاف بی آخه_

  :گفت امید

 می بر النا بگیره عسلو خواست می اگه....گفته چیزي یه بوده عصبانی حاال....شناسه می رو تو ترمه،کورش باش آروم_

  بردش می خودش با داشت
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 اون یینهآ جلوي و اتاق تو رفتم فرصت اولین در ولی برم، باهاشون کرد مجبورم امید نداشتم،ولی سفر ي حوصله دیگه

 رفتم بودن برده وسایلمو که امید و سروش دنبال و بستم محکم کش یک با موهامو و کردم باز موهامو ي مسخره بافت

  .پایین

 فتمر میاوردم، در دلش از جوري یه باید بود، شده ناراحت من برخورد از هم یکم کنم بود،فکر کرده حرکت زودتر سروش

 و اخم با لدای کردم، سالم و نشستم رفتم بود، عقب هم یلدا و بودن نشسته جلو صندلیاي رو علی و ماشین،امید سمت

  :گفت اخمش همون با یلدا دادن، جوابمو مهربون لبخند یه با علی

  !گرفتی؟ سروشو ي پاچه شنیدم_

  نبود خوب حالم ، ازش کنم می معذرتخواهی_

  !بود؟ مرگت چه _

  بود اینجا کورش_

  اینجا؟ صبحی اول کرد می غلطی چه دیدمشون، بله_

 عسلو ودب اومده مسافرت، رم می اینا یلدا با دارم فردا من گفتم ببینم عسلو بیام فردا خوام می گفت زد زنگ دیشب_

  ببینه

  بیاره در تو کار از سر خواد می اس، بهونه عسل_

  باال اومد موقع بی سروش_:دادم تکون تأیید عالمت به سرمو

  !باال؟ اومد چرا اون اصالً_:پرسیدم امید به رو

  بسوزونه آتیش اومد دید که کورشو ماشین_:خندید امید

  شدي؟ سروش ي صیغه رفتی گه می من به شعور بی_:گفتم بغض با

  :گفت یلدا خنده، به کردن شروع ریز ریز علی و بلند صداي با امید و یلدا دفعه یه

  !ها ده می نشون ضعف نقطه خوب بودنش زرنگ ادعاي همه اون با کورشم این_

  گیرم می ازت رو بچه حضانت میگه نداري، عسلو داشتن نگه صالحیت تو گه می_:گونم رو چکید اشکم

 کنی ثابت وصالحیتش عدم تونی می تر حت را تو...تونه؟ می کنه، ثابت صالحیتو عدم باید کشکه، مگه کرده، غلط_:یلدا

  درخشانش ي سابقه اون با

  :گفت و سمتم گرفت و داشت بر داشبورت روي از رو کاغذي دستمال ي جعبه محبت با علی
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 چه ورشک اومدن از قبل از اناره آب سره اونروز...فیلمه خیلی سروشم این خداییش... گفته چیزي یه بوده گرفته لجش_

  شد طبیعی خیلی چیه جریان نداشت خبر ترمه چون!... کرد؟ بازي فیلم جوري

  !بود؟ نقشه همش_

  !تو؟ خوردن آبمیوه به داره چیکار سروش وگرنه خنگه، دیگه آره_:یلدا

  چی؟ بگیره ازم عسلو واقعاً بخواد اگه حاال_

  شن می تو دامن به دست همش هستیم همون واسه که فعالً داره، کردن بزرگ بچه ي عرضه اصالً اون آخه_

  کنه فکر بد من مورد در کورش خواد نمی دلم_:گفتم آروم

  !ازش؟ شدي جدا چرا داشتی دوستش که تو خب_:امید

  خواست اون_

  نمیومدي کوتاه...بخواد اون خب_

  کنم تحمیل بهش خودمو خوامت نمی دیگه گه می من به وقتی_

  نبود مهم اسشو کاراتم... کنی می چیکار ببینه کشید نمی کشیکتو االنم خواستت نمی اگه...خواد نمی رو تو کرده غلط_

 یکان و پرهام سارا، دختر و شوهر و لیال و سارا سروش خواهراي بودن،یلدا رسیده زودتر خودشون سروش، ویالي رسیدیم

  :گفتم سمتشو رفتم ، شومینه تو ریخت می هیزم داشت بود، سنگین سر هم با سروش کرد، معرفی بهم رو

  سروش_

  بله؟_:گفت جدي

 اصالً  ودب کرده تهدیدم کورش چون ولی....کنی کمکم خواستی می دونم می...بود بد خیلی حالم اونموقع من...ببخشید_

  فهمیدم نمی خودمو حال

  !چیه؟ کارات این معنی داري دوستش که تو که فکر تو رفتم فقط....نیست مهم_:زد لبخند

  نداره دوستم اون....دارم دوستش من_

  ...نداره امکان_:خندید

  داده طالق تقاضاي که داشته دلیلی یه حتماً ولی دونم نمی_:باال انداختم هامو شونه

  داري زیاد فکرا اینجور واسه وقت بعد...بگذره خوش بهت مسافرت تو بذار خیال،فعالً بی_
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 ریا،امیدد لب برم خوام می گفتم و یلدا دست سپردم بود خواب که عسلو.بود مهربونی و معرفت با ي بچه امید خداییش

  :گفت

  بریم هم با نرو،بذار تنها_

  :گفت و پوشید کتشو و شد بلند علی

  رم می باهاش من بذار_

 به.یمکرد می فکر و رفتیم می راه هم کنار ساکت دو بود،هر راه پیاده اي دقیقه دریا،ده سمت افتادیم راه هم با دوتایی

 بودآ آرومی خیلی نشست،آدم کنارم هم علی زمین، رو نشستم و آب سمت رفتم نشم خیس جاییکه تا رسیدیم که ساحل

  :"خانم" پسوند بدون بار اولین براي زد، کرد،صدام می منتقل هم دیگران به آرامششو که آروم اونقدر

  ...ترمه_

  :گفت و زد لبخند یه مالیمت با. کردم نگاش و برگشتم

  ...باش راحت!...بباره؟ خواد می_

  :سمتم گرفت و آورد بیرون جیبش از کاغذي دستمال دسته یه بعدم

  دارم حرف باهات بشی،بعد سبک بکن هاتو گریه_

 پخش رامب خوند می حالم با حسابی که آهنگ یه و برداشت گوشیشو.هام گونه رو بودن،چکیدن اجازه منتظر اشکام انگار

  :رفت و شد بلند خودش کنارمو گذاشت و کرد

  بشه سر بغض یه با امشبم نذار

  بشه تر چشات گریه زیر بزن

  کنار بذارش غرورو امشب یه

  ببار لذت با هستی ابري اگه

   که هستی عاشقش اگه هنوزم

  دیگه قلبت تو هاتو غصه نریز

  کنه خستت دیگه نذار غرورت

  کنه شکستت دل باید نیست اگه

  داغونی کنی پنهون تونی نمی



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٣ 

 

  آسونی این نباشی،به یادش تونی نمی

  تو داري دوستش و عاشقی هنوز

  جاریتو اشکاي بده نشونش

  داغونی کنی پنهون تونی نمی

  ،آسونی این به نباشی یادش تونی نمی

  

 شدت هک خورده پیچید،یه می فضا تو منم ي گریه هق هق پیچید،صداي می گوشم تو علی گوشی صداي که همونطور

  :نشست کنارم و اومد بود رفته که آرومی همون به شد،علی کم گریم

  بهتري؟_

  دادم تکون سرمو

 نگشل میگن هی و نشستن گود دور که بدي،اینایی انجام منو اشتباه هم تو ندارم بگم،دوست برات خودم از خوام می_

 اريد دوست و کورش تو...دیگران دست نده دلتو فکرو فهمن،اختیار نمی رو تو حال ولی دارن دوستت که درسته کن

  بشی؟ دورتر ازش روز به روز هی بشن باعث دیگران دي می اجازه چرا...مشخصه کامالً

  شدیم جدا هم از ما_

  وقتا همین واسه گذاشتن و شه،رجوع نمی دلیل...باشید شده خب_

  نیست رجوع واسه راضیه،دلیلی وضعیت این از کورش_

  ترمه نیست راضی بخورم قسم تونم می دیدن بار دو یکی همون با من...ترمه نیست راضی_

  شیم؟ جدا خواست چرا پس_

  پشیمونه االن دونم می ولی دونم نمی اونو_

  !داره؟ فایده_

 همه روزب روز هی کنن می برات دارن ها بچه که اي خرسه خاله دوستیاي این با مطمئیناً ولی.... باشه داشته هنوز شاید_

  جداشید خواسته که بوده چی دردش ببین...بزن حرف باهاش بشین برو...شه می خرابتر چی

  بهم گه نمی_
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 بهت مدار که دارم تجربشو من...کنار بذارش...ترمه کنه می تباه زندگیتو غرور...داري دوستش بگو بهش... کن اصرار_

 دوست هم با خودم،مدتها خوند،مثل می درس اونجا و بود ایرانی...داشتم دوست رو دختري یه پیش سال چند....گم می

 شدمن مطمئین اون احساس از تا خواست نمی دلم...معمولی دوست تا دو...پسر دوست و دختر دوست معنی به نه...بودیم

 دوست هابعد....خودمون گروه تو هاي بچه از دیگه یکی با...کرد ازدواج...بشم مطمئین تا کردم دست دست....بذارم پیش پا

 کرده وازدواج نهک صبر بیشتر نخواسته حتی که بوده امید نا من از انقدر ولی داشته دوستت بهار که گفت بهم صمیمیش

  شد تموم بجا نا غرور یه خاطر به ساده خیلی طرفمون دو ي عالقه....شد تموم....کنه فراموش منو شایدبتونه که

  کردم له پام زیر غرورمو کورش واسه خیلی حاال تا من_

 آتیش بعد هبگ دالیلشو کن مجبورش اول حداقل....عسل بخاطر...کورش بخاطر نه ایندفعه...بکن اینکارو هم دیگه بار یه_

 ماهارو مثالا حال تونن نمی نشسته دلشون ور عشقشون که وقتی تا اونا امثال و سروش و امید و یلدا...چی همه به بکش

  گرفتم خودم از فرصتو این من و شد می شاید که کنی سرزنش خودتو عمر یه هم تو خواد نمی دلم...کنن درك

  کنم می فکر بیشتر روش....خوبه خیلی حرفات...مرسی_

  :گفت و تکوند لباسشو پشت و شد بلند خودش

  بریم شو بلند_

 و بود هکرد فداکاري سروش و بودن شده مستقر اتاقاشون تو همه ها ویال،بچه سمت برگشتم همراش و شدم بلند جام از

 ي هکاناپ رو بود قرار خودش و باشم تر راحت تا بود گذاشته من اختیار در خودشو اتاق داشتم کوچیک ي بچه من چون

 دورشو و تتخ وسط بود گذاشته رو عسل یلدا. بود داده نشونم که اتاقی سمت رفتم و کردم تشکر بخوابه،ازش نشیمن

 می فکر لیع حرفاي به داشتم. کشیدم دراز کنارش بوسیدمو خواب تو گونشو نیفته،آروم تخت روي از که بود چیده بالش

 آخرین باید ایدش پس باشم تفاوت بی بهش نسبت تونستم نمی و داشتم دوست کورشو هنوز بود،من منطقی کردم،حرفاش

  :زدم اس.ام.اس براش و برداشتم گوشیمو.کردم می زندگیم حفظ واسه سعیمو

 چرا وت ندونم وقتی تا من نیست، هیچی سروش و من بین بود، نمایش یه دیدي که چیزایی اون ي همه کورش، سالم"

 کنم حمیلت بهت خودمو خواستم نمی فقط شوهرمی هنوز تو من فکر تو کنم، فکر اي دیگه کس به تونم نمی زدي پسم

 کیارش گوش به اخبارش تا انداختن راه نمایشارو این ها بچه شدم، نمی طالق به راضی چیه جریان فهمیدم نمی تا وگرنه

 از یشترب خیلی من با تو برخورداي روز چند این تو خوشبختانه شایدم یا متأسفانه بشه،ولی من خیال بی اون و برسه

 می هک مهربونه دوست یه فقط امنه،سروش دخترت جاي باشه راحت شد،خیالت تو واسه سوتفاهم باعث و بود کیارش

 وروزیر رو تو که شد چی مسافرت اون تو بگی بهم زنم می بال بال دارم ماهه شیش من کورش.کنه کمک من به خواد

  "کنم می بدونم،خواهش باید حقمه.کرد

 لويج اینجوري رو ها بچه کار نبود درست شاید نه، یا درسته کارم داشتم شک کردم، مکث خورده یه پیام ارسال موقع

 بودن داده لم مهه بیرون، رفتم اتاق از و شدم بلند و کشیدم ،پوفی بگیرم تصمیم تونستم کنم،نمی خراب ضایع کورش
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 خوابا اتاق قسمت راهروي دیوار به زدم بود،تکیه بینشون هم علی دیدن، می امیدو فیلماي از یکی باز و تلویزیون جلوي

  :گفتم و

  میاي؟ دقیقه یه علی_

 مهربون دلبخن یه با علی گرفتم، ازش نگامو تفاوت بی زد، بهم چشمک یه لبخند با یلدا و سمتم برگشت سرا ي همه

  :سمتم اومد

  جانم؟_

 اه بچه اینجوري کنی می فکر یا...بوده؟ بازي یه همه سروش کاراي بهش بزنم،بگم اس.ام.اس کورش به خوام می_

  شن می ضایع جلوش

 بچه که بده توضیح براش جوري یه واقع کردي،در برداشت اشتباه تو نبوده ما بین چیزي بوده،بگو بازي نگو من نظر به_

  ندونه مقصر هارو

  :گفتم و دادم تکون سرمو تأیید عالمت به

  باشه،مرسی_

  باشی موفق_:گفت لبخند با

  :نوشتم ،براشکنم عوض اسمو.ام.اس متن بیشتر تمرکز با تا اتاق تو برگشتم ها،منم بچه سمت برگشت لبخند همون با و

  کورش سالم"

 درخواست راچ تو ندونم وقتی تا گفتم کیارشم به من نیست، چیزي سروش منو بین و کردي برداشت اشتباه کن باور

  ".نه یا داري احساسو این هم تو که نیست مهم برام دونم،حتی می تو زن خودمو دادي طالق

  :نوشتم براش ادامه تو و انداختم حلقم انگشت به نگاه یه

 کردي، می غرغر کلی بندازمش کردم می فراموش هروقت که اي حلقه همون دارم، دستم تو تورو ي حلقه هنوز من"

 باید ،منبدي توضیح برام کاراتو دلیل خوام می ازت جدي دیگه ایندفعه رش.ك. نکردي دقت بهش اصالً تو یادته؟،ولی

 یزوچ همه که منتظرم فروردین چهارده واسه چی،من همه زیر زدي اینجوري که افتاد اتفاقی چه واست سفر اون تو بدونم

  "بفهمم

 بودن رداشتهب هام شونه رو از رو بزرگ بار یه کشیدم،انگار عمیق نفس یه و کردم ارسال پیامو تردید بدون دیگه ایندفعه

  :رسید اسم.ام.اس جواب بعد لحظه چند.بودم ممنون علی از خاطرش به من و

  "بشه روشن نجفتمو واسه چیزایی یه تکلیف وضعیت،باید این از شدم خسته کنیم،منم می ضحبت هم با سفرت از بعد"
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 داشتیم نهآشپزخو تو که بعد روز صبح بود، شده بهتر حالم کلی گرفتم ازش که جوابی و زدم کورش به که اسی.ام.اس با

  :پرسید مشکوك کنارمو اومد کردیم،یلدا می آماده رو صبحونه وسایل سارا و یلدا با

 ايزنید،و می مشکوك دوتا داشت؟،شما چیکارت دریا لب کردي،اومد صداش داشتی چیکار علی با دیشب شیطون_

  نگی من به و باشه خبري اگه بحالت

  یلدا ماهیه پسر خیلی_:خندیدم

  :من،خندیدم به زد زل لبخند با و باال پرید یلدا ابروهاي

 دردمب خیلی کنم،حرفاش برخورد کورش با جوري چه که کردبهم خوب راهنمایی کلی...نکن نگام ،اونجوري دیوونه نه_

  خورد

 بگیرمو لطیغ تصمیم بشه باعث دلسوزیهاش با باز ترسیدم بگم،می یلدا به چیزي علی حرفاي کلیت از خواستم نمی

  :گفت و کرد جمع لباشو یلدا.بشم پشیمون

  کردم ذوق ،کلی داده چیزي پیشنهادي کردم فکر_

  :گفتم و دادم نشونش دستمو تو ي حلقه

  عزیزم دارم تعهد هنوز من_

  :گفت و داد تکون واسم سرشو تأسف عالمت به

  بودي دیوونه اولم از تو_

 اینکه واسه و ادمد جوابشو لبخند یه با کرد،منم می نگامون داشت لبخند یه با نشیمن تو از بیرون،علی رفت آشپزخونه از و

  :پرسیدم کنم جبران جوري یه محبتاشو بتونم شاید

  خوري؟ می قهوه_

 ودب خجالتی و رو کم خورده یه ترا غریبه جلوي ضمن در ولی کنه می اذیتش نبودش و داره قهوه به عادت دونستم می

  :گفتم سارا به رو کرد، تأیید حرفمو سر با اشتیاق با و باال داد کنه،ابروهاشو مطرح خواستشو شد نمی روش و

  کنم؟ درست ها بچه واسه قهوه فنجون تا چند من صاحبخونه ي اجازه با_

  بدونید خودتون ي خونه اینجارو باش، جون،راحت ترمه حرفیه چه این_

 همه مه ها بچه گذاشتمو وسایل ي بقیه کنار صبحونه میز سر بزرگ قوري یه تو و کردم آماده رو قهوه و کردم تشکر

 انماخ ما بدن، انجام آقایون ناهارو کاراي بود دریا،قرار سمت رفتیم گروهی همه صبحونه بعد.صبحونه صرف واسه اومدن

  .شدن آشپزي مشغول و ویال تو برگشتن پسرا و شدیم صحبت مشغول و نشستیم ساحل تو ظهر تا
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 ارناه از بعد. شست اوردن در خانمارو اداي و بازي دلقک کلی با سروش ظرفارو و خوردیم خنده و شوخی کلی با ناهارو

  :گفت و اورد اتاق تو از خودش با تخته یه علی

  اس؟ تخته ي پایه کی_

  :شد،گفتم بلند امید

  من با برندتون_

 قلبت علی که گفت می اعتراض با برد،امید و امید علی آخرش و کردن شروع رو بازي خوندن کري کلی با علی و امید

  :امیدگفت.خندید می بهش آروم آروم فقط علی و کرده

  بگیري اجنبی بچه این از منو انتقام باید که بشین مهندس،بیا خانم بشین بیا_

 و کردن یم نگاه و بودن نشسته ساکت همه بازي کل تو شد، برگزار سکوت تو علی منو بازي جاش، نشستم و خندیدم

 به لیشد،ع تموم من نفع به بازي تعجب کمال با. خندوندن می رو همه و مینداختن تیکه یه سروش و امید گاهی فقط

  :گفت باالو برد دستاشو تسلیم عالمت

  نداشت حرف بازیت انصافاً_

  :گفتم شوخی به

  طلبیم می حریف_

  :شد بلند سارا شوهر پرهام

  هستم من_

 جلب"خرید ببریم دادي قول من به تو پرهام"گفت که عصبیش لحن و سارا ي غره چشم به همه توجه بالفاصله ولی

 یقعم نفس یه شده، شوهرش مانع من حضور خاطر به شدن متوجه همه که بود زننده و طبیعی غیر لحنش انقدر. شد

 پهن تور راندیگ شوهراي براي که شدم بدبخت انقدر من کرد می فکر یعنی کنم، حفظ خونسردیمو کردم سعی و کشیدم

 حاال بگذرم غرورم از شدم حاضر سختی به خودم شوهر آوردن بدست خاطر به من شدم، متأسف خودم واسه واقعاً کنم؟

 همونشونم که حیف شدم، بلند جام از و زدم مصنوعی لبخند یه بکشم، نقشه دیگه کس شوهر واسه تونستم می چطور

  :گفتم لدای به رو بودم کرده عادت بهش اینروزا که بغضی با گذشتم، نمی راحت کارش این کنار از مطمئیناً وگرنه بودم

  خوابم می عسل پیش رم می یلدا، ام خسته من_

 می ما میزبان خودشو که سروش بخصوص ، ناراحتن اومده وجود به جو از همه که فهمیدم می اتاقم، سمت رفتم و

  .بود شده جو این اومدن وجود به باعث وخواهرش دونست

  :اتاق تو اومد سرم پشت بعد دقیقه چند هم یلدا
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  ترمه،خوبی؟_

  :دادم،گفت تکون سرمو آره عالمت به فقط

 باید و است فهتح شوهرشون کنن می فکر بینن می مطلقه یا بیوه خانم یه تا که فکر کوته زناي این از میاد بدم انقدر_

  بهش بچسبن دستی دو

  !یلدا خیال بی_

  بیرون بریم هم با پاشو_

  ندارم حوصله_

  کرد می بحث باهاش داشت ساعت یه آشپزخونه تو کشوند بود،سارارو شده ناراحت خیلی سروشم_

  :گفتم درد پر دل یه با گونمو رو چکید اشک قطره یه

  انداخته روزي و حال چه به منو کاراش با ببین...زندگیم سر بودم نشسته که من نامرده، کورش اون تقصیر همش اینا_

  بیرون بریم پاشو شو خیال بی...شه می پیدا جا همه آدما اینجور از...دیگه نکن فکرشو_

  ندارم حوصلشونو_

  ره می داره،داره قرار دوستاش از یکی با سروشم بیرون، رفتن خودشون اونا_

  :گفت و زد چشمک یه

  خاله عسلی البته و ریم می علی و امید تو منو فقط....قضیش جدیه ام خورده دختره،یه کنم فکر البته_

  :گفتم و بوسیدم گونشو و زدم لبخند یه عسل اسم شنیدن با

  غصه از بودم کرده دق حاال تا من نبود عسل اگه_

 شیر یشهش یه بشه، بیدار شد باعث البته که کردم آمادش خواب تو همونطور عسلم و شدم آماده و شدم بلند یلدا اصرار به

 و ندیدپس می عسل وحتی خودش منو واسه چیزي کلی رفت می که مغازا هر تو یلدا. بیرون رفتیم و کردم آماده واسش

 چه ام تفاوت اینهمه با دونم نمی من نبود، من شبیه گرفت،اصالً می خندم کاراش از کنم، خرید کلی کرد مجبور منو

  .نزدیکیم هم به اینهمه جوري

 تو نبودم،وقتی راحت جمعشون تو دیگه داد، یلدا به فردا صبح واسه کابینو تله قول امید و ویال برگشتیم که بود شب آخر

 بیشتر لبتها و جمعشون تو رفتم نمی و میاوردم بهونه ناهار و شام واسه حتی و گذروندم می اتاق تو وقتمو اکثر بودیم ویال

 واسه اقعاًو من و بخورن، من با غذاشونو و بمونن من منتظر که کردن می ریزي برنامه جوري یه علی یا و یلدا و امید وقتا

  .بودم ممنونشون شعورشون و فهم اینهمه
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 بی بهم اینکه از بود ناراحت و بودم مهمونش من باالخره ناراحته، خواهرش دست از حسابی سروش که فهمیدم می

 نم که بود هم خوشحال شاید و داد می ادامه رفتارشو همچنان همه العمالي عکس به توجه بی سارا ولی شده احترامی

  .گرفتم فاصله جمعشون از

 سروش ي خونواده از بدر سیزده از قبل روز اینا یلدا و علی و من و شد سپري اینجوري هم مسافرتمون ي هفته یک

 رفتار خاطر به مستقیم غیر جوري یه شرمندگی با سروش طفلکی خداحافظی موقع.  برگشتیم و کردیم خداحافظی

  .کردم تشکر ازش و بوده عالی چیز همه که گفتم لبخند با فقط من و کرد خواهی عذر ازم خواهرش

***  

 بازم ولی کرد رغرغ کلی برم قراره کجا گفتم بهش وقتی ، یلدا به بودم سپرده بودم،عسلو نشسته شاپ کافی میز پشت

 تصمیم ازب اگه حالت به واي"گفت و کرد ردم قرآن زیر از رفتنم داشت،موقع نگه عسلو و کرد کمکم مهربونم ي دخترخاله

 با فقط رساست با منم و کرد می نگام داشت فقط ساکت بود اي دقیقه ،چند جلوم بود نشسته ،کورشم"بگیري احمقانه

 ه،وقتیکن سرجمع حرفاشو تا بود خواسته زمان ازم اي دقیقه کردم،چند می بازي جلوم ي قهوه فنجون تو کوچیک قاشق

  :گفتم آرومی صداي با ساعت نیم به رسید دقیقه چند این

  برم شم می مجبور من کنه گیري بهونه عسل اگه!...؟ کورش بگی چیزي خواي نمی_

 سخت رامب انقدر باشم که روت رودر دونستم نمی ولی....کنم تعریف برات چیزو همه که اومدم قصد این با_:کشید پوفی

  شه می

  زدي؟ پسم راحت انقدر چرا بدونم نباید من....نرسیدم اي نتیجه هیچ به و کردم فکر مسئله این به انقدر شدم خسته من_

  زدم پس تو از خودمو....نزدم پس تورو من_

  !چی؟ یعنی_

  :بیرون کرد فوت نفسشو دوباره و پایین انداخت سرشو

  بخواي عذرمو اینکه از قبل رفتم خودم....نمیاي کوتاه دیگه ایندفعه دونستم می.... اشتباه یه_

 گرفته نرفت به تصمیم اي عجله و فکر بدون انقدر خودش که بود کرده چیکار کورش رفتم، وا لحظه در کلمه معناي به

  :پایین انداخت سرشو دوباره و انداخت من واج و هاج ي قیافه به نگاه یه بود،

 اول از من...بوده ناخواسته کن باور ایندفعه ولی بوده اشتباه...بوده چی کارام دلیل بدونی که بگم بهت رو همه خوام می_

  اینجا به برسه کارم کردم نمی فکر هیچ....کردم شروع رو بازي تو نشدن ناراحت قصد به فقط

  :گفت آروم صداي با و انگشتم تو ي حلقه رو گذاشت دستم با تماس بدون انگشتشو بعدم

  صورتم؟ تو نکنی پرت اینو شنیدي که حرفامو باشم امیدوار تونم می_
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  !خواي؟ می اینو تو_

  انصاف بی بودم محروم دیدنتم از ماهه شیش....معلومه_

  !بیرون؟ کردي پرت خونت از منو اونجوري همین واسه_

  :باال داد ابروهاشو

  بمونی خونه همون تو کردم التماست منکه... بیرون؟ کردم پرت خونم از رو تو من_

 ذره هی بگیرم، تصمیم خودم تا بگی من به جریانو نشدي حاضر حتی تو....بودم؟ خونت محتاج من مگه...خودت؟ بدون_

  نشدي قائل ارزش من واسه هم

  کنم اذیتت بازم نمیومد دلم واقعاً....شدي اذیت خیلی شدي من ي خونه وارد که روزي از تو_

  نشدم؟ اذیت دیگه االن کنی می فکر_

  نبوده اینکه مثل ولی برات بوده تر راحت اینجوري کردم می فکر_

  :زدم پوزخند

 مذار می جا هر پامو نداره، دیدنمو چشم هیچکی و کنن می نگاه مطلقه زن یه چشم به من به همه االن دونی می تو_

  نیارم درشون چنگشون از وقت که شوهراشون به چسبن می دستی دو همه

  بشناسن نتونستن رو تو که هستن نفهم انقدر حتماً_

 ریعس حاالم...بدم قرارت کردي هام با که کارایی جریان در خورده یه خواستم فقط بزنم رو حرفا این اینجا نیومدم من_

  مطلب اصل سر برو تر

 باز خواستم ،نمی بفهمی ذاشتم نمی بهم، زدن زنگ به بود کرده شروع سوگل باز بود وقتی چند یه ترکیه سفر از قبل_

 بیاد کنار ودب نتونسته آلمانیشم عالی خودش بقول موقعیت با اینکه مثل...بود پول درخواست حرفش ي همه...بشی اذیت

 تا دختر هک کرد می تهدید....بگیره باج خواست می....کنه بند تونه نمی دوباره من به دونست می....بود مونده تنها باز و

 دونستم یم....هستی گرفتن واسه کنه می اقدام قانونی و ایران میاد ندم بهش پول مبلغ یه اگه و مادره مال سالگی هفت

 که کرد می یدتهد هی ولی کنم، ثابت صالحیتشو عدم دادگاه تو تونستم می راحتی به چون ببره پیش از کاري تونه نمی

 زحمت تیهس واسه چقدر که دیدم کنه، پا به فتنه یه هستی و تو آروم زندگی تو و بیاد باز خواست نمی دلم ایران، میام

 فرس موقع همون....بهم ریزه می چیزو همه باز ایران برسه سوگل پاي دونستم می شد، عوض هواش و حال تا کشیدي

 مبلغی یه ااونج و آنکارا بیاد تهران جاي به گم می سوگل به....خوبیه فرصت این کردم فکر خودم با اومد، پیش هم ترکیه

 ذاشتمگ قرارارو باهاش خالصه....نداره هستی قبال در اختیاري هیچ که گیرم می ازش قانونی سند یه و دم می بهش پول

 همه هاینک از خوشحال و گذاشتم باهاش آنکارا تو قرار یه.....کرد قبول نهایت در و زد چونه مبلغش سر یکمی اول اونم و
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 و مدارك و پولو گرفتن واسه باري چند یه اونجا....شدم ترکیه راهی بزنه اي صدمه شما به اینبار نذاشتم و شده تموم چی

 سوگل داشتم الزم هستی واسه که رو مدارکی و بریم که محضر واسه گذاشتیم قرارم یه.... دیدیم رو همدیگه حرفا این از

  کنیم تموم چیزو همه و نقدبگیره پولشو همونجا کنهو امضا

 طالق به صمیمت شبه یه که نبوده حاد اونقدر اشتباهش ولی کرده پنهونکاري باز کورش اینکه با که کردم می فکر داشتم

 پنهون ازمون رو اي مسئله همچین یه ما آرامش حفظ براي که دادم می حق هم خورده یه بهش مسلماً خب بگیره،

 که هم به ریخته چیزو همه من العمل عکس از ترس خاطر به کورش کردم می فکر و شدم می امیدوار داشتم تازه....کنه

  :داد ادامه و کشید پوفی باز

  مسائل شروع اینا تازه که نداشتم خبر....شه می تموم داره راحتی به چی همه و کردم زرنگی دیگه کردم می فکر_

 و یدکش عمیقی نفس.نبود این ماجرا ي همه پس ، بودم شده امیدوار سرم،بیخودي رو ریختن سرد آب سطل یه انگار

  :داد ادامه

  کنه تهدیدم خطري کردم نمی فکر...هتلم اتاق در پشت اومد سوگل محضرمون قرار از قبل شب_

 یه مورد در خواد می گفت....کنه تهدیدم تونه نمی زن یک ، مردم یک چون کردم می فکر_:داد ادامه و زد پوزخندي

 توشو"تگف و دستم داد پاکت یه و اتاق تو مبل روي نشست و اومد....تو بیاد دادم اجازه کنه، صحبت باهام مهم ي مسئله

 کی دونم نمی ولی ترکیه روز چند همین تو گل سو و من از بود عکس سري یه شد، نمی کردم،باورم بازش"کن نگاه

 میمیص کامالً زوج یه مثل سوگل و من نگاه اولین با که بود کرده تنظیم زاویشو جوري چه و بود گرفته عکسارو این

 می صبیع زود"گفت صورتش تو کردم پرت من،عکسارو العمالي عکس به بود زده زل پوزخند یه با بودیم، افتاده توش

 خانم اسهو بفرستم که کردم آماده شده پیچ کادو رو همینا از سري یه....بگم بهت تا باش داشته صبر مهندس، آقاي شی

 ینمطمئ...بودم کرده داغ "کرده می سر چطوري و بوده کجا عزیزش همسر رو روزه چند این بدونه نیست بد مهندستون،

 شهگو یه نشست فقط اون و خوردم حرص دادم، فحش...تمومه چی همه دیگه بیبینی عکسارو اون ي همه تو اگه بودم

 که دتهام از بعد لیوان تو ریخت خودش واسه و برداشت مشروب شیشه یه و یخچال سر رفت کرد،بعدم نگام پوزخند با و

 بفهمی وت اینکه فکر....شدم می دیوونه داشتم...نفهمم هیچی خواست می دلم....سمتش رفتم بودم نزده مشروب به لب

 و نفهمیدم هیچی و شدم مست که خوردم انقدر شد، می تر جري هی دید می حالمو که اونم....کرد می دیوونم داشت

  برد خوابم

 ولی کنم دارتبی خواستم می و برگردوندم پیشمی،رومو تو تهرانمو تو کردم می فکر نبود، یادم شدم،هیچی بیدار که صبح

  کردم باز چشمامو همینکه

  :داد ادامه و داد تکون کالفگی با سرشو و کرد قطع صحبتشو

  نیست یادم اصالً....شد چی دونم نمی....شد جوري چه نفهمیدم خدا به ترمه_

  :پرسیدم واج و هاج
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  کورش؟ شد چی_

  :پایین انداخت سرشو

 کرد،بعدم می نگام پوزخند با داشت سوگل پریدم، جام از فنر مثل ترمه، شدم دیوونه دیدم اتاقم تو تو جاي به که و سوگل_

 می نجوريای زندگیم با داري چرا" گفتم"نباشه، لطف از خالی مهندستون خانم واسه اینم دونستن کنم می فکر"گفت

 کردي واسش من،کارایی جاي گذاشتی رو دختره اون"گفت"ما نداشتیم هم با اي نکردم،دشمنی باهات کاري منکه کنی،

 می نم که روزي بخشیدت، و اومد راه باهات تا کشیدي نازشو چقدر نفهمیدم نکن نکردي،فکر من واسه وقت هیچ که

 کییواش باید من موندم،چرا رفتم،می نمی بودي کرده من به کردي ترمه به که رو اصراري از درصد ده اگه برم خواستم

 می ندگیز متري شصت سوییت یه تو باید من چرا کنه، پادشاهی شما ي خونه تو اینجوري خانم اون ولی بودم می زنت

 ي بچه پاي به نشدي حاضر تو که اینه ترمه و تو تفاوت"گفتم"تفاوت؟ اینهمه ویالیی،چرا ي خونه یه تو اون ولی کردم

 ولی اره،د جا همه دل تو که مهربونه دلش دلتونه، به موند،تفاوتتون منم پاي به تو ي بچه بخاطر اون ولی بمونی خودت

 که اینو"کشی می نقشه براشون مردا کردن سرکیسه واسه فقط که کنن می نگاه بهت کاسب یه چشم به همه چی؟ تو

  .دفت و گذاشت بعدم "مهندس آقاي بینی می حرفاتو ي نتیجه"گفت حرص شد،با تر جري گفتم

 واسم خیلی ود،ب اشکی اونم داد،چشماي تکون سرشو تأسف اشکیم،با چشماي تو انداخت نگاه یه و کرد بلند سرشو کورش

  :گفتم فهمیدم،آروم می یموضوعو همه باید شنیدم، می باید ولی شدم، می شکنجه داشتم بود، سخت

  بقیش؟_

  :داشت بغض اونم صداي

 محضرو دقی...بخشه می بوده ناخواسته بفهمه وقتی مهربونه ترمه گفتم گم، می بهت چیزو همه و میام گفتم خودم با_

 خانم یشپ رم می دوباره گفتم خودم با بودم، گرفته پروازم کارت فرودگاه،حتی رفتم داشتم پرواز که شبی زدم، چیزو همه

 با...دیدم و سوگل باز فرودگاه تو....بخوري ضربه کمتر که بگم بهت جوري چه که کنم می مشورت باهاش و صوفی دکتر

 امشب مینه عکسارو"گفت و سمتم اومد بعد دقیقه ،چند ندادم کرد،اهمیت می نگام داشت و گوشه یه بود واستاده پوزخند

 از قبل دبای که هست هم چیزي یه ضمن نبود،در سختی خیلی کردم،کار پیدا میلشو فرستم،اي می مهندس خانم واسه

 بعید....دهب ایدز آزمایش یه فرضت اولین در تهران رفتی....میاد خوشم اینجوري من یعنی...بدونی خودت بفهمه اون اینکه

 ردمک می فکر خودم با ولی نبودم خوبی آدم که درسته....موندم واج و هاج...زد آخرو ي ضربه...باشی سالم دیگه دونم می

 که بودم زده بهت انقدر شد، تموم برام چی همه دستم، رو ریخت رو پاکی آب دیگه....نیستم مکافاتم این مستحق دیگه

 و دماوم خودم به که بود صبح نزدیک....بودم نشسته فرودگاه نیمکت رو همونجا صبح نزدیک تا....موندم جا پرواز از

 شدم یووونهد داشتی زودرس زایمان من واسه نگرانی بخاطر تو فهمیدم وقتی...بود گذاشته پیغام برام بهراد...هتل برگشتم

  ....ترمه

 زیاد یلیخ واسم دیکه این خدا به بود، امتحانی بد نشه، بلند هقم هق صداي که دهنم جلوي بودم گرفته محکم دستمو

  :گفت و کرد پاك گونش رو بود چکیده که رو اشکی قطره یه بود،کورش
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 زندگیمو و هکن اذیتم اینکه واسه....بود بازي همش....بیاد قطعی آزمایشم جواب تا نشدم نزدیکت و کردم صبر ماه شیش_

  بگم بهت موضوعو که وقتشه دیگه دیدم سالمم فهمیدم وقتی....بود داده تحویلم دروغو این بریزه بهم

 سخت اسمو تحلیلش کنم،تجزیه هضم حرفاشو تونستم کردم،نمی نگاش فقط سکوت تو ربعی یه حدود کنم می فکر

 در حلقمو رفح بی بود، شده تنگ کورش از قبل زندگی آرامش واسه دلم نداشتم، کشش دیگه ، تونستم نمی دیگه بود،

  :گفتم میز، رو گذاشتم و آوردم

  تونم نمی دیگه_

  شدم بلند جام از و

  :گفت و داد تکون برام سرشو تأسف با کورش

  برسونمت؟ ذاري ،می نیست خوب حالت_

  :دادم تکون منفی عالمت به سرمو

  امید به بزن زنگ ببینی عسلو خواستی اگرم.....خونوادت ،نه خودت نه....نشو مزاحمم دیگه_

  .ماشین تو نشستم و بیرون زدم شاپ کافی از و

 ههم این بعد شد؟،چرا اینجوري من زندگی خدا،چرا"کردم می تکرار خودم زدم،با می زار و فرمون رو بودم گذاشته سرمو

 خودم تو ینوا رفتم،قدرت می حال از داشتم که کردم گریه انقدر"باشه؟ تنها خودم مثل باید بچمم تنهایی؟،چرا بازم تنهایی

 ور علی ي شماره و برداشتم بودم،گوشیمو می خودم مواظب باید عسل خاطر کنم،به رانندگی بخوام که دیدم نمی

  :برداشت رو دارم،گوشی قرار کورش با داشت گرفتم،خبر

  روباه؟ یا شیري....ترمه؟ جانم_

  :گفتم هق هق با

  علی بیا فقط_

  :گفت آروم

  ؟!کجایی بگو ،فقط اومدم_

  .گفتم گیجی با آدرسو

 عدنیم آب شیشه یه کردم، باز درو و کردم بلند کنارم،سرمو ي شیشه به زد ضربه چند آروم آرامش، با معمول اومد،طبق

 به مرویرو دیدم، کورشو آوردم پایین که سرمو خوردم، ازش قلپ دستم،یه دادش حرف بدون و کرد باز بود،درشو دستش
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 لاو روز از اگه بشه، اینجوري خواست خودش کرد، بد کرد،خودش می نگام داشت حسرت با و بود داده تکیه درخت یه

  :گفت رومآ صداي با بسوزونم،علی واسش بخوام که بود نمونده واسم دلی دیگه شد، نمی اینجوري کرد نمی پنهونکاري

  اونطرف بشین پاشو_

  :کرد روشن ماشینو و نشست اونطرف،علی کشیدم دنده رو از بشم،خودمو پیاده نداشتم حوصله

  ببرمت؟ کجا_

  کنه می چیکار عسل ببین یلدا به بزن زنگ یه_

 داري دوست کجا بگو حاال...گردونم می برت شدي که آروم گفتم یلدا به...میام دارم اونجا از من خوبه، حالش عسل_

  بري

  بریم اینجا از جا،فقط هیچ_

 باریدن واسه اشکی دیگه منم.حرف چرخید،بی می خیابونا تو هدف بی کرد، حرکت و داد تکون سرشو آروم بازم

 آرامش رانندگی ي نتیجه که ماشین آروم تکوناي از کردم می سعی گردنمو پشت بالشتک به بودم داده تکیه نداشتم،سرمو

 خودم با وکورش حرفاي بود داده فرصت بهم گفت، نمی هیچی که بود بود،خوب خوب خیلی. بگیرم آرامش بود علی بخش

  .کنم باورشون بتونم تا بود داده فرصت بهم کنم، دور

  :گفت و داشت نگه ماشینو جا یه

  میام االن بشین دقیقه یه_

 کرد باز آبم ريبط در و آورد بیرون توش از دونه یه بود، دستش تو که قرص برگه یه با برگشت بعد دقیقه شد،چند پیاده و

  :گفت و سمتم گرفت و

  کنه می آرومت بخور اینو_

  :گفت.خوردم و گرفتم دستش از و قرص حرف بی

  بري؟ داري دوست کجا بگو حاال خب_

  خاکشون سر...بابام و مامان پیش برم خوام می_

  :گفت و داد تکون سرشو

  گی؟ می بهم ، نیستم آدرسوبلد من فقط باشه_

  گفتم بهش آدرسو آروم آروم و کنم تمرکز کردم سعی
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  .بکنم ابامب و مامان با دالمو درد راحت من تا نشد نزدیک خیلی و ایستاد دور ولی شد پیاده ماشین از همرام رسیدیم وقتی

 با ذشت،گ جوونیم ي شد،همه تموم.کردم می دوره بدبختیامو دلم تو فقط گفتم نمی هیچی....بود افتاده راه اشکام دوباره

 بار هر با هک بیاد وجود به وسط این هم عسلی یه و بشه رو و زیر زندگیم کل شد باعث اشتباه تصمیم یه....اشتباهاتم

  .اشتباهم ازدواج با منم، اونم مشکالت باعث که کنم سرزنش و خودم دیدنش

  :گفت و شد نزدیکم علی که نشستم همونجا انقدر

  گیره می بهونتو عسل شو بلند بسه، دیگه شو ترمه،بلند_

 ماشین متس به علی پشت و تکوندم، مانتومو پشت و شدم بلند شدن، بلند واسه گرفتم انرژي انگار اومد که عسل اسم

 یکالفگ باعث سرزنش و توضیح و جا بی دلداري با که بود خوب چقدر بود، ساکت که بود خوب چقدر.کردم حرکت

  .کرد می درك خوب شرایطمو.شد نمی بیشترم

 بودم، آروم.ختنری واسه نداشتم هم اشکی دیگه بودیم، سکوت تو دومون هر یلدا ي خونه تا راه کل تو ماشین، تو نشستیم

  .بود داده خوردم به که دارویی اثر یا بود علی ي صبورانه همراهی ي نتیجه دونم نمی که آرامش یه

 تنشو خوش عطر بغلمو تو گرفتم عسلو کرد، می نگام نگرانی با حرف بدون باال،یلدا اومد هم علی یلدا، ي خونه رسیدیم

  :گفت آروم علی.بود من دارایی ي همه دخترم کشیدم، بو

  !خوري؟ می رو چی ي غصه داري عسلو قند این وقتی تا_

  :گفتم خودش از آرومتر

  شوهرمو ي دوباره خیانت ي غصه_

  ...داره نگهت نتونسته که نداشته رو تو گنجایش ظرفش حتماً....واسش بودي زیاد....نداشته و لیاقتت_

  بگم؟ چی بچه این به...علی کنم چیکار من حاال_

  آرومتري کنی می احساس که کن زندگی جوري فقط....دخترت و مهمه خودت آرامش االن....نکن فکرشو حاال از_

 دیگه...گرفت ازم هدفامو ي همه....گرفت ازم زندگیمو ساالي بهترین از سال دو کورش....شم نمی آروم جوري هیچ_

  بیام بر بچم کردن بزرگ پس از بتونم دارم شک حتی....کاري هیچ براي....ندارم انرژي

 جوري ایدب...برسی هدفات به و کنی حفظ و قدرتت باید شده که اونم خاطر به که داري دختر یه تو....باشی قوي باید_

  باشی قوي خیلی باید...بوده تو از ضعف بگه بهت نتونه دیگه روزه دو که جوري....کنه افتخار بهت دخترت که کنی رفتار

 أثیرت انقدر واسم که صداش آرامش یا بود، بیانش قدرت دونم نمی کردم، می قبول گفت می علی هرچی چرا دونم نمی

  .بود گذار
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 بسیار دهدا بهم که دارویی گفت که علی ي توصیه و یلدا اصرار به موندم،یعنی یلدا ي خونه شب آخرین براي اونشب

  .برسه عسل به یلدا تا بمونم اونجا بهتره و آوره خواب

 اشتمد تصمیم دیگه که کورش خاطرات و خونواده و کورش وجود بدون جدید زندگی یه بود، دیگه روز یه واسم بعد صبح

 و سناممشنا تو خوردش خط فامیل و اسم بود مونده زندگیم تو کورش از که نشونی تنها. ندم خودنمایی ي اجازه بهشون

  .دش منتقل انباري به و شد حفظ عسل خاطر به فقط داشتم ازش که آلبومی و.بود دخترم اسم ي دنباله فامیلش

 و عسل مدختر با دونفره، زندگی یه.کنم جلوگیري هم کیارش مزاحمتاي از تا کردم عوض و کارتم سیم فرصت اولین در

 حالمو پریسا ي بوسیله گاهی سروش،بهرادم گاهی و لی به و امید یلدا،:گرفتن می دورمو قبل از بیشتر که خوبی دوستاي

 ودمخ دوستاي عنوان به بلکه کورش ي خونواده عنوان به نه بودم قائل براشون زیادي احترام چون من و پرسید می

  .ذاشتم می احترام بهشون

 باید هک ساعتایی براي.شدم پذیرفته آزاد دانشگاه تو راحتی به مهر ورودي براي و دادم کنکورمو سال همون اردیبهشت

 به خونه وت وقتمم ي بقیه و کردم استخدام عسل براي سابقه با و خوب پرستار یه خاله کمک به گذروندم می کالس تو

 کبارمی اي هفته و گذروندم می دادم می انجام و کردم می قبول که هایی پروژه توك و تک گاهی و دانشگاه کاراي عسلو

 خونه از بیرون د»آ و رفت و داشتم کوچیک ي بچه که من ي خواسته به اوقات بیشتر که داشتیم ها بچه با همی دور یه

  .شد می برگزار من ي خونه تو بود سخت برام

 می فکر دکر می اشاره بهم طعنه با حرفاش تو یلدا گاهی حتی و بود شده صمیمی حسابی هم علی با رابطم مدت این تو

 فقط علی و من کنم ثابت بهش داشتم سعی آیه و قسم کلی با من و کنم می پنهون ازش که هست ما بین چیزي کنه

  .بیشتر نه و ارتباطیم در هم با صمیمی دوست تا دو عنوان به

 اريخواستگ بره بود قرار داشت، غیبت سروش هفته اون و بود من ي خونه تو شب شنبه پنج هاي دوره همین از یکی

 هوهق و بودیم نشسته هم دور تایی چهار و بودم خوابونده عسلو شام بعد. داشت قرار باهاش شمال تو که دختري همون

  :گفت بهش جدي یلدا که بیاره خودش با فیلمشو کرده فراموش که کرد می غرغر داشت امید و خوردیم می

 نیست شسرو که امشب و کنم صحبت علی و ترمه با جدي خواستم می وقتیه چند من...نیست دیدن فیلم وقت امشب_

  وقته بهترین

  :پرسیدم تعجب با

  شده؟ چیزي_

  !بدونی؟ چی رو چیزي تا_

  :گفت و کشید عمیقی نفس
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 هیچ با ضمن در و قائلم واستون احترام نهایت بی و دارم دوست هردوتونو من ولی ، هردوتون از خوام می معذرت_

  کنم صحبت باهاتون راحت دم می ترجیه و ندارم اسی.رودر کدومتون

  :گفت علی

  جان یلدا باش راحت آره_

  حده چه در هم با تا دو شما ارتباط بپرسم تونم می_:یلدا

  :گفتم تعجب با خوردم، جا

  یلدا؟ حرفیه چه این_

 می داشتم هک امروز من...تو واسه بخصوص...نیست پذیرفته ایران تو ارتباط مدل این جان ترمه ببین....بزنم حرفمو بذار_

 منطقی دارم دوست....کرد ناراحتم واقعاً که شنیدم تو راجب هات همسایه از ها پله راه تو اراجیف سري یه خونت اومدم

  کنید برخورد

  :داد ادامه علی به رد بعد

 خورده یه هترهب ندارید آیندتون واسه اي برنامه و نیست بینتون چیزي اگه...کنه می فرق آمریکا با اینجا.... علی ببین_

  نگرانم ترمه واسه واقعاً من... کنید محدودش

 تأییدش رس با امید و کرد تکلیف کسب موضوع یک مورد در انگار امید به نگاه یه با علی یلدا، به بودم زده زل حرص با

  :گفت پایینو انداخت سرشو علی کرد،

 اب مسئله این مورد در خواستم می که هست وقتی چند یه من راستش....کردي مطرح موضوعو این تو که خوشحالم_

  ... راستش...باشه نداشته روحیشو آمادگی ترسیدم می راستش ولی کنم صحبت ترمه

  :وگفت کرد من من خورده یه

  امید بگو تو_

  :گفت و خندید امید

  نداشته جرأت کنه خواستگاري خواسته می خالصش_

  :گفت اعتراض با علی امید، به زدم زل تعجب با

  کنی آمادش یواش یواش که بگی تو گفتم من....امید صحبت طرزه چه این آخه_

  :گفت من به رو مسخره حالتی با امید
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  !نبودي؟ آماده!.....اِ؟_

  آشپزخونه تو بردم و کردم جمع رو قهوه فنجوناي و شدم بلند و کردم نثارش " دیوونه" یه لب زیر

 ولی داشتم تدوس رو علی من بگم، تونستم نمی یعنی نگفتم، هیچی منم گم، می چی من ببینن بودن منتظر همه انگار

 فنجوناي .بودمش نخواسته دیگه خودم که کورشی بود، کورش پیش دلم هنوز من....مشاور یه شاید یا دوست یه عنوان به

  :گفت مبل،امید رو نشستم و نشیمن تو برگشتم و شستم رو قهوه

  !ترمه؟ چیه نظرت خب_

  !مورده؟ در_

  علی دکتر_

  نبود ما بین حرفا این از حاال تا.....خوردم جا خیلی....دونم می احساسمو ولی.....دونم نمی نظرمو_

  :گفت مسخره به امید

  دیگه بیاد پیش باید جایی یه باالخره_

 ردخت اون دیگه ، کردم بهش نگاه کرد،یه می نگام داشت فقط مظلوم و ساکت خودش باال،علی انداختم هامو شونه

 شوهرداري سال چند که بودم کامل زن یک دیگه بشم، سفید و سرخ اي ساده ي مسئله هر واسه که نبودم ساده و خجالتی

  .باشم نداشته زیادي سن که هرچند بود، کرده

  :گفتم علی به

  بکنی؟ فکري همچین شده باعث چی...هستی من مشکالت جریان در که تو_

  :گفت و زد مهربون لبخند یه

  بگم؟ راستشو_

  .بشنوم دروغ ندارم دوست مطمئیناً_

  آرومم خیلی ام تو کنار وقتی من و...کنیم می درك رو همدیگه کردم احساس خب_:خندید

  ازدواج؟ براي بود کافی دلیل این آیا داشتم،ولی علی کنار من که بود حسی این دقیقاً این خب

  هنوز دارم دوست کورشو من دونی می که تو....کافیه؟ کنی می فکر_:گفتم متفکر

 بار چند االح تا راستش یعنی...باشی داشته باهاش اي آینده نیست قرار و ردي قیدشو دیگه که دونم می اینم ولی آره_

  کنم فکر بهت دادم اجازه خودم به شنیدم خودت زبون از قاطع رو مسئله این
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  قبوله؟ قابل واست یعنی_:گفت تعجب با امید

  :گفت تشر با یلدا

  نکن دخالت!!....امید_

  :گفت لبخند با علی

 که وامخ می آرامش من...باشم نوجونی دوران آتیشی عشقاي دنبال بخوام گذشته من از دیگه....قبوله قابل واسم ، آره_

  رسم می بهش ترمه وجود با مطمئینم

 کردیم، می صحبت امید و یلدا جلوي بود می خصوصی باید شاید که مسائلی از داشتیم راحت خیلی علی و من بود جالب

 امید.نداشت فرقی هیچ که یکی من واسه نبودشون و بود کالً که کردن می برخورد راحت انقدر بشر تا دو این یعنی

  :گفت و باال داد ابروهاشو

  دیم نمی پسر پیر به دختر ما داداش، نه_

  :گفتم ، بود درست علی حرفاي شاید کردم، می فکر تر جدي باید.نگفت چیزي و خندید آروم علی

  کنم فکر باید من_

 سهوا بدیم هم به هم تایمی یه تونیم می دونستی صالح اگه....نیستم عجول من....داري دوست چقدر هر_:زد لبخند

  تر هدفمند خورده یه البته....بیشتر شناخت

  :گفت یلدا

  بکنید رو همسایه درو ي مالحظه خورده یه ولی.... خوبه_

  مربوط چه کسی به....ما جان رو حرفا این یلدا کن ول_:گفت امید

  بریزن بهم اعصابشو و کنن درست مشکل ترمه برا باز خواد نمی دلم ولی نداره ربطی کسی به_

  :گفتم و افتادم کیارش یاد دفعه یه

  اینجا بود اومده دیروز باز کیارش امید راستی_

  هنوز؟ نکرده ول_

  کنه می لجبازیم شده تر جري کرد برخورد باهاش کورش وقتی از کنم فکر....دیوونه نه_

  :گفت علی

  برداره دست شاید جدیه ارتباطمون کنم وانمود جوري یه و کنم صحبت باهاش من دونی می صالح اگه_
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  برسه کورش گوش به چیزي خوام نمی_

  :گفت امید

  هد و صد به بزن زنگ فقط کنی صحبت باهاش اینکه بدون شد مزاحمت که ایندفعه...نداري که برده خورده ازش_

 رفت، یم اینا یلدا با و میومد اینا یلدا با همیشه رومبل، بود داده لم همچنان علی برن شدن آماده که امید و یلدا شب آخر

  :گفت بهش رو شوخی به امید

  بشه پیدا چیزا این از ترمه ي خونه تو نکنم فکر....؟ خدمتتون بیارم پیژامه...دارید؟ تشریف شما_

  !امید_:یلدا

  گم می و واقعیت دارم...عزیزم؟ چیه_:گفت مسخره به امید

  :گفت علی به شوخی نیمه جدي نیمه حالت یه به بعدم

  رومبل داده لمم من برا چه....شب وقت این حسابی مرد پاشو_

  :خندید علی

  میام دیگه دقیقه چند منم برید شما...دارم کار ترمه با_

  :گفت و کرد بلندش مبل رو از و گرفت رو علی بازوي امید

  نداره خوبیت شب وقت این...بعد برا بذار کارتو_

 گونمو لدای آسانسور، تو رفت و داد تکون من واسه دستی لبخند با کرد،علی بیرونش آپارتمان در از و داد هولش زور به و

  :وگفت بوسید

  کن فکر بهش تر جدي...خوبیه پسر علی_

  یلدا دارم بچه من_

  نبوده مهم براش حتماً....دونه می تورو چیز همه....نیست که غریبه_

  .باال انداختم هامو شونه و کشیدم عمیقی ،نفس

 محظ هب بزنه، درو زنگ که رفت می داشت و بود خونه دم باز کیارش اومدم، بیرون خونه از کالسم واسه که بعد روز صبح

  :گفت و سمتم اومد من دیدن

  سالم_

  امر_
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  دونی می که تو_

 تو هواس دختر مگه....منو هم انداختی زندگی از خودتو هم ساله یک دیوونه....گذره؟ می سرت تو داره چی بگی شه می_

  من به کردي بند که قحطه

  کرد نگام فقط ساکت

 بردار ستد برو....باشه بچم رو حتی شما فامیل ذاشتم نمی داشت راه اگه....زنه می کهیر تنم میاد که بهنود اسم کالً من_

  میارن در حرف واسم دروهمسایه تو دارن....بکشه آبروریزي به کارمون نذار....بازیا بچه این از

  نمیارن در حرف برات ره می و میاد که پسره اون_

  :گفتم حرص با گه، می رو علی فهمیدم

  شناسنش می همسایه درو...کنه می فرق پسره اون_

  شناسنش؟ می که چیکارته_

  بدم؟ توضیح تو به الزمه_

  پرسیدم نمی نبود اگه_

  :،گفتم آورد می در بازي پررو داشت خیلی گرفت،دیگه لجم

 کارم تو تصحب دیگه ي دفعه من....بردار بازیا مسخره این از دست نشده باز هم روي تو بیشتر رومون تا کیارش ببین_

  کنم می عمل....نیست

  دونه؟ می کورش...پالسه؟ تو ي خونه تو همش کیه پسره این گم می_

 تدس اینکه براي شما اطالع محض....پالسی اینجا همش تو که دونه می...چی؟ اینو!....شدي؟ شناس کورش تو!...اِ؟ _

  نمتنبی ورا این دیگه....بیشتر آشنایی واسه کنم می آمد و رفت باهاش بیشتر دارم....خواستگارمه....برداري سرم از

  .کردم حرکت و باال دادم ماشینو ي شیشه و

 باز ارشوکی رسیدم وقتی خونه، سمت رفتم و کردم خرید خونه براي خورده یه کالسم از بعد داشتم، کالس ظهر تا اونروز

 دلم اینکه اب داشتم، نگه ماشینو دورتر یکم.رفت می ور موبایلش با و خونه جلوي ي باغچه سکوي رو بود نشسته دیدم،

 گزارش یه و ده و صد به زدم زنگ موبایلم با کرد، می عصبیم دیگه داشت کیارش مزاحمتاي ولی نبود کار این به راضی

 متوجه دم،ش منتظر و ماشین به دادم تکیه همونجوري شدم، پیاده ماشین از ، شد تموم تلفنم اینکه از بعد و دادم خالصه

  :گفت و انداخت نگاه یه سمتم، برگشت شد، حضورم

  ببینم عسلو خوام می_
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  :گفت دوباره ندادم، جوابشو هیچی

  ببینمش خوام می شده، تنگ براش دلم_

  ببینش برو باباشه پیش که روزایی_

  نداریم هم با ارتباطی کورش منو دونی می که تو_

  ندارید هم با ارتباطی کورشم دختر و تو حساب این با_

  کنی؟ می لج چرا ترمه_

 ازدواج ینشب می برادرش چشم به که کسی با تونه نمی آدم کنی نمی درك که اي بچه انقدر هنوز تو خوب پسر ببین_

  کنی می درك شدي که بزرگتر بذار.....نیست سختی خیلی ي مسئله این....کنه

 اطالعات و سمتمون اومد و شد پیاده شد، پیداش مأمور یه با ده و صد ماشین که بودیم کل کل مشغول همینطور

 ولی ود،ب سخت براش کردم کارو این واقعاً  من اینکه باور انگار کرد، می نگاه منو فقط واج و هاج همینطور گرفت،کیارش

 شکایت تنظیم براي و دادم توضیح جریانو مأمور براي.باشم جدي باید خونواده این مقابل که بودم گرفته یاد دیگه من

  .کالنتري رفتم همراهشون

 دایجا من واسه مزاحمتی دیگه که بگیرن تعهد ازش خونوادش جلوي شد قرار و دادن خبر کیارش ي خونواده به اونجا

 ونطرفا کیارشم.شدن کالنتري وارد مامانش و کورش دیدم که و بودم نشسته کالنتري راهروي داخل صندلی رو.نکنه

 دومشونک هیچ از خوشی دل اینکه شدیم،با بلند جامون از دو هر دیدنشون محض به بود، نشسته دیگه نیمکت یه رو

 سمت به سرعت با کورش کردم، سالم مامانش به رو زودتر داشتیم هم با که خوبی شاید روزاي احترام به ولی نداشتم

  :گفت پر توپ با کیارشم پروند، همه چشم از برق صداش که صورتش تو خوابوند سیلی یه و رفت کیارش

  اینجا اومدي افتادي راه که اي چیکاره تو.....اینجا؟ بیاي گفته تو به کی اصالً بکش، و دستت _

  :گفت علیکی و سالم هیچ بدون و من سمت اومد مامانشون باشه، ساکت که داد تذکر بهش تشر با مأمور یه

 چشوب....کارا؟ این از میاد گیرت چی....هم؟ جون به بندازي برادرو تا دو که....خوردیم؟ هم با که نمکی و نون حرمت اینه_

  .....ببینتش ماه تا ماه ذاري نمی گرفتی که

  :گفت و عقب کشید و گرفت مامانشو بازوي تشر با کورش

  نزن حرف دونی نمی که چیزي راجب مامان برو بیا_

 مدت این و بشم خونواده این وارد بودم نوتسته جوري چه من بدم، تکون سر خونواده این واسه تأسف با تونستم فقط من

 شوهرو ي خونواده بهترین کردم می فکر و شدم نمی متوجه قبالً  من یا بودن کرده فرق حاال یعنی بیام، کنار باهاشون

  .دارم
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 بگه، چیزي هی و بیاد کردم می فکر دونم نمی ، عسلو حال اقل حد یا بپرسه حالمو بیاد دیدم که حاال کورش داشتم انتضار

 ادشخونو کاراي خاطر به و بیاد نداد زحمت خودش به حتی کرد، دورش من از و برد و کشید مامانشو دست فقط اون ولی

  .کنه معذرتخواهی ازم

 نون لقمه هی ناهار جاي به شدم، خونه وارد خسته بود، خوابونده بچه،عسلو پرستار مهسا و بود ظهر از بعد خونه برگشتم تا

 کريف خستگی انگار.شدم ولو تختم رو و اتاق تو رفتم خوردم که لقممو رفت، و کرد خداحافظی هم مهسا خوردم، پنیر و

  .برد خوابم سریع میاره، فشار آدم به جسمی خستگی از بیشتر

  :دادم جواب رو گوشی بود، خواب خوش خودم مثل وروجکم عسل این شدم، بیدار موبایلم زنگ صداي با غروب

  بله؟_

  خواب ساعت.....خانم سالم_:بود علی

  دادید می اجازه اگه بودم خواب هنوز_:گفتم خمیازه با

  بیرون بریم میاي ببینم زدم زنگ_:خندید

  کی؟ با_

  عسل و تو و من کی، هیچ با_

  ام خسته....دیگه؟ وقت یه واسه باشه شه نمی....اوم_

  کنم می خبر هارو بچه بیاي تنهایی خواي نمی اگه....بیاي خواي نمی تنها یا اي خسته_

  خورده خیلی اعصابم باز داشتم درگیري کیارش با امروز....نیست خوب حالم....دونم نمی_

  !ندي؟ راهم تونی نمی که خونت تو....پس خب_

  باشم حال سر که دیگه وقت یه بذار....علی نکن اذیت_

  :گفت دلخوري با

  نداري؟ کاري....شم نمی مزاحمت خب خیل_

  شدي؟ ناراحت تو االن علی_

  خداحافظ....نیست مهم....نه_

 تا کنه،منتها یم فرق بقیه با علی کنم فکر اگه کنم می ،اشتباه همن ي لنگه همشون مردا"گفتم دلم تو و کشیدم پوفی

  ".ندن نشون واقعیشونو اخالق شاید نباشه میون در جدي موضوع
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 علی و ورشک و کیارش به کردن فکر ي حوصله شد، بیدار اونم که بوسیدمش انقدر ، عسل اتاق رفتم و شدم بلند جام از

 یه تایی دو و کردم بلند و عسل خواست، می دخترمو و خودم ي نفره دو آرامش فقط دلم نداشتم، رو اي دیگه احد هیچ و

 یه حدود بیرون آوردمش و کردم که حمومش کردیم، بازي آب کلی و حموم تو بردمش بعد و خوردیم هم با عصرونه

  بودیم اومده حال سر حسابی دومون هر و بود گذشته نیم و ساعت

 نبودش که تمنداش وابستگی بهش نبود،اونقدر مهم باشم،واسم خبر بی علی از هفته تقریباًیک شد باعث شبم اون برخورد

 رفته رس حوصلم کردم، آماده عسلو زودتر عصري.باشیم یلدا ي خونه بود قرار هفته اون ي شنبه پنج کنه، اذیتم بخواد

 با یلدا و ودب نیومده هنوز امید یلدا، ي خونه رفتیم و افتادم راه زودتر نداشتم، و کنم صبر شب تا بخوام اینکه حال و بود

  :گفتم تعجب با کرد، باز برام درو آلود خواب و هم در ي قیافه یه

  نمیفتادم راه زودي این به باشی خواب دادم می احتمال درصد یه اگه.......روز؟ موقع این اونم....خواب؟ و تو!....یلدا؟_

  .زنم می گیج همش روزا این چرا دونم نمی_:کشید اي خمیازه

  :گفتم و کردم نگاه صورتش تو موشکافی با

  !یلدا؟_

  کنی؟ می نگام اونجوري چرا....هان؟_

  کن اعتراف_

  دیوونه بابا برو_:خندید

  آره؟_:خندیدم

  دونم نمی_:باال انداخت هاشو شونه

  هبش پدر شیطون امید....کن فکر! واي....چیه العملش عکس بفهمم باید دم، می امید به من خبرشو بگم االن از_

  آزمایشگاه برم خوام می شنبه تازه.....بدوز و نبر خودت واسه سریع انقدر_

  مثبته....دیگه گم می بهت جلو جلو دارم.....آزمایشگاهم خودم من_

 براش ارتونک ي شبکه یه و تلویزیون جلوي گذاشتم و عسل منم دستشویی، سمت رفت و باال انداخت هاشو شونه دوباره

  :تمگف آشپزخونه، تو اومد و شست صورتشو خودشم.انداختم راه رو یلدا چاي بساط و آشپزخونه تو رفتم و گذاشتم

  کنی؟ درست خواي می چی شب واسه_

  ندارم آشپزي ي حوصله...بگیره چیزي یه گم می امید به_

  داري؟ الزانیا وسایل.... کنم می درست چیزي یه من خواد، نمی_
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  بیاري؟ دست به امیدو دل خواي می باز_

  کنی درست غذا یه بچه این واسه نداري عرضه که تو_

  کن درست فسنجون گی می راست اگه علی قول به....دونم نمی آشپزي بازیارو سوسول این من کردي، غلط_

  :داد ادامه ، میز رو چید می و کرد می پیدا اونور و اینور از و وسایل که همینطور

  خبر؟ چه علی از راستی_

  :باال انداختم هامو شونه

  هیچی_

  بهش؟ هنوز ندادي جواب!....هیچی؟_

  :گفت باال،دوباره انداختم سرمو

  رسیدي؟ نتیجه به_

  تقریباً _

  !خب؟_

  راضیم زندگیم از همینجوري االن من....راستش ندارم جدید دردسر ي حوصله_

  !بیاري؟ دووم کی تا کنی می فکر...تنهایی نیست زیادي مدت هنوز االن_

  راضیم وضعیت همین از که فعالً_

 رفت سنت که دیگه سال چند فکر.....گرمه کار بعدشم و داري بچه و درس با سرت االن....نکن نگاه پاتو جلوي همش_

  باش باال

  بشناسم رو مردا تونم نمی اصالً کنم می احساس_

 هی کورش سر تو...نده رد جواب کتاب و حساب بی ولی....کن عجله اوندفعه مثل گم نمی....شناخت براي بذار زمان_

 االن لیو....بود کم تجربتم بود، کم سنت هم تو....منگنه تو بودنت گذاشته اونا جورایی یه یعنی....کردي عجله خورده

 این تو....دهب وقت بیشتر علی به هم و خودت به هم....بگیري تصمیم تونی می تر عاقالنه و تر راحت شدي، تر باتجربه

  رفتید؟ کجاها هم با هفته

  ندیدیم رو همدیگه اصالً...کامالً.... نه که تقریباً یعنی....جا هیچ تقریباً_

  بودین هم با میونو در روز کم کمِ علی پیشنهاد از قبل که شما ، جالبه_
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  داره جریان_

  .باال انداخت همزمان هاشو شونه و ابروها تعجب با یلدا کردم، تعریف براش رو علی ناراحتی ي مسئله و

 وبارهد نباشه احتیاج دیگه و کنم روشن فرو غذا صرف از قبل خورده یه تا فر تو گذاشتم رو آماده نیمه الزانیاي ظرف

  .کنم گرمش

  بگیره، دوش تا رفت و کرد بش و خوش باهام خوشرویی با رسید، امید که بود بعد ساعت نیم یه

 با برخوردش رسید، هم علی که کردیم می صحبت و خوردیم می چاي و بودیم نشسته هم دور تایی سه و بود شب اول

  :پرسیدم ورد،آ چاي واسش و خونه آشپز تو رفت یلدا افتاده، اتفاقی که انگار نه انگار همیشه، مثل و بود طبیعی خیلی من

  نمیاد؟ سروش_

  :خندید امید

 خیلی.....خودشون ي خونه برن بگیرن جا یه رو عروسی و عقد قراره دیگه ماهه آخر شده، بند دستش اساسی کنم فکر_

  میاد خانمش با سر یه شام بعد شد تموم کارامون اگه گفت....داره درگیري

  :گفت و هم تو کشید قیافشو یلدا

  !بده؟ نشون بقیه به رو تحفه این اومد دلش باالخره_

  حسودي؟ خانم یلدا_:امید

  :گفت و هم تو کشید بیشتر اخماشو یلدا

  کرد گریه طفلکی حال به باید.....داره؟ حسودي چلش و خل شوهر اون آخه....کنم حسودي خوام می چیش به مثالً_

  :گفت امید خندیدیم، هممون

  مبل رو دادي لم خبال بی اینجوري...عزیزم؟ نیست خبري مام شام خانم یلدا_

  کشیده زحمتشو ترمه_

  تو؟ چرا ولی نکنه درد دستت!....ِا؟_:امید

  کشیدم جورشو من نداشت حال یلدا _:گفتم لبخند با

  :گفت نگرانی با امید

  مگه؟ بود شده چی_

  :گفتم و خندیدم
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  امشب جشنِ....کردم درست الزانیا واست_

  :فتمگ بیارم درش اشتباه از اینکه براي انداخت، مبل رو بود داده لم خونسرد که علی و من به نگاه یه مشکوك امید

  !تبریک....شماس شدن بابا جشن_

 به رو و خندید آروم علی کرد، می تحلیل تجزیه حرفمو داشت هنوز انگار موند، ساکت و شد گرد امید چشماي لحظه یه

  :گفت یلدا

  جان یلدا گم می تبریک_

 دور انداخت ودستش و زد یلدا به قشنگ لبخند یه باشه افتاده زاریش دو تازه انگار کرد،امیدم تشکر ازش لبخند با یلدام

 اونشب قدرچ کورش، العمل عکس و دادم کورش به و حاملگیم خبر وقتی افتادم خودم یاد لحظه یه بوسید، گونشو گردنشو

 و دمش بلند کرد، می اذیتم داشت خاطرات اون یادآوري شدم، بلند جام از و کشیدم پوفی رفتارش، خاطر به شدم اذیت

  .کنم تموم مردا ي بقیه با کورشو ي مقایسه و کنم گرم کار با خودمو حواس تا آشپزخونه تو رفتم

  :پرسیدم آشپزخونه، تو اومد هم علی کردم، روشنش و کردم تنظیم زمانشو و درجه و فر سمت رفتم

  خواي؟ می چیزي_

  :گفت لبخند با و نشست صندلیها از یکی روي

  بذارم تنهاشون یکم خواستم...نه_

  :گفت.دادم تکون تأیید عالمت به سرمو لبخند با

  خبر؟ چه خانما خانم خب_

  هیچی_

  هیچی؟ هیچیه_

 کرد می ازيب باهاش انگشتاش با و بود میز رو پاش نمک به نگاهش که همینطور. نیست خبري یعنی دادم، تکون سرمو

  :گفت

  کنی؟ می فکر پیشنهادم به_

  کنیم فراموشش بیا علی_

  چرا؟_

  کنم درك رو مردا تونم نمی کنم می احساس من_
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  :خندید آروم

 خورده یه باید کردم احساس کردم فکر خودم با که بعدش.....بود بد خورده به داري حق....من؟ اونروز برخورد خاطر به_

  نبود ازم خبري روز چند این همین واسه.....رفتم می تند زیادي داشتم....بدم زمان بهت

 العمل عکس از درستی درك که بود شده باعث چی دونم نمی بودم، شده گیج باال، انداختم هامو شونه و کشیدم پوفی

 همش و بود وجودم تو استرس یه لحظه هر انگار بود، دلیلش کورش متعادل نا رفتاراي شاید باشم، نداشته مردي هیچ

  .بودم حرکتشون یک هر دلیل دنبال

 ادافت می برم و دور که اتفاقی یه هر کورش، کاراي به کردن فکر مشغول من و بودن من الزانیاي خوردن مشغول همه

 کورش هک کردم می فکر خودم با کنم،داشتم رو و زیر خاطراتمو و گذشته تو بشم پرت ساعت چند واسه من شد می باعث

 منو حاملگی خبر که زمانی که نشد ناراحت و شکه اونقدر داره بچه ازش که داره ادعا و شده پیداش سوگل شنید وقتی

 سر تپش که بدگوییهایی تمام و کرد می من به ظاهر در که اي عالقه ابراز تمام با کورش کردم می احساس شد، شنید

 می اساحس بود، همین واقعیت شاید ولی قبولش بود سخت واسم داد، می ترجیح بهم اونو دلش ته باز کرد، می سوگل

 کورش ، بود میون در انتخاب پاي اگه گرنه و بود شده جذب من سمت به سوگل از امیدیش نا خاطر به فقط کورش کردم

 ودشمخ انگار بود، چی هاش موقع بعضی بازيِ عاشق اونهمه علت فهمیدم نمی کرد،فقط می انتخاب سوگلو فکر بدون

 که االح ولی نداره دوریمو دقیقه چند تحمل که داره دوستم اونقدر کردم می حس وقتا بعضی بود، کرده گیر برزخ تو

  .داده ترجیح من به اونو بوده درمیون سوگل پاي وقت هر دیدم می کردم می تحلیل و تجزیه دور از رفتاراشو

 بلند رموس و کردم پاك اشکمو سریع شد، جمع داشتم که موقعیتی به من حواس گونم،تازه رو چکید که اشک قطره یه

 ولی ،بخوره بیشتر خورده یه که کنه راضی رو یلدا داشت سعی امید و بودن خودشون هواي و حال تو یلدا و امید کردم،

 سرشو بخندل دیدبا که نگامو کرد، می نگام داشت نبود من به نسبت فقط و بود چشماش ته که عمیق محبت یه با علی

 شقابب سمت به و گرفتم ازش نگاهمو باالو انداختم سرمو "هیچی"معنیه به آروم داد، تکون واسم "شده؟ چی"معنیه به

  .نبود سخت براش چرخیده می داشته کجاها افکارم اینکه زدن حدس مطمئیناً انداختم، جلوم

  :گفت لبی زیر و آروم و گذاشت م جلو و کرد پر سرد آب از لیوانمو

  شی می راحت.....کن فراموش_

  سخته_

  :گفت لبخند یه با باز

  شدنیه ولی_

  .نگفتم چیزي و زدم لبخند یه سختی به لبخندش جواب در
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 رمب و دور همینجوري هم علی ظرفا، سراغ رفتم و کردم جمع میزو خودم و آشپزخونه تو بره یلدا ندادم اجازه شام از بعد

 و نباشه امید و یلدا پاي و دست تو زیاد شبی همپین تو خواد می دلش که اس فهمیده انقدر که فهمیدم پلکید،می می

  :گفت ، کردم تموم آشپزخونه تو کارمو من هم وقتی. نکنه ایجاد مزاحمت براشون

 بذاریم شونتنها دارن هم با حرفا خیلی مطمئیناً امشب دیگه، شب یه واسه باشه نشینی شب دیگه، بریم موافقی اگه_

  بهتره

 شقشع انگار کردي می نگاه که امیدو چشماي ته شدیم، خارج آشپزخونه از هم با و دادم تکون حرفش تأیید واسه سرمو

 انگار. ودب گرفته دیگه بوي و رنگ یه و بود شده خارج همیشگی شیطنت حالت از محبتاش بود، شده برابر چند یلدا به

  د؟ش سردتر من به نسبت بروز روز شنید خبرو وقتی از نبود؟،چرا اینجوري کورش چرا کردم فکر بود، شده بزرگ

 شه،ازن مزاحمشون تا برگشتیم زودتر ما که داد خبر سروشم به اس.ام.اس یه با علی شدیم خارج که اینا یلدا ي خونه از

  :گفت پایین، دادم رو شیشه ، ماشین کنار ماشین،اومد تو نشستم و کردم خداحافظی علی

  بده خبر بهم اس.ام.اس یه با باشیم هم با فردا داشتی حالشو اگه_

 نفر یه ذیرشهپ اصالًآمادگی بودم، شده کشیدم،گیج پوفی.داد تکون دست برام ماشینش سمت رفت می که همینطور بعدم

 یه که بود بتمح با پسر این انقدر بدم، نشون علی به اینو تونستم نمی چرا دونم نمی ولی نداشتم زندگیم تو رو دیگه

  .داشتم رودرواسی باهاش انگار جورایی

 اگه" فتگ ،می برم باهاش که بود این اون نظر ، گفتم بهش رو علی ي خواسته و یلدا به زدم زنگ شدم بیدار که صبح

 دومتونمک هیچ بخوره، ضربه بخواد بعد که نشده عاشقتم کنه، مجبورت خواد نمی کسی نه، گی می تونی نمی دیدي

 تکلیفبال رو علی تونستم نمی من صورت هر منطقیه،در حرفاش دیدم "بخورین ضربه که نیستین ساله هجده جوون

 نهادپیش یلدا اومد ظهر.منتظرشم ظهر که دادم خبر بهش اس.ام.اس یه با.کردم می مشخص خودمو موضع باید دارم، نگه

 قبول کنم، شکنترل خونه از بیرون تونستم نمی اصالً و بود گرفته یاد پا و چهاردست پیشش،تازگی ببرم عسلو بود داده

 کرده رزرو زمی توش که شیک نسبتاً رستوران یه به برد منو حرف بدون بعد.یلدا ي خونه رسوندیمش علی همرته و کردم

  :گفت لبخند با.نشستیم دوتایی بود،

  کردي؟ قبول خواستمو راحت که شد چی بپرسم شه ،می خب_

  یلدا نصیحتاي و ها توصیه....راستش_:خندیدم

  کنی؟ می فکر من اصالًراجب ببینم بگو حاال خب.....کنم تشکر ازش باید پس_

 می یگهد چیز یه مشغول فکرمو وسطش ناخوداگاه کنم می فکر یکم تا ولی....گاهی راستش_:کشیدم عمیق نفس یه

  شناسم نمی رو مردا هنوز مشترك زندگی سال دو از بعد کنم می احساس....دارم استرس...کنم

  بدونی خونوادم از خورده یه باید بگم، خودم از یکم خوام می امروز_:زد لبخند
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  خوبه_

  :گفت و داد دستم منورو

  بدیم سفارش اول_

  :کرد غذا،شروع سفارش از بعد

 کرد، ازدواج دوباره بعد سال دو کرد،بابامم فوت تصادف تو مامانم بود که سالم کشیدم،دوازده تنهایی خیلی تو مثل منم_

 دوروبرش رو ساله چهارده پسره یه تحمل کرد، می ازدواج که بود اولش ي دفعه نبود، زیاد سنش خیلی خانمش

 بلوغ سن وت دقیقاً  پانسیون، شدم من خارج،همین بفرستم کرد راضی بابامو خالصه دونم، نمی داشت، حق نداشت،شایدم

 احتیاجاتشم و یجوون ،به نه یا داشته حق نداشتم کاري....دیدنشون واسه حتی ایران برنگشتم سال بیست.....حساسیت اوج و

 شد زیاد یکم هک بابام سن شد، جدا تا برنگشتم......بود گرفته ازم بابامو نداشت،اون ربطی من به من نظر به نداشتم، کاري

 بابام به بدي ازهاج اگه خوام می....گفتم واست که بقیشم.....برگشتم....بذارم تنها بابامو نیومد دلم....کنه تحملش نتونست

  کنم معرفیت

  عنوانی؟ چه با_

  گفتم بهش چیو همه....دونه می_

  نیست روشن خودم با تکلیفم هنوز من کن، صبر دیگه خورده یه_

  شی؟ نمی ناراحت بپرسم سوال یه_

  دم نمی جواب نخواستم باش،اگه راحت_

  چیه؟ تو نظر سمتت برگرده کورش اگه_

  دونم نمی_: پایین انداختم سرمو متفکر

  :دادم ببینم،ادامه العملشو عکس حرفم موقع خواستم کرده،می نگاه چشماش تو و کردم بلند سرمو بعدم

  دارم دوستش_

  .بود نشده کم چشماش تو محبت از داد،چیزي تکون فهمیدن معنی به سرشو

  سمتت برگرده نده اجازه خودش به وقت هیچ شاید که کنی می اینم حساب_

 یه....نیست وشنر خودم با تکلیفم....سمتش برگردم نخوام منم شاید یا سمتم برگرده نخواد شاید که کنم می اینم حساب_

 که کارایی یاد دیگه روز یه......بشم قدم پیش خودم برم اصالً دارم، دوستش ،من اتفاقات ي همه باباي گور گم می روز

  .خوام نمی رو مردي هیچ ، هیچی که کورش گم می میفتم کرده باهام
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 وقت ره کنم، نمی عجله ولی گیرم نمی پسش.....کردم مطرح پیشنهادمو موقع بی....بود کم من صبر کنم می فکر_

  بگو بهم خودت گرفتی تصمیم

  :دادم تکون سرمو

  کنم کمتر هم آمدمو و رفت تونم می کنه می ناراحتت اگه_

 اینجوري نمک می احساس شم، می ممنونت نزنی مسائل این از حرفی فعالً اگه.......ندارم مشکلی باشه قبل مثل ،اگه نه_

  شم می گیج خیلی دارم

  داد تکون سرشو تأیید عالمت به بازم

 بپذیره،یاد چیزو همه راحت انقدر کردم نمی فکر بود، کورش کاراي مشغول م فکر تمام بودم، کشیده دراز تخت رو

 بهش رو قهحل که موقعی که بکشه،درسته پس پا نکرد قبول راحتی این به اونموقع میفتادم، هستی سر مشکالتمون

 یکمی ودمب منتظر همش دلم ته چرا دونم نمی لی و نداشتم برگشت واسه فکري هیچ که بودم ناراحت اونقدر برگردوندم

 یاد اًواقع که هرچند. میام کنار موضوع با دارم تر راحت شدم آرومتر و گذشته وقتی چند چون حاال کنه،شاید اصرار بهم

 همراه یه عنوان به زندگیش تو و من وقت هیچ کورش کنم می احساس.  گیره می گلومو بغض میفتم که کورش حرفاي

 و ونهخ تو نشست می باید که زن بودم،یه زن یه فقط براش من کرد،انگار پنهون ازم مهمو مسائل ي همه ندید،همیشه

 و نهک اعتماد بهم تونست نمی که دید می بچه خیلی منو شاید دونم رسید،نمی می شوهرش به و کرد می بزرگ بچه

 به باید هک اونجوري خودمو بودم نتونسته خوب راهنماي یه نداشتن و تجربگیم کم خاطر به منم بزنه،شاید بهم حرفاشو

 کف مچیز همه که من ولی بندازه، فاصله بینمون تا بود داده هم دست به دست اینا ي همه شایدم کنم، نزدیک شوهرم

 نباشه، مشخص ودتمخ با تکلیفت دردیه،اینکه بد تردید کشیدم، داشت،پوفی خبر مسائلم کوچکترین از کورش و بود دستم

 کورش باز اگه دونم نمی خوام،حتی می چی دونم نمی مقابلت،من طرف زندگیت،از خودت،از از خواي، می چی ندونی

  !نه؟ یا برگردم باهاش خوام می کنه اصرار بهم

 عسل که بره می زمان چقدر ولی دارم عسلو که دردیه،درسته بد تنهایی تنگه، براش دلم کرده فروکش عصبانیتم که االن

 بودن کورشی اگه شاید....مهربونه،خوبه....چی؟ علی....دونم نمی....سال؟ سال؟بیست پونزده....؟همراهم؟ صحبتم هم بشه

 لمد که چی؟االن االن ولی....بود علی انتخابم شک بدون کنم انتخاب رو یکی علی و کورش بین بود قرار اول از یا

 ور علی چشماي مهربونی و لبخند کورش همیشگی اخم جاي تونم می....کورش؟ جاي بذارم رو علی تونم می....گیره؟

 کنارم که رهدخت یه دوستی،انگار جز به ندارم بهش نسبت حسی هیچ بینمش می وقتی ولی خوبه علی.دونم نمی.....بزارم؟

 ردم یه برام بدقلقیاش ي همه با اول روز همون از.....کورش ولی.....ندارم بهش نسبت کششی هیچ!چرا؟ ایستاده،دروغ

 تکیه کردم می بود،احساس مرد نامردیاش ي همه برام،با داشت جذبه اول ،از دوست یه یا نبود بچه پسر یه وقت بود،هیچ

 بهم حواسش کردم می نگرفت،احساس ازم خبري دیگه و رفت و گذاشت محضر بعد وقتی دارم،حتی دارم،مرد گاه

 و حس اون االن ولی دور، راه از چند ،هر مواظبمه کردم می حس نداشتم، تنهایی حس نداشتم، کسی بی هست،حس

  ندارم؟ آرامش دنیا یه واسش دیگه...نداره؟ دوستم دیگه یعنی.نیست بهم حواسش کنم می فکر ندارم،
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 دیدم،اصالً  مین خودم تو بخششو توان ولی بود مردم بودم، دلخور ولی داشتم کردم؟دوستش می باید شد،چیکار لبریز بغضم

 ورشک کنار تونم می جوري شه؟چه افتاده؟می مامانش و کیارش و من بین که اتفاقایی با هست؟ برگشت واسه راهی

  !نشدنیه.....شه؟با تفاوت بی و ببینه کورش کنار منو تونه می جوري چه اون نبفتم؟ ازدواج واسه کیارش اصراراي یاد و باشم

 نمی خواستگاري و ازدواج مورد در حرفی ،هیچ قبل بود،مثل علیم داشت، ادامه همچنان هامون شنبه پنج همیاي دوره

 هب دادم می ترجیح و بودم شده چیز همه خبال بی نداره، گنجایش فکرم دیگه کردم می بودم،احساس ممنون زد،ازش

 قدرت ینا منم نکرده ازدواج کورش وقتی تا که بودم رسیده نتیجه این به خودم دل تو و خودم با نکنم،فقط فکر هیچی

 که بده پیغام یعل به گفتم یلدام به کنم، قبولش دوباره نخوام اگه اي،حتی دیگه کس سمت برم که بینم نمی خودم تو و

 خود دلیلش و نداره ازدواج واسه اي عجله که بود گفته علی ولی نیست روشن خودم با تکلیفم فعالً  نباشه،من من منتظر

 روشمس همیا دور همین از یکی تو.بیام کنار خودم با و باشم راحت بذارن فعالً بود اردواج،گفته فقط صرفاً نه بودم من

 کرده خابشانت جوري چه سروش دونم بود،نمی نچسبی خیلی دختر ولی ببخشه منو کرد،نیکو،خدا معرفی بهمون نامزدشو

 باید روشس همسر کردم می فکر من آخه وگرنه!!! ماچمیدونیم،واال"نیست نچسب دیگه کاراي تو شاید" یلدا قول بود،به

 آخر تا ولا بینن،از نمی خودشون حد در و کس هیچ که ها اي افاده و فیس دختر این از یکی نه باشه شیطنت پر دختر یه

 سروش یعنی"امید قول اس،به مسابقه نکرد،انگار صحبت کس هیچ با اي کلمه "نه و آره" جز به و بود داده لم مبل روي

  .سروشو دیگه نه و بینیم می خانمو نیکو نه بعدي ي شنبه پنج از بودیم مطمئین هممون یعنی"پر رسماً

 شده درست اقامتشون کاراي دیگه چون کشید، می پر پرنیان واسه دلم ایران، بیاد پرنیان و ساناز با ماهه یه بود قرار بهادر

 دلم ینجوريا تونستم، نمی من ولی پیششون برم منم داشت اصرار هنوز بهادر کنن، آمد و رفت تونستن می تر راحت بود

 یم بار دو یکی اي هفته داشت، پدرشو عسل حداقل بودم تنها من اگه و بود خوش کورش دیدن گدار گاه به اقل حد

 و بود شده الغر خورده یه بود، خوش دیدنش پنجره از همون به دلم من و گرفت می تحویل پرستارش از عسلو و اومد

  .بود نگذشته خوش زیاد اونم به انگار زد، می سفید خورده یه هاش شقیقه موهاي

 مدتی تو هک دادم پیغام کورش به اومدنشونم از قبل بودم،شب تدارك و تهیه مشغول اینا بهادر رسیدن از قبل هفته یه از

  .زهبری بهم آرامشم نداشتم حوصله بشه، روبرو بهادر با وقت یه نداشتم نیاد،دوست عسل بردن واسه مهمونمن که

  .پرنیان داد اجازه ساناز اگه و عسل و خودم واسه عسلم اتاق و کردم آماده ساناز و بهادر واسه خودمو اتاق

 خودش، واسه ودب شده بود،خانی شده بزرگ عالمه یه استقبالشون،پرنیان فرودگاه رفتیم امید و بلدا با رسیدن می که روزي

  :گفت امید که بودم کرده بغلش محکم همچین بودم، عاشقش بغلم، پرید خجالت خورده یه با و سمتم دوید

  شد له کن ولش رو بچه کشتی_

 بغلش بود،تو ردهک تغییر کلی داداشیم بود، شده مردتر بهادر،انگار بغل تو رفتم بعد و کرد روبوسی باهام خوشرویی با سانازم

 بعد و وسیدب شال روي از سرمو رو گونم، رو چکید کشید،اشکم پر تنهاییام ،انگار دارم پناه دوباره کردم احساس رفتم که

  :گفت لبی زیر و کرد پاك صورتم رو از اشکامو خودش دست کف با کرد،بعدم جدام خودش از آروم
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  شدي؟ ضعیف و الغر انقدر چرا....خودت؟ با تو کردي چیکار_

 بهادر بودن، ولمشغ عسل با ساناز و باال،پرنیان انداختم سرمو ،فقط بگم چیزي نتونستم همیشه، مثل بازم داشتم، بغض

  :گفت

  .رو دایی عسل این ببینم بده_

 راش،باب رفت ضعف بهادر دل کردم خندید،احساس بهش خرگوشیش دندون تا دو همون با گرفتش،عسل ساناز بغل از و

  :گفت خنده

  !سوخته پدر تو اي خنده خوش چه_

  :گفت من به رو بعد

  نیست حالیش مریبی غریبی انگار_

 سمت رفتیم و کردن، جابجاشون بهادر و امید که داشتن وسایل کلی ماشینا، سمت رفتیم باال،همه انداختم لبخند با سرمو

  .خونه

 گفت و ردک معذرتخواهی خودشم و خواب واسه برد پرنیانو رفتنشون،سانازم از بعد بودن، پیشمون یلدام و امید شب آخر تا

  :پرسیدم بهادر از بخوابه، که رفت و اس خسته خیلی

  خوري؟ می چاي_

  داري؟_

 اشاره کاناپه رو خودش کنار به دستش برگشتم،با چاي فنجون دوتا با و آشپزخونه تو رفتم شدم بلند و دادم تکون سرمو

  :گفت شونمو دور انداخت کنارش،دستشو نشستم و میز رو گذاشتم رو کرد،سینی

  ببینم بگو حاال خب_

  :پایین انداختم سرمو

  رو؟ چی_

  طالق؟ به کشید کارتون که شد چی_

  :بیرون کردم فوت نفسمو

  دونم نمی_

  دونی؟ نمی_
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  داره؟ فایده چه گفتنش شده، تموم چی همه که حاال.....بهادر گفتنش سخته واسم_

  بگو_

  :گفتم و پایین انداختم چشمام،سرمو تو بود زده کردم،زل داشتم،بازم،نگاش بغض

  قبل مسائل همون ي ادامه_

  بمونی تونستی نمی اون چی؟بخاطر عسل_

  :چکید اشکم

  بود اشتباه تصمیمم شاید....نبود خوب حالم_

  :بوسید موهامو رو

  ما؟ پیش بیاي خواي نمی......بودي شده اذیت خیلی حتماً_

  :گفتم قاطع

  نه_

  سخته خیلی بچه یه با تنها زن یه زندگیه اینجا_

  ندارم اي چاره_

  جوریه؟ چه....کیه؟ دکتره گفت می یلدا که خواستگارت این_

  گفت؟ یلدا_

  کرد تعریف ازش خیلی امیدم....کنم راضیت گفت می....خوبیه پسره گفت می....آره_

_...  

  چیه؟ تصمیمت_

  کنم ازدواج دوباره بینم نمی خودم به....تونم نمی من ولی....خوبیه پسر_

  بمونی تنها همیشه تونی کی....چی؟ که باالخره_

  کنم؟ چیکار سازه نمی عسل با دیدم دیگه روز دو اگه_

  خوبیه پسر که گی می_

  باشه داشته بچه و زن من قبل کردم می فکرشو.....بود خوب خیلی کورشم من نظر به_
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  :کشید عمیق نفس یه

  نداشت خبر هم دیگه کس هیچ که اینه جالب_

  جدایی؟ موقع بود جوري چه خونوادش العمل عکس_

  نداد اجازه بهشون کورش شایدم.....نکردن دخالتی بقیشونم....ندیدم اصالً دیگه که رو تهمینه....هیچی_

  پریسا؟ و بهراد_

 آشنات کورش با و کردم اصرار بهت که بود من تقصیر گه می....اس شرمنده خیلی بهراد.....گیرن می خبر ازم گاهی اونا_

  .کردم

  :گفت و کرد نگام دستش، دادم و برداشتم چاي فنجون روبروش،یه به زد زل متفکر

  مرسی_

 گیر نم مثل بهادرم کردم می احساس.بدم قورت بغضمو گرم چاي کمی با تونستم می شاید برداشتم، و فنجونم خودمم

  :گفت.نبود راضی من زندگی وضعیت از اونم کرده،مطمئیناً

  کردي دفاع کورش از مطمئین خیلی ببرمت خواستم می که اوندفعه_

  ازش بودم مطمئین_

  کنم می اشتباه دارم من شاید گفتم من که داشتی ایمان بهش انقدر....شد؟ چی پس_

  شد چی نم دو نمی_

 و نپایی انداختم ،سرمو بگم و کنم نگاه چشماش تو شد نمی کورش،روم سفر قبل از کردم تعریف براش چیزو همه

 هنوز دلم هخودم،اینک احساس تا بود کرده کورش که کارایی و بود افتاده که اتفاقایی از کاست و کم بی چیزو گفتم،همه

 قراریم یب هیچی برنگشته که آرامشم گرده، می بر زندگیم آرامش جدایی با کردم می فکر اینکه برعکس و قراره بی

  .پیش راه نه و دارم پس راه نه و شه می بیشتر داره لحظه به لحظه

 دوباره ردنک تعریف با که فکر اونهمه و موندم من. خوابید رفت و گفت بخیر شب حرفی،متفکر هیچ بدون بهادر اونشب

 ي هحوصل ولی نیست خوب اصالً روحیم حال فهمیدم می نیومد،خودم هم رو پلکام صبح تا.بودن آورده هجوم سمتم به

 کورش اب زندگی تو که هدفایی دنبال برم اگه کردم می فکر شدم جدا که موقعی نداشتم، مشاورم و روانپزشک و دکتر

 وانعن به نکرده بهتر حالمو تنها نه کار و درس و دانشگاه دیدم می حاال ولی شه، می خوب حالم بودم مونده جا ازشون

 عده یه قاطیه مبشین برم و بشم آماده صبح به صبح نداشتم حوصله واقعاً. زندگیم اجباراي ي بقیه به شده اضافه اجبار یه

 دارن ایدش گاهی و بینن می پاشونو جلو فقط و دونن نمی آینده و زندگی از هیچی که سرخوش و خیال بی پسر و دختر
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 پس.بدم ادامش دونستم می موظف خودمو و بودم گذاشته راهی یه تو قدم نبود، اي چاره ولی.آیندشون به زنن می گند

  .تهش ته تا ، دادم می ادامه بودم کرده انتخاب که رو راهی باید ، پریدم شاخه اون به شاخه این از چی هر بود

 فتنر که اینا بهادر کردم می فکر خودم با بود،گاهی شده پر عسل و دانشگاه و خونوادش و بهادر وجود با حسابی روزام

 ارپرست ساناز ي خواسته به خونوادش و بهادر بودن مدت تو. کنم تحمل رو تنهایی همه اون دوباره تونم می جوري چه

 عاشقش همشون که فهمیدم می کنه، نگهداري هم عسل از خودش مدت اون تو خواست ساناز و کردم مرخص و عسل

 بچه اون زا بود، شیرین خیلی بچم شد، می باز حسابی نیشش افتاد می عسل به چشمش تا که بهادر مخصوصاً شدن،

 همیشه نگارا و بود تپلی حسابی دن،لپاشم می نشون همه به موشیشونو دندون تا دو و لبشونه رو خنده همیشه که هایی

 مترسید می که بود کوچیک انقدر و اومد دنیا به ماهه هفت که اي بچه اون شه می باورش کی چکید، می آب ازشون

 مه تازگی "ماما"زد می صدام گاهی کوچولوش زبون اون با.بیاد در آب از عسلی همچین سال یک عرض در کنم بغلش

 ،دلم"ادا"زد می صدا مفهوم نا و گنگ جورایی یه اونم اسم کرد می خرجش که عشقی همه اون و بهادر اومدن با که

 ويجل که کردم می سرزنش خودمو کنه، می احساسات ابراز بهادر واسه جوري چه دیدم می وقتی بود، کباب بچم واسه

  .کردیم دریغ خودمون فکریاي بی با بچه این از و پدر داشتن حق و نایستادم کورش

 نمی اتداختن، بعق یکم و برگشتشون و بود کرده بندشون پا حسابی عسل شیرینی ولی بمونه ماه یه واسه بود قرار بهادر

  .بگیره برگشت واسه تصمیمی نتونه بهادر بود شده باعث من زندگی واسه نگرانی شایدم دونم

 کنم، رکتش امتحانات تو بتونم تا کردم می کامل دانشگاه براي و مدارکم باید من و بود اول ترم پایان امتحاناي نزدیک

 مدرکم رفتنگ و شرکت اون تو برگشتن از واقع در جورایی یه روز اون تا و بود اینا کورش شرکت تو هنوز لیسانسم مدرك

 البی شدم، دوار و گفتم اللهی بسم.شرکت رفتم دانشگاهم کالس از بعد روز یه نبود، اي چاره دیگه ولی بودم، رفته طفره

  :گفت و شد بلند پام جلوي لبخند با من دیدن با و بود نشسته میز پشت اقبالی خانم بود، خلوت شرکت

  مهندس خانم سالم_

  :گفت ، دادم جوابشو لبخند با نه، یا دونن می کورش و من جدایی از چیزي شرکت هاي بچه دونستم نمی

  برگردن؟ بدم بیرون،خبر رفتن شما پاي پیش همین بهنود مهندس آقاي.......خوبه؟ کوچولوتون_

  :گفتم لبخند با نداره، خبر فهمیدم

  دارن؟ تشریف ضیایی پور مهندس....شم نمی کارشون مزاحم....نه_

  دم می خبر بهشون االن....بله_

  :گفت لحظه چند از بعد و برداشت میزشو رو تلفن گوشی

  آوردن تشریف ستوده مهندس خانم.... مهندس آقاي_

  :گفت لبخند با و گذاشت رو گوشی بعدم
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  بفرمایید_

  :گفت لبخند با و کرد باز درو مهندس خود که اتاق سمت برم خواستم

  ورا این از عجب چه.....مهندس خانم....به به_

  کردم سالم لبخند با

  بفرمایید.....خانم سالم علیک_

 درو و شد وارد سرم پشت و کرد پذیرایی تقاضاي اقبالی خانم از ، شدم وارد کرد، اشاره اتاقش داخل به دست با و

  :گفت و روبروم بست،نشست

  چطوره؟ عسل....جون؟ دایی خبرا چه_

  :گفتم و ردم لبخند جون، دایی گفت می بهم هنوز

  شده شیطون خیلی خوبه،_

  خوبی؟ خودت_

  !بودم؟ خوب دونستم، نمی زدم، لبخند فقط

 میز رو ذاشتشگ شد، وارد بود شیرینی کوچیک ظرف یه و نسکافه فنجون تا دو توش که سینی یه با و زد در اقبالی خانم

  :گفت من جلو ذاشت می فنجونارو از یکی که همینطور مهندس. رفت و

  گیري؟ می ارشد داري شنیدم_

  یکم ترم.....شدم وارد تازه_

  کنی رهاش نصفه بود حیف استعداد همه اون با.... کردي خوبی کار_

  هبود اینجا کارشناسیم مدرك......کنم کامل مدارکمو باید ترم پایان امتحاناي واسه.....شدم مزاحمتون همین واسه_

  :گفت و زد لبخند یه

 نیتو می داشتی دوست وقت هر......خالی کارتم میز.....محفوظه اینجا همیشه کارت!.......ما؟ پیش برگردي خواي نمی_

  برگردي

  کرده پر و وقتم حسابی هم دانشگاه کالساي و عسل نگهداري ضمن در.....دونید می منو شرایط که شما_

  :گفت و داد تکون فهمیدن عالمت به سرشو

  بودي آورده خودت با و عسل کاش_
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  میام دارم دانشگاه از_

  خواي؟ می مدرکتو خب_

  کنید لطف اگه_

  کنیم؟ صحبت هم با خورده یه قبلش داري وقت_

  شده؟ چیزي_

  .نیست خوب اصالً حالش....کورش راجب......نه که جدیدي چیز_

  :داد ادامه. بدم بروز چیزي نگرانیم از نداشتم دوست نگفتم، چیزي کردم، نگاش و کردم بلند سرمو

 نگهداري درست تونه نمی هستی از.....درگیره که اینا مامانش با...... هم به ریخت حسابی اوضاعش رفتی که تو_

  .داغونه اعصابش.....کنه

  بکنم؟ تونم می چیکار من_

  :گفت بده سوالمو جواب اینکه بدون و کشید عمیقی نفس

  .......کنه می روشن سیگار با و سیگار روزا این.....نگرانشم_

  :گفت دوباره و کرد مکث خورده یه

  داشت دوستت......بودم ندیده خوب ازدواجتون اوایل ي اندازه به کورشو وقت هیچ....دونی می_

  :گفتم پرخاش کمی با بودم، عصبی

  کنم نمی باور من_

  شد نمی رو اون به رو این از رفتنت با نداشت دوستت اگه_

  :گفتم انصافی بی با

  کنه مین فرقی کورش واسه من نبود و بود..... کرده کالفش خونواده با درگیري و بچه نگهداري....شده زیاد مشکالتش_

  :گفت و کشید پوفی

  هاین جفتتون روز و حال همین واسه.....شقید کله دوتون هر.....خودمی دختر مثل هم تو ولی گم می اینو ببخشید_

  بودم کورش ي خونه تو که وقتی از بهتر اقل حد.....خوبه که من روز و حال_

  :گفت منو سمت گرفتش بعد و گشت توش کم یه و برداشت میز روي از موبایلشو و زد مهربون لبخند یه
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  بود؟ عکس این تو که اس ترمه همون االن این_

 گرفته ونبچش اومدن دنیا به مناسبت به پریسا و بهراد که اي مهمونی تو کورش منو از بود عکس یه کردم، نگاه و عکس

  :گفت دایی. بود مشخص کامالً چهرمون تو نشاط از این و خندیدیم می دل ته از داشتیم دومون هر بودن،

  نخندیدي؟ اینجوري وقته چند بگو راستشو_

 نداختما سرمو. بود اطرافیا دلخوشیه واسه و نمایشی همه هام خنده دیگه بود مدتها بگم، دروغ تونستم نمی که خودم به

  :داد ادامه نگفتم، چیزي و پایین

 هم که زیهچی این....دارید دوست رو همدیگه تا دو شما....ندیدیم خندشو دیگه ما رفتی تو وقتی از کالً دیگه که کورشو_

  یتونزندگ از کنید استفاده....روزه چند دنیا مگه....گیرید می سخت خودتون به دارید چرا....حاال هم بود مشخص موقع اون

  :گفتم کالفگی با

 حبتص باهام برادرم دونه یه مدتها کورش از دفاع خاطر به حتی نشد، کنم، حفظ زندگیمو که کردم سعیمو ي همه من_

 زندگی واسه نشدم ساخته من گه می بهم اومده اومدن کوتاه همه اون بعد....کردم؟ می باید چیکار دیگه کرد، نمی

  ؟.کردم می باید چیکار.....گفتم می چی من.....مشترك

  :گفت و زد لبخندي

  مونده توش خودشم کرده خریتی یه اون_

 ، بودین شاهد شما....نبودم کاراش از کدوم هیچ درجریان من.....اول روز همون از.....کرد پنهون ازم چیزو همه همیشه_

 ایدب جوري چه من......خوامت نمی گه می برگشته بعد.....بودم راهش به چشم چقدر من ترکیه بود رفته وقتی دیدین

  داشتم می نگهش

 دردشو تا شدي می گیر پی کاش.....اومدي نمی کوتاه راحت کاش ولی....دارم قبول حرفاتو ي همه من....داري حق_

  بفهمی

 نتخابا پاي اگه هنوزم کورش.....جون دایی ببینید.....بدم ادامه تونستم نمی من دیگه موقع اون کرد، نمی فرقی بازم_

 اول شقع عشقی هیچ "که فهمیدم رو جمله این معنیه واقعاً  کورش زندگی تو من....کنه می انتخاب و سوگل بیاد وسط

  "شه نمی

 مبریز بود دلم تو چی هر بود شده باعث انگار دایی مهربون لبخنداي بود، کرده فوران هم با احساسم و صبر انگار

  :گفت و خندید بیرون،آروم

 هوس یه فقط سوگل.....کورشه اول عشق سوگل گفته کی ولی....شه نمی آدم اول عشق عشقی هیچ که دارم قبول منم_

 اساحس فکرو اختیار جوري چه بوده بلد کامل زن یه عنوان به فقط اون.....کرده فروکش زود خیلی که هوس یه.....بوده
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 عشق مولیکن نرم رو تو که گم می اینارو نکن فکر......نداره سوگلو دیدن چشم کورش....بگیره دست تو رو بچه پسر یه

  .......بودي تو کورش اول

  :داد دادم،ادامه تکون طرفین به حرفاش رد عنوان به سرمو پوزخند با

  گذره می بچش دیدن از حتی.....گذره می ازت داره خودت خاطر به که داره دوستت انقدر_

  خواست نمی رو بچه اون اولم از کورش_

  :گفت و زد مهربونی لبخند

 تمام با.......کنار کشیده خودشو که نشی اذیت خواد می فقط کورش.........بدم نشونت چیزي یه بنداز یادم رفتن از قبل_

 تاذی تو که کنه می مردونگی داره که گم می بهت دارم ولی تو به دم می همش واسه حقو من و کرده که اشتباهاتی

  اشتباهه کارش من نظر به که چند هر ، نشی

  .کرد می عصبیم حسابی کورش مورد در حرفی هر بودم، کالفه حسابی. دادم تکون سرمو و کشیدم پوفی

  :گفت و شد بلند جاش از دایی

  بیا پاشو_

  کجا؟_

  خودته کار میز تو....خواي؟ نمی مدارکتو مگه_

  :گفتم لب زیر و کورش،آروم اتاق سمت رفت شدیم، خارج اتاق از هم دنبالش،با و شدم بلند

  نرسه سر وقت یه_

  برگرده تا بره می زمان ها، پروژه از یکی سر ،رفته نه_

 ،بابینیم تو زد بود شده ترکیب سیگارش بوي با که عطرکورش بوي در دم همون از داخل، رفت و کرد عز7با و اتاق در

  :گفت دایی که در دم همون بودم واستاده تردید

  همینجاس بدم نشونت خواستم می که هم چیزي اون بیا.....واستادي؟ دیگه،چرا بیا_

 یزم روبروي درست عسل، ي شده قاب عکساي از پر دیوار یک شد، نمی باورم شدم، اتاق وارد سرش پشت اضطراب با

  :گفت دایی ، دیوار به بودم مونده مات.کورش کار

  عزرائیله با حسابم اینجا آوردمت بفهمه اگه_

  :گفت میزو پشت رفت دایی. بودم عسل عکساي و دیوار مات هنوزم من.خندید و
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  ببین اینم بیا حاال_

 یکی کیی لبخند با دایی بود، عکس قاب تا سه میزشم رو سمتش، رفتم دادم می حرکتشون سختی به که پاهایی با

  :گفت لبخند با مختلف،باز حالتاي من،تو از عکس تا سه.من به رو برگردوندشون

  میز رو خوابونه می همرو میاد که هم غریبه......دیوار به بزنه اینارو داد نمی اجازه غیرتش دیگه _

 دنبال ادمی بیاره در سر من کار از اینکه براي کورش کردم می فکر همیشه من بودم، شده گیج کشیدم، عمیقی نفس

 مین رو بچه این اول از که اون آخه باشه، میون در اونجوري ي عالقه کردم نمی فکرشو اصالً برش، می خودش با عسلو

  .کرد نمی نگاهشم حسابی و درست حتی بود اومده دنیا به که هم موقعی خواست،

  :گفت سمتمو گرفت و برداشت کورش میز رو از دستمال یه لبخند با دایی.کردم پاك دستم کف با اشکامو

  گرفته سیگار بوي دیگه دستماالشم تحفه_

  : گفت منو میز سمت رفت بعد

  .دار برشون بیا تو همین گذاشته مونده،مدارکتو نخورده دست اینجا هنوز هم شما میز_

 ودمخ عوالم تو حسابی کنم، داغون هم با ماشینو خودمو نزدم که بود خدایی ، رسوندم خونه تا خودمو جوري چه دونم نمی

 روبروي ازب کیارش بود، نقیض و ضد رفتاراش کنم، تحلیل و تجزیه خودم واسه و کورش کاراي تونستم بودم،نمی غرق

 بره، رو از شرب این نبود قرار اینکه مثل نداشتم، بهشو کردن فکر ي حوصله بود، نشسته ماشینش تو آپارتمان ورودي در

 میزو رو اشتگذ بشقاب یه واسم ساناز بودن، ناهار سر اینا بهادر باال، رفتم و پارکینگ تو بردم و ماشین بهش جه تو بی

  :گفت

  برسی کردیم می صبر وگرنه میاي دونستیم نمی کنم، گرمش واست تا بشین بیا_

  :گفتم و زدم لبخندي زور به

  خوابه؟ عسل......ندارم ،اشتها جون ساناز نکنه درد دستت_

  شدن هوش بی جفتشون کردن بازي پرنیان با انقدر آره_

  بکشم دراز کم یه رم می کنه می درد سرم من ببخشید_

  باش راحت_

  :کرد می نگام موشکافی با داشت که بهادر

  کنه؟ می درد چرا سرت..... شده؟ چی_

  دونم نمی_
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  اینجا بشین بیا.... ترمه_

  بعداً  بذار بهادر بده خیلی حالم_

  :گفتم لب زیر و انداختم بود خواب غرق که عسل به نگاه یه.بستم درو و عسل اتاق تو رفتم و نشدم اجازش منتظر دیگه و

  عسلم؟ گذره می چی بابایی دل و فکر تو دونی می تو_

 بود کیفم تو هک آبی ي شیشه ته با و آرامبخش قرص یه و زمین رو انداختم بالش یه و کشیدم پوفی بودم، درگیر خودم با

 می رژه چشمم جلوي بودم دیده کورش اتاق تو خودم و عسل از که عکسایی تک تک.کشیدم دراز زمین رو و خوردم

  .رفت

 نشده فرصت که بودم گفته دروغ خودم به مدت این تموم تو بود، توش کورش از عکس تا چند هنوز برداشتم، گوشیمو

 ودمب زده زل کردم، بازشون بودم، کرده فرار کار این زیر از جوري یه بار هر و بودم نخواسته واقع در ولی کنم، پاکشون

 همه وجود با که ما شد؟ خراب چیز همه چرا شد؟ اینجوري که شد چی"زدم می حرف باهاش دلم تو و کورش عکس به

 القاتشونم و سوگل مورد در کورش حرفاي از چقدر که بفهمم تونستم نمی "کردیم، می زندگیمونو داشتیم مشکالت ي

 می سح چرا دونم دروغه،نمی گه می سوگل مورد در که جیزي هر کردم می فکر نداشتم، باورش درسته،دیگه ترکیه تو

 خشک خالقا طبق و بود آروم من کنار کورش درسته ، نشده سرد هنوز که بوده بینشون آتیشی عشق یه گذشته در کردم

 من به حسش کردم می فکر عاشقمه، که کردم نمی احساس کنارش وقت هیچ من ولی کرد، می محبتم بهم خودش

 اینکه ود،ب شده تردیدم باعث کورش کار اتاق تغییرات بود، شده تزلزل دچار باورام خورده یه حاال ولی وابستگیه، فقط

 ضعیتو این از داد می نشون حرکاتش جورایی یه بود، عجیب واسم کنه روابطمون بهبود واسه حرکتی بود نکرده سعی

 تیشنارضای از من خواست نمی حتی میومد نظر به که اینجور حتی و داد نمی بروز چی هیچ ظاهر در ولی ، نیست راضی

  .بفهمم چیزي

 با بود، دهش سنگین کوه مثل سرم بود، بد خیلی حالم شدم که بیدار.برد خوابم تا عکسش به زدم زل و کردم فکر انقدر

 دهخوابی زیادي من و بود شده غروب میومد، بیرون از ها بچه صداي شدم، بلند جام از و مالوندم پیشونیمو دست کف

 در خودش از غریب و عجیب صداي کلی و کرد باز برام دستاشو بود بهادر بغل تو که عسل. رفتم بیرون که اتاق بودم،از

. رفتمشگ بهادر بغل از و گفتم بخیر عصر پرید، مغزم از کننده ناراحت فکراي ي همه انگار نشست، لبم رو لبخند آورد،

 شستم و تمصور دادم، بهشون تنقالت خورده یه عسل خوراکیاي سبد از و آشپزخونه تو بردم جفتشونو و زدم صدا پرنیانم

  :گفت بهادر.نشستم کنارشون و نشیمن رفتم و ریختم چاي تا سه و

  بودي؟ خواب مدت این تمام_

  شد سنگین خوابم همین واسه خوردم قرص بودم، درد سر ، آره_

  بود؟ شده چت_
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  :بگم جزئیات با چیزو همه نداشت هم لزومی کنم، پنهون ازش رو چیزي نداشت دلیلی کشیدم، عمیق نفس یه

  کورش دایی شرکت بودم رفته_

  :گفت تعجب با بهادر

  چیکار؟ بودي رفته اونجا_

  داشتم الزمشون ترم پایان امتحاناي واسه...بود دستشون مدارکم_

  بشی؟ ناراحت انقدر چرا حاال_

  :گفتم و باال انداختم هامو شونه

  شدیم جدا ما نداشتن خبر شرکت هاي بچه چون شاید نبود، خوب حالم دونم نمی_

  بود؟ خودشم_

  بزنه سر پروژه به بود رفته....نه،_

  :گفت ساناز.داد تکون سرشو تأسف با نگفت،فقط چیزي دیگه بهادر

  مونه نمی باقی ازت چیزي دیگه که کنه ناراحتت انقدر کورش مورد در اي مسئله هر باشه قرار اگه_

  :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه باز

  رفتم می نباید اصالً  شاید....دارم خاطره خیلی شرکت اون از من_

  :گفت آروم خیلی صداي با بهادر

  گرفتم می واست مدارکتو رفتم می من بودي گفته اگه_

  :گفتم و زدم بهش مهربون لبخند یه

  .تره سخت تو واسه دونستم می_

  :گفت آرومی همون به باز بهادر

  بینم می که رو تو وضعیت ولی ، برگردم باید دارم، کار کلی اونجا.....ترمه نگرانتم_

  :گفتم و کردم قطع حرفشو لبخند با

 می رب چی همه باز خودمو تو رم می اي لحظه من.....نزن بهم زندگیتو ي برنامه تو.....نیست چیزیش که من وضعیت_

  خوبه حالم من....اولش جاي سر گرده
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 هم کاري درواقع کنه، عوض من خاطر به زندگیشو شرایط بهادر نداشتم دوست ولی نبود، خوب حالم گفتم، می دروغ

  :گفت.نمیومد بر دستش از واسم

  کردم رزرو جا هفته آخر واسه....بلیط دنبال بودم رفته امروز_

  :گفتم لبخند با

  .ندارم هم مشکلی....خوبه حالم.... راحت خیالت ولی.... شه می تنگ واستون دلم_

 به دش می حس کامالً خالیشون جاي خونم تو رفتنشون از بعد رفتن، اینا بهادر و رسید باد و برق مثل هم هفته آخر

 رب و دور و بود کرده مراعات بهادر خاطر به بود وقت چند ببره، و عسل و بیاد جمعه خواد می گفت کورشم که خصوص

  .کنم مخالفت بازم تونستم نمی دیگه نبود، پیداش عسل

 ادشبدم،آم تحویلش کورش به خودم بودم مجبور نبود پرستارش چون کردم، آماده و عسل کامل نارضایتی با جمعه روز

 الي و کردم باز و پایین در زد، آیفونو زنگ.داد می خبر اس.ام.اس با رسیدنشو ساعت رسید، ساعت سر کورش و کردم

 بود قرار که عهدف هر دادم، فشارش بغلم تو بوسیدمشو پوشوندم،آروم عسلو کاله و پالتو و رفتم و گذاشتم باز آپارتمانم در

 کردم دبلن که بگیرنش،سرمو ازم قراره و بینمش می بود آخر بار انگار ، داشتم و حس همین بگذرونه کورش با روزشو

  :گفتم و کردم بغل و عسل و شدم بلند کنه، می نگامون داره و ایستاده در الي سینه به دست کورش دیدم

  اس آماده...سالم_

 گذاشتم ساکو و کردم روشن رو ورودي در جلوي چراغ سمتش، رفتم و برداشتم عسلم وسایل ساك ، داد تکون سرشو فقط

 ولی تداش دوستش و بود باباش داشت، حق شاید کرد، می احساسات ابراز واسش داشت بغلم توي از عسل ، پاش جلوي

 ردم،ک بلند باشه،سرمو من واسه عسل احساسات ابراز ي همه داشتم دوست ناخوداگاه بود، گرفته لجم چرا دونم نمی من

 عسل رفتنگ واسه کم؟دستاشو مدت همین تو یعنی بود، شده سفید هاش شقیقه رو موهاي بیشتر موند، ثابت روش نگام

  :گفتم بغلشو دادمش نارضایتی ،با بلند

  میاریش؟ کی_

  :گفت بوسیدش می آروم آروم و کشید می بو عسلو گلوي زیر داشت حس کلی با که همینطور

  بکنم دل ازش در دم همین وقت اینهمه بعد نداري که توقع_

 همون با کنه، خرج احساسات همه این مقابلش کردم نمی فکر ، بودم ندیده عسلو با کورش برخورد حاال تا داشتم، بغض

  :گفتم گلو تو بغض

  پرسیدم سؤال یه فقط من_
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 اشکمو نکهای واسه کنم، مقاومت جلوش این از بیشتر بود،نتونستم خورده جا لحنم از انگار کرد، نگام و کرد بلند سرشو

  :گفتم خونه آشپز سمت رفتم می که همینطور و برگشتم نبینه

  بیارش خواستی وقت هر...ام خونه شب تا امروز من صورت هر در_

 سرمو و ردمک پاك اشکامو سریع و آشپزخونه تو رفتم کردم، می حس حضورشو نرفته، که فهمیدم می ولی نگفت، هیچی

 آروم دايص با بعد و اومد کورش عمیق نفس صداي بعد لحظه چند کردم، گرم ظرفا ي بیهوده و دلیل بی کردن جابجا با

  :گفت

  سخته؟ واست دوریش روز یه تحمل_

_...  

  ؟ بیام کنار وضعیت این با داري توقع من از طور چه پس_

  :گفتم کنم نگاش اینکه بدون

  زدي پسش خودت ، نخواستی رو بچه این خودت تو_

  :گفت بود کشیدن داد به نزدیک تقریباً که بلندي باصداي

  فهمه می چیزو همه اون......نگو بچه جلو مزخرفاتو این_

 بغلم، وت گذاشتش مقاومت بی کورش کردم، باز براش دستامو سمتشو رفتم گریه، زیر زد کورش صداي ترس از عسل

  :گفتم لرزون ي چونه همون با منم

  گم؟ می دروغ_

  :گفت موهاشو تو کشید هاشو پنجه

 هنش دلخور وقت یه که جونت داداش خاطر به ماهه دو.....کنی می باز دهنتو و بندي می چشماتو.....گی می چرت.... آره_

 تحویلم اتومزخرف این بچه جلوي نگفتم چیزي و بستم دهنمو و اومدم کوتاه که ماه دو از بعد حاال ، ببینم دخترمو نذاشتی

  دي می

  دیدنش واسه نداشتی اصراري هم تو_

  :گفت حرص با

 همیشه که همونجوري.....باشم باید که همونجوري شم می ببعد این از ولی.....فهمی نمی..... نیست خودت دست_

  بشی زده توهم شده باعث همین و اومدم کوتاه زیاد جلوت متأسفانه.....بودم

  :گفت و زد چنگ بغلم از حرص با عسلو بعدم
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  مونه می پیشم شبم_

  .پایین رفت ها پله از سرعت با و

 ونستمد بود،می سخت خیلی واسم عسلم از شدن دور اینا بهادر رفتن از بعد شد، بلند هقم هق و رفتم وا در پشت همون

 می یوقت نبود، خودم دست ولی....میاد کوتاه من خاطر به فهمیدم می جورایی یه کردم، انصافی بی کورش به نسبت

  .گرفتم می جبهه آگاه ناخود دیدمش

 در نای قراره کی دونستم نمی داشتم، گله آدما ي همه از بود، پر جا همه از دلم برد، خوابم تا ریختم اشک انقدر اونشب

 نبود، وبخ حالم نیاورد، عسلو شبم کرد، عمل حرفش به ،کورش بشه آروم خورده یه زندگیم نابسامون وضعیت و دري به

 زشا بودم حاضر گرفتم، تماس کورش با خیلی نداشتم، سکوتشو تحمل داشت، وهم واسم تنهایی تو خونه انگار

 قوت واسم خواب تو حتی حضورش انگار ببرش، دوباره صبح و بیارش شب حداقل بیاره، عسلو ولی کنم معذرتخواهی

 و کار سر هر می رود صبح دونستم می نیاوردش، هم صبح نداد، جواب گوشیشو و کرد لج کورش متأسفانه ولی بود، قلب

 بود رکتش تو بهراد، به زدم زنگ نداشتم، صبر نداد،دیگه جواب تلفنشم نیومد، بیارش،ولی موقع همون دادم می احتمال

  :دادم جوابشو گرفته بغض صداي با

  کردي ما یاد عجب چه....خانم ترمه سالم به به_

  سالم_

  :شد نگران شنید که صدامو

  ترمه؟ شده چی_

  شرکته؟ کورش_

  :گفت متفکر و آروم لحن یه با

  شده چیزي.....نیومده امروز ، نه_

  :شد بلند هقم هق

  افتاده اتفاقی عسل واسه.....ترمه؟ شده چی_

  :گفتم هق هق همون با

  .....تونم نمی دیگه....شدم خسته دیگه خدا به.....کنه ولم بگو.....برداره سرم از دست بگو.....نامرده......بهراد نامرده_

  کرده؟ کاري باز شده؟کیارش چی بگو گم می بهت_

  :گفتم حرفاش به توجه بی
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  برداره بچم سر از دست بگو....نمونده برام هیچی دیگه گرفت، ازم زندگیمو چیز همه_

  میایم االن بخور آب لیوان یه.....اونجا میام پریسا با اآلن من....باش آروم ترمه کنی می سکته داري_

 میقیع نفس حرص با بهراد و کرد بغلم در دم همون از پریسا رسیدن ریختم،وقتی اشک فقط پریسا و بهراد اومدن تا

  :گفت و کشید

  چی؟ یعنی بازیا بچه این.....؟ تا دو شما بین خبره چه باز_

  :گفتم بلند صداي با

  بازي؟ بچه گی می ،تو کنم می دق دارم من.....نیست خبري هیچ....برده بچمو_

  :گفت حرص با بهراد

  باشه بچش با بخواد داره حق.....باباشه نیست که هیوال......برده که برده خب_

  :گفت حرص با پریسا

  ....بینی؟ نمی حالشو.....بهراد_

 ورنگش نذاشته ماهه دو گه می....داره سهمی یه بچه اون از اونم.....کنه می خودخواهی داره ترمه.....گم می واقعیتو_:بهراد

  بچش واسه شده تنگ دلش....ببینم

  کرد قبول....کن مالحظه اینجاس داداشم که تایمی این تو گفتم....کردم صحبت باهاش من_

  مسافرت بره روزي چند دخترش با خواد می.... کنه جبران مدتو این خواد می اونم حاال_

  :گفتم دستمو تا دو تو گرفتم سرمو

  ببینمش نذاره دیگه خواد می.... ببینمش ذاره نمی دیگه_

  کنه جدا مادرش از رو بچه تونه می مگه....دیوونه؟ حرفیه چه این_:پریسا

 ودشخ عسلو جواب بگو....پاشه خونم بگو بهش....کشم می خودمو دیگه دفعه این قرآن به.....بهراد کشم می خودمو من_

  بده باید

  :گفت تشر با بهراد

  دیگه نداره قشقرق اینهمه... باشه تنها بچش با خواد می روز دو....گی؟ می چیه مزخرفات این_

 شارف افت شد باعث و بود شده علت بر مزید هم عصبی فشار و بودم نخورده چیزي قبل روز شد،از سیاه چشمام جلوي

  .بشم ولو مبل ترین نزدیک رو و کنم پیدا شدید
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  :گفت حرص با پریسا

  بهش؟ اینجوري کردي حمله هم تو که کنه می اذیتش کم شعور بی کورش اون....شد؟ راحت خیالتون حاال_

  :گفت زد می هم آبو لیوان تو قنداي که همینطور بهراد

 می شلوغش زیادي داره ترمه......ببینش خواسته... شده تنگ بچش واسه دلش.....چیه؟ اذیت.....حرفیه؟ چه این_

  .ره می در عسل واسه جونش جوري چه کورش دونیم می خوب که تو و من دیگه....کنه

  :گفت پیشونیمو رو گذاشت دستشو پریسا

  دکتر ببریمش بیا......یخه خیلی بهراد_

  :گفت حرص با بهراد. نداشتم مخالفت العملو عکس قدرت ولی شنیدم می صداشونو

  دارن لجبازي و مکش کش هم با بچه تا دو مثل وقته چند ببین....دیگه آوردن در شورشو_

  حرفاس؟ این وقت االن_

  نزدیک بیارم ماشینو برم من تا کن تنش لباسشو_

 دستمو و برداشت میز روي از کرد،کلیدمو تنم مانتومو سختی به دهنمو تو ریخت قاشق با قندو آب از خورده یه پریسا

  :گفت آروم پریسا نشستیم که ماشین تو پایین، رفتیم هم با سختی به گردنشو دور انداخت

  داره گناه خدا به نمیاد، خوش خدارو....بیاره برداره بچشو بگو بهش بزن زنگ بهراد_

  :برداشت گوشیشو و بیرون کرد فوت صدا با نفسشو بهراد

 آخه...دهش بد حالم من نه......ترمه ي خونه روبروي خیابون تو کلینیک بیا پاشو......؟ تو کجایی....مار زهر و سالم...الو_

 ینم نخیر....میاري خودت با داري می بر بچرم....کردي غلط تو....حساسه بچش رو چقدر این دونی نمی تو شعور بی

  بیفت راه سریع......کرده غش....تونه

 و تزریقات اتاق بردنم سریع کرد، خبر دکترو و گرفت فشارمو انتظار اتاق همون تو من دیدن محض به کلینیک پرستار

  .ردب خوابم بعد لحظه چند بود دکتر به بهراد ي توصیه البته که قوي آرامبخش آمپول یه و سرم یه با معمول طبق

 بود زده زل و بود زده تکیه تختم روبروي دیوار به کردم،کورش باز که چشمامو شدم، بیدار که بود گذشته چقدر دونم نمی

 اندازه تونم نمی دلخوریم برگردوندم،واسه ازش رومو بهم، بود زده زل نگفت،همینطور هیچی شدم بیدار دید بهم،وقتیم

 آروم صداي اب.کنم نگاش و بیفته بهش چشمم نخوام دلتنگی همه اون با حتی که اونقدر خیلی، بود، زیاد کنم، تعیین

  :گفت

  باشم؟ بچم با روز چند نیست من حق یعنی_
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  "دادي می خبر بهم باید "که گذشت ذهنم از نگفتم،فقط هیچی

  :گفت دوباره تخت، ي لبه رو نشست و شد نزدیکم

 فهمم نمی نم.....بفهمی حالمو خواستم می فقط....کنم اذیتت خواستم متأسفم،نمی....بشی نگران انقدر کردم نمی فکر_

  نیست مهم من واسه عسل کنی می فکر چرا تو

  :گفتم بغض با

  من واسه بذار عسلو.... داري رو هستی تو_

  :گفت بعد لحظه زد،چند پوزخند یه

 همه این با.....کنه پر کدومتونو هیچ جاي تونه نمی.....هستی ولی.... کنه پر تورو جاي خورده یه بتونه شاید عسل_

  ...؟.نتونی شه می باعث من دیدن که بگی بهش چی خواي می....باشه

  :گفت گرفته خیلی صداي یه با و کشید عمیق نفس یه

  مرده؟ باباش بگی بهش خواي می_

 که شاشکی چشماي به نگاه یه بود، نگذشته فکرم از چیزي همچین هم صد در یک حتی کردم، بلند سرمو تعجب با

  :گفتم و انداختم کنه کنترلشون داشت سعی

 اگه..... ارهد هیجان چقدر بینت می وقتی که بینم می.....کنه انتخاب تورو اون...... یا....بگیریش ازم ترسم می فقط من_

  باشم که ندارم اي بهونه دیگه.....نیستم دیگه منم نباشه عسل

 داره خوب مامان یه وقتی نیست حقش....بسه شد جدا ازت که هستی همون.....کنم نمی جدا ازت اونو وقت هیچ من_

 حال این تو خواستم نمی...خودش پیش بردش پریسا االن....بشه محروم وجودت از نیست حقش....بشه دور ازش

  میارمش خونه رفتی.....ببینت

  :گفت و شد بلند جاش از

  بکشه سرمتو بیاد کنم صدا پرستارو رم می_

  :رسیدپ بود، ایستاده در کنار کورش ، شدم بلند جام از کشید، سرمو و اومد پرستار بعد لحظه چند بیرون، رفت اتاق از

  خواي؟ می کمک_

  خوبم نه_

  :گفتم کرد،آروم باز برام ماشینو بیرون،در رفتیم کلینیک از هم با
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  رم می آژانس یه با_

 دستت سپرمشب عسل دنبال بریم بشین بیا....باشم داشته اعتبار واست آژانس راننده یه ي اندازه به هنوز کنم می فکر_

  برم بعد

  :ماشین،گفت تو نشستم

  حالی؟ بی اگه بیارمش فردا تونم می....کنی؟ نگهداري ازش بتونی که هست خوب اونقدر حالت_

  شم می خوب ببینم عسلو_

  :گفت لب زیر بعدم.داد تکون سرشو تأیید عالمت به و زد لبخند یه

  عسل بحال خوش_

 بودم، یدهشن ازش رو جمله این هم دیگه بار یه شنوم، نمی کرد می فکر بودم بسته چشمامو و بودم داده تکیه سرمو چون

  .کرد می حسودي خودش هاي بچه به و بود مونده ها بچه مثل انگار هستی، مورد در البته

 و تابک تو سرم فقط بود، شده آزاد مسائل ي همه از فکرم که داشتم درگیري انقدر شد شروع که ترمم پایان امتحاناي

 پیشش بیاد وقت تمام عصر تا صبح از ام خونه خودم که وقتایی حتی بودم خواسته هم عسل پرستار از.بود پروژه و درس

 می اديزی زمان و بود شده سخت کردنش کنترل و بود شده شیطون و بود افتاده راه تازه برسم، درسام به بتونم من تا

 ریخته مبه و داغون ي قیافه دیدنم،با اومدن زده سر علی و یلدا و امید بودم، درگیر حسابی که روزا همین از یکی.خواست

 جور و جمع خورده یه نشیمن تو از کارامو هاي ریزه خورده فقط کنم مرتب و خودم نبود وقت کردم، باز براشون درو

 خورده یه داشت سعی علی ولی ، خنده به کردن سرمو رو انداختم شالم یه شروعم، دیدن منو ي قیافه تا رودرواسی کردبی

 کدومم هیچ گرن که بلند، و آزاد ي مردونه پیراهن مدل بلوز یه با بودم پوشیده گشاد ي پیژامه یه آخه کنه، کنترل خندشو

 و کردم می آزاد آزاد فکرمو بپوشم، راحت لباس هام پروژه رو کردن کار موقع داشتم عادت نداشت، همخونی هم با

  :گفتم یلدا به رو.کارم رو ذاشتم می تمرکزمو

  زیاده سرت از همینم مهمونی بري که سرزده.....کوفت_

  مهمونیه؟ اینجا گفته کی حاال_

  :گفتم یلدا به نشست، کنارش و رفت علیم ، شد ولو نفره تک راحتی مبل یه روي تعارف بی امید

  کنم عوض لباسامو برم من تا کن درست قهوه یه خودتون برا_

  :گفت علی

  بیرون بریم دنبالت اومدیم شو حاضر....کنی پذیرایی خواد نمی_

  بدم تحویل باید مهم ي پروژه یه فردا پس........دارم کار عالمه یه من...خبره؟ چه بیرون_
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  :گفت و کرد بغل رفت می راه تاتی تاتی داشت آروم که عسلو یلدا

 مین عقب کارت از رفتن بیرون ساعت سه ، دو به....کردي زندونیش خونه تو اس هفته سه....داره گناهی چه بچه این_

  مونی

  :گفت و گرفت یلدا بغل از و عسل و شد بلند امید

  ها داري شیشه بار رفته یادت اینکه مثل خانم یلدا_

  :گفت یلدا. کنم تجسم بودن مادر نقش تو رو یلدا تونستم نمی خندیدم،

  شده باز چه نگاه نیششو.....بخندي آب رو_

  :داد ادامه امید به رو بعد

  کنم آمادش اتاقش تو بیار رو خاله عسل این_

  :گفتم علی به رو عسل، اتاق تو رفتن دوتایی

  زوریه اینکه مثل_

  :خندید

  نیستی دیگه که هام شنبه پنج....شی؟ نمی کسل خونه تو شینی می انقدر....خوبه هم خودت ي روحیه واسه_

  شه می آزاد وقتم خورده یه بدم تحویل هامو پروژه_

  بده مرخصی خودت به ساعت دو یکی حاال_

  :گفتم و دادم تکون سري

  ذارم می تنهات ببخشید_

 تونیک اون ندید از شد بد حالم خودم انداختم، خودم به آیینه تو نگاه یه بود، گرفته دلم بشم،خودمم آماده تا اتاق تو ورفتم

 حکمم موهامو بودم، گرفته دوش تازه خوشبختانه کشیدم، سرم از شالو سریع. منگلی گل شال و زرد شلوار و اي قهوه

 آیینه وت نداشتم، عادت اینجوریم ي قیافه به کردم، پیاده صورتم رو قشنگ آرایش یه مدتها بعد و کردم جمع سرم باالي

 شال یه با یموا سورمه پالتوي روش و پوشیدم سفید اسکی یقه بلوز یه با و تنگ جین شلوار یه زدم، خودم به لبخند یه

 بود ییسوغاتیا کردم، می استفاده بود اول ي دفعه پالتومو و کردم،کیف ست اي سورمه مخمل کیف و اي سورمه شفید

 تو نم،ک انتخابشون تا سمتشون رفت نمی دستم وقت هیچ ولی داشتم دوستشون بود، آورده ترکیه از واسم کورش که

 اي سورمه رجی هاي چکمه سریع نکنم عوض لباسامو و نکنم لج خودم با اینکه واسه گرفت، دلم کردم، نگاه خودمو آیینه
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 خورده یه یدنپوش لباس موقع بودن، درگیر عسل اتاق تو هنوز یلدا و امید بیرون، زدم اتاق از و برداشتم کمد تو از اسپرتمو

  :گفت و کشید سوت یه لبخند با دید منو وقتی علی کرد، می اذیت

  کنی می درست قیافتو اونجوري چرا واردي انقدر که تو خب.....دختر کردي چه.....خودمونه خانم ترمه همون این_

  ندارم تمرکز کارم رو نپوشم اونارو کارمه، لباس اونا_

  :گفت و زد چشمک یه و خندید

  بودي شده هپلی.....میومد بهت زشتیش ي همه با هم اونا خداییش ولی_

  .کردم بغلش و پوشوندم کالهشو و پالتو فقط بود، کرده آمادش تقریباً, کنم کمک یلدا به تا عسل اتاق تو رفتم و خندیدم

 براي.نمک مخالفت شد نمی و بودن راضی همه ولی نبود، جالب زیاد نظرم به سرما اون تو ، دربند رفتیم امید پیشنهاد به

 یرینش عسل کردیم، انتخاب داشت هیتر و بودن کشیده تلقی چادر روش که تختارو از یکی نخوره سرما عسل اینکه

  :گفت و کرد من نزدیک خورده یه خودشو علی بود، گرم باهاش سرشون حسابی همه و کرد می کاري

  کنیم؟ صحبت خورده یه شه می گرمه عسل با سرشون ها بچه که موقعی تا ترمه،_

  شده؟ چیزي_

  :گفت و زد لبخند

  بزنیم مقد یکم بریم یلدا به بسپر عسلو موافقی اگه.....کنم صحبت موردش در تو با باید ولی نیست مهمی چیز_

 یشپ حواسش همه که اومد می نظر به اینطور قیافش از و خندید می عسل به که همونطور امید بدم جوابشو خواستم تا

  :گفت عسله

  هست عسلی به حواسمون ما باشید، راحت شما_

 هامو مهچک و پایین اومدم تخت از و برداشتم کیفمو بودیم، کرده عادت امید کاراي این به دیگه خندیدیم، دوتاییمون

  :گفت علی پوشیدم،

  بشینیم؟ دیگه تخت یه رو بریم یا بزنی قدم داري دوست_

  بهتره بشینیم اگه ، سردمه خورده یه راستش_

 بود تهگرف لرزم دقیقه چند همون به داخل، برم تا داشت نگه برام چادرشو و دیگه تخت یه سمت رفت و داد تکون سري

  .نشست روبروم و خواست چاي سینی یه گارسون از علیم. بردم لذت حسابی چادر داخل گرماي از و

  :گفت و ریخت چاي باریک کمر استکاناي تو هردومون واسه آورد رو چاي که گارسون
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  :گفتم مکث لحظه چند از بعد پایین، انداختم کردي؟سرمو فکر پیشنهادم راجب....ترمه_

  تونم نمی فعالً گفتم منکه_

  :گفت و کرد من و من یکم

 شده رفشح ي همه....شه نمی متأسفانه ولی بدونمش سر کردم سعی خیلی....کنم ازدواج زودتر داره اصرار بابام..... ببین_

 هش می اگه خوام می.....شدم خسته تنهایی از خودمم ضمن در....کنم اذیتش عمري آخر نمیاد دلم منم راستش....همین

  کنی فکر مسئله این به تر جدي خورده یه

 چیز، یچه به و چیز همه به کورش، کاراي و حرفا به پیشنهادش، به کردم، می فکر علی حرفاي خودم،به تو ، بودم ساکت

 به که بودمن جربزه پر زناي اون از بدم، ادامه تنهایی تونم نمی همیشه دونستم می بود، سخت واسم خیلی گیري تصمیم

 اذیت حسابی نبودش تو که بودم حامی یه دنبال همیشه میومد یادم وقتی از بکشم، بیرون آب از خودمو گلیم بتونم راحتی

 آیا ولی نم،ک تکیه مرد یه به داشتم احتیاج بود، زیاد زنانگیم بودم، زن من شدم، می اذیت داشتم که االن مثل شدم، می

 کورش هب تعهدي دیگه اینکه با کنم، تکیه علی به دادم نمی اجازه خودم به داشتم، باشه؟شک علی تونشت می مرد اون

 بچه به هاینک حسادتاش، یاد افتادم، می کورش اخم یاد چرا دونم نمی سرم تو بیاد خواست می علی فکر تا ولی نداشتم

 نوم اگه حتی دونستم، می بعید کنه؟ تحمل من کنار رو دیگه مرد یه وجود تونست می کرد، می حسودي خودش هاي

 کورشو احتینار تحمل بگم، دروغ خودم به تونستم نمی کنه، تحمل کنارم رو علی نتونه که بود حسود اونقدر خواست نمی

 غیر واسش وراییج یه ببینه دیگه کس کنار منو بخواد اینکه هضم دونستم می ولی نداشتم برگشتش به امیدي نداشتم،

 کردم، می رفک که خودمم نه،به کورش ولی بپذیره و مسائل این تونه می و نداره عشق توقع ازم علی دونستم می ممکنه،

 می دونستم مین نبود، داشتن گاه تکیه فقط ازدواج علی، مقابل باشه تونه می چی العمالم عکس کنم تضور تونستم نمی

 ودممخ به بدم، رو علی نیازاي جواب تونم می دونستم نمی کنم، تحمل بودن شوهر جایگاه تو رو اي دیگه کس تونم

 پیچیده لیخی اردواج ي مسئله.شوهربپذیرم عنوان به رو کسی زودي این به حداقل بتونم دونستم می بعید داشتم، شک

 زن مدت هی که کسی واسه ولی بود، تر راحت خیلی گیري تصمیم مجرد دختر یه واسه شاید بود، ساده دوستی یه از تر

 چهی وجودم تو که من واسه مخصوصاً بود، سخت دوباره انتخاب کردن، جایگزین نبود راحت بود کرده تجربه و بودن

  .کردم نمی احساس کورش به نسبت تنفري

 کردن فکر ي اجازه بهم و بود کرده گرم سرشو چاییش خالی استکان با ساکت هم علی بودم، فکر تو بود زیادي مدت

 "کردم کرف خودم با مهربونش، لبخنداي اون از ، زد لبخند یه باز بیرون، اومدم فکر از فهمید کردم، بلند که سرمو.بود داده

  :گفت و شد تر عمیق لبخندش آوردم، زبون به بلند فکرمو که نشدم متوجه "بود داداشم اگه شد می خوب چه

  بود؟ جوابم االن این _

  !هان؟_

  آره؟ کنی، قبولم همسر عنوان به تونی نمی یعنی باشم داداشت داري دوست اینکه_
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  :گفتم و زدم تلخ لبخند یه

  گیره دلم هنوز من....نیستی غریبه که تو_

  زدم می حدس باید_

  نگی چیزي اینا یلدا به دلیلم از کنم خواهش شه می_

  :خندید

  ازش؟ ترسی می_

  کنه نمی درکم_:خندیدم

  :گفت خنده با

  بگم؟ چیزي یه دوستانه تونم می منفیه جوابم که حاال_

  حتماً _

 فقط ذارن......نیست زنا مثل مردا صبر بگم پرده بی باید و مرده یه اون باالخره......نکن دست دست داري دوستش اگه_

  بشه جایگزینت کسی نیاز روي از

  :گفتم اشکی چشماي با

  چیه من به نسبت کورش حس نیستم مطمئین حتی من.....بوده من جایگزین یکی همیشه_

  :گفت مهربون لبخند یه با

  داره دوستت.....مطمئینم من ولی_

 می رچیکا اینجا اون خوردم، من،جا به زده زل و داده تکیه درخت یه به اخم با که دیدم کورشو اومدیم، پایین که تخت از

  :گفت اخم همون با بود، شده ترسناك قیافش کردم، نگاش فقط کرد،

  کجاس؟ عسل_

  :گفتم آروم عصبانیه، حسابی بود مشخص کنم، آرومش خواستم

  سالم_

  :کشید داد

  بمونه خونت تو ذاشتم نمی روزم یه مزاحمته دونستم می...کجاس؟ عسل گفتم_
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 ، اوتتف بی کردن، می نگامون داشتن بودن اونجا سرد هواي اون تو که کمی تعداد همون ، انداختم بر و دور به نگاه یه

  :گفت بلند و نذاشت که بگم، چیزي خواستم و دادم قورت بغضمو سینمایی، فیلم یه مثل درست

  بکن خواي می غلطی هر برو بده منو دختر بشنوم، صداتو خوام نمی شو، خفه_

  :وگفت سمتمون اومد امید پایین، اومدن اونور تخت از یلدا و امید

 رد رو خروجی راه و آورد بیرون بغلش از عسلو حرف بی کنی؟کورش می ریزي آبرو چرا.....خبره؟ چه کورش، باش آروم_

 اومد لدای کورش، دنبال دوییدن امیدم و علی زمین، رو نشستم گریه با همونجا و رفتم حال از استرس از من گرفت، پیش

  :گفت و سمتم

  اینجاییم؟ ما فهمید کجا از این_

  :گفت حرص با یلدا دادم، تکون طرفین به ندونستن عالمت به سرمو

 لوشج درست چرا.....دیگه شده شیر ضعفته و غش همین خاطر به.....کنی؟ می چیکار تو که داره ربطی چه اون به اصالً_

  نمیستی؟ وا

  :گفت باز یلدا زانوهام، رو گذاشتم سرمو فقط و نگفتم هیچی یلدا، این داشت خوشی دل چه

  .شد خونده لباست ي فاتحه زمین رو از شو بلند_

  :گفت دستمو داد آب لیوان یه نشستیم، تخت رو و رفتیم کرد، بلندم و گرفت بازومو زور به

  بود خونت دم دنبالت اومدیم.....عوضیه کیارشه اون کار نکنم غلط_

  :کردم پاك اشکامو و گرفتم گاز لبمو

  !بگیرن؟ ازش عسلو نتونن اگه_

  .نگفت چیزي و کرد نگام حرص با

 ضخم، لبش ارکن و بود پاره لباسش ي یقه رسید، هم علی فاصله یکم با و اومد داشت بغل عسلو که امید بعد دقیقه چند

  :گفت و خندید بهش بودم زده زل تعجب با

  بود حقم کنم فکر ، نیست چیزي_

  کورشه؟ کار_:یلدا

  کرده خودزنی...نه_:امید

  :گفت من به رو بعد
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  خدا به نداره تعادل......کردي می زندگی دیوونه این با جوري چه تو_

  :گفتم علی به رو آروم

  شد اینجوري من خاطر به.... ببخشید_

  بود خودم تقصیر کنم فکر....بابا نه_:خندید

  :گفت علی به رو امید

  !نه؟ یا بود راست گفتی کورش به که چیزایی اون حاال_

  :گفت خنده با علی

  داد نمی رو بچه کورش گفتم نمی اگه یعنی......کنم داري راز نتونستم ، ببخشید_

  :گفت پایین، انداختم سرمو بهم، زد زل پرسوال نگاه با امید

  روانی؟ اون به چسبیدي کردي ول احمقو این تو_

  :گفت و خندید علی

  روانیه؟ از بهتر احمق یعنی_

 رد ابجو من به تو خاطر به ترمه"بگی مرتیکه به برداري اینکه نه دادي می نشون خودي یه اونجا نبودي احمق اگه_

  "داده

  :کشید جیغ یلدا

  چی؟_

  یلدا آروم_:علی

  :گفت حرص با یلدا بود، پایین سرم فقط من

 بده بچشو.....تو نه من نه بیاري اسمشو خدا به....کرده؟ اذیتت کم روانی این.....ترمه خدا به کشمت می....کردي غلط_

  ..برداره سرت از دست گمشو بره ببره برداره

  :گفتم بغض با

  کنی نمی کسی به ها توصیه این از دیگه بیاد، دنیا خودت ي بچه بذار_

  :گفت علی گریه، زیر زدم و
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  زنیم می حرف بعد بشه آروم بذار....نیست خوب حالش االن ترمه....کن کنترل خودتو خورده یه یلدا_

 هر کردم، می عادت خواب نظمی بی این به داشتم کم کم دیگه بود، زده سرم به بیخوابی که بود شبایی از یکی اونشبم

 ود،ب شده فراموش کالً که دانشگاه کاراي و پروژه بود، من خواب خوردن هم به رو تأثیرش اولین افتاد می که اتفاقی

 می کرف چون خوندم می فقط ، نداشتم خوندن درس واسه هم اي انگیزه بود وقت خیلی نداشتم، کارامو واسه الزم تمرکز

 کالسا رس میان الکی که عالفی هاي بچه این ي همه مثل بشم منم بار یه بذار گفتم خودم با اونشب بخونم، باید کردم

 نقص یب و کامل باید چی همه کنم می فکر که همینه من مشکل اصالً باشه، کامل نباید چی همه که همیشه رن، می و

  .بشه اجرا

 پروژه کردم خواهش ازش و زدم زنگ ده می انجام دانشجویی کاراي دونستم می که سابقم همکالسیاي از یکی به صبح

  .دیدم نمی خودم تو و دادن ادامه توان فعالً کنه، کامل برام منو تموم نیمه ي

 رونبی که جلسه سر از بود، شده راحت فکرم شد، برداشته هام شونه رو از بزرگ بار یه انگار دادم که امتحانمو آخرین

 ، بود لعس پرستار الهه مطمئیناً بود، خونه ي شماره خوردن، زنگ به کرد شروع بالفاصله کردم، روشن گوشیمو و اومدم

  :دادم جواب سریع

  خونه میام دارم جون، الهه سالم_

  نیست خوب حالش عسل خانم، ترمه تر سریع خدا ترو_

  :گفتم دویدم می دانشگاه پارکینگ سمت به که همونطور کردم، می سکته داشتم جا در کرد، می گریه داشت

  شده؟ چی_

  میاره باال همش بده، حالش دونم، نمی_

  .رسونم می خودمو االن کن امادش_

 که رو اشکایی و مبود گرفته ضرب فرمون رو فقط مستأصل سنگین، ترافیکم متأسفانه و بود زیاد خونه تا دانشگاه مسیر

 دهفای اینجوري ، نه بردم، می جلو ماشینو وار مورچه و کردم می پاك دست کف با ریخت می چشمام از میون در خط یه

  :کرد،گفتم می گریه داشت هنوز برداشت، رو گوشی الهه گرفتم، رو خونه ي شماره نداشت،

  آژانس به بزن زنگ شه، می دیر برسم تا ترافیکه، ، الهه_

  نفرستادن ماشین هنوز خانم، زدم زنگ_

  سیم؟ بی تاکسی_

  زدم زنگ همشون به_

  بکنم تونم می چیکار ببینم بذار_
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  :گفت رومآ ولی برداشت رو گوشی اول بوق همون بود، ما ي خونه نزدیک تقریباً اینا امید شرکت گرفتم، امیدو ي شماره

  بنده دستم زنم، می زنگ بهت ترمه،_

  :گفتم نبود جیغ به شباهت بی که صدایی با

  نکن قطع خدا ترو امید،_

  گوشی دقیقه یه_

  :گفت نگران صداي با بعد لحظه چند

  شده؟ چی_

  بهش؟ برسونی خودتو تونی می ترافیک، تو موندم بده، عسل حال_

  مگه؟ شده چی...بره می زمان برسم تا دکتر، آوردم یلدارو نیستم، شرکت من_

  :گفتم هق هق با

  کرد می گریه داشت بده، حالش گفت می الهه ولی دونم، نمی _

  بهت دم می خبر بفرستم، تونم می رو کی ببینم بذار_

  :وردخ زنگ تلفنم لعنتی ترافیک اون تو گذشت قرن چند مثل من واسه که بعد دقیقه چند کرد، قطع رو وگوشی

  امید؟ شد چی_

 باهاش تو....کنه؟ چیکار دونه می خودش راحت، خیالت دکتره اون ببینه، منو شرکت بود رفته.....پیشش ره می داره علی_

  باش تماس در

  :گرفتم رو علی ي شماره بالفاصله و کردم قطع رو گوشی

  ترمه؟ جانم_

  :بود کن خورد اعصاب دیگه وضعیت این تو آرامش این

  علی؟ رسیدي_

  برسم تا کنه چیکار گفتم پرستارش به تلفنی.....رم می دارم ، داد خبر بهم االن امید خوب دختر_

  شه؟ می خوب_

  باش آروم بشن، بزرگ تا دارن زیاد روزا این از ها بچه ولی.....ندیدمش هنوز منکه_:خندید
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  بود خوب که صبح....شده؟ اینجوري چرا_

  (...) بیمارستان بیا مستقیم تو.....گم می بهت رسیدي حاال...گفت چیزایی یه الهه_

  :تمگف سمتشو دویدم بود، ایستاده اورژانس در جلوي گریون چشماي با که دیدم رو الهه رسیدم که بیمارستان به

  .شد؟ چی_

  :پایین انداخت سرشو

  تو برم ندادن اجازه.....تو رفتن باهاش دکتر آقاي...دونم نمی_

 خواستم رسوند، بهم خودشو اتاق در جلوي بود شنیده صدامو که علی برسم تا بود، داده نشونم که قسمتی سمت دویدم

  :گرفت جلومو که تو برم

  کجا؟_

  ببینم عسلمو خوام می_

  :گفت همیشگیش آرامش همون با

  شه نمی سرشه، باال دکتر االن.....بینیش می آروم، هیس_

  دیگه؟ دکتر دست دادیش چرا....؟ نیستی دکتر خودت تو مگه_

  کنه می معاینش داره متخصص نیستم، اطفال دکتر منکه_

  :گفتم قراري بی با شنیدم، می اتاق تو از عسلو زدن نفس نفس و سرفه صداي

  علی ببینمش خوام می _

  :گفت و بست درو و اومد بیرون اتاق از علی

  بشه تموم کارشون بذار ، بینیش می_

  علی؟ شده چی دخترم _

  :گفت بده جوابمو اینکه بدون علی

  برسونه خودشو تا نزدي زنگ کورش به بده حالش فهمیدي که اول همون چرا تو_

  ببینم عسلو خوام می گم می... نیست حرفا این وقت االن علی_

  :پایین انداخت سرشو
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  دیگه دقیقه چند_

  شه؟ می خوب_

  :گفت اطمینان با

  شه می خوب_

  :گفت و رفت الهه سمت به بعد

  سرش باال هستیم ما.... خانم الهه برو دیگه شما_

  :گفتم و گرفتم رو الهه دست مچ

  بچم شده چش بگو تو.....گه نمی که این_

  :گفت علی نگفت، چیزي پایین، انداخت سرشو استرس با الهه

  دم می توضیح واست من بره الهه بذار_

  :کشیدم جیغ

  شده؟ چی بگو گم می_

  وردهخ قرص تا چند اینکه مثل....کیفش سر رفته عسل ، نبوده حواسش خانم الهه......بیمارستانه اینجا هیس،_:علی

 با نیمه، و سال یک ي بچه یه "خورده قرص و الهه کیف سر رفته عسل"کنم تحلیل تجزیه حرفاشو تا کشید طول یکم

  :کشیدم جیغ الهه سر حرص

  کردي؟ قبول مسئولیت چرا نداشتی عرضه که تو.....کردي؟ می غلطی چه اونجا تو پس_

  :گفت هق هق با الهه

  شد پرت حواسم شد، بحثم نامزدم با تلفن پاي.... نشد بیشتر دقیقه پنج خانم خدا به _

 هب بودم زده زل فقط مبهوت و مات نداشتم، هم زدن جیغ ناي دیگه بودم، رفته حال از تقریباً راهرو کنار نیمکت روي

 اب علی شد، بلند هقم هق دفعه یه ،"!دادم؟ می دست از عسلو اگه "داد می جولون فکرم تو هی جمله یه فقط روبروم،

 و دکر باز آبو بطري یه در و نشست کنارم شد،علی دور آروم آروم ازمون حرف بدون بره، که گفت الهه به سر ي اشاره

  :گفتم و سمتم گرفتش

  بخور این از یکم_

  عسلم...علی_



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴١ 

 

  :کرد بسته و باز آروم اطمینان معنی به چشماشو

  کردم صحبت دکترش با....خوبه_

  :گفت. زدم پسش دست با دهنم، سمت برد رو بطري خودش دادم، تکیه سرم پشت دیوار به سرمو

  گذاشتم جا خودمو مال و اومدم اي عجله.....ترمه؟ دي می بهم گوشیتو_

 انتومم جیب از گوشیمو.نکنیم توجه بود شدش مشت دست تو که اي گوشی به که بودیم حواس بی انقدر هردومون و

 تشد همون با و همونطور نداشت، تمومی که بود وصل کجا به من اشکاي این دونم نمی دستش، دادم و آوردم بیرون

 کنارم.توش دسرون جیبم کناز از گوشیمو آروم و برگشت بعد دقیقه چند شد، دور ازم و شد بلند.هام گونه رو چکید می اولیه

  :گفت و نشست

  شی می بهتر بزنی سرم یه.... پایینه خودتم فشار_

  علی خدا ترو کن ولم_

 سرمو بار نگینیس تحمل قدرت گردنم نبود، مهم کثیفیش و تمیزي واسم دیگه بودم، شده ولو تقریباً بیمارستان نیمکت رو

 پوست رچقد من"چرخید می مسئله یه رو فقط فکرم چکید، می فقط صدا بی نداشت، اومدن بند قصد اشکامم نداشت،

 تموم طاقتم یگهد شدم، نمی بند دنیا این تو روزم یه اومد می عسلم سر بالیی اگه بودم، رسیده نتیجه یه به فقط"کلفتم

  !خدا بود شده

 هر در شد، یم تسکین باعث شاید دونم نمی بود، روون دقیقه به دم که بکنه تونست می کمکی چه اشکا این دونم نمی

 ببینم، سلوع بودن نداده اجازه هنوز. نداشتم بگیرم جلوشو اینکه قدرت من دیگه چیز هر یا بود ضعف ي نشونه اگه صورت

 چپ رفت، می رو قدم بودم کشیده دراز روش من که نیمکتی همون جلوي علی. بود غوغا درونم ولی بودم آروم ظاهر در

 رسیدهپ علی از و عسل حال و بود زده زنگ باري چند امید کردم، می دنبال شو رژه چشمم با منم چپ، به راست راست، به

  .بود بد واسش استرس وضعیت اون تو نگه، یلدا به چیزي بود گفته بهش علی بود،

 یکی اب داشت دورتر یکمی کردم، دنبال حرکتشو راهرو، انتهاي سمت رفت و برداشت دست رفتن رژه از علی دفعه یه

 کتراد از زدم حدس بود، مرد کیه،یه دیدم نمی و بود علی پشت مقابلش شخص داد، می دست و کرد می علیک و سالم

 رو شده ولو اینجوري همراشه که خانمی دیدن می همکاراش اگه نبود خوب علی واسه شاید آشناست، باهاش که باشه

 حرکت من متس به دوتایی و رفت کنار مرد جلوي از علی نشستم، نیمکت رو و شدم بلند سختی به بیمارستان، نیمکت

 نبود، ردارب شوخی دیگه دفعه این مطمئیناً دادم، می جوابشو باید چی گرفتم، گاز لبمو بود، کورش ،! من خداي واي کردن،

 شدم، لندب جام از سمتم، اومدن دوتایی گونم، رو شدن رها باز کنم کنترلشون بودم کرده سعی سختی به که رو اشکایی

 گریه ینا دست از خودمم شد، دار صدا گریم باز دیدمش محضینکه به بود، ایستاده دورتر یکم علی و بود بروم رو کورش

 و داشتم کورش از رو حسابی تشر و توپ یه توقع صورتم، رو گذاشتم دستامو بودم، شده خسته وقتم بی و وقت به هاي

 کورش بغل تو بغلش، تو کشیدم و گرفت بازومو فقط ساکت و حرف بی اون انتظارم خالف بر ولی دادم، می حق بهش
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 مبدن بود، کرده باز سر هم با یهو مدتم این ي فروخورده بغضاي تموم انگار فهمیدم، می رو واقعی هق هق معنی تازه

  .کرد می تیک تیک کورش بغل تو مونده بارون زیر هاي جوجه مثل

  :گفت گوشم کنار آروم

  خوبه حالش گه می که دکتر.....باش آروم هیس_

  :گفتم هق هق با

 ودمب پیشش اگه بودم من اگه.....خوام نمی مدرك دانشگاهو......خوام نمی درسو این دیگه اصالً.....منه تقصیر همش_

  شد نمی اینجوري

  بوده اتفاق.....حرفیه؟ چه این....هیش_

  :گفت و داد نوازش پشتمو آروم

  دیدش؟ شه می حاال_

 با که لیع به چشمی زیر خجالت با کردم، می فکر دوتاییمون العمالي عکس به داشتم تازه حاال بیرون، اومدم بغلش از

  :گفتم کورش به و انداختم نگاه یه کرد می نگام لبخند

  فهمیدي؟ کجا از تو_

  تو موبایل با.....کرد خبرم علی_

  :گفتم علی به رو

  مرسی_

 کورش د،دا حرفمو جواب قشنگ لبخند یه با فقط بودم، علی مدیون اینو من و بود بزرگی قلب قوت واسم کورش بودن

  :گفت علی به رو دوباره

  ببینمش؟ شه می_

  ببینمش من نذاشتن هنوز_:گفتم

  :گفت مهربون کورش

  ذارن نمی معلومه کنی می تو که ضعفی و غش این با_

  ببینیدش برید....برده خوابش تازه_: علی

  :کرد اضافه من به رو و
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  نکنید صدا سرو دید می قول اگه_

 دوباره یدنشد محض به نیفتاده، اتفاقی هیچ که انگار بود، خوابیده راحت و آروم دخترم عسل، سر باال رفتیم هم با دوتایی

 کورش. ادمد فشارش محکم و دهنم رو گذاشتم دستمو نکنه بیدارش گریم صداي اینکه براي افتاد، راه لعنتی هق هق این

  :کرد حلقه بازوم دور دستشو

  چیه؟ واسه گریه دیگه خوبه، حالش که االن_

  :دادم تکیه شونش به سرمو بدم، دست از بودنشو گاه تکیه فرصت تونستم نمی بود نزدیکم انقدر وقتی

  نیستم واسش خوبی مامان_

  :گفت و داد تکون طرفین به سرشو

 که اي مسئله هر کالً.....دیدم عمرم تو حاال تا که هستی مامانایی بهترین از یکی تو.....شده ثابت بهم.....مخالفم_

  .......نداري حرف توش تو باشه درگیر باهاش احساسات

  :گفت و گرفت وسطیش و اشاره انگشت تا دو با بینیمو قبلناش، عادت به بعد

  گیري می کم دست خودتو_

 شه،با خواست می چی هر دلیلش حاال کرد، می رو استفاده نهایت بودن هم با فرصت این از من مثل داشت اونم انگار

 که چند هر و فرصت این نداشتیم دوست کدوممون هیچ شاید و کرده، نزدیک بهم رو ما دیگه بار یه که بود این مهم

  .بدیم دست از باشه کوچیک

  :گفت آروم کرد، باز بازوم دور از دستشو و کشید عمیق نفس یه کورش

  نمونده روت به رنگ کن، استراحت یکم خونه برو تو ، هستم پیشش من_

  :گفت لبخند با باال، انداختم سرمو فقط حرف بی

  کردي؟ پیداش کجا از.....خوبیه دوست علی این_

  امیده ي عمه پسر_

  نیست امید شبیه چرا پس_

  دونم نمی_

  شه می پیدا کم دوست مدل این زمونه این تو_

  کردي؟ الشش و آش همین واسه_
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  :خندید آروم

  کرد می فرق قضیه اونموقع_

  :گفتم لجاجت با

  فرقی؟ چه_

  :گفت شیطنت پر لبخند یه

  اس فهمیده گم می همین واسه......کرد توجیحم خودش شد، حل بود، ناموسی قضیه_

  کرده کمکم خیلی حاال تا_

 بذار......بشی چیک تو چیک باهاش زیادي خانم یه عنوان به شما بینم نمی دلیلی من ولی خوبیه، خیلی دوست اینکه با_

  کنه رفاقت امید همون برا

  .گه می چی فهمید نمی خودشم کردم، نگاش چپ چپ

  :گفت لبخند با معمول طبق سمتش، برگشتیم هردومون ، زد باز نیمه در به ضربه چند آروم علی

  دیگه برم ندارین کاري من با اگه.....عسل مامان حال هم بهتره عسل حال هم اینکه مثل شکر خدارو_

  :گفتم سمتشو رفتم

  دادم زحمت بهت خیلی....علی ممنونم واقعاً_

  !حرفیه؟ چه این_

  :گفت و کرد دراز علی سمت دستشو لبخند با کورش

  کنم جبران بتونم اهللا انشا_

  :گفت من به اشاره با و زد چشمک یه لبخندش با همراه علی

  شد رو اون به رو این از اومدي وقتی از......باش داشته خانمو ترمه این هواي جبران جاي به_

  .انداخت من به نگاه یه و خندید کورش

 گرفته مدست تو آروم و عسل دست تخت، کنار صندلی رو کورش و نشستم عسل تخت ي لبه روي من علی رفتن از بعد

 چشمام باز شد، کباب بچم واسه دلم کنن، پیدا رگشو بتونن تا بودن کرده سوراخ سوراخ دخترمو دست جاي چند بودم،

  :گفت و باال آورد چونمو دیگش دست با و دستامون رو گذاشت دستشو کورشم که رفت می شدن اشکی سمت به داشت

  کردي؟ گریه انقدر نشد خشک بدنت آب.....میاري؟ کجا از اشکو همه این تو فهمم نمی من_
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  کردن چیکار کوچولوش دستاي با ببین_

  مونه نمی ازش اثري هیچ دیگه ي هفته تا ضخما این.....خوبه حالش که کن شکر خدارو_

  :گفت و کرد نوازش دستمو پشت شستش انگشت با آروم بعد

  !ترمه_

  :گفت گه،آروم می چی ببینم که کردم بلند سرمو

  بود شده تنگ خیلی برات دلم_

  !شد؟ ،می!بوده؟ تنگ منم دل که گفتم ،می!گفتم؟ می باید چی پایین، انداختم سرمو دوباره

  :گفت آروم صداي همون با

  گردي؟ می بر_

 دلم حرف هب خواستم می اگه گلوم، زیر بود گذاشته پاشو جوري بد لعنتی تردید این دونستم، نمی بازم نگفتم، هیچی

 می رهغ چشم بهم و راهم جلوي بود گرفته دستشو عقل اسم به چیزي یه ولی ، کردم می قبول همونجا باید کنم گوش

 می هشدار همب ترس اسم به چیزي یه ولی داشتم اعتماد بهش دلم ته هنوز حتی اینکه با داشتم، دوستش اینکه با رفت،

 روزا،با همون رارتک از ترس گذاشتمشون، سر پشت سختی به که روزایی از ترس تکمیله، ظرفیتت دیگه نکن، خطر که داد

 عقل ارب اولین براي شاید دادم، گوش عقل حرف به و گرفتم نادیده دلمو ي خواسته دادم، تکون طرفین به سرمو تأسف

  :گفتم آروم دادم، ترجیح احساس به و

  تونم نمی دیگه_

  :گفت فقط حرفم جواب تو و کشید عمیق نفس یه

  داري حق_

 ردش راحتی همین به حاال چرا دونم نمی ولی بودم، کورش گذاشتن پیش پا همین منتظر فقط دلم ته شاید اونروز تا

 کنم ترمیم جوري یه خوردمو ضخم غرور داشتم احتیاج شرایط اون تو شاید گم می خودم با کنم می فکر که حاال کردم،

  .بود همین بدونم خودم اینکه بدون ردم جواب دلیل ترین اصلی شاید و

 زا ماشینمو ره می بعد گفت و رسوندم خونه تا خودش و کنم رانندگی نداد اجازه بهم کورش کردن مرخص که عسلو

  .میاره بیمارستان

 و کردم درست عسل واسه سبک سوپ یه که داشتم ضعف احساس و بود خراب حالم انقدر خونه به رسیدن محض به

 قربون کمی با و زد می صدام ناله با و کرد می باز چشماشو گاهی فقط بود، گیج هنوز عسل کاناپه، رو شدم ولو بالفاصله
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 کههمین خستگی و ضعف شدت از دونستم می هم، رو بذارو چشمامو کردم نمی جرأت خوابید، می دوباره من ي صدقه و

  .باشم خبر بی عسل حال از خواستم نمی و بره می خوابم ببندم چشمامو

 و زیونتلوی کاناالي کردم شروع و مبل رو دادم لم و اومدم بیرون کش دراز حالت از بشه کم گیجیم شدت از اینکه براي

  .کردن پایین و باال

 باز درو هاینک بدون درو پشت رفتم بود، نزده آیفونو زنگ کسی کردم، تعجب شد، بلند در زنگ صداي که بود شب آخر

  :گفتم کنم

  بله_

  :بود کورش صداي

  آوردم ماشینتو.....ترمه کن باز_

 هی خودمم نظر به زد، پوزخند و انداخت بهم نگاه یه کردم، باز درو و انداختم سرم روي و برداشتم جالباسی رو از شالمو

 چاکت تا سه دو بودم، ولو بغلش تو یکبار دقیقه چند هر امروز که مخصوصاً ول، و شل حجاب این بود مسخره خورده

  :فتگ لب زیر آشپزخونه سمت رفت می که همینطور میزو رو انداخت و سوییچ و تو اومد من تعارف بدون بود، دستش

  !کنه؟ می بازي رو چی نقش لچک این دقیقاً االن دونم نمی_

  :گفت شنوم می من بشه مطمئین اینکه واسه بلندتر یکمی بعد

  !درازي؟ دست از کنه می جلوگیري االن این مثالً_

 بیرون، ودب ریخته شال پشت و جلو از موهام ي همه بود، مسخره خیلی گفت، می راست انداختم، خودم به نگاه یه آیینه تو

 جذابیتی و زیبایی هیچ داغون و درب ي قیافه اون با که درسته نما، بدن کامالً ایستادم می نور تو اگه و بود نازك لباسمم

 به قدراون البته کرد، محافظت چیزي از شد می پارچه وجب یه اون با نه ، حجاب گذاشت شد می نه اسمشم ولی نداشتم،

 نوازشاي و دناکر بغل اون خودمه، زضایت با باشه مطمئین که ایه اندازه تا من به نزدیکیش بدونم که داشتم اعتماد کورش

 قسم تونستم می و بود، دلداري واسه صرفاً و بود دیده درموندگیمو و استیصال شدت که بود این واسه فقط بیمارستانم تو

 تو فتمر تره، ضایع اینجوري دیدم ولی بردارم سرم از و شال خواستم می. نبود حرکاتش تو شهوتی و منظور هیچ بخورم

  :گفتم و آشپزخونه

  کنی؟ می چیکار_

  بده بهم تخته و چاقو یه_

  چیکار؟ خواي می چاقو_

  خرابه خیلی روت و رنگ اوضاع....گرفتم جیگر_
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  :بهم کشیدم قیافمو

  متنفرم جیگر از من......دونی می که تو_

  کنه می تحملت ایندفعه من خاطر به ولی متنفره تو از جیگرم_

  خورم نمی من_

  !برسی؟ بچه اون به باشی داشته جون باید....کنم می مجبورت_

 مورد وسایل رهباالخ تا کرد بسته و باز کابینتو دراي و کشید بیرون هارو کشو انقدر من حرف به نسبت تفاوت بی خودش

  :گفتم حرص با کرد، پیدا نیازشو

  بخوابم خوام می من_

  زنم می صدات شد که حاضر بخواب برو_

  :گفتم طعنه به

  بره نمی خوابم دارم مهمون وقتی_

  :گفت و کشید و گرفت بینیمو نوك و خندید لحنم به

  عسلم مهمون نیستم، تو مهمون من_

  :گفت و کرد دستی پیش که بدم جوابشو خواستم و زمین کوبیدم پامو حرص با

  گرفتی بیمارستان بوي ، پیف پیف...بگیر دوش یه برو غرغرا این جاي به_

 حال سر که کرد می اذیتم داشت داد، می لباسشویی پودر و صابون بوي ، کشیدم بو و گرفتم انگشت با لباسمو تعجب با

 ايلباس اون کردن عوض واسه بود راه بهترین این ضمن در و داشتم احتیاج اساسی دوش یه به خودمم خب ولی بیام،

  :گفتم دوباره.نما بدن

  خورم نمی جیگر من کنی، می خسته خودتو_

  .نگفت چیزي و خندید

 شده ربهت کلی حالم موهام، دور پیچیدم حوله یه هم شال جاي به و پوشیدم تر مرتب لباس یه اساسی دوش یه از بعد

  :گفتم هطعن با باز کرد، می خورد گوجه داشت و باال بود زده آرنج تا لباسشو آستیناي کورش شدم، آشپزخونه وارد. بود

  کردي؟ نمی کارا این از قبالً_

  :گفت کنه نگام اینکه بدون
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  بده انجام واسم اینکارارو و برسه بهم بود نفر یه قبالً_

  :داد ادامه و چشمام تو کرد نگاه بعد

  دیگه مجردیه زندگی_

  :گفتم دهنمو تو گذاشتم و برداشتم میز رو از نون تکه به بود، چیده میزو و بود کرده سرخ جیگرارو

  چطوره؟ هستی_

  !بپرسی؟ حالشو اومد یادت عجب چه_

  :داد ادامه.بشه عوض هوام و حال خواست می انگار بود، شوخ بیشتر نداشت، طعنه لحنش

  باباش عین......بود مجبور ، نداشت اي چاره یعنی.....کرد عادت کم کم.....کرد می قراریتو بی خیلی اوالش_

  نداشتم مشکلی اون با منکه...پیشم آوردیش می خب_

  :گفت و زد لبخند

  خوابه می کنارش ذاره می میاره درش شبا ، کرده قایم بالشش زیر عکستو_

  :گفت.کشیدم پوفی

  بشین بیا.....کنم ناراحتت خواستم نمی خیال بی_

  خورم نمی جیگر من_

 و مگرفت. سمتم گرفت و کرد درست لقمه یه و بروم رو نشست خودشم صندلی، رو نشوندم زور به و گرفت بازومو

  :سمتم گرفت و داشت برش دوباره جلوم، بشقاب تو گذاشتمش

  کن تمومش و بخور سریع بشی خالص دستم از خواي می.....ندارم دست رو لجبازي تو من دونی می که تو_

 دارم یچ کردم می فکر وقتی زدم، گازش حرص با و گرفتم رو اقمه کنم، مقاومت مقابلش تونم نمی دونستم می واقعاً

 وجهگ زور به خورد، می اشتها با خودش و خندید می حرکاتم به و روبروم بود نشسته کورشم زدم، می عق واقعاً خورم می

 سامون روس یکم رو آشپزخونه و کردم جمع و شدم،میز بلند میز پشت از و خوردم اي لقمه چند مخلفات کیل و خیارشور و

  :گفتم بود، داده لم مبل رو خبال بی کورش نشیمن، تو برگشتم کنمو بیدارش نیومد دلم ولی بود آماده عسل سوپ ، دادم

  باش راحت_

  :خندید

  راحتم_
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  بخوابم خوام می من_

  هست عسل به حواسم من بخواب، راحت برو.....اینجا شدم تلپ همین واسه منم_:شد مهربون چشماش

  هست بهش حواسم خودم_

  بخوابه من بغل تو شبم یه بذاري شه می چی حاال_

  کنی؟ می چیکار رو هستی_

  مامانه پیش_

  کنه نمی آرومی نا_

  کنه اذیتش نبودم که نیست وابسته بهم اونقدر_:زد پوزخند

  بمونه بود کرده قصد جدي جدي اینکه مثل نبود، اي چاره

  کن بیدارم شد بد حالش وقت یه یا داشتی کاري اگه پس_

  :گفت و گذاشت هم رو چشماشو اطمینان با

  هست بهش حواسم ، راحت خیالت_

 شب ايه نیمه بخوابم، راحت شد باعث داره خبر حالش از و عسله پیش کورش اینکه از اطمینان برد، خوابم سریع خیلی

 بیدار هنوز شکور نشیمن، تو رفتم نبود، تختش تو عسل بغلی، اتاق تو رفتم کورمال کورمال شدم، بیدار خواب از که بود

 توجهمم جلوتر، رفتم خودش، کنار کاناپه، رو بود خوابونده عسلم دید، می تلویزیون داشت و کاناپه رو بود داده لم بود،

  :زدم صداش. کجاهاست فکرش نبود معلوم ولی کرد می نگاه تلویزیون داشت ظاهراً نشد،

  کورش_

  :سمتم برگشت اومد، خودش به دفعه یه انگار

  بیداري؟ چرا تو.....جانم_

  پیشش هستم بخواب برو تو خوابیدم، من_

  :زد لبخند

  نمیاد خوابم من خوابه، هنوز چشمات بخواب، برو_

  نمیاد خوابم نه_

  بره نمی خوابم جایی هر دونی می منکه.....بخوابم؟ تختت تو برم هست اجازه_
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 موهاي ور دستی رفت می اتاق سمت به و شد می رد کنارم از که همینطور شد، بلند دادم، تکون تأیید عالمت به سرمو

  :گفت شیطنت با و کشید پریشونم

  کو؟ لچکت پس _

  :گفتم حرص با

  !داري؟ نمی بر آدم کردن اذیت از دست خوابم تو تو!....بابا برو_

  .اتاق تو رفت و خندید

  :شد بلند اتاق تو از کورش صداي عسل، کنار دادم لم و کردم درست غلیظ ي قهوه یه خودم واسه

  خوام می ها قهوه اون از صبح منم_

  زنی می حرف چقدر دیگه، بخواب بگیر_

  سخته تنهایی....شه نمی آخه_

  :خندید،گفت می شیطنت با داشت سرش، باال رفتم شمر مثل

  بره نمی خوابم تنهایی حاال بوده پیشم عسل شب سر از.....اومدي؟ شدي پا خوام می رو تو گفتم من مگه_

 از که نطورهمی خنده، زیر زد گرفتشو هوا رو سمتش، کردم پرت و برداشتم تخت پایین بود افتاده که رو کوسنی حرص با

  :گفت مسخره ي خنده همون با بیرون رفتم می اتاق

  کنم باز واست جا یه کنارا گوشه همین تونم می داري اصرار خیلی اگه حاال_

 روحیش انگار.بیرون اومدم اتاق از تفاوت بی دادم، می شوخیاش دل به دل نباید آورد، می در بازي پررو خیلی داشت دیگه

 که شبم رس از که بود این جالبیش ، خنده و بود شوخی همش و نبود خبري دعوا و پرخاش از دیگه بود، کرده تغییر کلی

  .بکشه سیگار ندیدم دیگه بود ما پیش

 دايص که دادم می خوردش به آروم آروم داشتم و کردم گرم براش شد،سوپشو بیدار خواب از کامالً دیگه عسل زود صبح

  :شد وارد نگرانی با کردم، باز رم باال در بود، در پشت یلدا کردم، باز درو و شدم بلند شد، بلند آیفون

  گفت من به االن امید خدا به....بود؟ شده چی عسل سالم،_

  :گفتم لبخند با

  ...سالم علیک اوالً_

  :کردم اشاره عسل به دست با بعد
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  گنده و مر و سر خانم عسل اینم دوماً_

 می ودترز بودم فهمیده اگه خدا به....باشه نداشته الزم کمک بگیر ترمه از خبر یه برو گه می من من با امید صبح تازه_

  اومدم

 لحظه هی یلدا کردم احساس بیرون، اومد اتاق از خاروند می سرشو حالیکه در خوابالو ي قیافه و پریشون موهاي با کورش

  :گفت کورش چیه، معنیش فهمیدم نمی خودمم که کرد می نگام جوري یه زد، خشکش

  کنی می جیغ جیغ چقدر صبحی اول_

  ذاشت می سرش به سر و حساسه روش یلدا دونست می

  :گفت حرص با یلدا

  کشم می رو تو من ترمه_

  :گفت شیطنت با کورش

  !اوهو_

  :گفت بهم رو و کنار گذاشت رو رودرواسی یلدا

  کنه؟ می چیکار تو ي خونه تو مردك این_

  :گفتم و آشپزخونه سمت رفتم کلشون کل به توجه بی و خندیدم

  کنم درست قهوه براتون من تا بده بهش عسلو سوپ یکیتون لطفاً_

  :گفت عسلو سمت رفت یلدا

  دارم ارک باهاش حاالها حاال من شد، تموم کردي فرار نکن فکر بگو مامانتم این به.....بخور غذاتو بیا خاله برم قربونت_

  :گفت بیاره در یلدارو لج اینکه براي کورش

  بدم دخترمو غذاي خوام می من_

  بلدي؟ داري بچه خیلی نکه_:یلدا

  :خندید مسخره کورش

  بلدي تو حتماً_

 خواب رخت از زور به کورش ببندم شرط بودم حاصر خندیدم، می کالشون کل به آروم آشپزخونه تو از همینطور من

  بذاره یلدا سر به سر اینکه واسه فقط اومده بیرون
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  :گفت من به رو کرد می نگاش خصومت با داشت یلدا حالیکه در کورش خوردن، هاشونو قهوه اینکه از بعد

  کنم عوض لباسم ، خونه برم سر یه باید شرکت قبل که برم نداري کاري من با دیگه اگه عزیزم خب _

 وشمخ کالشون کل از نگفتم، چیزي همین یلداست،واسه حرص آوردن در واسه فقط گفتنشم عزیزم این دونستم می

 و نم بین دیشب حاال کرد می فکر.برگردوند ازم روشو و داد تکون واسم سري تأسف با یلدا. بردم می لذت و میومد

  .گذشته چی کورش

  :گفت من به رو طلبکار شدیداً ي قیافه یه با یلدا شد خارج خونه در از کورش اینکه محض به

  بده توضیح_

  کرد می اذیتت_:خندیدم

  بیرون اومد تو خواب اتاق از منم کردن اذیت خاطر به حتماً......؟.. اِ _

  :خندیدم،گفت باز

  شده باز خوب که نیشتم_

  بچم نداشت حال....باشیم بیدار عسل سر باال نوبتی بود اومده دیشب دیوونه_

  کردي؟ رجوع.....کردي؟ فرض چی منو تو......ببینم_

  دیوونه نه_:خندیدم

  کنی؟ رجوع خواي می_

  نه_

  بوده بستري بیمارستان عسل چون حتماً.....شده؟ خوب انقدر چرا روحیت پس_

  بخورم؟ غصه باید ،چرا خوبه حالش که حاال شکر رو خدا_

  اومد؟ نمی لبت رو لبخندم یه که خوردي می غصه چرا دیگه وقتاي_

  :پایین انداختم سرمو

  ببینمش سیر دل یه تونستم مدتها از بعد... بود شده تنگ براش دلم_

  !ببینیش؟ فقط_

  :شدم دلخور
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  یلدا؟ شدي دیوونه_

  بوده اینجا عسل خاطر به فقط که کردي باور تو_

  خوبه حالم االن من که اینه مهم......کنم فکر چیزا این به ندارم حوصله دیگه نیست، مهم برام_

  حتماً شد می بهترم حالت بودي خوابیده باهاش شبو اگه_

  :گفتم و بستم چشمامو حرص با

 بخوابیم هم با بریم راحتی همین به که نکردیم قهر کورش و من....... رفته یادت اینکه مثل تو.......نیستم کثیف اونقدرام_

  محرمیم نا االن اون منو.......کنیم آشتی و

  بمونه تو ي خونه تو شبو باید چرا محرم نا مرد یه......همینه حرفم منم_

  مونده بچش خاطر به!.....یلدا واي_

  :زد پوزخند

  !خودش؟ جون آره_

 ردم،نک قبول من ولی.....برگردم خواست من از دیروز کورش......گم می بهت دارم کنم راحت خیالتو اینکه براي اینو_

  رو مسخره بحث این کن تموم خواهشاً پس نکرد، اصرار دیگه و داد من به حقو اونم تونم، نمی دیگه گفتم بهش

  بکن خواي می غلطی هر اصالً_

 یم ربطش جوري یه و داد می بهم باال سر جواب یه زدم می باهاش که حرفی هر و بود سنگین سر من با روز اون یلدا

  .کنیم کوتس گرفتیم تصمیم ناگفته قرار یه طبق و شدیم خسته هم دست از تاییمون دو آخرش اینکه تا کورش، به داد

 کرتش ازش کورش کردن خبر خاطر به بشه،دوباره مطمئین عسل حال از خواست می گرفت، تماس باهام علی بعد روز

 خودم ندیدمخ "بود؟ همین العملت عکس بازم گفتم می بهت کورش به بزنم زنگ اینکه از قبل اگه"گفت خنده با ، کردم

 بعد و کردم سکوت یکم چطوره،اول هم با کورش منو اوضاع پرسید ازم. بزنه زنگ بذارم نداشت امکان که دونستم می

  :گفت تأسف با ، کردم تعریف براش خودمو توسط کردنش رد و کورش پیشنهاد جریان

  چرا؟ آخه_

 می بیچارم مگذروند که روزایی تکرار استرس زندگی اون تو برگردم اگه....بیام کنار خودم با تونم نمی......علی تونم نمی_

  کنه

  کورش؟ پیش دلت گی نمی تو مگه_
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 رهدوبا منطقیه نظرت به.....خوردم ضربه موضوع یه از دوبارش هر و کردم اعتماد کورش به حاال تا دوبار من ولی....چرا_

  کنم ریسک

 جدا و کردي می پافشاري اگه موقع اون نظرم به حتی.......دم می تو به حقو کامالً اولش ي دفعه واسه من ترمه ببین_

 نیتش هک اینه مهم ولی کرده تکرار اشتباهشو کورش اینکه با دوم ي دفعه ولی......همه واسه بود، قبول قابل شدي می

 ارزشمند تونن می هم ها اشتباه گاهی من نظر به.......نخوره بهم تو آرامش خواسته می......بوده زندگیش تو حفظ

 یچتپاپ که همین.....قائله احترام برات زیاد خیلی هم داره، دوستت هم کورش.....بوده چی دلش تو که اینه مهم.....باشن

 از ور چیزي......بیا کوتاه من نظر به......ذاره می احترام نظرت به چقدر که ده می نشون کنه نمی اصرار بهت و شه نمی

  هستی که اي نقطه همین تو گردي برمی نهایت.....دي نمی دست

 در......آروممو اعصاب آرامشو همه از اول.......دادم دست از چیزارو خیلی کورش با زندگی تو من.......ندارم قبول حرفتو این_

 من هک درسته.......بگیره قرار تاثیر تحت هم گناه بی ي بچه یه زندگی شد باعث اومدم کوتاه که قبل ي دفعه ضمن

 ي شفتهآ زندگی درگیر باید که داره گناهی چه بچه اون ولی راضیم خیلی داشتنش از و کنم نمی عوض عسل با دنیارو

  بشه؟ کورش منو

 عسل گها که کن فکر این به.....بري می سوال زیر رو خدا حکمت چطور قویه انقدر ایمانت که تو......ندارم قبول اینو من_

 فعالیت هواس هم اي انگیزه هیچ بود، نمونده برات هیچی اي خورده و سال یه این تو دارم سراغ تو از که شخصیتی با نبود

  نداشتی زندگی و

  کنم خطر باز شه نمی باعث اینا ولی_

 یکم کن سعی.....باشه شده دیر که بشی پشیمون روزي یه ترسم می فقط.....کنم اصرار بهت زیاد خوام دونم،نمی نمی_

  کنی فکر حرفام رو

  نگرانمی که مرسی باشه،_

  کنی زندگی اینا از بهتر خیلی خوبی،حقته تو کنم، می خواهش_

  کنی؟ می چیکار بابات ي خواسته با_

  داري؟ سراغ خوب دختر_:خندید

  اي؟ راضی جدي_

  نه؟ که جرا بخوره بهم روحیاتش که بشه پیدا یکی اگه....شدم خسته تنهایی از خودمم_

  کنم فکر خورده یه بذار_

  افته می خودش ، بیفته بخواد که اتفاقی معتقدم من.....نیست اي حیاتی زیاد ي مسئله_:خندید
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 می استر.قوي ایمانش وچقدر بود، آروم حرفاش چسر این چقدر علی، حرفاي فکر فکر،تو تو رفتم کردم قطع که تلفنو

 زندگی به لعس کردم، می باید چیکار تنهایی اینهمه با من نبود، اگه بود، حکمتی من زندگی تو عسلم وجود شاید گفت،

 و ترس خاطر به من که بود عسل حق آیا مثبت تاثیر اینهمه با حاال داشت،و نگهم زنده عسل واقع در داد، رنگ من

  کنم؟ محرومش پدرش همیشگی داشتن از خودخواهی

 رو موؤاکت دیدم، آیفون تو و کورش عکس زدن، درو زنگ که بود شب سر فکر، تو و بودم درگیر خودم با شب تا اونروز

  :شد وارد تعارف بی بازم باال، اومد. کردم باز براش رو ورودي در و پوشیدم بود تنم که تاپی

  سالم_

  سالم_

  کو؟ عسل_

  :کردم خالی سرش مشغولمو فکر دلیاي و دق تموم

  اینجا بیاي راه همه این کشیدي نمی زحمت ، خوابیده که گفتم می بهت پرسیدي می قبلش اگه_

  :گفت و داد فشار ابرومو تا دو میون چین اشارش انگشت با"!شده اخالق خوش چه"خندید

  خوبه؟ عسل......کنی؟ می تالفی من سر داري پره کجا از دلت_

  .دادم تکون سرمو

  چته؟ دیگه پس_

  :گفت و مبال از یکی ي دسته رو انداخت پالتوشو مبل، رو دادم لم و نشیمن سمت رفتم حوصله بی

  کنید؟ می پذیرایی اینجوري واستون میاد که مهمون همیشه شما_

  !عسلی مهمون شما_

  ؟ کردي می آمد و رفت کیا با مدت این....شدي؟ شیطون_:خندید

  "سروشه با آمد و رفت اثرات شاید"گفتم دلم تو

  :پرسید و آشپزخونه تو رفت خودش

  خوري؟ می قهوه_

  !باش راحت شما_

  خوري؟ می.....باشی من نگران خواد نمی_
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  نخیر_:کشیدم پوفی

  :من کنار درست مبل، رو داد لم و اومد بعد دقیقه چند و کرد درست قهوه خودش واسه پررویی کمال با

  باش داشته عسلو هواي بیرون ري می.....شده سرد خیلی هوا_

 ستمود همو تو کشید اخماشو. بکنم دندون با ناخونمو دور ي شده باز پوستاي کردم می سعی داشتم بهش جه تو بی

  :گفت و کنار کشید دهنم از و گرفت

  شه؟ می چندشم کاریه چه این_

  نکن نگا_

 طاقت.سوال پر و صورتم،متعجب تو بود زده زل داشت، نگهش تر محکم که بیرون بکشم دستش از دستمو خواستم و

  :گفت مهربونتر خورده یه لحن با. پایین انداختم سرمو ، نداشتم خیرشو نگاه

  اي؟ کالفه انقدر چرا.....شده؟ چی_

  :گفتم بغض با

  کنی؟ می اذیتم انقدر چرا....اینجا؟ میاي چرا_

  :گفت و کرد ول دستمو آروم بعد کرد، نگام و موند حالت همون تو لحظه چند

  کنه؟ می اذیتت وجودم_

  :گفت و شد بلند جاش از دلخوري با بعد

  شم نمی مزاحمت دیگه.....باشه_

  :گفت سمتم برگرده اینکه بدون در جلوي ورودي، در سمت رفت و برداشت پالتوشو بعدم

 اگه......نشی اذیت تو که ببینمش همینجا و بیام خواستم می......گذرم می بچم دیدن از که نیست معنی این به این ولی_

  برمش می و میام جمعه شنبه، پنج واسه.....باشه شی می اذیت اینجوري

  !نه_

  :گفت حرص با

  بشی؟ راضی تو که کنم چیکار پس....نه؟ چی یعنی_

  ببینش همینجا بیا باشه_

  :گفت و داد تکون سري کالفه
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  گیریم می درست تصمیم یه و کنیم می صحبت راجبش شینیم می بعداً....ایم عصبانی هردومون االن_

 کاش"سوخت واسش دلم موند، جا میز رو نخورده دست قهوشم فنجون بیرون، رفت خونه از اي دیگه حرف بدون و

  "بخوره قهوشو بودم گذاشته حداقل

 بهش بتنس حسی اگه بود، سخت خیلی که من واسه شرایط بودیم، افتاده گیر توش هردومون انگار بود، بدي وضعیت

 ازش يدور و ، بدم جا بغلش تو خودمو داشتم دوست بود کنارم کورش وقتی ولی بود، تر راحت خیلی تحملش نداشتم

 رمب خواست ازم بود، آروم و حال سر زد،صداش زنگ کورش بعد روز صبح شد، می سخت واسم بود کنارم درست وقتی

 پرستارشو ،کنم چیکار عسلو دونستم نمی فقط کردم، قبول. بگیریم منطقی و جدي تصمیم یه عسل مورد در و شرکت

 ، گفتم که کورش به داره، نگهش کورش با من مالقات خاطر به شد نمی راضی مطمئیناً یلدام و بودم کرده مرخص

 همش و تنگشه حسابی اونام دل اتفاقاً گفت می بهراد، و پریسا دست دیمش می گفت ببرمش، خودم با داد پیشنهاد

  .گیرن می سراغشو

  :تگف گرم احوالپرسی یه از بعد و شد بلند جاش از دیدنم محض به اقبالی شرکت،خانم رفتم روز همون ظهر از بعد

  اتاقشون تو ببرید تشریف رسیدین گفتن تنهان، مهندس آقاي مهندس، خانم بفرمایید_

  فانی؟ مهندس خانم پیش ببرید عسلو کشید می زحمتی یه_

  :گفت و گرفت بغلم از عسلو لبخند با

  بفرمایید.....مهندس خانم دست سپرمش می من.....راحت خیالتون......کوچولو این نازه چقدر.....الهی_

  :شدم وارد"بفرماییدش"صداي شنیدن با و زدم در به ضربه چند کورش، اتاق سمت رفتم

  سالم_

  کوش؟ عسل.....سالم_

  پریسا پیش بردش اقبالی خانم_

  :فتگ رفت می مبال سمت به که همینطور و شد بلند کارش میز پشت از بود، جدي و خشک لحنش داد، تکون سرشو

  بشین بیا_

  .نشست لبم رو لبخند بود، برداشته میزش رو از منو عکساي فقط بود، قبل مثل چی همه انداختم، اتاق بر و دور به نگاه یه

  خندي؟ می چی به_

  :گفتم سریع ولی شدم هول

  آوردي؟ کجا از عکسو اینهمه.....عسل عکساي_
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  خب؟......ازش گرفتم می عکس تا چند بود پیشم دفعه هر_

  :کردم نگاش

  چیه؟ برنامت_

  :پایین انداختم سرمو

  دونم نمی_

  قبوله بگی تو که شرایطی هر......تو با تصمیم......نشی؟ ناراحت تو که ببینم بچمو باید جوري چه من_

  :کردم نگاش

  گردونی برش نیست قرار دیگه کنم می احساس بریش می وقتی......کنم تحمل عسلو دوري تونم نمی من_

  خب؟_

  خونه بیا همون_

  !کنم؟ می اذیتت گی می که هم اینجوري_

  :پایین انداختم سرمو داشت، طعنه کالمش

  نیست خوب اصالً روحیم حال من......کورش کن درکم_

 دیدنشو قید ونگ فقط.....قبول بگی تو چی هر......کنم چیکار من بگو تو......نبود تو پیش عسل االن کردم نمی درکت اگه_

  تونم نمی چون بزنم

  ببینه باباشو داره حق اونم....نه_

  چی؟ پس_

  .بود روم زیادي فشار روز چند این....کردم برخورد تند اگه خوام می معذرت.....نبود خوب حالم دیشب من......خونه بیا_

  نگی؟ دیگه چیز یه فردا باز......کردي فکراتو خوب_

  خوبه همینجوري....نه_

  :گفتم و شدم بلند جام از

  پریسا پیش برم سر یه خوام می_
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 من کردن می فکر شرکت پرسنل آخه.....ببیننمون هم کنار شرکت تو یکم آد نمی بدش کردم شد،احساس بلند جاش از

  .شرکت رم نمی دارم کوچیک ي بچه چون فقط

 و ناز یه ود،باب پوشونده پوستشو رو سانتی سه دو قشر یه که اونایی از دختره یه که بیاد تا بودم منتظر اتاقش در پشت

 کورش، اتاق تو رفت و پایین انداخت سرشو بگیره اجازه و بزنه در یا کنه هماهنگ اقبالی خانم با اینکه بدون فراوون اطوار

 بعدم قیقهد مانیتورش،چند رو انداخت نگاشو و داد تکون سرشو تأسف با کردم، نگاه اقبالی خانم به و برگشتم تعجب با

 که رو دري زدن در بدون منم حرص با شکست، رو فضا سکوت دختره مانند جیغ ي خنده و کورش ي قهقهه صداي

  :گفتم و کردم باز بودش بسته ورودش از بعد دختره و بود باز قبالً

  دارید؟ کار هنوز یا بمونم منتظرتون من مهندس آقاي_

 اشتباه چقدر فهمیدم دیدم کورشو آمیز شیطنت ي خنده و گذشت کار از کار وقتی متأسفانه نبود، خودم دست العملم عکس

  :گفت کرد می اشاره دختره به که همینطور آمیز شیطنت ي خنده همون با کورش.بدم نشون حساسیت که کردم

  میام بگم خانمو ي نقشه اصالحات.....میام دیگه دقیقه چند یه من.....برین شما نه_

 بیشتر "ماده" گفتن می بهش اگه من نظر به....بذارن؟ روش و "خانم" اسم که داشت لیاقت جلف و سبک دختر این واقعاً

 چون نهمتأسفا ولی دادم، می نشون کورش به و تأسفم خواست می دلم.نداشت اش نشونه بودن خانم از چون میومد بهش

 اومده یفک سر حسابی انگاري کورش. بیرون اومدم اتاقش از و شدم خیالش بی بود خودم حساسیت ي نشونه جورایی یه

  .خودش به نسبت من حساسیت فهمیدن یا دختره اون بود،وجود چی علتش دقیقاً دونم نمی حاال بود،

 با کردن، می بازي عسل با داشتن و کاناپه رو بودن نشسته تاشون دو بود، باز اتاق در پریسا، و بهراد اتاق سمت رفتم

  :گفتم و زدم در به ضربه پند لبخند

  هست؟ اجازه_

  :گفت روبوسی حال در گردنمو دور انداخت دست و اومد سمتم به و پرید جاش از زیاد شوق با پریسا

  هست؟ معلوم.....تو؟ کجایی_

  :شد بلند جاش از خندیدم،بهرادم

  شده بزرگ حسابی خانومیتم عسل ماشااهللا......مهندس خانم سالم به، به_

  خوبین؟ سالم،_

  ورا؟ این از.....ببینم بشین بیا_:پریسا

  عسل مورد در.....داشتم کار کورش با_:پایین انداختم سرمو

  پیشش؟ رفتی_:بهراد



 ARGH.AVA.N و باز تنھایی؟(جلد دوم او یا دخترش؟)

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶٠ 

 

  کجاس؟ پس_:دادم تکون سرمو

  کنه اصالحشون که آورد نقشه سري یه دختره یه.......داشت کار_

  :گفت بهراد ، انداخت بهراد به دار معنی نگاه یه پریسا

  کنید منو غیبت اگه مدیونید بگم فقط.....باشید تنها یکم خانما شما فعالً.....کورش پیش رم می من_

  بگیم؟ چی پس.....اِ _:پریسا

  :گفتم من و من با بیرون، رفت و خندید بهراد

  گرفتید؟ جدید نیروي......پریسا_

  کنه؟ می کار و کورش هاي نقشه همونکه......گی؟ می رو مشرقی_

  :دادم تکون سرمو

  نیست بد کارش.....نیست اي چاره ولی.....جلفیه دختر_

  صمیمیه کورش با_

  صمیمیه همه با تحفه_

  هست چیزایی یه بینشون کنم فکر.... نه_

  :زد لبخند

  مهمه؟ برات مگه_

  :گفتم اومدم،سریع خودم به

  ذاره می تأثیر عسلم زندگی رو بشه کورش زندگی وارد اگه مطمئیناً خب_

  .هاس صباحی چند این از شنیدم که اینطور......باشه شدن زندگی وارد مدل اون اهل کنم نمی فکر_

 همون سوخت،با نمی دلم اینجوري اونوقت کرد، می پر جامو الیق و خوب دختر یه اقل حد گرفت،کاش گلومو بغض

  :پرسیدم بغض پر صداي

  هست؟ کورشم با_

  :کرد نگاه صورتم تو دقیق پریسا

  !بگه؟ من به میاد کورش باشه اگرم کنی می فکر......دونم نمی_
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  :گفت مهربونی با بشه،پریسا کنترل احساساتم یکم شاید تا گرفتم گاز لبمو

  کنید؟ می اینجوري تا دو شما چرا آخه_

 پریسا. دادم تکون طرفین به سرمو فقط گریه، زیر زدم می گفتم می دیگه کلمه یک بزنم،اگه حرف تونستم نمی دیگه

  :گفت صورتمو به پسبوند صورتشو شونمو دور انداخت دستشو

  خبره چه ببینم بیارم در رو ماجرا توي و ته کنم می سعی_

 کسايع کورش که بود همین واسه پس رفت، می رژه دختره حرکات ذهنم تو نشستم، ساکت و کشیدم عمیق نفس یه

 خندیده بهش بیخودي دلم غرورشه،چقدرتو خاطر به کردم فکر اولش خیال خوش من بود، کرده جمع میزش رو از منو

 به داشتم ظاهر در و بودم نشسته صندلی رو وال و حال بوده،بی دختره اون خاطر به فهمیدم می داشتم تازه حاال بودم،

 تو رهدخت اون هنوز آیا و نیومد کورش چرا که بود این درگیر فکرم ي همه واقع در ولی دادم می گوش پریسا حرفیاي پر

  !طوالنی؟ انقدر اتاقشه؟چرا

 کنه، أییدت خیاالتمو و فکر خودشم بودم منتظر انگار بود، بهش نگاه اومدن، بهراد و کورش که بود گذشته چقدر دونم نمی

 العمالي عکس داشت اونم کنم می فکر بود، من رو نگاش داد می تکون سر بهراد حرفاي واسه داشت که همونطوري

  .کرد می بررسی منو

 کنارم عسل دنکر بغل ي بهونه به و اومد.بدم نشون ضعف نقطه جلوش این از بیشتر نداشتم دوست پایین، انداختم سرمو

 ریسه عسل و بوسید می گلوشو زیر تند تند که همینطور خودشو پاي رو نشوندش و کرد بلندش من پاي روي از نشستو

  .بود من رو فقط نگاش خنده از رفت می

 روزاي نای حال چرا خدایا"بیرون، اومدیم شرکت از عسل با و شدم بلند خداحافظی از بعد و نشستم دیگه ي دقیقه چند

 یناً مطمئ کورش مثل مردي که بود داده هشدار بهم ، کردم می فکر علی حرفاي به داشتم تازه حاال. بود خراب انقدر من

 ود،ب داده برگشت پیشنهاد من به که بود روز چند تازه اون زودي، همین به آخه بمونه،ولی تنها زیادي مدت تونه نمی

 و نم واسه که مشکالتی وجدان عذاب از شدن خالص واسه پیشنهادشم که رسیدم می نتیجه این به خودم با داشتم

  .بودم شده درگیر خودم با حسابی.نبوده پافشاري و اصرار پشتش همینم واسه و بوده کرده درست عسل

  :دادم جواب حوطلگی بی با بود پریسا ي شماره زد، زنگ موبایلم که خونه بودم رسیده تازه

  بله؟_

  خونه؟ رسیدي ، سالم _

  شده؟ آره،چیزي سالم،_

 هبچ ي همه آمار....کشیدم رو اقبالی خانم زبون زیر هم خورده یه.....برات کردم تحقیق خورده یه.....موضوعه اون راجبه_

 چیزي که کنه می وانمود جوري یه کورش یعنی.....شدین جدا شما نداره خبر که دونی می......اونه دست شرکت هاي
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 خودش داخ ي بنده.....شدي حساس خورده یه دیدي رو دختره این شرکت بودي اومده که تو گفتم اقبالی خانم به....نشده

 حاال سم،تر می منم که زنه می حرف باهاش اخمی یه با همیشه خدا ي بنده مهندس بابا، نه"،گفت گرفت رو قضیه ته تا

 ساسیا سوتی یه دختره کنم فکر....خندیدن می اونجوري که بوده چی جریان دفعه این مهندس خانم شانس از دونم نمی

  "ترمه جون به داشته کاراش تو

  :کشیدم عمیقی نفس

 کرده جمع میزش رو از منو عکساي ي همه کورش.....هست چیزي یه کنم می فکر من ولی......بگم؟ چی دونم نمی_

  شده عسل و من خیال بی کالً کنم فکر.....بود

 ناو.....اینه روزت و حال بعد ور این از تو زنه، می بال بال برات داره ور اون از اون.....اید دیوونه تا دو شما خدا به_:خندید

 وت اومدن خاطر به من نظر به....دم می آب گوش سرو اتاقشم تو رم می من........کلتون کل ي وسیله کردین رم بچه

  !اس؟ دنده یه چقدر دونی نمی.....کرده جمع عکساتو

  !ها نفهمه چیزي پریسا_

  هست حواسم.....راحت خیالت نه_

  :اومد واسم پریسا از اس.ام.اس یه بعد دقیقه چند

 فکر.....زشمی پایین ي ظبقه تو گذاشته عکساتو.......دادم آب گوش سرو اتاقش تو رفتم سیاه نخود دنبال فرستادمش"

 توهم ي حلقه تازه کنه، می دستش حلقه هنوز کورش ندیدي مگه دیوونه ضمن در......ببیننشون همه نداره دوست کنم

 هم کنار اشوت دو خریدین، هم جفت رفتین هستی سر تون آشتی عروسی بعد که اي حلقه همون......کوچیکشه انگشت تو

  "کنه می دستش

 روز یه اگه ،واسم بود تلنگر یه انگار مسئله این ولی کنه، اذیتم خواست می کورش پس نشست، لبم رو آروم لبخند یه

  کنم؟ تحمل تونستم می دیگه کس طرف رفت می و شد می خسته واقعاً کورش

 غرور اطرخ به که بود درست کارم این آیا کردم، می انتخاب رو یکی عالقم و غرور بین باید اومدم، می کنار خودم با باید

 یراض دیگه و بود شده ارضا وغرورم بودم زده پس کورشو که کردم؟،االن رد کورشو پیشنهاد کردن فکر اي ذره بدون

 که بود شده ضافها فکرام ي بقیه بعه فکرم این تازه بود، شده هم قبل از بیشتر خودم با درگیریم شاید ، نه بودم؟،مطمئیناً

 ،مطمئیناً کنه؟ تأمین احساسی نظر از عسلو آینده تونست می شدم ارضا غرور کنم؟ می کار چی عسل ي آینده با دارم من

 شده همتوج کامالً مدت این تو بودن، تنها همیشه به بودم شده محکوم عجوالنه تصمیم این با خودمم دیگه طرف از نه،

 کورش بعد تونمب بود قرار اگه کرد، می تأیید اینو علی با تجربم بپذیرم، کورش از بعد رو اي دیگه کس تونم نمی که بودم

 تموم کنم، فکر قضیه این به منطقی نتونستم حتی من ولی بود، گزینه بهترین علی مطمئیناً بپذیرم رو اي دیگه کس

 عنتیل کورش این چرا....اَه".نداشت جایی توش منطق واقع در و بود کورش بوي و رنگ با احساساتی درگیر فکرم مدت

  "نکرد؟ اصرار بیشتر و کشید پس پا زود انقدر
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 ، کنم ناز دهخور یه داشتم نیاز بودنم زن طبیعت به منم شاید نبود، بلد و کشیدن ناز اصالً که بود مردایی اون از کورش

 واین یا کورش متأسفانه ولی رسیدیم، می دلمون ته ي خواسته به دومون هر هم و شد می ارضا من غرور هم اینجوري

 چاره هیچ هک بودم کرده گیر جایی یه بودم، کالفه. نداشت اجراش به تمایلی داشت که غروري نسبت به یا فهمید نمی

 مهم رامب تصمیمم بودن عقالنی دیگه برگردم، خواستم می وجودم تموم با برگردم، خواست می دلم نداشتم، واسش اي

 و کرف بی رو پال ي همه برگشت،خودم واسه نداشتم راهی ولی داشتم، احتیاج عسل و خودم کنار کورش وجود به نبود،

  .بودم خواسته وقت ازش کردم،کاش خراب عجوالنه خیلی

 شد می درست جی همه کورش و من بین اگه حتی شد، می کورش ي خونواده با مشکالتم مشغول فکرم دیگه طرف از

 امانشونم که برخوردایی و بود کرده کیارش که کارایی با بود، خونواده اون تو برگشت امکان گرفت، می وسامون سر و

  .داشت باهام

 بود، حساس کورش بشم، خونوادش وارد دوباره بتونم دونستم می بعید. بودم افتاده گیر اي مخمصه بد تو دونم، نمی

 هم با مهه بعد و باشه داشته نظر زنش به برادرش کنه تحمل تونست نمی مطمئیناً و بود شده کیارش رفتاراي متوجه

  .کاسه سفره یه سر بشینیم خرم و خوش

  .دونستم نمی برسم؟، بود قرار کجا به فکرا این با کشیدم، صدادار و بلند خیلی خیلی نفس یه

 داشته ورشک گذاشتن پیش پا به امیدي تونم نمی دیگه دونستم می.روزام این عادت بود شده فکرم اغتشاش و کالفگی

 دست رفتم یم و پایین انداختم می سرمو خوب دختر یه مثل باید خودم برگشت واسه گرفتم می قطعی تصمیم اگه. باشم

  .نبود امیدي دیگه نامرد کورش کورش،به آقا بوسیه

 ازنزدیک انقدر خطرو حاال تا آخر، سیم به بودم زده شرکت تو دختره اون وجود با بودم، شده دیوونه اونشب من ولی

 با تمداش اعتقاد جورایی یه دلم ته ثانیاً و دوره کورش از اوالً که دونستم می بود هم سوگلی اگه بودم، نکرده احساس

 به ودب ریخته منو فکر عجیب دختره این ولی باشه، مونده دلش تو هنوز اي عالقه بعیده خورده ازش کورش که ناروهایی

 راحت کمی مردا واسه کردن جایگزین شاید که بودم کرده حس اینو و بود کرده فروکش نفسم به اعتماد انگار دفعه هم،یه

  .باشه خانما از تر

  :کردم تایپ بدم انجام خوام می که کاري به کردن فکر لحظه یه حتی بدون دیگه و برداشتم رو گوشی

  "کورش برگردیم خوایم می عسل و من"

  .کردم سندش بخونم پیاممو دوباره اینکه بدون حتی نشم مردد اینکه واسه و بستم چشمامو و

  .شد تموم پوف،

 سرو یه رفتم امیدي نا با نشد، خبري و گذشت اي دقیقه چند بودم، کورش جواب منتظر و جلوم بودم گذاشته گوشیمو

 نخونده نوزه یعنی داد؟، نمی جواب چرا بود،پس رسیده بله دستش، رسیده پیامم اصالً ببینم دادم آب گوشیم تو گوشی

  !بود؟ شده رد کنارش از معرفتی بی کمال با باز یا بودش؟،
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 م،گذشت غرورم از دوباره خاطرش به من افتاد، راه هقم هق شدم، امید نا دیگه نشد خبري ازش و گذشت که ساعتی یه

  .بده اسم.ام.اس به کوچولو جواب یه که بود نشده قائل ارزش برام انقدر حتی اون ولی

 عنیی ندادن جواب این کنم، فکر مسخره موضوع این به کمتر تا کردم می مشغول خودمو جوري یه باید بود، خراب حالم

  بود؟ دهش پشیمون بود گذشته پیشنهادش از روز پهار سه همینکه یعنی راحتی؟، همین به بود؟، زده پسم کورش اینکه

 می اشک و مکشید می کار خودم از همینجور خونه، جون به افتادم جلوشو ریختم بازیاشو اسباب تختشو تو گذاشتم عسلو

  .دادم می فحش خودم خریت و سادگی به و ریختم

 ماشک ي چشمه دیگه تا ریختم اشک و دادم فحش خودم به و سابیدمشون و زدم کله سرو خونه دیوار درو با شب تا

  .شد خشک

 ي صلهحو شب اون که بچم واسه بمیرم الهی خوابوندمش، و دادم بهش کنکی هم سر شام یه شد بلند که عسل نق نق

  .نداشتم اونم

  !؟رسیدم می خودم به باید اي انگیزه چه به ؟، کی واسه نداشتم، گرفتنو دوش یه ي حوصله حتی کار اونهمه بعد

 حق"کرد؟ یم چیکار شد می خبر با خریتم این از یلدا اگه یعنی خاموش، تلویزیون به شدم خیره و مبل رو گوشه یه دادم لم

  "دیدم نمی رو هیچی و بودم شده دیوونه احمق من گفت، می چی هر داشت

 صداي دوباره ندادم، اهمیت باز شد، بلند زنگ صداي ایندفعه ندادم، نداشتم،اهمیت حوصله خورد، در به ضربه چند

 باز تاق چهار درو حرص با ندادم، حجابم بی و ژولیده ظاهر به اهمیتی ، شدم بلند ،"کنه می بیدار عسلو االن...اَه"زنگ

  .کردم

 و لوارش و کت همون با بود، آورده واسم عقدمون روز که گلی دسته شکل درست گل دسته یه با بود کورش زد، خشکم

  .شد محو من ي قیافه دیدن محض به که بود لبش رو کمیابام اون از قشنگ لبخند کروات،یه

  :گفت نگرانی با و بغلش تو کشیدم بست، درو پاش با و تو اومد.گریه زیر زدم هاي هاي دیدنش محض به

  خوبه؟ حالش کجاس؟، عسل ترمه، اومده سرت بالیی چه_

  :صورتم تو زد زل و عقب دادش و گرفت چونمو زیر دستش با تعجب با پهلوش، به زدم محکم مشت یه حرف بی

  !شده؟ چی_

  بدي خیلی_

  شده؟ چی گی نمی_

  دادي می اسم.ام.اس به جواب یه نباید_
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  :خنده زیر زد بعد و کرد نگام همونجور لحظه چند

  خدمتتون برسم و بشم آماده تا داشتم الزم زمان من خوب اخالق بد کوچولوي_

  :گفت و کرد باز هم از دستاشو بعد

  شدم تیپ خوش چه ببین_

 مرتبو ناو خورده گره حسابی موهاي با من داشت، دیدن هم کنار قیافمون واقعاً  انداختم، خودمون به قدي آیینه تو نگاه یه

 دوش و اديدام شلوار و کت با اون قرمز، دماغ و کرده پف پلکاي با نبودن تمیز هم خیلی زیاد کار اثر بر که خونه لباساي

 می سرم از هوش داشت که عطرشم بوي خورده، واکس براق کفشاي گلو دسته و خورده شونه مرتب موهاي و گرفته

  !واقعًا؟ گفت می چی دید می هم کنار اینجوري مارو یکی برد،

  :گفتم حرص با

  بود؟ سخت انقدر اس.ام.اس جواب یه_

  :گفت شیطنت با

  !بود؟ سوالی است.ام.اس مگه_

  :گفت دستمو داد جیبش تو از دستمال یه و کشید هم به قیافشو باال، کشیدم دماغمو

  کوچولو بگیر دستمال با دماغتو_

  :گفت شیطنت با و حموم سمت داد همولم بعدم

  ببینم تورو هپلی شدت به ي قیافه بار یه من اقل حد شد باعث اس.ام.اس ندادن جواب_

  بدي خیلی_

  دونم می_

 پروانه دوتا یه بود مونده کم دیگه.... و شمع و ،گل ملی تیم حد در بود چیده شام میز یه کورش اومدم، بیرون که حمام از

 به ،اصالً!کسی؟ واسه بچینه رمانتیک ،میز!کارا؟ این و کورش آخه نکرده، کاراي حق به تنگش، بچسبونه کنه اسیر ام

  .خورد نمی خونیش گروه

 دیگه اال،ب بود داده تا آرنج تا عادت طبق پیراهنشم آستیناي مبل، ي دسته رو بود انداخته و بود آورده در کرواتشو و کت

  :گفت لبخند با دید که منو.بود طلب راحت کالً بچه، بود نیاورده طاقت رو یکی این

  .برسه که االنه دادم، سفارش شام بیا، بدو_
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  مرسی_

 رگیرد بود، درگیر ذهنم هنوز من ولی ، نداشت فکري هیچ دیگه شد،انگار مشغول اشتها با کورش رسید که شاممون

  :گفت غرقم خودم تو و کنم می بازي غذام با فقط من دید وقتی بود، سختی کار کورش، ي خونواده با برخورد

  خودتی؟ تو چرا.....خانمم؟ شده چی_

 می ازش وراییج یه چیه، العملش عکس بیارم کیارشو اسم اگه دونستم نمی بگم، چیزي تونستم نمی کردم، نگاش فقط

  :گفت گم نمی چیزي و ساکتم دید وقتی.ترسیدم

  کنه؟ می اذیتت داره چی_

  :گفت دوباره ، کشیدم عمیق نفس یه

  دیگه بگو_

  .....مدت این تو....کیارشه کاراي مشغول فکرم_

  :گفت دستمو رو گذاشت دستشو

  کنم،خوبه؟ حل چیزو همه دم می قول بدي زمان بهم یکم.....کنم می درستش خودم.....نکن اذیت خودتو تو_

  جوري؟ چه آخه_

  .کنم می فکري یه بعد باشه، خودمون مال امشبمون دارم دوست کنم، فکر بهش خوام نمی امشبو_

  :گفت و بوسید دستمو پشت آروم بعدم

  بچسبه منم به مدتها بعد بذار بخور شامتو_

  !کورش؟_

  کورش؟ جون-

 سرمو ود،ب برگشته اوال اون خجالتاي دوباره انگار بود، سخت برام یکم نگاش تحمل مدتها از چشمام،بعد به زد زل منتظر

  :گفتم پایینو انداختم

  ....شرکت تو دختره اون_

  :خنده،گفتم می آروم آروم داره دیدم بشه تموم حرفم اینکه از قبل

  خندي؟ می چرا_

  شدي حساس روش حسابی فهمیدم.....بکنم ازش اساسی تشکر یه باید_
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  هم با بودین صمیمی خیلی_

  :خندید باز

 حساسیت دیدن.....ارزید می ولی.....خنده از ترکیدم دیدم که سوتیشو ادعا همه اون با......کارش تو داشت اساسی سوتیه یه_

  بهم داد حال کلی تو

  !بدجنسی خیلی_

  !بگیرم؟ گرم باهاش بخوام من که عددیه دختره اون آخه!......نشناختی؟ منو هنوز تو آخه_

  آوردي؟ می سرم شرکت تو که بالهایی از نرفته یادم_

  !بدم؟ رو جلف ي دختره این به خواستم می مثالً حاال بودم، اونجوري باهات بودي، تو که، تو تازه_

  :گفت و داد تکون سرشو آروم بعدم

  .بود روزایی چه_

  کردي می اذیتم همش اول همون از_

  :خندید آروم

  شدم می اذیت بیشتر خودم_

 دیگه.دیمخندی خودمون کاراي به و خوردیم قهوه کردیم، خاطرات تجدید و خوردیم قهوه هم، پیش نشستیم دوتایی صبح تا

 هک بود هردومون دل ته رضایت اصلش بود، محرمتر محرمی هر از واسم حاال نظرم به کنم، دوري ازش کردم نمی سعی

 دوممک هیچ شونش، رو من سر و بود حلقه من دور کورش دست کنارش، بودم داده لم صبح تا بودم، مطمئین ازش دیگه

  .ودهب خواب چی همه ببینیم شدیم بیدار وقتی و بخوابیم ترسیدیم می انگار نداشتیم، خوابیدن به تمایلی

 نکرده هتجرب هم لحظه یه حتی بودم دور ازش که نیم و سال یه این تو ، بودم رسیده بهش کورش بغل تو که رو آرامشی

  :گفت گذشته یاد کلی از بعد مبل، پشتی به بود داده تکیه سرشو آروم ، بود همینجوري انگار بودم،اونم

  دادمش گوش بار پونزده ده، حداقل روزي شاید مدت این تو که برات بذارم آهنگ یه خوام می_

  :من پاي رو گذاشتش و کرد روشن موبایلشو بعدم

  نیست کی هیچ جاي من جز به/قلبت توي که دونم می/نیست هیچکی چشماي تو که/ داره آرامشی چشات

  ........گه می بهم احساسی یه/غم از کنه می دورم که/داره آرامشی چشات
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 بیشتر سرمو شد، پر خالیش فضاي دفعه یه انگار شد، جوري یه دلم بودیم، رقصیده باهاش عقدمون روز که بود آهنگی

 من رمغرو مرد ، مدت این تو اینکه فهمیدن بود بخش اذت خیلی برام بوسید، موهامو رو آروم اونم ، کردم فرو بغلش تو

 و جدایی. بودیم شده غرق آهنگ هواي و حال تو حسابی دوتامون.لحظه به لحظه کرده، زندگی من خاطرات و یاد با

  .بدیم دستش از نخوایم و بدونیم و بودنمون هم کنار ي لحظه هر قدر بود شده باعث مدت این دوري

 بدون هک بفهمم بود شده باعث مدت بدم،این دست از کورشمو نبودم حاضر قیمتی هیچ به دیگه ، بود بس که من براي

 می فقط من نبود، مهم دیگه برام کنی می اشتباه داري گفتن می بهم آدم و عالم اگه بیارم،حتی دووم تونم نمی کورش

 می نگرانم کمی که خورد می تاب سرم تو فکر یه فقط.تونستم نمی اون بدون دیگه باشم، داشته کنارم کورشمو خواستم

  کردیم؟ می چیکار باید اونا با مامانش، و کیارش کرد،

 نهک می درست خودش چیزو همه که کرد راحت باز منو خیال و بوسید خواب تو عسلو کلی اینکه از بعد کورش صبح

 هر بودن رحاض مدت این تو گفت می پریسان، و بهراد بده و اتفاق این خبر باید که نفرایی اولین به داشت اعتقاد رفت،

 نکردي بتصح مامانت با تا گفتم داره، نگه دست خواستم ازش.بهم برگردیم تا دو ما تا بکنن میاد بر دستشون از کاري

  .دونم نمی کنه، نرم مامانشو تونست می تر راحت بهراد زبون شاید گیره، می کمک بهراد از گفت نه،

 تبریک خواست یم جیغ جیغ کلی با بود، رسیده گوشش به خبرا زد، زنگ پریسا که بود نگذشته رفتنش از ساعت نیم هنوز

 تو کیاطفل پریسا و بهراد بود، خوبی دوست کردم، تشکر ازش خوشحاله، برامون دل ته از و واقعی که فهمیدم می بگه،

 یه و زندگیمونن وضعیت مسبب بودن، اونا ما ازدواج و آشنایی باعث چون کردن می فکر بودن، ناراحت خیلی مدت این

 تیح کشیدم، که سختیایی تموم با کردم، می اعتراف خودم به دلم تو من ولی داشتن، وجدان عذاب دوشون هر جورایی

 شدم، عاشق دیر که درسته داشتم، دوستش کنم، تصور جاش به رو اي دیگه کس وجود یا کورش نبود نتونستم لحظه یه

 خودم قتیو حتی شد، نمی سرد راحتیا این به بود، عمیق خیلی ولی بود، شوهرم به نسبت و ازدواج بعد عشقم که درسته

  .کنم فراموشش و سرد نتونستم خواستم

 اريک کم خواست می دلم و داشتم دخترمو ي حوصله حسابی و بود خوب روحیم روز اون کردم، می بازي عسل با داشتم

 و اتاق وت رفتم سریع و کردم باز درو کردم، تعجب بود، در پشت بهراد شدم، بلند زدم، آیفونو زنگ کنم، جبران مدتو این

 ارش،کی سرشم پشت شد، وارد و کرد علیک و سالم خوشرویی با بهراد کردم، باز هم آپارتمانو در.کردم عوض لباسامو

  !چرا؟ ،آخه!؟ من ي خونه بود آورده بود برداشته کیارشو بهراد بود، زده خشکم

  :گفت بهراد که کردم می نگاشون و بودم واستاده واج و هاج

 من همین واسه ببینه کیارشو فعالً نیست حاضر کورش......بهتره بشه حل زودتر هرچی شما مسائل ترمه، بشین بیا_

  بدي گوش بشینی باید داره، حرفایی یه کیارش حاال ، گفتم تضمیمتونو و کردم صحبت باهاش

 منشست آروم من، ي خونه بودش آورده که الزمه بود کرده احساس حتماً داد، نمی انجام کاري دلیل بی مطمئیناً بهراد

  :پایین انداخت سرشو کیارش کنه، شروع کرد اشاره کیارش به سر با بهراد جلوشون،
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  داداش زن کنی فراموش افتاده که رو اتفاقایی همهی شه می_

  :گفت داداش،بهراد زن گفت می بهم داشت دوباره

  کیارش بده توضیح درست_

  دیدمت داداشم زن چشم به همیشه من خدا به _

  !بازیا؟ مسخره اون پس_

 درست هواس اقدامی هیچ کورش که گرفت می لجم...... هم به ریخته زندگیتون که سوخت می دلم_:پایین انداخت سرشو

  کنه کاري یه بلکه کنم حساسش خواستم می.....بیاد خودش به خواستم می.....کنه نمی اوضاع کردن

  :بیرون دادم نفسمو حرص با

  اس گانه بچه خیلی_

  اومد خودش به انگار شد، شما جمع حواسش فهمید کورش که روزي داد،از جواب جوراییم یه بود،ولی بچگانه شاید_

  !چی؟ کردم می قبول کورش با لجبازي خاطر به من اگه نکردي فکر هیچ_

 اسهو دلم همین واسه.....داري دوست کورشو چقدر فهمیدم می من......تونی نمی دونستم می_:باال آورد خورده یه سرشو

  ها بچه واسه شما از بیشتر و ، سوخت می زندگیتون

  چی؟ کردم می قبول اگه!....درصد؟ یه حاال_

  نکردم فکر مسئله این به اصالً.....دونم نمی_

 ترمه اگه فتهگ......ببینش نیست حاضر هنوز کورش......بوده احمقانه بگم باید واقع در و بچگانه خیلی کارش_:گفت بهراد

  ندارم حرفی منم بخشیدش

 فکر.....ینهب می پسراش بین منو مامانش......ریخته بهم مامانش منو روابط ي همه که اینه بحث......نیست بخشش بحث_

  انداختم اختالف پسراش بین و نشستم کیارش پاي زیر من کنه می

 خودش خاله ادبی پیش کورش و تو برگشت صحبت وقتی ضمن در.....بشه روشن باید اونم....کنیم می صحبت خاله با ما_

 ومد،ا کورش بگیره قرار جریان در باید اونم....بیاد کورش زنم می زنگ.....نیست تو متوجه چیزي و فهمه می چیزو همه

 دوهر بهراد منو شدتش از که بود سیلی یه جوابش کنه، تعریف واسش چیزو همه خودش کرد مجبور کیارشو بهراد

 نجات براي بود خواسته بچگیش تموم با کیارش اینکه برادرانه،درك و گرم آغوش یه بعدش ولی بستیم، چشمامونو

  .باشه بزرگ خیلی اشتباه یه باشه برداشته که قدمی اگه حتی نبود، سخت بکنه کاري برادرش
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 رانهماد و بود مادر کرد، معذرتخواهی ازم و کرد بغل منو حتی شد، قانع کیارش حرفاي شنیدن با شد، قانع جونم آفاق

 خوردبر یه نداشتم، دل به چیزي منم.بوده اشتباه همش فهمید می حاال که بود کرده ایجاد واسش رو توهماتی یه هاش

  .بخشیدم بود کرده حقم در که محبتایی ي همه به تندشو

 می الییال کوچولوش دختر تا دو واسه داره که شوهرم آرامبخش صداي که نوشتم حالی در زندگیمو کتاب پایانی فصل

 و اخم ضوعمو شنیدن با کورش دیگه دفعه این میاد، دنیا به دیگه ماه شه، می اتاق این تو پسرمم منو آرامش باعث خونه

  کرد بوسه غرق صورتمو و کرد بغلم فقط نکرد، تخم

  

  

  پایان

  

 


