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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 "باشد و منبع ان در سایت اشاره شده استمنبع این رمان سایت یک رمان نمی "

 

وانگاه که باران به شیشه پنجره میخورد..احساس میکنی کسی توراصدامیزندمیطلبدمیخوادکه 

بیایی کناره پنجره تااشک های اورااحساس کنی..آری اواسمان است !اسمان است که دلش گرفته 

ا..ازنامهربانی هایشان ازظلم شان ازتنهایشان ازدردشان وازبغضی که این روزهابرگلوی ازانسانه

بیشترشان مینشید..می بینداسمان تمام انهارا..دردی دروجودش ایجادمیشود..ازظلمی که برخی 

مردم میبینندولی قدرت دفاع ندارند..نمیتوانندخود را نجات دهند..واین ظلم خراشی 

د..ضعیف میشوند..هر روز بردردشان افزون میگردد..پس میبینداسمان که بروجودشان می انداز 

هروزهرشب باالی سرانهاقرارگرفته ازدردمردم درش میگرد واشک هایش را روانه برسرشان 

میکند..!اوهم دلش میگرد مهربانی میخواهدمحبت میخواهدهمانند ان مردم ظلم دیده که 

 ..مهرمیخواهندپشتیبان میخواهند

رداسمان برای دل ان مردم..میشویددل شکستگی هایشان را بغض میکنند..امازیرلب پس میبا

 ..باتمام وجودشکرمیگویند

گرچه تنهان میدانند..اماهمیشه یکی هست همین حوالی همین اطراف ازقلب به مانزدیک تر..که 

به دادمان میرسد درمواقعی که حتی ازخودمان هم ناامیدهستیم..اوهست اسمانش هست 

 ..انش..همه وهمه هستن پس امیدی هم هست..برای دوباره نوشدنبار 

 دانلود رمان المپیاد عشق

 دانلود رمان ارباب ساالر

 دانلود رمان تمام ناتمام من

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86/
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پس زیرباران قراربگیرارزوکن که نوشوی دردهاشسته شود وبجایی ان ارامش بیاید..شک نکن 

براورده میشود ارزویت که زیرباران کرده ایی..زیرا او زیرباران هم باتوست..ومیبیند انچه در دلت 

 ..گذشته

 .ست..ومیبیند میشنود اگربخواهد براورده میکندوچه خوووب است که او ه

کنار پنجره ایستاده بودم باران ارام به شیشه میزدموهایم راکنارزدم خییلی وقت بودکه به خانه 

سال پیش بعددانشگاه قبول شدم نماندم درسم که تموم شد به بهانه ی کار تهران 10نرفته بودم

وانستم مطب بزنم در بیمارستان چندشیف ماندم تالش کردم سختی های زیادی کشیدم تات

کارکردم شب هاتاصبح تالش میکردم برای گرفتن تخصصم خونه ی کوچیک اجاره کرده 

بودم..شبهادرس میخوندم روزها توی بیمارستان مشغول به کاربودم عاشق کارم بودم اماتحمل 

انستم خستگی ها وتنهایی سخت بودخییلی سخت میخواستم بارفتم کمی بهترشود..مید

نمیشود اما..خسته بودم ازتوهین ازحرفایی که دران زمان خراش برقلبم می انداخت دلم شکسته 

بودند پشتیبانم را ازدست داده بودم بجایی گرم بودن ازسرمامیلرزیدم پس رفتم بایدازخانه 

میرفتم باتمام وجود همه شاان رادوست داشتم ولی جایی که مرانمیخواستن نمی ماندم 

شبانه روزپیش مامان التماس کردم تابگذارد بروم اشک 10رگ شده بودم تاتصمیم بگیرم..انقدربز 

ریختم زجه زدم قوول دادم بدنشوم حرمت نگه دارم پاک بمانم قسم خوردم بماانم..ماندم! برقولم 

سال دورازخانه زندگی کردم خووب ماندم ولی هنوز خسته بودم 10برقسمم بدنشدم پاک ماندم 

ی جوانی ام راداشت دلتنگ مادرم بودم پدرم که هیچ وقت مرانپذیرفت برادر سنگ تنم دردها 

دلم که دردهایم رااوبردلم گذاشت..ودراخردل تنگ پشتوانه ام دل گرمی ام تنهاکسی که اغوش 

گرمش بر رویم باز بود دردهایم رامیدانست دست گرمش نوازگر روزهایی کودکیم بود 

ساله راتنهاگذاشت که ان زمان 18اشتم فلج شد..ومن دخترسال د18عزیزجون..عزیزجونی که

بیشترازهمه به او احتیاج داشتم به بودنش..چقدرسخت بود تنها رفتن راه ..تنهاشدم شکستم 

خیییلی انقدرکه شکسته هایم دست پایم را بریدچون دیگر کسی نبود که کمی دستم را بگیرد و 

نش نرفته بودم دلم برایش پرمیزد..پرمیزد برای پناه سال بودکه به دید1ارامم کند..دلتنگش بودم 

بچگی هایم و قلب مهربان عزیزجون..و دستان گرمش دلم برای همه ی اینها تنگ تنگ بود.. 

سالم بود نیاز عزیزجون بزرگ شده بود..بقول خودش خانم دکترشده 28بزرگ شده بودم 

سال بادردگذراند 10ساله که 28زبوداماهنوزم تنهابودتنهایی تنها..اره من بودم نیاز.نیا
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دکترشدتابقول اش عمل کندتاخودش را راحت کندتابه ارزوی بچگی هایش برسد..وحاالخسته 

 ..بود دلش هوایی خانه راداشت مادرش زندگیش..همه انها..وچقدرسخت بود دوری ازهمه انها

یادگذشته ام می بارون اروم میزدبه شیشه اتا ق بازهم بویش می امدهروقت باران میامد..به 

افتادم بغض میکردم و دلم میخواست برای چند لحظه به خانه بروم بااینکه میدانستم دیگر انجا 

 ..جای من نیست

 تقه ی به درخورد:خانم دکتر بفرستم مریضتونو؟

 ..سری تکان دادم..بغض ام را فرو دادم پشت میزنشستم

 ..سالم کردماهه به بغل داشت اروم نشست 2دخترجوانی واردشد بچه 

 ..سالم خانووم.خوبی؟خب بگوببینم چیشده-

خانوم دکتر همه اش خس خس میکنه وقتی شیرمیخوره. نمیتونه درست -بااسترس گفت..

  شیربخوره نفس کم میاره

 ..بزارش روی تخت تامعاینه اش کنم-

اینه اروم روی تخت گذاشت اش به سمت اش رفتم..گوشی ام دراوردم..لباسش راکنارزدم اروم مع

 اش کرد..یه پس کوچولو نازبود..کناراومدم وگفتم

امان ازدست شما مادرهای بی احتیاط سرماخورده شدید..بااید خییلی مراقبت کنی اصالجایی -

 ..الوده وکثیف نباشی

 چشم خانوم دکتر-

داروهایی که مینویسم سرموقعه بده اسپریشم هروقت نفس کم اوردخییلی استفاده نکن گرم -

 ..مخصوصا سرش..اسمش چیهنگهش دار

 شروین عظیمی خانم دکتر-

 ..چه اسم قشنگی..کاری که بهت گفتموبکن خوب میشه نگران نبااش-

 چشم دستتون دردنکنه خانم دکتر..خداحافظ-

 ..به سالمت-

شب بود همه مریضا تموم شده بودن خییلی خسته بودم..به 10بیرون رفت..به ساعت نگاه کردم..

ب را بستم..هواایی زمستان بودو خیییلی سرد پالتوام را پوشیدم پایین رفتم منشی گفتم برود مط

سوارماشینم شدم دوباره به تابلونگاه کردم کناراسم بقیه دکترها تابلومن هم بود..}نیاز نعمتی 



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

5 

 

{کارم این بود همیشه موقعه رفتن به این تابلو نگاه میکردم که 1واحد3متخصص اطفال طبقه

 ..دربرای رسیدن به ان سختی کشیدم..استارت زدموبه راه افتادممبادایادم برود چق

در پارکینگ رابازکردم واردشدم ماشین ام را پارک کردم پیاده شدم واحدی کوچک دراین اپارتمان 

ام تنهایک واحدداشت که مال من بود بعدازچندسال پس اندازتوانسته بودم  14داشتم طبقه 

ارامش راباتمام وجود میخواستم..تنهایی را تنهایی باخودم را بخرم اش ازارتفاع بیزاربودم ولی 

کتابم هایم عادت کرده بودم مطب بروم بعدخسته به خانه برگردم باخانه خالی خودم مواجه 

شوم..لباس هایم را عوض کردم خانه ای کوچکی بود دوخوابه ویک اشپزخانه کنارش که برایی یک 

رد تنها چیزی که باعث شداین خونه را بخرم پنجره اش نفر خووب بود پذیرایی که دوفرش میخو

بود سرتاسر پذیرایی پنجره میخورد تراس بزرگی داشت که جایگاه من بود میزصندلی تک نفره ای 

گذاشته بودم همیشه ساعت ها انجامینشستم کتاب میخواندم و مردم رانگاه میکردم اسمان را 

.. خلسه های زندگی تک نفره ام را راضی بودم ازکودکی باران را..اینگونه تنهایی ام راپر میکردم 

همین ارزو را داشتم اما حاالکه بزرگترشدم محبت رامیطلبم محبت را انچه که همه ازمن دریغ 

کردن..لیوان نسکافه ام رابرداشتم به سمت تراس رفتم به روی صندلی ام نشستم اسمان گرفته 

دی بود درهمین روزاول زمستان! بدجورخودنمایی  1د بود تازه پاییز جایش رابه زمستان داده بو

میکرد هوای گرفته اش سوزسرمایش همه همه مرایاد خاطره های تلخم می انداخت روزهایی که 

سپری کرده بودم خاطرات رامرورمیکرد انهایی که دیگرنداشتم شان عزیزکجابود چندکیلومترازمن 

به او بزنم و حالش رابپرسم اخ که چقدر  دورتر و من بخاطرحرف های مردم نمیتوانستم سری

تنگ بودبرایی دستان چروکیده اش تنهاکسی بودکه درکم میکرد..این خاطرات چندروزاست که 

ساله بودم شیرینی عشقی  13یا12بابیرحمی مرورمیشوندمی اندیشم به نوجوانی ام زمانی که تنها

مادرم بود ارتباط خووبی باخانواده را احساس کردم پسری را دوست داشتم که یکی از فامیل های 

شان داشتیم..دوستش داشتم اوهم مرادوست داشت ازرفتارش فهمیده بودم ینی بهم فهمانده 

سال 2بود دوستم دارد بچه بودم امامحبت را احساس میکردم این که باتمام وجود مراقبم بود 

اما من باهمان بچگی ام  ازمن بزرگتربود اسمش رضا بود مهربان بود اما خوشگلی زیادی نداشت

میخواستم اش..چندسالی گذشت کمترمیدم اش سرم گرم درسهایم بودم بیتابش میشدم اما 

سعی میکردم فکرنکنم تااینکه دانشگاه قبول شدم بحثی بین دو خانواده شکل گرفت و کم کم 

اموشش بزرگ شدو دیگر جای جبران نبود رابطه مان باخانواده شان کامال قطع شده بود من فر 

کرده بودم انقدر درگیر درس ارزوهایم شده بودم انقدر سختی کشیده بودم درنبودش که فقط 
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سالی میشدندیده بودمش که رفتم به تهران ازیادبرده بودم 2میخواستم بروم تنهاباشم ندیدمش 

ان همه شیرینی و محبت را درد دیده بودم وقتی نبود بیمار عزیز باعث شده بود همه چیز بجز 

رزویم از یادم برود پس دیر بودبرای بودنش خانواده هایمان ارتباط خوبی نداشتند ازبین رفته بود ا

ان صمیمیت..منم هم رفتم پشت پازدم به همه چیز..رفتم گذشتم ازخاطره ها خبرش راهم 

نداشتم میخواستم بی خبرباشم تادوباره به یادش نیوفتم..تنهافراموش شود..تنها ارزو هایم مهم 

 ..دو ارامش نداشته امبو

ساله شده بودم برایی تخصص میخوندم که بامخالفت های شدید 23چندسال گذشته بود 

بابامواجهه شدم خیلی سخت بود میدانستم تمام این سختی ها حرف هایی پدرم که دلم را 

میشکند بخاطر کیست میدانستم تمامش حرف هایی نیماست بردارم که همیشه حق برادری 

بود بیش ازحدازارم میداد ارامشم راگرفته بود خسته ام کرده بودند ازتحدیدهایشان  تمام کرده

برای برگشتم تماس های که جز ازارم چیز دیگری نداشت.. نذر کرده بودم که دستت ازسرم 

بردارند بیلیت گرفتم نگفته راهی مشهدشدم به هیچ کس خبرندادم هتل گرفتم روز و شب تنها 

بغل میگرفتم و اشک میریختم دعا میکردم..بیشترازهروقت دیگراحتیاج به به حرم میرفتم زانو

پشتیوانه داشتم پیش عزیزنمیتوانستم برم هیچ کس دیگر را هم نداشتم تادرمانم کند..گوشه ای 

کزمیکردم و اشک میریختم..سه روزبود که مشهدبودم هیچ کس خبرنداشت ..شب روز سوم بود 

سرم را روی زانو هایم گذاشته بودم که صدای مردی که مرا خطاب که باز گوشه حرم نشسته بودم 

میکرد:خانم لطفا ازاینجا بلند شین..باعث شدسرم را بلند کنم و ازدیدن چهره مردان اش خشکم 

 بزند باتعجب نگاه اش کنم.. و زیرلب بگویم:رضا

 چندبارپشت سرهم پلک زد ارام گفت:نیاز خودتی باورم نمیشه

ازمن بلندتربود مرد شده بود چهراش مردانه بود ته ریشی داشت که مردانه برخاستم هنوزهم 

تراش کرده بود خادم بود لباس خادمی به تن داشت بادیدنش اشکم جاری شدخاطره هاجان 

گرفتند ارام گوشه چادرم را گرفت گوشه ای ایستاد گفت نیاز همین جابمون تکون نخورخب تکون 

 ..نخوراالن برمیگردم..سریع رفت

سال 5ساله بودم 23ساله گی ام رضاراندیده بودم االن18مگرتوان تکان خوردن هم داشتم از

میگذشت من اورا ازیادبرده بودم..کجابودچه بهش گذشت نمیدانستم..باعجله بالباس شخصی 

به سمتم امد گفت نیاز باهام میایی یکم حرف بزنیم به مامانت بگو..پزخندی زدم مامان مگه 

روز است به مشهدامده ام دست به دامن امامم شده ام 3یدانستندکه منخانواده ام م
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اگرمیدانستندامدم نمیگذاشتندبرگردم..سرتکان دادم گفتم مامان بابا نمیدون مشهدم تعجب 

کرد..خواست حرفی بزنه که گفتم قصه اش مفصله..ارام باهم ازحرم بیرون امدیم پیاده تا پارکی 

م نگاهم میکرد درنگاهش غم بود دلتنگی بود گله بود..سرم راپایین رفتیم ..روبه رویش نشستم ارا

ساله منتظرتم باتعجب سرم 5انداختم..باهمان صدایی مهربانش گفت بزرگ شدی نیازمیدونی

ساله که منتظرم برگردی دلم برات خییلی تنگ شده بود نیاز رفتی 5رابلندمیکنم..ادامه میدهد.:

ات تنگ بود تمام خاطره ها همیشه جلوی چشممه نیاز راحت خییلی راحت پس من چی دلم بر 

سال منتظربودم بیایی خبرتو ازمادرت داشتم که دکترشدی خانم شدی بزرگ شدی 5من تمام این 

همه چیزت درس شده نیاز پس من چی به یادم بودی..سرم راپایین انداختم ازحرف هایش دردم 

ساله که ازجلوی چشمام 5امه میدهد..:میگیرد تنهاکسی بود که دلتنگم بوددوستم داشت..اد

نرفتی نیاز خندهات گریه هات غرزدنات همه چیزت نیازمیفهمی نیازمن باتمام وجود دوستت 

دارمم باتمام وجوود..صدایش طنین می اندازد برروحم جواب من تنها نگاه پرازغمم بود اشک 

میتوانستم با ان شرایط خانواده های روان گونه هایم بی معرفتی کرده بودم اماچاره ام چه بود مگر 

مان باهم برویم نمیشد میشد..سربازکرد تمام دردهایم..گفتم گفتم چرا رفتم چرانماندم چرا االن 

بدون خبراینجام.. ازسختی های که تنهای کشیده ام یک دختر تنها درشهرغریب.. سرش 

ینکه تو نبودی چه چیز دیگه راباالاورد باتمام غم صدایش گفت:نیاز میدوونی این روزها عالوه برا

هم ازارم میداد..اصرار مامان و بابام به ازدواج میدونی نیاز تاحاالصدبارکه نه هزاربار اسمت رو 

ساله توی 5اوردم امافقط نه شنیدم میگن اون رفته نیست چجوری میخوای کسی رو بگیری که

ونستن که اون توی این این شهرنیست تنهاتوی یه شهردیگه ست چطوری؟؟ تنهانه میگفتن نمید

شهرنیست اماتمام وجود من پیش اونه نیازخسته ام ازاین که نیستی ازاین که نمیتونی برگردی 

بامن زندگی رو بسازی نیاز خسته ام ازاین که نمیذارند بمونی کنارمن باشی بچه که بودیم باتمام 

ی خسته ام ازاین که بعداین وجودم کنارت بودم مراقبت بودم تا اب تودلت تکون و نخوره گریه نکن

همه انتظار بازهم نمیتونم داشته باشمت نیاز میخوام باتموم مخالفت خونواده هاو اینده ات ازت 

خواستگاری کنم...سرموباالگرفتم نگاهش التماس داشت. تنهابودم بیشترازهروقت دیگربهش 

حتاج بودنش بودم احتیاج داشتم میدانستم مثل مرد همیشه کنارم پشتم می ماند منی که م

محتاج پشوانه گرم اما مگرمیشد به مامان بابا بگویم باوجود اختالفاتشان باخانواده رضاقبول 

کنند مگرنیمای نابرادرمیگذاشت..نه نه نمیگذاشتند تمام این حرف ها را به رضا گفتم گفتم که 
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باباو نیما اینقدر اذیتم  ازخداامه کنارم باشی گفتم ارزومه دیگه نتهانباشم مطمئنا اگه ازدواج کنم

  نمیکنند و اصرار نمیکنند که بر گردم..ولی

سال 5باصدای گرفته میگوید:بیییزارررم ازاین ولی ها اما ها لعنت به همه شان که نمیتوانی بعد

بازهم کنارم بمونی بازهم بروی لعنت به همه شان لعنت خسته شدم نیاز ..کنارم نشست سرش 

ه چادرم رامیگیرد بومیکند روی چشم هایش میگذارد خستگی را ازشانه را پایین میندازد و گوش

های مردانه اش میفهمم باری انگار که برشانه هایش سواراست باعث میشود دردخودم را 

فراموش کنم فراموش کنم که براچه به اینجا امده ام ارام بلند میشود هیییییییچ وقت نمیبخشم 

را تمام کسانی که باعث شدند جدا بمانیم هرکس راه خودش مادرم را مادرش را پدرم را پدرش 

رابرود تنها برود بی پشتوانه چقدر بهش احتیاج داشتم چقدربودنش کنارم خووب بود کاااش 

 ..میشد بمانم کاااش میشد نرود کاااش کاااش

سمت چادرم را میگیرد ارام راه میرویم من بیصدا اشک میریزم اوباشانه های افتاده راه میرود 

 ماشینش میرود در رابرایم باز میکند سوار میشوم میپرسد:نیاز هتلت کجاست؟

 ادرس رامیگویم راه میفتد میگوید کی برمیگردی تهران

  شب بیلیط دارم11ومن درجوابش:فردا ساعت 

دست اش مشت میشود به فرمون میکوبد دادمیزند لعنت به همه تان لعنت.. نیازتااخرعمرم 

قت یادم نمیره ظلمی که به من و تو کردن که دست از غرور بر نمی دارند و دوستت دارم هیچ و

اینده من رو تباه میکنند نیااز شاید روزی منو فراموش کنی امامن همیشه به یادتم هیچ وقت 

 .. روزهای خوبی که باتو داشتم و یادم نمیشه مطمئنم بعد تو این روزها دیگه تکرار نمیشه

رای خودم که تمام روزهای خوبم بااین مردراازدست دادم واااقعا بی کس دلم خون میشود برایش ب

شده ام دیگر هیچ کس را ندارم..جلوی هتل نگه میدارد پیاده میشوم نگاهش رابه نگاهم میاندازد 

میدانم میخواهدچیزی بگوید امانمی تواندبه زبان بیاورد..فقط میگوید نیازتااخرعمر به یادتم 

دنبالت میام خودم  11فته فراموشت نمیکنم نیااز..و ارام میگوید فردا ساعت هراتفاقی هم که بیو

میبرمت..هنوزهم چیزی درنگاهش سنگینی میکند که خودش راهم ناابود میکند اما نمیتواند به 

 زبان بیاورد..ارام میگویم:رضا

 جاانم-

م ازتنهایی بیکسی ارزوم بود کنارم باشی ای کاش میتونستم از این به بعد رو باتو برم خست-

غربت خسته ام اشک میریزم میروم..ان شب تاصبح گریه کردم هییچ وقت ان سه روز مشهد 
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رایادم نمیرود ان روز یادم شده بود براچه به مشهدامدم حاال متوجه شده بودم چه کسی را از 

تا خانواده سال هنوز بیادم بوده و دوستم داشته کسی هرکاری کرده 5یادبرده بود کسی که بعد از 

اش را راضی کند برای ازدواج بامن اما امان حرف های دروغ مردم و غرور خانواده مان که بعد 

شب حرم بودم باحالی خراب به هتل 8سال هنوز پابرجاست..فردایی ان روز ازصبح تاساعت5از

برگشتم چمدانم رابستم بیرون منتظره رضاشدم..دیدمش رضای مشکی پوش را مشکی پوشیده 

تمام لباس هایش را مشکی کرده بود..جلوامد چمدانم راگرفت نگاه پرازغمش را به نگاهم  بود

 رضا-انداخت هنوزهم چیزی درنگاهش سنگینی میکرد..گفتم

 جانم-

 ..چرامشکی پوشیدی-

بعدرفتنت دیگه چیزی برای ازدست دادن -مکث کردبازهم نگاه پردردش رابهم انداخت گفت

 ..ینی من همه چیزم را دست میدم ندااارم نیاز همین که میری

سوارماشینش میشوم راه می افتد بیکالم گوشی ای نگه میدارد دوباره نگاهم میکند جعبه ای از 

جیب کتش درمی اورد بازش میکند بابغض میگوید.:تنها چیزی که میتونم بهت بدم نیاز 

ورد ارام میگوید سپردمت دست خودش همونی که نذاشت بهم برسیم پالکی را ازجعبه در می ا

پشتتو بکن نیاز مییخواام خودم گردنت کنم..پشتم رامیکنم او گردبندراگردنم میکند من گریه 

میکردم و او بغضش راقورت میدهد راه میفتد..پالک نقره ای که درش رابازمیکنی عکس بچگی 

گذارم سالم بود وان طرفش نوشته"کاش میشد وقت رفتن چشم هایم پیش تو جا ب3هایم که تازه

دقیقه دیگه پرواز دارم بی 5"قلبم اتش میگیرد نگاهش میکنم رسیدیم چمدانم رامی اورد 

خبرامده ام بی خبرهم میروم رضاباحسرت نگاهم میکند میگوید:خانم دکتر بدجور دوستت داارم 

 ..موااظب خودت باااش هیچ وقت فراموشت نمیکنم نیاز..مراقب خودت بااش

 را در چشماهیش دیدم اما برای اولین بار حلقه اشک

بازهم چیزی در چشمانش سنگینی میکند کنارش میروم استین کتش رامیگیرم میگویم 

 :رضا..مواظب خودت باااش..خداحافظ

سال دارم هروقت یاد ان خاطره میفتم قلبم هزارتکه میشود 28رفتم برای همیشه رفتم االن

تپد برای محبت هایش برای نیازگفتن یادرضا که میفتم قلبم میگیرد دلم هوایش رامیکند می

سال میگذرد ازان زمان 10هایش..برای همه انها اما چه فایده که دیگه دیره دیگه خییلی دیره 

وقتی به تهران رسیدم امتحان تخصص ام را که دادم مامان زنگ زدگفت که بابا را راضی کرده که 
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ت عزیزدلتنگت شده چندروزی بمانم ..بعدقبول شدنم توی امتحان تخصص مامان زنگ زد گف

مشهدبیا خوشحال بودم که میتوانم خانواده ام راببینم اما مامان گفته بود که باباگفت حق نداری 

به خانه بیایی چون خانواده ات را ترک کردی و رفتی و هرچه اصرار کردیم برنگشتی..حرف هایش 

روز بود که خانه 2مشهد  برایم خنجربود اماشوق دیدن عزیز همه چیز رانابودمیکرد..رفتم

عزیزبودم هنوزهم حال خوشی نداشتم عزیزمدام میپرسید چرااینجوری هستم..اماجوابم 

تنهاسکوت بود و نگاه به گردنبندم..روزسوم خاله ام به خانه عزیزامده بود ازازدواج حرف میزد 

 ..چایی بردم نشستم که عزیزگفت:نیاز مادرمیدونی رضاهم ازدواج کرده

رکت ایستاده بود انگارجانم راگرفتند رضارضا ازدواج کرده بود اااخ خدا اااخ مگرچقدر قلبم ازح

توان داشتم..خالم ادامه داد که دوماه پیش رفتن خاستگاری دختر دایش یاسمن وهفته پیش هم 

عقدشان کرده اند نفس کم اوردم جان میدادم وقتی خالم روز خواستگاری رضارا گفت که همان 

ن ازمشهدبه تهران امدم ورضامرا تافرودگاه رسانده خاله میگفت من دردمیکشدم شب بود که م

که رضاراضی نبووده به اجبارخانواده اش رفته دوماه معطل کرده اخرم به اجبار عقدش 

کرده..مردم زنده شدم ان لحظه ها باورم نمیشدانچه درنگاهش سنگینی میکرد گفتن 

ن روز چمدانم رابستم درس بیمارستان رابهانه کردم خواستگاریش ازیاسمن بود ازدواجش..هما

نفس کشیدن برایم دراینجاسخت بود.. چمدان هایم در اتاق بود که زنگ رازدند پالتو بلند مشکی 

ام را نزدیک ترکردم بابغض ازعزیزخداحافظی کردم صدایی خاله راشنیدم که میگوید:نیاز مهمان 

 ..داریم صبرکن

دن ارام سالم کردم باطنه گفتند:سالم خانوووم دکتر چیشده ازاین پدرمادر رضابودن که واردش

طرفاا یادزادگاهت افتادی تنهاسرم را پایین انداختم هیچی نمیتوانستم بگویم خوب میدانستم که 

حرف های زیادی پشت سرم میگویند و باباهم به همین دلیل بود که اصرار داشت برگردم و چون 

باور کرده بودباصدای دخترانه ای که روبه من سالم میکرد سرم برنگشتم تمام ان حرف ها را 

بادردنگاهم میکرد راباالگرفتم..اری یاسمن بود همان که حاال زن عقدکرده رضا شده بود گیج بودم 

زصدایی نیازگفتن هایش درگوشم بود..اااخ خدایاانفسم باغم هنوز هم شانه هایش افتاده بود هنو

رابگیرتاراحت شوم..کنارکشیدم بزور تبریک گفتم..رضافقط سرش پایین بود دستانش 

 میلرزید..یاسمن باذوق جوابم راداد گفت:نیازخانوم چه گردبندخوشگلی داری

خودنمایی دردم گرفت اری خوشگل بود گردنبندنقره ای که برروی پالتو بلندمشکی ام 

میکرد..هدیه رضا بود لبخندزدم سرم راباالگرفتم همزمان شد باگره خوردن نگاهم بارضا..اشک 
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درچشمانش حلقه زده بود عذرخواهی کردو به سمت دستشوی حیاط رفت بازم 

 باخنجرصدایشان پرسیدند؟حاالچی قبول شدی خانووم دکتربراتخصص

 ارام گفتم:اطفال-

ف هایشان گرم شدبیزارم ازهمه تان ازهمه تان بییییزارم..خالم گفت پوزخندی زدنند..سرشان باحر 

:نیاز ا ژانس منتظرته دم در چمدان هایم رابرداشتم خداحافظی کردم خواستم ازدرخارج شوم که 

 رضاگفت:نیاز

برگشتم اشک میریخت ارام گفتم من دیگه نیازنیستم توهم دیگه رضانیستی ماهمون فامیل ها 

قط باید هم دیگه رو با نسبت های فامیلمون صد کنیم حاالمال کس دیگه نزدیک هستیم که ف

ای شدی گردنبند رادراوردم گفتم.گردنم نمیکنم امانگهش میدارم مواظب خودت باش..خداحافظ 

برای همیشه..در رامحکم کوبیدم صدای ناله هایش رامیفهمیدم تا تهران گریه کردم و خدارا 

ال باید تمام راه را خودم میرفتم راه طوالنی در پیش داشتم و صدازدم..امافایده ای نداشت حا

 خانواده ام تنهایم گذاشته بودنند

سال میگذرد هنوز ان روزهاجلوی چشمم است.. و دردش تازه بردلم..فراموش کردم این 10

 ..روزهاکارم این است..اما چن وقت است که مرورخاطرات قلبم رامیلرزاند

او دیگر خاطره من نبود مال کس دیگربود نسکافه داغم را نزدیک  فراموش کرده ام تمامش را

رانشان میداد خداروشکر 11لبانم کردم ازسردی درونم کم میکرد.. ساعت گوشی ام رانگاه کردم 

نمازم را در مطب خواندم..برخواستم به سمت اتاقم رفتم تمام اتاق را سفید کرده بودم تخت پرده 

ید بودند وبه دورتخت پرده ای سفید کشیده بودم ارام ترم دیوارها کمد ها همه همه سف

بعدظهر شیفت 4صبح تا 7میکرد..دوش گرفتم پرده پنجره راکنارزدم باید زودتر بخوابم فردااز

 ..بیمارستانم بود بعد ازان مطب..به سمت تختم رفتم ارام دراز کشیدم

ستم..چشمانم گرم شد بخوابم تهی بودم ازهرحسی تنهابه ارزویم رسیده بودم ارامش که میخوا

 ..رفتم

بود که ازخواب برخواستم نمازخواندم لباس های ورزشی ام راپوشیدم عادتم بود 6صبح ساعت

صبح زود به پارک کناره اپارتمان میرفتم ورزش میکردم..به خانه بازمبگشتم کمی صبحانه 

 ..میخوردم بیمارستان میرفتم
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میکردم..داشت دیرم میشد..هندفون راازگوشم یک ساعتی بود که درپارک میدویدم ورزش 

برداشتم به خانه ام برگشتم دوش گرفتم کمی صبحانه خوردم اماده شدم عادتم بود بیشترموقعه 

 ..هامشکی میپوشیدم بیرون امدم و سوار ماشین شدم سرعتم رازیادکردم تازوودتربرسم

م پوشیدم گوشی ام را به گردن بارسیدن به بیمارستان سریع خودم رابه رختکن رسوندم لباس فر 

انداختم وارد بخش کودکان شدم بادیدن آوا که ازدور دست تکان میداد لبخند زدم آوا تنها 

دوستم بود که اززمانی که توی بیمارستان مشغول کاربودم و تخصص نگرفته بودم بااو اشنا شدم 

نده های او شوخی هم سن هم هستیم برعکس من آوا دختری شااادباروحیه عاالی سرزنده خ

هایش وجاهایی که مرامیبرد روحیه ام دراین چندسال تغییرداده بود آوا رزیدنت بخش اطفال بود 

سالی میشد باعلی پسرخاله اش نامزد کرده بودن خیییلی هم را دوست داشتن علی هم پسری 1

من باآوا اقا متنی بود خییلی مودب رفتارمیکرد مخالف دوستی من آوا نبود برخی جاهایی که 

نمیرفتم بااصرار کردن روانه ام میکرد مرتب زنگ میزدبه آوا حالش رامیپرسید به رابطه شان 

 ..غبطه میخوردم خیییلی هم رادوست داشتم شایداگه رضابودمن هم اینگونه نبودم

چندماه دیگرعروسی شان بوداز ته قلبم خوشحال بودم که آواراخوشحال میدیدم تنها همدم 

بود بیشترشبها خانه ام میماند خلسه ام راپرمیکرد..بهش که رسیدم اخمی تنهایی هایم 

مصنوعی کردگفت:به به خانوم دکتر چقدر دیر کردی باز سرگرم ورزشت بودی من موندم تواینقد 

 به خودت میرسی چراهنوز تو خونه موندی

  راپس کلش زدمو گفتم:هیش دیوونه یکی میفهمه زشته پرونده امو بده برم پیش بیما

هفته اس نیومدم خونه ات ها زیرسرت 2اوووه اووه هنوز نیومده چه عجله ای هم برا رفتن داری -

  تاشده که ازت نمیگزرم خودم دوتا شلوارو باهم قیچی قیچی میکنم2بلند شده نکنه نیاز شلوارت 

فردا پنجشنبه  خنده ام گرفته بود دیوانه ای نثارش کردم راه افتادم به سمت بیمارا..که دادزد:نیااز

 اس ها جوانه یادت نشه

 ..برگشتم:مگه میشه یااادم بشه دادنزن بیمارستانو گذاشتی روسرت

 ..نیشش بازشدو گفت: گفتم شاید فراموشی گرفتی

اخمی مصنوعی کردم راه افتادم..آوا منو با بیمارستان جوانه اشنا کرده بود از بچگی عاشق این 

بچه های بیسرپرست..اوایل که با آوا اشنا شده بودم بودم که به بقیه کمک کنم مخصوصا 

 ..خواسته امو بهش گفتم وگفتم میتونم هرکمکی که از دستم بربیاد انجام بدم
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اونم بیمارستان جوانه رابهم معرفی کرد گفت بچه های سرطانی بیمار که اکثرشون بی سرپرست 

رفتم اونجا قرارشد عالوه بر کمک  بد سرپرست هستند توان مالی ندارند اونجان..با اولین فرصتم

روز پنجشنبه جمعه شنبه..برای معالجه کودکان برم بطور رایگاان این کارو انجام 3مالی در هفته 

میدادم اما باتمام وجودم این کارا میکردم از ته دلم خیییلی خوشحال بودم ..فردا هم جشن بود 

طر جشن باید بعد ظهر شب فردا بخا10صبح اونجا بودم تا 7اگه هر روز ازساعت

سالی میشد که اونجا بودم ولی خب جشن هارو شرکت نکرده بودم یاشیفت بودم یا 3یا2میرفتم..

مطب اونجاهم که سرم شلوغ بود نمیتوانستم بروم..بیشتر جشن هارا آوا وعلی شرکت میکردن 

د ازآوا خییلی چون انهاهم عضو بودن آوا هم بامن بیمارستان کارمیکرد..بهرحال اولین بارم بو

تعریف جشنهارا شنیده بودم میگفت بیشتر بازیگرا ورزشکارا اونجا عضو هستن..جشن خیییلی 

پرشوریه.. ازفکر بیرون اومدم در اولین اتاقو باز کردم تک تک بیمارا معایینه میکردم بیمارستان 

مدتا برای نهاربرویم بود که کارم تمام شده بود آوا دنبالم ا3بزرگی بود نسبتاا خییلی شلوغ ساعت 

امادگی نمیخواد عروسی –بوفه بیمارستان همانطور که قدم میزدیم..آوا گفت:برای جشن امده ای 

 که نیست یه جشن دیگه برای کمک به بچه ها این امادگی الزم داره

از جشن خییلی بیشتر برای روحیه بچه هاا کارای زیادی انجام میدن..بعدم گفتم که خیییلی -

 ییلی ها هم هستنشلوغه خی

 خب باشن نکنه میخوای برم سالن زیبایی-بیخیال گفتم

نه روانی میگم خب یه لباس شیک بپوش درسته همه لباسات شیکه ولی -به بازوم زدو گفت

 همشون مشکیه بخدا بااین چهره تو رنگ دیگه خییلی بیشتر بهت میاد

 دیوونه ای تو من لباس رنگی ندارم-

  اون روز چندست لباس رنگ روشن توی کمدت دیدمدروغ نگو نیااز خودم -

 بس که فضولی دیگه یه روز میایی خونه من همه جارو زیرو میکنی-

 پس چی فک کردی میام تورو ببینم-

  ..نه من همون مشکی رو بیشتر دوست دارم-

  نه نیاز از مشکی دست بردار -

 نمیخواام-

  راه افتادملبخندی زدمو راه افتادیم بعد ناهار به سمت مطب 



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

14 

 

گوشیمو دراورده ام تا به مامان زنگ بزنم ازاینکه بی اعتماد بودن خسته بودم توی فامیل ما رسم 

نبود که دختر جدازندگی کنند انهم هم ازدواج نکرده تا سن من به همین دلیل بودکه در خانه 

ما همسن من عذاب میکشیدم ازبی اعتمادیشان ازاینکه نمیخواستم ازدواج کنم و چون همسر نی

بود من هم باید ازدواج میکردم و وقتی پدرم اجبا رم میکرد به ازدواج با کسی که نمیخواستم و 

من قبول نمیکردم حرف هایی به من میزد که بدنم به لرز می افتاد مجبور شدم با رفتن به 

مان گرفتن دانشگاه دیگربه ان خانه برنگردم.. رفتن به خانه را غدقن کرده بود....مخصوصا از ز 

تخصصم که نخواستم برگردم من خسته ترشده بودم تحمل اش سخت ترکه هیچ گونه باورم 

 ..نمیکردن..ولی من خودم راباورمیکردم که پاک بمانم مانده ام

 الو نیاز-مامان گوشی راجواب داد

 سالم مامان حالت خوبه-

 بدنیستم ازاحوال پرسی های شما تو خوبی-

 زنگ میزنم این چه حرفیهبار 2مامان من که روزی -

 حاال مارارونمیبینی خوشحالی-

  مامان میشه بس کنی شماخودتون نخواستین بیام-

 گفتیم بیا برای همیشه مگه قبول کردی اومدی؟-

نه اینو نمیتونم قبول کنم برگردم که باز حرف بشنوم عذابم بدین کتک بخورم خسته ام هرچی -

  کشیدم بسه من اینجازندگی دارم

مشهد نداری خونه زندگی تو اینجاست نیاز چرانمیفهمی بیاهمینجا ازدواج کن زندگی هم  مگه-

بکن اینجوری بیشتر حرف میفهمی نمیدونی هرکی رو میبینم میپرسه دخترت کجاست هنوز 

 برنگشته خونه بخدا از خجالت اب میشم

ا ازاین که مامان از چی خجالت میکشی هاا-دیگه دست خودم نبود از عصبانیت داد زدم 

دخترت دکتره مطب دار خونه دار ماشین داره اینقد عرضه داره که توی شهر غریب بدون کمک 

شما بر ا خودش زندگی درست کنه هاا ازاین خجالت میکشی؟ اگه ازاین خجالت میکشی مامان 

 ..متاسفم چون خیییلی ها به این که دخترشون اینجوری باشه افتخار میکنن

یگن معلوم نیس دختره چندسال تو شهر غریب چیکار میکنه که برنمیگرده اونا که نمیدون م-

 خونه
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اوناکه نمیدون مامان ببخشید ها بیخود میکنن حرف میزن زندگی منو هم زهرم میکنن..بسه -

دیگه چقدر به حرف مردم گوش میدین ینی خودت نمیدونی من اینجا چیکار میکنم ها؟؟بسه 

ین هیچ وقت نمیومدم شهر غریب میدونی چرا؟چون باکاراتون چقدر شکاکین اگه اینطوری نبود

همه زندگیمو نابود کردین بسه دیگه مامان هردفعه بهت زنگ میزنم باید یه جوری گوشه کنایه 

 بزنی

گوش میکرد میدانست حق بامن است اما دست خودش نبود تحت تاثیر حرفای مردم 

که میخواست رابگوید اخرهم دل به دریا قرارمیگرفت..دست خودش نبود کمی مکث کرد تاچیزی 

 پس حداقل ازدواج کن دختربزار یکم این حرفا کمتربشه با اسایش زندگی کنی-زدو گفت

مامان من االن هم با اسایش زندگی میکنم..اگه بزارین نمیخوام ازدواج کنم از هرچی مرده بیزارم -

  میدونی که

 رخونه زندگیتسالته تاکی بدت میاد دیگه برو س28چرانمیخوای-

 ..تا اخرعمرم من همینجوری راحت ترم مامان اسمشم نیار-

  نیاز حرف گوش کن-

 این حرفو نه مامان من رسیدم مطب بعد بهت زنگ میزنم خداحافظ-

 باشه خداحافظ-

هربارکه زنگ میزدم باید جوری دیوانه ام میکرد انگارنه انگار که دلم برایش تنگ میشد زنگ زده 

 ..بشنوم ااخ خدایابودم صدایش را

بود که اخرین مریض را 9از پله ها باال رفتم منشی ارام سالم کرد خسته نباشید گفت ساعت 

 خانم رستگار من باید برم کلیدارو بده مش رحیم-ویزیت کردم لباس پوشیدم به منشی گفتم

 باشه خانم دکتر-

ال پیش به اسرارآوا پیش س3در اینه نگاهی به خودم انداختم زیبا نبودم اما زشت هم نبودم 

برادراش آرمان بینی ام راعمل کردم چهره ام فرق کرده بود طوری که وقتی مامان به تهران امده بود 

نشناختم..خودم هم راضی بودم کمی فرق میکردم بدنبود..چهرم کپی مامان بود..ماشین را روشن 

ود..به خانه رسیدم.. سرگرم شام کردم راه افتادم ارام میرفتم..شبها هواسوزبیشتری پیدا کرده ب

مختصری شدم بعد خوردن ان دوباره به سمت تراس رفتم..نسکافه بدست درش راباز کردم 

سرمای شدیدی به صورتم خورد.امادوست داشتم ان سرمارا شنلم را نزدیک ترکردم 

ان  نشستم...نمیدانم چرا تازگی ها مامان حرف ازدواج رامیزد چیزی که بعدازرضا اصللال به
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فکرنکرده بودم..تنهایی را دوست داشتم ان را پذیرفته بودم پس چرا ازدواج؟از وضعیتم راضی 

 ..هستم

ساعت گوشی ام را نگاه کردم..بهتر بود برم بخوابم دیرشده بود..به سمت اتاق رفتم..پرده تخت را 

 ....کنار زدم ارام خوابیدم

اس های ورزشی ام را پوشیدم پایین رفتم شروع چادر نمازم را تا کردم سجاده ام را جمع کردم..لب

 ..کردم به ورزش کردن امروز تا بعدظهربیکاربودم پس باید بعد ورزش بروم برای خونه خرید کنم

خیابان فاصله داشت راه افتادم..هدفون داشتم 1بود که پیاده به سمت مرکزخریدی که 9ساعت

مبون خوراکی های که الزم داشتم صدایی نمیشندیم سبدچرخ داری برداشتم نان تست و ژا

سبزیجات راداخلش میگذاشتم که یکی محکم شانه ام را کشید هدفونم را برداشتم ببینم 

کیست که بادیدن اش خشکم زد ریمابود خواهر رضا که بالبخند حرف میزد بغلم کرده بود فشارم 

باالخره ازشوک -تمیداد من تنها نگاهش میکردم تاازشوک درامدم سالم کردم باخوش رویی گف

 بیرون اومدی ببخشید ترسوندمت اخه هدفون داشتی هرچی صدات میزدم جواب نمیدادی

سالی میشد 8یا7سال ازمن کوچکتربود من 4نگاهش کردم اره ریمابود چقدربزرگ شده بود 

-ندیدمش تهران چه کار میکرد..بادیدنش به یاد رضا می افتادم لبخند غمگینی زدم گفتم

 خوبی؟ چقدربزرگ شدی

 توهم بزرگ شدی نیاز خییلی هم فرق کردی خوشگل ترازقبل-

همیشه محبت داشت بچه که بودیم هم بازی ام بود همیشه احترامم راداشت هرجابودم اوهم 

 ممنونم اینجاچیکارمیکنی؟-می امدنگاهش کردم

 خونه ام اینجاست-

 جدی میگی کی اومدین ؟؟؟-

 ...بیایم اینجاخونه اجاره کردیم ماهی میشه بخاطره کار سجادمجبورشدیم3-

 مگه ازدواج کردی؟-کمی فکرکردم سجاد کیست حتما ازدواج کرده دستی روی شانه اش گذاشتم..

 ساله باسجاد پسر دایم2اره -

تو چی نیاز جان –یادم اومد برداریاسمن..لبخند زدم تبریک گفتم..کمی این پااون پاکرد گفت 

 هنوز ازدواج نکردی؟

  نه-

  اینجاچکار میکنیتو -گفت
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 خونه ام ایجاست خیابون پایینی-

 راست میگی مال خودته؟تنها زندگی میکنی؟-

 ..اره مال خودمه تنهازندگی میکنم-

  خوش بحالت-

 بیابریم خونه من هنوز صبحونه نخوردم باهم یه چیزی بخوریم–لبخندزدم..گفتم 

  ات معلومه ورزش بودیازلباس-هنوزصبحانه نخوردی؟نگاهم کرد دوباره گفت-تعجب کرد

ساعت ورزش میکنم ولی امروز تا بعدظهربیکارم بیشتر 1اره هروز صبح قبل رفتنم به بیمارستان -

 ورزش کردم

 مگه مطب نداری؟-

 چرا بعدظهرها میرم امروزم که کال تعطیلیمه-

 اهااا..موفق باشی-

 ماشین نیاوردم اما تاخونه زیاد راه نیست-

 ه باشه برای یک روز دیگه حتما میام به شرطی که توهم بیایینه نیازجان بایدبرم خون-

 ..حتما وقت کنم..باشه هرطور راحتی بهرحال خوش حال شدم دیدمت ریما جان-

 ..منم همینطور خیییلی خوشحال شدم دلم برات خییلی تنگ شده بود-

 ممنونم..باشه پس سالم برسون..خداحافظ-

 خداحافظ عزیزم-

افتادم دلم گرفته بود خییلی باز یاد گذشته ها باعث میشد بیشتر درغم خریدهایم برداشتم را 

هایم گم شوم به خانه که رسیدم کمی صبحانه خوردم حمام رفتم شروع کردم به تمیزکردن خانه 

ظهربودهنوز ناهارنخورده 3ام ازاتاق ها گرفته تا همان تراس کارم که تمام شد ساعت رانگاه کردم 

باید جشن بودم..سریع رفتم ژامبون را ازیخچال برداشتم کمی 5ساعت بودم امده نشده بودم

ازش خوردم ظرف ها را در ماشین گذاشتم.. به سمت کمد رفتم به یاد حرفهای آوا افتادم 

پوزخندی زدم من بامشکی ارامش داشتم..کمدرا بازکردم آوا راست میگفت چندست لباس رنگی 

ن کشمیر بلندم را برداشتم استینهای بلندی داشت یقه داشتم اما تاحاال نپوشیده بودم..پیراه

دوسانتی و باالاش چسب وپاین اش کلوش بود کتی بلند رویش میخورد خوبی پیراهن این بود که 

بلند بود تنها ساق پوشدم و چکمه های بلندم را روسری ام راپشت گره زدم خودم را در ایینه نگاه 

خواستم..موهایم را فرق وسط بازکرده بودم کمی از زیر کردم بدنبود ساده بود ازاین بیشترنمی
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روسریم نمایان میشد..عینکم رابرداشتم به چشم زدم خییلی وقت بود عینکی بودم اما زیاد ازش 

بود ازخانه بیرون رفتم..توی راه بودم که آوا زنگ زدو 4:30استفاده نمیکردم..ساعت رانگاه کردم 

بیشتری رفتم. آوا راست میگفت دیر کرده بودم جشن  گفت دیرکردم جشن شروع شده..باسرعت

  شروع شده بود رئیس بیمارستان درحال حرف زدن بود

بیشتر بازیگرا ورزشکارا بودن کنار آوا و علی نشستم..چقدر قشنگ لباس پوشیده بود..همینطور 

 که نگاهش میکردم گفتم:خوشگل کردی خانم

 مشکی مگه قرار نبود رنگی بپوشی..؟؟همه مثل توکه نیستن همه اش -لبخندی زد گفت

  نه همچین قراری نبوده من راحتم همینطوری گیرنده-

 ..میبینی همه هستن-

 ..اره دیدم..خیییلی شلوغه-

همین طور که دست میزدم..یه نگاه به اطراف انداختم..تااینکه چشمم به یکی افتاد به آوا سلقمه 

 زدم که برگشت گفت:چته زشته اینجوری میکنی

 آوا این اینجاچیکار میکنه؟-

 کدو م؟-

 ..همین والیبالیسته کاپیتانه سعیدعارف-

 جدی میگی اونم هس ندیده بودمش-

 ..ارع اونجاست-

 چه خوشتیپه نیاز چه فیگوری میگیره مغروره ها-

  ساکت باش آوا زشته میشنوه-

 فرسخی ما نشسته کجا میفهمه10اوووه -

 کرده حرف نمیزنه خودشیفته ولی آوا انگارکی هست ببین چه اخمی-

 ولش کن بابا گوش کن بچه ها میخوان شعر بخونن-

داشتم نگاهش میکردم و در دلم ازش غیبت میکردم که برگشت نگاه خیره ای بهم انداخت 

 ..بیتفاوت نگاهش کردم برگشتم

ه بچه ها باذوق شعرمیخواندن دست میزدن جشن جالبی بود حداقل برای من که دفعه اولم بود ب

اینجامی امدم..بابچه هاعکس میگرفتن به انهاو هدیه میدادن..موقع شام بود ایستاده بودم تا آوا 

عکسهایش تمام شودبرویم که یه نفر تنه ای بهم زد که کیفم پخش زمین شدو خودمم ازصندلی 
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که  نگهه داشتم تا نیفتم وگرنه محکم به زمین میخوردم و ابروی برایم نمی ماندبودبااخم برگشتم

یه چیزی به اون شخص بی فرهنگ کنم که دیدم یکی از بچه هابود بالبخند گفت ببخشید خاله 

 عجله داشتم

عزیزم خواهش میکنم ولی ازاین به بعد بیشتر دقت کن عجله زیاد مهم نیست اگه بجای من -

 خودت می افتادی چی؟؟

ید و کیف ام راکه کناراش هنوز جوابم را نداده بود که همان کاپیتان معروف میان حرف اش پر 

 :افتاده بود به سمتم گرفت وگفت

نیشخندی زدو گفت:بهرحال نه شماافتادین نه این بچه.مکثی کردبعد گفت:همه دکترا اینقدر به 

 ..فکر سالمتیشونن من فکر میکردم فقط به فکر سالمتی بقیه باشن

چنگ زدم وگفتم: ربطی خنده ام گرفت:خییلی غیر منطقی حرف میزنیدکیف ام را از دست اش 

به این نداره که دکترا به فکر چی هستن اگه دکترا تنها به فکر خودشون بودن من االن به این بچه 

اینطوری نمیگفتم یک ادم باید فرهنگ رو به بقیه یاد بده نه اینکه با حرف های بی منطق اونو از 

لی نبود االن من بجایی کیف روی ذهن بقیه پاک کنه بلله درسته نیافتادم که البته اگه این صند

 زمین بودم اما مهم افتادن من نیس مهم اینکه این بچه بعضی چیزارو یادبگیره

 خشم در صورت اش فریاد میزد..تا خواست حرفی بزند نیش خندی زدم و از او دور شدم

رفتم به سمت آوا یک لحظه برگشتم دیدم همانجا ایستاده دستان اش رامشت کرده ادمای بی 

منطق بیزارمم..بعد صرف شام باآوا علی خداحافظی کردم و به سمت ماشینم رفتم.. خسته بودم 

 ..خیییلی سریع خودموبه خونه رسوندم فردابایدزود میرفتم بیمارستان

لباسهای ورزشیمودراوردم..اماده شدم بروم بیمارستان..پیش بچه های جوانه حالم 

ل بودم سرگرم بچها ویزیت کردن بچها دلداری دادن شب مشغو10صبح که میرفتم تا7بهتربود..از

بود که رسیدم خونه چندتاتماس از مامان داشتم بعدحرف زدن بامامان 11به خانواده هاا..ساعت 

گوشه کنایه هایش قهوه ام رابرداشتم به تراس رفتم سرمای زمستان به صورتم سیلی 

مجال بودنم رانمیداد دلم پرمیزد برای  میزد..هوابدجوری گرفته بود دل من هم گرفته بود دلتنگی

عزیزم چند وقتی بود که زنگ نزده بودم مامان نمیگذاشت زنگ بزنم میگفت چیزی بهت 

میگویندکه هم توناراحت میشوی وهم عزیز بخاطر توهین به تو ..پس زنگ نزن خودم ازحال اش 

خوبه..دلم برای  باخبرات میکنم..وقتی حالش راازمامان میپرسیدم.. سکوت میکرد میگفت

صدایش نوازش دستهای چروکیده اش خیییلی تنگ بود..چشمانم رابستم بوی باران می امد 
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بغض کرده بودم پتو رابه خودم نزدیک کردم ارام ارام اشک ریختم دلتنگی ام داشت خفه ام 

 ..میکرد باران می امد نم نم اش به صورتم میخورد..زیرلب شعری رازمزمه میکردم

 اد ساکت تنها چون کتابی در مسیر باددر مسیر ب

 میخورم هردم ورق اما

  هیچ کس اورا نمیخواند

 برگ ها میدهد برباد می رود ازیاد

  هیچ چیز اورا نمیماند

 ..بادبان کشتی اودرمسیرباد

 ..مقصدش هرجا که بادا باد

 ..بادبان را ناخدا باد است

 !لیک اورا..هم خدا هم ناخدا باد است

 ..قیصر امین پور

خسته بودم تن خسته ام بر روی صندلی رهاکرده ارام نفس میکشیدم سینه ام خس خس 

میکرد..میدانستم بعداین همه مدت تحملم خیییلی کم شده که باکمی بیقراری نفسم باال نمی 

اید اری خسته بودم ازدنیا ازمردم بی رحمش خسته بودم گاهی دلم میخواست دست از روی 

م رگی را که خسته بی جان میزد برای ماندن مقاومت کردن..اما دریغ که دست بردارم باتیغ بزن

این کار های بیرحمانه ازمن بعیدبود..انقدر به بودن خدایم ایمان داشتم که بازهم 

منتظرمیماندم..درست است که ارامش رابدست اورده بودم اما گاهی تلخی های حال وگذشته ام 

 ..ز اشک وقلبم را بی جانکامم را تلخ میکرد..چشمانم را تارا

اهی کشیدم دل به اب داغ حمام سپردم تاکمی بیخیال شوم صدایی باران هنوز می امد خدایا 

 ..بازکه دلت راشکسته که انچنان باران ات را همچو تازیانه روانه میکنی

  چشمانم گرم میشد و من دل به خواب میسپردم

شد که اینقدر بخوابم حتما بخاطر بخوابی دیشب ای وااای..چرا اینقدر دیرکرده بودم باورم نمی

بیمارستان میبودم نفهمیدم 7بود من باید 7بوده نمازه صبحمم غذا شد وااای به من..ساعت

چطوری از تخت پریدم اماده شدم صبحانه نخورده راهی بیمارستان شد م و لعنت به ترافیک 

ارد شدم به سمت پذیرش رفتم بود که به بیمارستان رسیدم عینک به چشمم وا8تهران..ساعت
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گفتم:سالم خانم محمودی عذرمیخوام وااقعا دیر کردم اخه دیشب دیر رسیدم خونه زیاد 

 ..نخوابیدم

 ساعت دیر کردی..چرا عینکتو برنمیداری؟؟؟1این چه حرفیه عزیزم اشکال نداره -

 ..نچشم هام بدجوری پف کرده اخه هروز میرم ورزش االن صبحانه نخورده زدم بیرو-

 صدایی از کنارم اومد گفت:ورزشکارم هستید مگه؟؟

خودش بود همون کاپیتان..نیش خندی زدم گفتم: بقول خودتون مگه تنها ورزشکارا به فکر 

 ..خودششونن ورزش میکنن برای بقیه انسان هاهم الزمه ورزش کردن

 نه مثل اینکه همیشه چیزی دارین برای گفتن جالبه اینقدر اماده -

 .ش خند زدم..عینک مو دراوردم با تمسخرگفتمبازهم نی

معلومه ولی نه همیشه برای حرف ها منطقی جز سکوت چیزی ندارم بگم ولی برای حرفای بی -

 ..منطق که توجیح نیستن درسته همیشه یه چیزدارم بگم

ولی من احساس نمیکنم شما بامنطق هستیدوفقط برای افرادی که بی منطق حرف میزنند -

احساس میکنم شما یک ادم رک گو هستید که بدون فکر کردن حرف هاتونو به  جواب دارین

 ..زبون میارید

خییییلی عصبانی شدم تقریبا دادزدم سرش.. پسره بی فرهنگ تو هرچی دوست داری میگی من 

اینجوریم بلند گفتم:فکر نمیکنین بیشتر از یه سوال درباره ورزش کردن پیش رفتید شما همیشه 

درحال صحبت هستند وسط حرف شون سوال بی ربط میکنین برعکس من وقتی دونفر 

احساس میکنم این شمایین که بدون فکر حرف میزنید امیدوارم دیگه حداقل از من سوال های 

 ..بدون فکرتونو نپرسید خداحافظ

 ..باقدم های محکم تند ازش دور شدم فرصت حرف زدن ندادم

راهی خانه ام شدم روزی که ورزش نمکیردم خسته تر از  اون روز تا ساعت کاریم اونجا بودم بعد

روز های قبل بودم..سرچهار راه بودم که ریما را دیدم که دست تکان می داد بهرحال همسایه ام 

 ..بود ارام ترمز زدم شیشه را پایین دادم صدایش زدم:ریما جان سوارشو

 ..سرشو داخل ماشین کرد از دیدنم لبحند زد گرم سالم کرد

ابش را مانند خودش دادم لبخندی زدو گفت :دستت درد نکنه نیاز جان تو این سرما معلوم جو

 ..نبود بتونم بیام با ماشین یانه

 همینطور که دور میزدم گفتم:خواهش میکنم عزیزم عجله دار ی تند تر برم اره؟
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مزاحمت  نه حاال مهمون دارم ولی اشنان اشکال نداره تنها باشن خودت عجله داری ببخشید-

 ..شدم

 ..نه بابا من که خسته و کوفتم همین االن از بیمارستان اومدم..عجله هم ندارم-

  پس سرت حسابی شلوغه-

  اره تو یک بیمارستان کار میکنم-

 مطبت کجاست ؟؟چه روزهای هستی مطب؟-

پنجشبه جمه شنبه که کال نیستم بیمارستانم مثل امروز ولی بقیه روزها بعد ظهرها هستم -

 ..صبح ها بیمارستانم

ادرس مطب بهش دادم تشکر کرد ..جلوی خونه اش ترمز زدم با لبخند گفتم برا مهمونات سالم 

 .. برسون اگه اشنان

 ..خندید گفت:اره اشنان رضا زن بچه شن

لبخندم خشک شد رضا اینجا بود خانه خواهرش زن و بچه یعنی بچه هم داشت..خدای 

 ..به همشون سالم برسونمن..بزور خودمو جمع کردم پس 

 .چشم عزیزم خیلی ممنون زحمت کشیدی ...ببخشید-

 نه بابازحمت چیه؟ کاری نکردم..خداحافظ-

خداحافظی کرد و رفت من مانده ام با فکر خیال های تلخم رضای من حال بچه هم داشت..اه 

را قبول خدا چقدر عقب مانده بودم او ازدواج کرد حال بچه هم دارد من هنوز جز او کسی 

نداشتم..حال خانه را نداشتم با تمام خستگی روزانه ام دلم بهانه پارک حوالی خانه ام 

رامیگرفت.. ارام ماشین ام را پارک کردم پیاده شدم کتم را نزدیک ترکردم شالی دور گردن 

پیچاندم..به روی نیمکت نشستم سرمای شدیدی در بدنم پیچید بازهم گرفته بودم بازهم بغضی 

نفس ام رابسته بود..باز هم خاطرات وگذشته ام زخم های بهبود یافته قلبم را دوباره خراش راه 

میداد..یاد خاطره های زیبایم با او و گذشته تمام شده ام بااو..تنهایی ام را به رخم میکشید که او 

سال است که ندیدمش..ای کاش بازهم 5تنها نیست من تنهایی را انتخاب کردم بجایی او..

ینمش..دلم به اندازه کافی درد دارد دردی عمیق که تمام وجودم را نابود کرده..آری خدایا مرا نب

ببخش ولی درست می بینی دل تنگش شده ام دلم بیش از حداش تنگ اوست...اشک هایم 

میریزد کسی در پارک نبود پس هق هق ام رابلند تر کردم اینبار بلند گریستم برای دلم تنهایی ام 
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ا و خاطرات ام..که امشب ان دو کلمه بدجور در ذهنم زنگ میخورد..زن و بچه..آه و زخم ه

 ...خدایا

  گریه هایم پایانی نداشت ولی برخاستم به سمت ماشینم رفتم

وارد پارکینگ شدم..چشمام سرخ و ورم کرده حال خوشی نداشتم دلم بازخانه ام را میخواست یه 

ردن از دردهایم..موبایل رابرداشتم مادرم بود..بعد کمی قرص ارام بخش بعدهم خوابی برای فرارک

صحبت بامادرم که سعی به پرسیدن حالم نداشت فقط میخواست سر از کارم در بیاورد که چه 

میکنم بقول خودش توی شهر غریب معلوم نیست کجاهستی..ونمیدانست که ان شهرغربی که 

 ..ه تختم پناه بردمبه زبان می اورد برای من اشناترین مکان شده بود..ب

امروز دوشنبه بود..سرم خییلی شلوغ بود از صبح بیمارستان بودم چندتا عمل بعدظهرم مطب 

دقیقه بیمار نفرسته یه قهوه برام بیاره 10بود به منشی گفتم 8خسته بودم خییلی ساعت حدود

راق کمی تاحداقل تا اخر وقت بتونم بمونم ..جلوی اینه ایستادم مثل همیشه روسری مشکی ب

موهایم دیده میشد..همینطور که ارام بخش هایم را از کیف در می اوردم گفتم مریض بعدی را 

بفرسته..باصدایی اشنا دستانم لرزید تمام قرص ها روی میز ریخت سرم رابلند کردم...خوودش 

مان بود..مرد تر..شکسته تر..حال پدربود پس قوی تر..استوار تر..با همسرش امده بود برای در 

کردن فرزندش پیش من..بغض ام راقورت دادم چندبار پلک بستم برای ازبین بردن حلقه اشک 

درون چشم هایم..ارام ایستادم خیره بودم به او ..او هم به من..یاسمن بچه بقل وارد اتاق 

شد..لبخندی زد سالم گرمی کرد..سرفه ای کردم به سمتش رفتم جوابش را دادم..روبه روی رضا 

فتم تلخ خند زدم..گفتم:خوبی پسرخاله؟؟چه عجب یادماکردین..وخدامیدانست گفتن ان قرارگر 

کلمات جانم را گرفت تا به زبان اوردم..چشم هایش خیس بود نگاهم کرد زیرلب جواب 

داد..حرکاتم دست خودم نبود تند تند حرف میزدم تعارف میکردم که بنشین به منشی زنگ 

دم چه میخورید ارام بخش هایم را بجای قوطی اش توی فنجون میزدم قهوه بیاورد بعد میپرسی

قهوه میریختم هم میزدم فنجان رابه لب های لرزانم نزدیک کردم که رضا باقدم های بلند خودش 

رابه من رساند فنجان را گرفت خالی اش کرد در سطل زباله..غم زده نگاهم کرد گفت :اونو نمیشه 

ت:نیاز خانم فکرکنم خیلی وقته هیچ کدوم ازفامیل خورد خانم دکتر..یاسمن خندید گف

 هاروندیدین چندوقته مشهد نیومدی..؟

سالی میشه مشهد نرفتم اره اصال انتظار دیدنتونو نداشتم 5نگاهی به رضا انداختم گفتم:

 ..عذرمیخوام
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خندید مهربان گفت:نه عزیزم این چه حرفیه..ببخش ما نگفته اومدیم رضا اصرار داشت چیزی 

م راستش یکتا ازوقتی اومدیم مریضه ریما جان ادرس مطبتو داد گفتیم کی ازشمابهتر بیاریم نگی

ساله بود چشم هایش به 1یکتا رو اینجا..بلندشدم گوشی ام رابرداشتم ارام بغلش کردم دختری

رضا رفته بود میدرخشید..سوال میپرسیدم یاسمن جواب میداد کودکش سرما خورده بود انقدر 

بود هیچ وقت احساس نکرده بودم که منم هم بچه ای داشته باشم..اهی کشیدم رضا بیقراراش 

مسکوت نشسته بود سرش راپایین انداخته بود باانگشتانش ور میرفت..بیمار اخرم بودنند یعنی 

به منشی گفته بودم بعد ان نمیتوانم ویزیت کنم..نسخه رانوشتم به سمتشان گرفتم گفتم 

داروهاشو مصرف کنه خوب میشه..نسخه راگرفت تشکرکرد..باخود :نگران نباش چیزی نیس 

کلنجار رفتم تاجمله ام رابه زبان اوردم..که باچه امده اند..بازهم سکوت رضا. و پاسخ دادن یاسمن 

 ..که با تاکسی امده ایم

 ..لبخندی بی حال زدم گفتم:پس تا دارو هارو بگیرید منم هم مطب میبندم با ماشین من میریم

 ..پاچه شد وگفت:نه اخه چرا مزاحم شمابشیم میریم دیگه خودمون..دستتون دردنکنهدست

مزاحم چیه میریم دیگه باهم..نگاهی به رضای مسکوت کردم.گفتم:نه پسرخاله میریم ؟شما برو -

 ..داروهاروبگیر من و خانومت توی ماشین منتظرت میمونیم

ود او و مرا خراشیده بود..ارام سری تکان داد بازهم سرش را باالاورد غم را میدیدم که تا ته وج

نسخه را از دستم گرفت ..مطب را بسته و همراه یاسمن بچه اش به سمت ماشین رفتم...جلوی 

دارو خانه منتظرش بودم..در ماشین را باز کرد نشست هیچ نمی گفت من هم ارام رانندگی 

 نزدیک ریما جانه؟؟؟ میکردم..یاسمن سکوت را شکست گفت:نیازخانوم شماخونه اتون

 ..تاکوچه فرق داره حاالحتما تا هستین تشریف بیارین3اره تقریبا -

 نه مزاحمت نمیشیم..دیگه برنمیگردی مشهد؟؟-

  نه من کارم اینجاست مشهدبیام چیکار اینجا اروم تر زندگی میکنم-

ره مکثی کرد زیرلب اهانی گفت..پیاده شان کردم تشکر کردنند رفتند من ماندم خاط

ها.دردها.دلتنگی های که این روزها بهانه دلم شده بود..روانه خانه شدم باارام بخش خودم را به 

تخت رساندم خسته بودم چرا باید حال میدمش ان هم بعد این همه سال من که داشتم 

فراموشش میکردم چرا حاال..همراه با زن بچه اش که هیچ گناهی نداشتند تنها دیدنشان من را 

زد . بازهم من ماندم تنهایی ام او حاال خانواده ی داشت هرچند ناخواسته اما بودند اتش می

بودنشان ارام بخش برایش..اما من هرچند به همین ارام بخش ها تنهایی هایم در خانه ارام 
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میشدم..اما بادیدن او زندگیش یاد روز های می افتادم که کنارم داشتمش..دلم بدجور 

گذاشتم اجازه دادم تا خواب جایی تمام فکر خیال های سخت زندگی میشکست..سربه بالشت 

 .ام رابگیرد

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

بطری شیر کاکائو را از یخچال برداشتم پلیور ام را پوشیدم از خانه بیرون زدم اگر ورزش نمیکردم 

.نیمکتی روبه رویم بود به سمتش تمام روز را کسل بودم نیم ساعتی میشد که در پارک میدویدم.

رفتم در بطری را باز کردم که احساس کردم شخصی کنارم نشست خواستم بلند شوم که گوشه 

 ...ای مانتوام را گرفت گفت:بشین نیاز

صدایش اشنا بود خییییییییلی اشنا بود یه اشنای قدیمی که حال پیدا شده بود برگشتم به 

د..رضا.. این موقعه صبح اینجا چیکار میکرد..سوالی نگاهش سمتش کالهم را در اوردم خودش بو

کردم کمی بعد به خودم اومدم..کنار کشیدم خشک گفتم:سالم پسرخاله صبحت بخیر اینجا 

 چیکار میکنی این موقعه صبح؟؟؟؟

رویش رابه من کرد نگاهی به من کرد زل زد توی صورتم تلخ گفت:بزرگ شدی فرق کردی انگار 

وم شدی..میان حرف هایش نیش خندی زدم..قصد داشت به کجابرسد با نیش پخته ترشدی خان

های که در کالمش میزد..نیش خندم را دید اخمی کرد دادزد: چیه خانوم دکتر میخندی بایدم 

بخندی تو که به ارزوت رسیدی معلومه میخندی این منم که سوختم به پای کسی که تمام 

گه رو اخه لعنتی اگه نمیرفتی اگه میموندی االن من دنیاش شده بود ارزوهاش نمیدید کس دی

داشتمت توی زندگی من بودی میفهمی ؟؟؟ تو به ارزوت رسیدی ولی ازروهای منو اتیش زدی 

رفتی االن خوشبختی ؟؟ گذاشتی رفتی که به اینجا برسی ؟؟که منو نابود کنی ؟؟من نابود شدم 

ستت داشتم بخاطر رفتن تو تن به زندگی میدونی چرااا؟؟ میدووونی؟؟ چون تورومیخواستم دو

 ..دادم که نمیخواستم ..یکی دیگه روهم بدبخت کردم

سال پیش به ببری زخمی تبدیل شده بود 5دست هایش میلرزید تنش میلرزید ان رضای مهربان

معلوم بود اوهم مثل من حال خوشی ندارد سر بلند کردم اشک توی چشماش حلقه زده بود 

  اشت بادرد گفت: خییلی نامردی نیازدست به پیشانیش گذ

صدام در نمی امد من این کارو نکردم اونا نخواستن ما باهم باشیم نه خانواده من نه رضا من 

 ..نتواستم جلوی اون واستم رفتم تا حداقل فراموش کنم چیزی رو که سهم من نشد

 باصدایی گرفته ارام گفتم: رضا
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 ..ی صبرمیکردی نه میرفتی فراموش میکردی..کاااشسربلند کرد گفت: نیاز کاش میشد میموند

موندن من جز سختی برام هیچ چیز دیگه ای نداشت..اینکه تو نتوستی صبرکنی چرا من -

میموندم خسته بودم از همه چی خودت میدونی چه چیزای ولی صبرنکردی برگردم تن به 

خودت خوب میدونی که خواسته خانواده ات دادی همچی تمووم شد..االنم تموم شده اس رضا 

شرایطتت چیه االن یه بچه داری گناه اوناچیه که منوتو داغونیم چوپ اشتباهمونو میخوریم 

 مواظب زندگیت باش چیزای که تموم شده باعث نشه خرابشون کنی...خداحافظ

بلندشدم خدامیدانست که چه کشیدم تاکلمات را به زبان اوردم جمله هایی ساختم که فکر 

وجودم را تکه تکه میکردو میلرزاند.. میدویدم تقریبا تا دور شوم از او خاطراتش عشق واقعیتشان 

و عالقه ای که هنوز در وجودم چنگ می انداخت اری دوستش داشتم ولی باید فراموش میشد 

همه انها...به سمت خانه ام رفتم اماده شدم برای رفتن به بیمارستان..حرکاتم دست خودم نبود 

میکنم زندگی ام درزیر زبانم تلخ شده بود خودم را به ماشین رساندم چشم هایم  نمیفهمیدم چه

 قرمز بود ازفشاری که تحمل کرده بودم.. عینکی به چشم هایم زدم راه افتادم

کناری کشیدم سر به فرمون ماشین گذاشتم بازهم ارام شکستم شوری قطره های اشک را 

انروزهای را میکردم که میشکستم دم نمیزدم  احساس میکردم حالم خوش نبود بازهم احساس

کسی نبود کمی ارامم کند..آآآآه از تنهایی که غم نبود درد نبود زخم بود که گر به بدنت 

 ..مینشست گریبان گیرت میشد نابودت میکرد

امروزم هم تمام شد ازصبح حال خوشی نداشتم معده لعنتی ام یاری نمیکرد تحمل غم هایم 

 ..یشد واسیدش وجودم را میسوزاند..مطب را بستم راهی خانه شدمرانداشت اسیدی م

قرص معده ام راخوردم به سمت تخت رفتم چشمام گرم نشده بود که زنگ در را زدن ارام 

برخواستم تمام خانه راتاریکی فراگرفته بود تنها اباجری روشن بود...آوا بود که دست تکان میداد 

.میدانستم می اید امروز توی بیمارستان حال بدم رافهمیده ازسرما نوک بینی اش قرمزشده بود.

بود سوال پیچم کرد اما به پای خستگی گذاشته بودم از سوال هایش فرار کردم و 

زودترازبیمارستان خارج شدم..در راباز کردم مثل همیشه شادخووشحال بود سرحال بود 

مشب مامان از خونه بیرونم کرده لبخندمیزد..باگرمی گفت:چطوری نیاز خانوم مهمون نمیخوای ا

علی اوردم تااینجا دیگه شرمنده...نگاهی به اطراف انداخت..گفت:چرا اینجامثل گوره چرا اینقد 

 تاریکه نکنه خواب بودی؟؟؟

  باخستگی گفتم :علیک سالم اره داشتم میخوابیدم



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

27 

 

وردی حتما توبیخودکردی بخوابی فکر کردی نفمیدم از صبح حالت خوش نیس هیچی ام که نخ-

 بااون وضع معدت نیاز چته امروز مثل ادم بگو چیشده؟؟خب؟؟

کتش را دراورد نایلون را روی کابینت گذاشت برقهارو روشن کرد شروع به درست کردن دمنوش 

کرد به سمت مبل رفتم دراز کشیدم سکوت کردم..بلند گفت :نیاااز شام چی میخوری درست کنم 

 ؟؟؟؟هاا؟

 :هرچی دوست داریباصدای ته گلوم گفتم

با یه فنجون امد باالی سرم نشست..گفت:اینوبخور برات خوبه بعدم تعریف کن ببینم چیشده 

 ..که اینقدر داغونت کرده خب

شروع کردم به گفتن آوا از همه چیز خبر داشت از عشق من به رضا تاوقتی که همه چیز تموم 

ز گوشه چشمم سر خورد ...مهربانانه شد تمام اتفاق های دیروز امروز را تعریف کردم اشکی ا

دستم را گرفت نوازش کرد گفت:عزیزدلم میدونم چی کشیدی امانیاز اگه بخوای ادامه بدی 

خودت ضربه میخوری داغون تر میشی میدونم این چند وقت کارت زیاد بود خسته شدی بیابرو 

ینطوری میشکنی تو اصلال سفر بیا اصن بریم شمال دونفر ی ویالی ما نیاز بخدا نمیتونم ببینم ا

تنها نیستی تامن هستم تو تنها نیستی عزیزم بهش فکرنکن فراموشش کن اروم باش سعی کن 

 بیخیالش بشی اون دیگه مال تونیست تو هم مال اون نیستی نیاز جان بهش فکرنکن خب؟؟

 دستم را گرفت بلندم کرد اگر این دختر نبود خدامیدانست چه به سرمن می امد...دمنوش

 رابدستم داد لبخند زد:تا یه دوش بگیری منم شام درست میکنم بلندشو عزیزم بلندشو

سعی کردم لبخندبزنم به سمت حمام رفتم اب داغ جاری بر بدن بی حسم بود چشمانم رابستم 

سعی کردم فراموش کنم همه چی را حداقل بخاطر آوا که خودش را به زمین اسمان میزد تا ارامم 

تمام خانه را پرکرده بود ..ارام شده بودم سعی به لبخند بر روی لبانم داشتم آوا کند...بوی غذا 

سخت مشغول چیدن میز بود بادیدن من صوتی زد بلند شروع به خواندن کرد: ماه دراومد از 

حموم خوشگل دراومد ازحموم به به چه ناناز شدی فقط چرا بختت باز نمیشه یکی بگیرتت 

 ..نداری که ترشیدی بخدا چیزی هم کم

خندیدم به حرف هایش دلم ارام شده بود..پس کله اش زدم گفتم: بسه تو که بختت بازشد من 

  نمیخوام

اینو نگی چی بگی خواهر واال منم بودم میگفتم..نگاهی بامزه بهم انداخت گفت بشین که -

 ..هههالزانیا سرد شد المصب خییلی هوس کرده بودم..الکی از تو پرسیدم چی درست کنم هه



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

28 

 

مرز دختره شکمو بدبخت اون علی که تورو تحمل میکنه..چنگال رابرداشتم شروع به خوردن -

کردم که آوا گفت:اااخ ااخ خب شد گفتی علی میدونی که هفته دیگه عروسی مونه نیاز جاان 

 ..عمت بیابریم خرید هییچی لباس نخریدم قصم ت دادم دیگه

 ..باشه حاال فکرامو بکنم-

  ن پامیشی میایی هاا فردا میریم فهمیدیحرف مفت نز-

 اوووه فردا نه بابا خیییلی کار دارم چندباره دارم مطبو زود میبندم بیخیال فردارو-

میریم تواون موقعه مریضاتو شفابده 8نیاز میگم میایی یعنی میایی حرف نباشه ساعت -

 دیگه..االنم برو بخواب زود پاشی

 چشم مامان خانوم امری باشه ؟؟؟-

  نه نیست چون فردا قراره باهام بیایی ظرفاروهم من میشورم-

بلندشدم به سمت اتاق رفتم شاید عروسی آوا یکم حالمو بهتر میکرد خوشخواب و بالشت 

برداشتم میدونستم آوا عادت نداره رو تخت بخوابه کانافه رو خوابوندم خوشخواب و بالشت و 

لق تولوقش میومد داد زدم..:آوا من خوابیدم گذاشتم روش هنوز توی اشپزخونه بود صدایی ت

 ..زحمت نکش زیادی مرسی..زودبیا بخواب.شب بخیر

 ..باشه عزیزم بخواب تو منم میخوابم االن شب بخیر-

پرده نازک پنجره رو کشیدم یه دست بلوز شلوار گشاد پوشید لباسای آوا رو گذاشتم رو میز پرده 

 ..ابم برد خسته امروز بودم خییییلی خستهتختو انداختم..سرم به بالشت نرسیده خو

صدایی از خیابان امد که وحشت زده از خواب پریدم صدایی وحشتانی بود هوا هنوز کامل روشن 

صبح را نشان میداد انقدر ان صدا بلند بودکه قلبم محکم به سینه ام 5نبود ساعت کنار تخت 

ه را کنار زدم بادیدن صحنه روبه رو میکوبید برخاستم به سمت پنجره رفتم آوا خواب بود..پرد

دست پایم سست شد این صدا مهیب برای این بود.. ماشینی محکم به تیر برق کنار خیابون 

 ..خورده بود واااای برمن معلوم نبود راننده اش چه شده

به سروضعم توی ایینه نگاه کردم موهای پریشان باز لباس خواب گشادسفید..سریع موهامو 

ت بستم شنل بافتی تن کردم جعبه کمک هایم را برداشتم گوشی ام را به جیب باگیره دم دس

انداختم سریع بیرون رفتم پا که به بیرون ساختمان گذاشتم سرمای شدیدی احساس کردم 

باتمام سرعتم به پشت ساختمان رفتم جعبه راکنار انداختم به زورتوانستم کمی از در را باز کنم 

هایم پوست برگردانده بود و زخم شده بود و ازسرما قرمز باالخره  انقدر کشیده بودم که دست
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توانستم در را بازکنم که باعث شد خودم محکم به یک سمت دیگر پرت شوم بلند شدم مردی با 

لباس ورزشی به روی فرمون ماشین افتاده بود از سرش خون ریخته بود بلندش کردم چقدر 

دای من این مرد همان کاپیتان والیبالیست بود که ان سنگین بود به روی زمین کشاندمش وای خ

روز بااو بحثم شده بود..پالتو توی ماشین را رویش انداختم وکالهش را زیر سرش گذاشتم گوشی 

ام رادر اوردم معاینه اش کردم خون زیادی ازش رفته بود تند تند نفس میکشید و درد داشت به 

د دستش بدجور کوفته شده بود درد داشت سرش ضربه خورده بو اما جراحتش عمیق نبو

..دستش را محکم بستم وبه گردنش اویزان کردم مسکنی بهش تزریق کردم تا دردش کم شود 

سراغ سرش رفتم باسرم زخمش را شستم زد عفونی کردم داشتم بانداژ میکردم که چشمانش را 

 ینجا چیکار میکنی ؟؟باز کرد و بامن چشم در چشم شد بزور لبانش را تکان داد گفت : تو ا

هییس حرف نزن برات خوب نیس تو پشت خونه من تصادف کردی ماشینت چپ کرد من از -

خواب پریدم اگه نمیرسیدم االن زنده نبودی خون زیادی ازت رفته سرتم ضربه دیده باید ببرمت 

 ..بیمارستان

 مگه تو دکترنیستی؟؟-

ردت کمترشه تاببرمت بیمارستان از سرت اگه نبودم تو هم االن مرده بودی بهت مسکن زدم د-

  عکس بگیرم

  ااخ ااخ شکسته که اینقدر درد داره-

 نه اینقدر حرف نزن-

زنگ زدم به بیان و ماشین اش راببرند بزور بلندش کردم به سمت پارکینگ بردم اش سرگیجه 

ا داشت سوار ماشینم کردم اش گفتم_ صبرکن تا لباس عوض کنم وبیام لبخندزد جوابش ر 

ندادم به عنوان دکتر این کشور و وظیفه ام را انجام داده بودم و قصد داشتم تکمیلش کنم هیچ 

منظور دیگه ای نداشتم و نخواهم داشت مخصوصا برای این مرد مغرور خودشیفته حتی زحمت 

یه تشکر هم به خودش نداده بود..باال رفتم..آوا خواب بود یاداشتی نوشتم تند تند اماده شدم 

ین رفتم دست دیگرش رابه سرش گرفته بود معلوم بود خییلی درد دارد سوارشدم راه افتادم به پای

سمت بیمارستان رفتم کمکش کردم تاپیاده شود روی تخت خوابید پرستار اومد گفت:خانم دکتر 

 چیزی شده؟

 بله این اقا تصادف کردن اگه میشه دکترو صدابزن-

 ..چشم-
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 نعمتی حالتون چطوره مشتاق دیداردکتروارد شد گفت:به به خانم 

 سالم اقای مشفق ممنون شماخوبید بهنوش جون خوبه؟؟؟-

 خوبه هم بهنوش هم باربد برات سالم میرسونن-

روی باربد تاکید داشت میدونم قصدش چی بود اما اتنای نکردم بهنوش یکی از دکترهای اطفال 

سال ازمن بزرگترپسرخوبی 3ی بود و بود دختر عالی وخوبی بود باربد هم مثل پدرش جراح عموم

بود چند باری هم بهنوش بهم گفته بود باربد گلویش پیش تو گیر کرده امامن فقط خندیده بودم 

 ..حرف نزدم من و باربد باهم فرق داشتیم خیییلی

 دکترگفت:خب بگودخترم چیشده؟؟

کمی استخوان ش این اقا تصادف کردند دستشونم بدجوری کوفته شده و من احتمال میدم که -

مشکل پیدا کرده باشه سرشون ضربه دیده ولی جراحت عمیقی داره پانسمانش کردم ولی باید 

 عکس گرفته بشه یه مسکن زدم دردش کمترشه..خودتون بهترمیدونین چیکارکنین دکتر

  جلورفت و معاینه کرد لبخندزد:مثل همیشه عالی کارکردی میدونستی چیکارکنی

 ..نممنونم شمالطف داری-

 ..به شونه سعیدزدگفت :این خانم نجاتت داده خون زیادی ازت رفته امکان بیهوشی خییلی بوده

پس من –نگاه اش تمام مدت به من بود سعی داشتم فرارکنم..سری برای دکترتکان دادم و گفتم 

 میرم به کارم برسم بهتون سرمیزنم..خداحافظ

نگران به سمتم می امد گفت:نیاز کجابودی یونی فرممو پوشیدم به بخش رفتم آوارو دیدم که 

 ها؟اون چرت پرت ها چی بود نوشته بودی بااون خط خرچنگ غورباقه ات

یادخطم افتادم خنده ام گرفت..همه چیز را برایش تعریف کردم از تعجب دهنش باز مانده 

ش بودگفت:جوون من نیاز راست میگی ؟؟واای عجب خرشانسی هستی تو باز..برم منم یه سربه

  بزنم

 نه بابا ولش کن فکرمیکنه کی هس-

 اره باشه ولی برو توحتما-

 چرابعد؟؟؟-

 گناه داره بدبخت گذاشتیش همونجا اومدی برو یه سربزن-

گمشو ببینم ازسرشم زیاده بچه پرو خیییلی خوشم میاد ازش یه تشکرنکرد فکرکرده کیه..من -

 رفتم کلی کاردارم فعال
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رارمیکرد به رفتنم پیش اون اما نمیرفتم موقعه ناهاربود که کالفه از ساعتی گذشته بود آوا اص3یا2

حرف های آوایه سربه پایین رفتم چشمانش بسته بود سرمی به دستش دست راستش را گچ 

کرده بودنند بانداژ سرش را عوض کرده بودند قبلش ازپرستارپرسیده بودم برای سرش گفت که 

عکسش و فقط بخاطر همون ضربه درد داره فردامرخص فقط یه ضربه بوده مشکلی نداشته توی 

  میشه..باالی سرش ایستادم سرفه ای کردم چمانش راباز کرد

 حالتون بهتره؟؟

 ارع-خشک سرد گفت

اخمی کردم عجب نمک نشناسی بود حتی یک تشکر ساده هم نکرد انگار نه انگار اگه من نبودم 

دست مشت کردم خواستم ازدر خارج بشم که اون موقع صبح االن خودش هم نبود اهااانی گفتم 

گفت:توقع تشکر نداشته باشین یه پزشک همیشه باید وظیفه اشو انجام بده هرکس دیگه ای 

 ..مثل شما اونجا بود کمک میکرد پس لطفا زیادبه خودتون مغرور نشید

ا دیگر رگ های مغزم داشت منفجرمیشد خدایا همچین ادم های هم پیدامیشد در دنیایت؟؟ ب

اخمی بزرگ بین ابروهایم برگشتم:جالبه انسان های مثل شما که کمبودشخصیت دارند برای 

خودشون میبرن میدوزن و احساس میکنن همه ادم هامثل خودشونن که چون اونامشکل 

شخصیتی دارند بقیه هم مثل خودشون هستن..نخییر اقای که نمیشه اسمتونو محترم گذاشت 

ماندارم نخواهم داشت..اینم جز همون وظیفه ای که گفتین بود من هییچ احتیاجی به تشکر ش

 ...وگرنه حتی حاضرنیستم به ادم های مثل شمانگاه کنم

در را محکم بستم نگذاشتم چیزی به زبان بیاورد ازشدت خشم دست هایم میلرزید مشفق 

 پرونده بدست سمتم می امد..نگران پرسید:دخترم چرارنگت پریده حالت خوبه؟

بهش کردم گفتم:دکتر گاهی از کارهای که انجام میدی پشیمون میشی واین خییلی برات نگاهی 

 سخت میشه که بتونی هضمش کنی..بااجازه

تند تند قدم برداشتم اشتهایم کورشده بود شیفتم بعداز ناهار تمام میشد لباس پوشیدم سوار 

یرفتم عصبانی بودم دلم ماشین شدم..تمام حرصم را روی فرمون خالی میکردم باسرعت زیادی م

از عالم ادم گرفته بود من به این موجود خوبی کردمو اون...حالم خوش نبود گوشیمو دراوردم به 

مامان زنگ زدم تیکه های همیشه اش را انداخت وبازهم زخمم زد اماهییچی نمیگفتم خسته 

کردگفت:خووبه ترازاین حرفابودم..دلم بهانه عزیز رامیگرفت سراغش را گرفتم مامان سکوت 



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

32 

 

هروقت رفتم میگم بهت زنگ بزنه باهاش صحبت کن..بااشه ای گفتم قطع کردم دلم حاال 

  ...اورامیخواست نه بعداتنگ تنگ بود برایش اما بهانه های مادرم وسکوتش مرامیترساند

سراز روی فرمون برداشتم نگاه غم ناکم رابه مطب انداختم پیاده شدم و داخل رفتم امروز باآوا 

 ..باید میرفتیم خرید

 ..لباس تن کردم و سویچ ماشین رابرداشتم صدای آوامیومد که داد میزد..نیااااز نیااااز بدو دیگه

 هیییس ساکت باش روانی اومدم دیگه-

 ..خییلی دیرشده خب-

 ..خب حاال میریم دیگه-

؟ پکری؟ رفتی سوار ماشین شدیم راه افتادم نگاهی به من انداخت گفت:نیاز چرا ناهارنموندی ؟

 پیش عارف؟؟

 ..اخمی کردم تعریف کردم که چقدراین مرد مغرور بود

 دهنش بازمانده بود کفت:جان من نیاز الکی میگی ؟ بگوبه جان آوا

 ..جان آوا راست میگم خیییلی پروو این-

پناه برخدا مردم چقدر نمک نشناسن اخه بگو درسته معروفی ولی حداقل ازخودت یه خاطره -

 ..ر تامردم وقتی یادت میفتن از انسانیتت تعریف کنن نه بی شخصیتیتخوش بزا

ولش کن حاال انگارمن مونده تشکراون بودم..خودشوثابت کردمهم نیس ولی تقصیرتوهم  -

  هست ها اینقدر که اصرار کردی برم سربزنم بهش

 ..خب من چمدونستم این کیه بابا-

 ..پیاده شو ولش کن-

  سمت پاساژ رفتیمازماشین پیاده شدیم به 

ساعتی میشد توی پاساژبودیم خسته کوفته بودم دستم از خریدهای آوا پربود شانه هایم 4یا3

 خم شده بود اخم درهم کشیدم با غرغر گفتم:آوا

 جاانم عزیزم تموم شدبخدا همین اخریشه-

اصال بابامردم از گشنگی بریم حداقل شام بخوریم دوساعته میگی اخریشه چقدمیخری تو اخه -

 این علی بی غیرت کجاس تو رو به من انداخته خودش رفته پی کاراش

  علی و مامان دارن جهیزیه رو میچینن علی گفته میخوام سوپرایزت کنم نبایدبیایی خونه-

 ..اووووه ازاین کاراهم بلدین شما-
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 بلللله..ععع نیاز این پیراهنو بیابریم تو همینو بخرم بریم شام بخوریم-

 ..دم و رفتم توی مغازهفوووتی کر 

باالخره تموم شده بود..سوارماشین شدیم عقب ماشین پراز نایلون های لباس شده بود..پاهای 

بود که رفتیم یه فست فوتی نزدیک خانه گارسون امد 11من هم حس رانندگی نداشتند..ساعت 

ی زحمت منو رابه ما داد آوا لبخند مهربونی زد گفت:نیاز جوون من حساب میکنم توخییل

 کشیدی امشب

  نه توروخدا میخواستی منم حساب کنم پاهام همه تاول زده اینقد راه رفتم-

گارسون که رفت آوا گفت:خااک تو سرت نیاز که مثال دکتری اخه روانی یکم ابرو داری کن پیش 

  گارسونه ابرومون رفت ادم باش

 ..گمشوبابا توادمی بسه-

ز میگم لباست خییلی قشنگه هاا این خیاطه رو از کجاپیدا وسط غذا خوردن بودیم که گفت:نیا ..

  کردی

هنوزکجاشودیدی هنوزکه تموم نشده پسرش مریض شده بوداومدچند جلسه ای پیش من اومد -

 ..دیگه کارتشو داشتم رفتم پیشش

  خییلی کارش تمیزه-

 ..اره کلی بهش سفارش کردم-

ش گرفتیم خوابیدیم انقدرخسته بودم که شام مان که تمام شدبه سمت خانه رفتیمبه نوبت دو

 ..چشم نبسته به خواب رفتم

نگاهی به خودم توی اینه انداختم لباس سورمه ای تییره بلند یقه دوسانتی واستین های بلند 

تمامش کارشده بودزیبایش کرده بود لبخندی زدم در اوردمش تشکر کردم فردا عروسی آوا بود 

بودم آوا که اصالپیدا نبود یه پاش ارایشگاه بود یه پاش خونه من این دو روز را مرخصی گرفته 

مامان آوا یواشکی ازاو من را برده بود خانه اش تاببینم هنوزکه خودش ندیده بود..عااالی بود خانه 

ای قشنگ که ارامش درونش موج میزد مطمئن بودم این دونفر خوشبخت خواهند شد..سوار 

 .. آوا سفارش داده بودم بگیرم ماشین شدم رفتم انگشتری که برای

خییلی قشنگ شده بود فیروزه رویش نمایی جذاب داشت درون جعبه گذاشتم راه افتادم..به 

خانه که رسیدم گوشی ام را از کیفم دراوردم وای چقد آوا زنگ زده بود من نفهمیده بودم شماره 
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نی گفت: معلوومه کجایی تو اش را گرفتم روی اسپیکر گذاشتم..یه بوق نخورده بود برداشت عصبا

 تحفه ببین چن بار زنگ زدم

 ..خندیدم گفتم:اروم بابا پوستت خراب شد مزون بودم گوشیم بیصدا بود چیشده حاال بگو

مرض رو اب بخندی..چمیدوونم بابا این پسره عارف مارو دیوونه کرده ادرس مطبتو میخواد..اون -

د منم دست به سرش کردم ولی مثل اینکه سیرش روز اومده بود بیمارستان شیفتت تموم شده بو

ترازاین حرفاس رفته پیش علی ادرس خواسته علی هم که میدونی سرش چقد شلووغه این روزا 

به من زنگ زد گفت گفتم نیاز ازاین خوشش نمیاد ردش کن بره علی هم گفته من نمیتونم ادرس 

 ..بدم ولی عروسی مون دعوته هاا نیاز شرمنده

عجب باز مانده بود گوش میکردم به خودم امدم گفتم..:افررین که ادرس ندادین پسره دهانم از ت

 پرو هرچی دلش خواسته گفته االن ادرسمو میخواد چیکار؟؟؟

 ..چمدونم علی میگفت بیمارستان جوانه هم دنبالت میگشته گفتن شیفتت تموم شده-

 ..ارایشگاه میبینمتباشه بابا بیخیال ولش کن مهم نیس بروبه کارات برس فردا -

 ..باشه فعال-

بامن چه کاری داشت خییلی ناراحت بودم از برخوردش حتی حاضرنبودم ببینمش..رفتم دوش 

 .گرفتم بعد شام خوابیدم

ساعت درحال زنگ زدن بود واای خواب مانده بودم ازجاپریدم این چندوقت خییلی خسته 

ت خستگی نمیتوانستم سروقت کاربودم حسابی سرم شلوغ بود وقتی میخوابیدم از شد

بیدارشوم..لباس پوشیدم اماده شدم لباس هایم رابرداشتم صبحانه ای کمی خوردم ساعت را نگاه 

بود.راه افتادم توی راه به مامان زنگ زدم حال اش را پرسیدم ..ازماشین پیاده شدم وارد 12کردم 

تنها لبخندی زدگفت برو اماده  ارایشگاه شدم آوا کلی غر زد که چقدر دیر کردم ولی شیما خانم

شو..زیردست شیما خانم بودم که آوا نزدیک شد مثل ماه شده بود ساده و قشنگ درست اش 

کرده بودنند موهای رنگ کرده اش صورتش را سفید تر کرده بود..بلندشدم دراغوشش گرفتم 

گفت ال بودم بغضم را قورت دادم تبریک گفتم تنهاکسم همین دختربود از ته دلم برایش خوشح

 .نیاز خییلی دوست دارم.نگاهی بهش کردم گفتم: منم عزیزم برو مراقب خودت باش

دقیقه بود که علی دنبالش امد رفتن.. و من ماندم شیما 2:30یک ساعت بعد حدودا ساعت 

خانم و سفارش های آوا که میگفت به حرف نیاز نکنین سنگ تموم بزارین و برعکس من که 

بود که اماده شده بودم بلندشدم خوب بود خییلی خوب بود ساده و  6ساده میخواستم.ساعت 
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قشنگ تاج روی موهایم خودنمایی میکرد و ارایش ملیحی که به صورتم زده بود تیره مات بود. 

تشکرکردم بعد حساب کردن راهی باغ شدم باکفش های پاشنه دار رانندگی برایم سخت بود 

ردم پشت فرمون نشستم..وقتی رسیدم هنوز آوا و علی نرسیده بودن کفش کفش هایم رادراو

هایم را پوشیدم و ازماشین پیاده شدم پالتو شنل مانندی به تن داشتم زمستان امسال سردتر 

شده بود پالتو را به خود نزدیک تر کردم به طرف مامان آوا رفتم سالم گرمی کردم و در اغوش 

ن زن مهربان و دلسوز بود در چهره اش ارامش موج میزد فشردمش تبریک گفتم چقدر ای

  لبخندی زد وگفت:خوش اومدی عزیزدلم چقدر قشنگ شدی

  ممنونم-

  ایشاهللا عروسی خودت-

لبخندی زدم هیچ نگفتم خییلی وقت بود که این فکر هارا کنار گذاشته بودم..آوا و علی امدن شور 

لی اسپند به دست به سمتشان میرفتند ودر اغوش وشوق تمام باغ را فراگرفته مامان آوا و ع

  میگرفتند بچه هایشان را جلوتر رفتم آوا با دیدنم لبخند زد و گفت: چه جیگری شدی تو

  خندیدم گفتم:نتیجه سفارشای تو دیگه

  بله ببین چی ازت ساخته امشب دیگه بختت باز میشه-

 گمشو دیوونه..بگو ببینم آرمان و نسیما اومدن؟-

 ..میشه نیاد عروسی خواهرشه دیشب رسیدن االنه که پیداشون بشهمگه -

  باشه برو که فامیالی علی دارن به سمتت حمله میکنن-

خندید به سمتشون رفت من هم به علی تبریک گفتم و به سمت صندلی ها رفتم یک یا دو 

دست  ساعت اول مهمانی شان مخطلط بود بعد از اون جدا میشد..نشسته بودم و برای آوا

میزدم خیلی برای رقصیدنش تمرین کرده بود لبخند به لب نگاهش میکردم که با سالم مرد ای 

چشمانم را بر گرداندم اقای کاپیتان بود همان کاپیتان زخمی که ادب را از یاد برده بود.دستش 

بانداژ بود و چسب زخم کوچکی بر پیشانی اش عجیب بود بااین حال روز حاضر به امدن در 

 ..سی شده بودعرو

 حالتون خوبه خانم دکتر؟؟؟-

 امرتون؟؟-

  میتونم بشینم-

 نه بفرماید کاری بامن داشتید؟-
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 اره میخواستم باهاتون-

وسط حرف زدنش صدای نسیما را شنیدم که بلند اسمم را صدا میزد به سمتم می امد برخاستم 

وشش گرفتم چقدر این و بی توجه به او خداحافظی کردم و به سمت نسیما رفتم سخت در اغ

ید گفت:وااای ب.و.سدختردوست داشتنی و مهربان بود دلم برایش خیییلی تنگ بود..صورتم را 

 ..نیاز دلم برات تنگ تنگ شده بود

 عززیزم منم خیییلی خوبی؟؟؟ ارمان خوبه؟؟-

  ممنونم اونم خوبه..توخوبی؟؟؟؟-

  مرسی-

ود و نقاش عالی هم بود دوران دانشگاه نسیما دختری از خانواده سنتی بود که عاشق نقاشی ب

باهاش اشنا شدیم خییلی باهم صمیمی بودیم که کم کم آرمان بهش عالقه پیدا کردباهم ازدواج 

کردن چندسالی میشد که ایران نبودن..سرتاپایش را نگاه میکردم که متوجه شکم گردش شدم که 

 ..م کن به خاله مامانیاز لباسش بیرون زده بود..بلند خندیدم اوهم خندید گفت:سال

 ای جانم تو حامله ای چند ماه ته؟؟؟-

 ماه6-

 ..عزیزززدلم مبارکت باشه مطمئنم تو و آرمان بهترین مامان و بابا میشین-

  ممنونم-

 دختره یا پسر؟؟-

 پسر-

بغل اش کردم بازهم تبریک گفتم کم کم خانم هاجداشدیم و تنها خانم ها بودن لباس از تن در 

ه سمت آوا رفتم خوشحال میرقصید..لبخند به لب داشت و دست هایش را به سمتم اوردم و ب

 ..دراز کرده بود خندیدم و همراهیش کردم

خسته به خونه امدم عجب شبی بود هنوز بغض داشتم انقدر که آوا در اغوشم اشک ریخته 

  بود..اهی کشیدم و به سمت حمام رفتم

زایمان کرده بود و پسر خوشگلی به اسم اهورا اورده بود ماه از عروسی آوا گذشته بود و نسیما 3

انقدر ناز و بانمک بود که از دیدن اش سیر نمیشدی ولی متاسفانه همین روزها راهی میشدن و 

میرفتن تا چند سال دیگر..آوا زندگی اش را میکرد و گاهی هم به من سر میزد و باهم بیرون 

خواسته بود که باهم حرف بزنیم اما من به هر بهانه ای میرفتیم وچند باری عارف رادیده بودم و 
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ردش میکردم نمیخواستم بااو روبه رو شوم.. سر گرم مطب و بیمارستان بودم شب ها خسته به 

خانه می امدم و تنهایی ام را با رمان ها و کتاب هایم میگذراندم نزدیک بهار بودیم شب های 

تم کتاب میخواندم و غرق در ارامش میشدم چند تراس خانه ام پرستاره بود ساعت ها مینشس

 .. وقتی بود که حالم بهتر شده بود و خاطرات را ازیاد برده بودم و باز سرگرم زندگی خود بودم

شب بود که دوباره زنگ زدم اما بازهم 9از صبح هرچه به مامان زنگ میزدم جواب نمیداد ساعت

ه خانه من بیایند..در را باز کردم سالم کردم با جواب نداد امشب قراربود آوا و علی برای شام ب

گرمی پاسخم را دادند و به سمت پذیرایی رفتند دلشوره داشتم نگران بودم و بازهم آوا حالم را 

 فهمید و به دادم رسید به سمتم امد دستم را گرفت گفت:نیاز چیزی شده خوب نیستی انگار

یدن از صبح دارم زنگ میزنم ولی کسی جواب آوا هرچی به مامان و خونه زنگ میزنم جواب نم-

 نمیده دارم میمیرم از نگرانی

دست بر پیشانی ام گذاشتم که آوا قرص های معده ام را اورد میدانست کمی نگرانی معده ام را 

بهم میریزد لیوان را به دستم داد گفت: نیازجان اینو بخور نگران نباش عزیزم حتما جای رفتن 

 گیرنبیان باهات تماس می

قرص هارا خوردم و سعی کردم خودم را دل گرم کنم میز را با آوا چیدیم مشغول شام خوردن 

بود که گوشی ام زنگ خورد پیش دستی میوه را گذاشتم و به 12شدیم...بعد ازشام حدودا ساعت

 سمتش دویدم مامان بود آوا پرسید :مامانته نیاز؟

 اره خودشه-

 دیدی گفتم نگران نشو-

  دادم و گفتم:الو مامان سالم چرا جواب نمیدی هرچی از صبح زنگ میزنمسریع جواب 

 ..جواب نداد..دوباره گفتم ماااامااان الووو

  بلند زیر گریه زد گریه میکرد و فقط میگفت نیاز عزیز نیاز عزیز

داد زدم عزیز چی مامان ؟؟؟؟؟عزیزچی؟؟چیشده؟؟عزیز خووبه؟؟...آوا و علی به سمتم دویدند 

 اهم گفتند چیشده نیاز ؟؟هردو ب

مامان با صدای گرفته گفت : عزیز حالش خوب نیس نیاز بیا مشهد همین االن بیا مشهد...بعد 

هم شروع به گریه کرد گفت میخوادببینت همش تورو صدا میزنه همش میگه نیاز بگو بیاد 

  میخوام ببینمش
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شده عزیزت چیشده علی اب به دست پایم میلرزید به روی زمین افتادم آوا داد میزد نیاز چی

دست به سمتم می امد ولی من فقط اشک میرختم گفتم:میام مامان بخداا همین االن 

میام..تلفن قطع شد بلند بلند داد میزدم گریه میکردم آوا در اغوشم کشید گفت :نیاز جان گریه 

 نکن بگو چیشده؟

رم مشهد همین االن باید هق هق کنان گفتم:عزیز حالش خوب نیست اصال خوب نیست باید ب

 برم

  علی گفت:نیاز اروم باش االن که نمیشه صبرکن منو آوا صبح میبریمت

 ..نه من همین االن میرم همییییییین االن -

دویدم به سمت اتاق تند تند لباس عوض کردم مدارک کمی پول برداشتم بیرون زدم گفتم:علی 

  منو میبری فرودگاه

 بری صبر کن صبح نیاز اخه االن که نمیتونی-

  خودم میرم نمیخواد ببری -

 ..آوا گفت:نیاز جان صبرکن علی میبرتمون فردا منم میام

افتادم و شروع به گریه کردن کردم گفتم:میدونین چندساله ندیدمش دلم براش پر میزنه حالش 

 بده چرا نمیفهمین میخوادمنو ببینه ای خداااا چجوری بگم میخوامم برمممم

 ..برو ماشینو روشن کن منو نیازو ببر فرودگاه خودت فردا صبح راه بیفت بیا آوا گفت:علی

علی سریع رفت و آوا خانه را چک کرد و برق هارو خاموش کرد کیلید را برداشت و من را که 

 ..همچنان روی زمین درحال گریه کردن بودم بلند کردبیرون رفتیم و در را قفل کرد

گر من جزاو کس دیگری هم داشتم قلبم در سینه تکه تکه میشد خدایاا چه بر سر عزیزم امده م

نفسم باال نمی امد اشک هایم بی اختیار میریخت دست هایم میلرزید به زور آوا یه مسکن 

خوردم تا فرودگاه گریه کردم و خدارا صدازدم..رسیدیم فرودگاه که به اسرار علی و خواهش های 

صبح بودو االن 5ن آوا بگیرد که پروازش برای ساعتتا بیلیت برای م2که کرده بود توانست 

شده بود آوا به زور علی را روانه خانه کرد تا بخوابد فردا صبح تنها راه بیفتد چمدان های 2ساعت

که آوا دربین راه بسته بود برداشتیم به سمت نماز خانه رفتیم وتاصبح نماز خواندم اشک 

 ..ریختم

میرفت چشم هایم از شدت گریه میسوخت آوا شانه ام  در ماشین بودیم به سمت خانه عزیز

رانواز ش میکرد و دل داریم میداد ولی من ارام قرار نداشتم نفس هایم سنگین شده بود ساعت 
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صبح بود نزدیک خانه عزیز میشدیم وارد کوچه بچگی هایم شدیم و همان در کوچک خانه 7:30

 ..آوا گفت:نیاز جان همینه؟شان خودم را میدیم باموهای بسته و عروسک به دست

باصدای ته گلویم گفتم اره...پیاده شدم زنگ را زدم..آوا چمدان هارا برداشت و به سمتم امد در 

باز شد خاله بود بالباس سیاه و چشمان گریانش در اغوشم کشید گفت:دیر کردی نیاز ..بلند 

 بلند دادزد وگریه کرد

عزیز وجودم را اتش زد نه خدای من نههههههه هولش دادم دویدم وارد خانه شدم تخت خالی 

 ..دنیا سیاه شد و به زمین افتادمم

چشم که باز کردم آوا کنارم بود اشک میریخت ..بلند شدم دادمیزدم جیغ میکشیدم خودم رابه 

روی تخت عزیز انداختم داد زدم صدای مامان در گوشم زنگ میخورد میخواد توروببینه فقط 

 ..میگه نیاز

خدایاااااا خداااای من چه برسرم اوردی چه کنم بعد ازاو چه کنم با بی کسی ام چه کنم با  ااااااخ

بدبختی که بر سرم اوردی چه کنم بانبودش چه کنم با قلب زخم خورده ام که حاال نابود شده 

بود..فریادمیزدم:لعنت به همتون چرا بهم نگفتین مریضه چرازودتر نگفتین چرااااااا؟؟؟؟؟چرااا 

 نتیاااالع

آوا و مامان بلندم کردم اما من همچنان داد میزدم ااای خداااا چه به سر عزیزم اوردی چیکارش 

 ..کردی چرا نموند تابرگردم تابیاممم

سعی بر ارام کردنم داشتند اما نمیتوانستند مگر منه پربال شکسته درمان میشدم نه نمیشدم 

یریخت مرا کجا میبردن برسر مزارش مزار حالم خراب تر میشد سوار ماشین شدم اشک هایم م

مادربزرگم بهترین کسم که با تمام بی کسی هایم تنها دلم به او خوش بود...ولی حاال همانند 

ساختمانی فروریخته بودم منی که باتمام سختی ها جنگیدم ولی تحمل کردم اما این را 

د لبخندهایش دستهای نمیتوانستم تحمل کنم نابود شدم داغون شدم مدام جلوی چشمم بو

چروکیده اش نوازش ها یش اغوش گرم و مهربانش ااااخ خدایا چگونه تحمل کنم..آوا از ماشین 

پیاده ام کرد انقدر جیغ کشیدم و خاک هارا برسرخود زدم که باز هم به زمین افتادم و نفهمیدم 

 ..چه شد

ان هتل گرفته بود دیگر روزبود که به مشهد امده بود و برای من وخودش5روز میگذشت علی 7

تحمل زخم زبان های بابا و نیما و تمام فامیل هارا نداشتم درد خودم بستم بود اینکه عزیز نبود 

روز اب شوم و به زمین بروم ..این روزها 7برایم کافی بود که به اندازه کافی داغون بشوم و در این 
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اما فرقش این بود که تنها نفس  حرف نمیزدم نگاه نمیکردم چیزی نمیخوردم من هم مرده بودم

میکشیدم که ای کاش نمیکشیدم من که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم... هرروز آوا و 

علی مرا سر مزار میبردن پشت عینک افتابی ام هم چشمانم را میبستم توان دیدن این صحنه 

میدانند چقدر داغون شده رانداشتم می افتادم بر زمین جیغ میزدم و تنها اورا صدا میزدم..خدا

بودم پشتم خالی شده بود میلرزید نمیتوانستم راه بروم بعد از او راه رفتن هم سخت شده بود 

 ...چگونه دوام می اوردم..چگونه جای خالیش را پرمیکردم خدایاااا تو جوابم را بده

که برگردیم تهران میدید  فقط بیرون را نگاه میکردم از صبح زود راه افتاده بودیم آوا اسرار کرده بود

که انجا چه میکشیدم یک طرف خاطرات عزیز و نبودنش نابودم کرده بود طرف دیگر زخم زبان 

های تلخ خانواده ام..توان ماندن نداشتم این شکست اتشم زده بود و از من تنها خاکستر باقی 

به خانه ام به کلبه  مانده بود تحمل زخم زبان هایشان را دیگر نداشتم..بس بود باید برمیگشم

 ..تنهای هایم باید کمی دور میشدم از انجا دیگر چیزی ازم نمانده بود

آوا صدایم میزد اما من نمیشنیدم تنهاکلمات مامان درگوشم زمزمه میشد که تاکید میکرد عزیز 

میخواهد تورا ببیند خدا میداند که چقدر مامان اصرار کرد به ماندم در مشهد و اینکه دیگر 

نگردم تهران و باانها زندگی کنم اما نمیتوانستم دراین چند روز به اندازه کافی عذاب کشیده بر 

بودم هرچند که مامان سعی داشت پنهان کند رفتارشان را اما من دیگر بچه نبودم برگشتم به 

 خانه ام...برگشتم به سمت آوا لبخند مهربانی زد گفت:چرا جواب نمیدی نیاز؟؟

 نشنیدم-

  یگه میرسیم تهران من میام خونه اتساعت د1-

نه آوا جان به اندازه کافی تو علی تواین چند روز به زحمت افتادین دیگه ازاین بیشتر شرمنده ام -

 ..نکنید

صدای علی بود که میگفت..: نه بابا این چه حرفیه وظیفه مون بود تومثل خواهرمنی برا خواهرم 

 ..نکنم برا کی بکنم

 ..اگه شما دوتا نبودین معلوم نبود چی به سرمن میومدممنونم ازت واقعا -

ماه هم برات 1آواگفت:نیاز من تنهات نمیزارم امشب میام پیشت تا یکم حالت بهتر بشه 

 مرخصی گرفتم میدونم که نمیتونی بری

 خوب کردی وااقعا ناه کارکردن ندارم..ولی آوا برو خونت عزیزم من خوبم برو استراحت کن-

  یاز بزار بیاد معلوومه که اصن خوب نیستی میزارمتون خونه توعلی گفت:نه ن
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 ..خیلی ممنونم علی ولی-

 ..آوا وسط حرفم پریدگفت:ولی نداره همین که گفتم

 ..چیزی نگفتم دوباره به منظره بیرون زل زدم خدا میدانست در دل زخمی ام چه میگذشت

دنیای االنم..به سمت حمام رفتم و به آوا  آوا درخانه را باز کرد وارد شدیم تاریک تاریک بود مثل

 گفتم :آوا جان ببخشید من یه دوش بگیرم بخوابم خییلی خسته ام

  راحت باش منم لباس را میندازم لباس شوی دمنوش برات درست میکنم زیاد تو حمام نمون-

ه کنم باشه ی گفتم و بازهم خودم را به اب داغ حمام سپردم اشک هایم برگونه ام سرمیخورد چ

عزیز چه کنم که نیستی که تنهایی ام راببینی مراگذاشتی و رفتی نمیدانستی بی تو نمیتوانم بی 

تو برایم سخت است راه رفتن حرف زدن نفس کشیدن درد بر تنم گذاشتی عزیز نبودت دلم را 

 خون کرده است چه کنم بی تو منی که تمام دلخوشی دنیایم تنها تو بودی بعد از تو به چه دل

خوش کنم...هق هق ام بلند شد بازهم اورا صدا میزدم..عزیز عزیز کجارفتی کجایی من تنهام 

 ...عزیز تنهااااا چرا تنهام گذاشتی من که جزتوکسی رو نداشتم..کجارفتی

 ..آوا به در میزد دادمیزد:نیاااز نیاااز عزیزم اروم بااش درو باز کن بازکن درو

 ..ووووو تنهاام بزارنمیخوام بروووو باز نمیکنم برو-

 ..پشت در گریه میکرد خواهش میکرد در را باز کنم اما من توان بلند شدن نداشتم

بزور آوا دمنوش و ارام بخش خورده بودم و سعی برخوابیدن داشتم آوا بعدازکلی گریه کردن بامن 

هم گذاشتم و به حمام رفته بود..بیچاره او و علی که بخاطرمن از زندگی شان زده بودنند.چشم بر 

 .خوابم برد

صبح بود که از خواب پریدم آوا خواب بود پتو دور خودم پیچیدم و به سمت تراس خانه ام 7

رفتم..قلبم سنگینی میکرد بغض داشتم نزدیک عید بود و حال هوای عید من را بیشتر یاد عزیز 

ار سفیدی که و بچگی هایم می انداخت بوی سبزه های تازه اش سمنو خوش بو اش و چادر گلد

دقیقه به 5هر ساال برایم میدوخت..اااخ خداایا کااش تمام دار ندارم را میگرفتی ولی حتی برای 

ان زمان برم میگرداندی کاااش میشد ..بازهم اشک های داغ شور بر گونه ام روانه شد دستم به 

را بدتر سمت رادیو کوچک روی میزرفت دکمه اش را زدم موزیکی در حال پخش بود که حالم 

 ...میکرد

کجا باید برم یه دنیا خاطرت تورو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکرتو منو راحت بزاره چه 

کردم باخودم که مرگ زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره 
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تا ابد به پای تونشینم قراره بعد ..کجاباید برم که تو هرثانیه ام تورو اونجانبینم کجاباید برم که بازم 

 ..تو چه روزای رومن تو تنهایی ببینم دیگه هرجابرم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم

بازهم فریادم به اسمان بلند شد گلویم میسوخت از فریاد هایم اشک هایم میریخت و دستانم را 

 ..مشت کرده بودم سرم گیج رفت بر زمین افتادم و هیچ نفهمیدم

که باز کردم خودم را در بیمارستان دیدم و آوا را کنارم که دستم را گرفته بود و سرش را روی چشم 

تخت گذاشته بود.. تکانی خوردم که آوا سرش را تکان داد بلند شد و با نگرانی که در چم هایش 

موج میزد گفت:باالخره بیدارشدی تو؟خوبی؟آخه دختر تو تو تراس چیکارمیکردی اون موقعه 

 میدونی فشارت رو چند رفته بود که غش کرده بودی صبح

 لبان قفل شده ام را باز کردم و گفتم:رفتم یکم هوا بخورم..ساعت چنده؟؟

 نیم بعد ظهره از صبح اینجا بستری کردنت4اره رفتی هوا بخوری یا گریه کنی؟؟ساعت -

آوا اشک در صبح تااالن بستری شده بودم 7تعجب کردم انقدر بدنم ضعیف شده بود که از

چشمانش حلقه زده بود دست روی سرم گذاشت و با بغض گفت:اخه قربونت برم من ببین 

باخودت چیکار کردی تومگه اوضاع معده تو نمیدونی اگه باز دوباره اسیدش باال بزنه که داغون 

میشی دیگه هیچی ازت نمونده تواین چند روز توروخدا یکم اروم باش نیاز سعی کن کنار بیایی 

اهاش تاکی میخوای خودتو داغون کنی بخدا عزیز هم راضی نیست تو به این حالو روز بیفتی ب

  نیازجان میدونم سخته خیییییلی سخته اونم برای تو اما یکم سعی کن کناربیایی عزیزم

به حرف هایش گوش میکردم و با هربار اوردن اسم عزیز و کنارامدن بانبوداش بیشتر بغض 

قه ای به در خورد آوا بفرمایدی گفت.و علی به داخل امد بعد ازان هم باربد میکردم مگرمیشد..ت

و بهنوش تو امدن بهنوش به سمتم امد و دراغوشم کشید گفت:عزیزدلم خوبی؟ بهترشدی؟ 

 تسلیت میگم بهت من نمیدونستم وگرنه حتما میومدم مشهد

 بی؟لبخند کم جونی زدم گفتم:ممنونم از لطفت خیلی ممنون بهترم توخو

باربد به سمتم امد و بانگرانی گفت:خوبین خانم دکتر خیلی متاسفم برای این اتفاق کم لطفی 

 ..مارو ببخشید

 ..نه اقای مشفق این چه حرفیه خیلی ممنون همین که االن گفتین کافیه-

بهرحال عذرمیخوام امیدوارم خوب باشید بیشتر مراقب خودتون باشید امروز همه ی مارو -

 ترسوندین

  خیلی ببخشید نگرانتون کردم-
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  نه این چه حرفیه خوشحال شدم از دیدنتون-

 ممنونم-

 علی به سمتم امد گفت:نیاز جان مرخصت کردن با آوا میزارمت خونه استراحت کن بهتر شی

  ببخشید توروخدا علی تو آوا روهم از زندگی انداختم-

 ..بران کنیم خوبی هاتواین چه حرفیه دختر تو مثل خواهری برای منو آوا بایدج -

 ..خییلی ممنون-

از باربد و بهنوش خداحافظی کردم و با آوا و علی راهی خانه شدم انقدر گیج بودم که نرسیده به 

 ..خانه به سمت اتاقم رفتم و باخوردن داروهایم به خواب رفتم

 باصدای آوا که میگفت:نیاز جاان نیاز بلندشو بلند شو شام بخور

بود که آوا گفت:چه 8کردم در دلم احساس ضعف میکردم به ساعت نگاه کردم چشم هایم راباز 

عجب پاشدی پاشو مامانم اومده از همون موقعه که خوابیدی دستگاه فشارت کجاس تا فشارتو 

 بگیرم

 مامانت ؟کی اومدن ؟؟؟چرابیدارم نکردی پس تو ..زشته که اینجوری بروکنار تابرم پیششون-

 ربود شب بریم خونه شون که تو حالت بدشد گفت خودم میاماره اومده ببینتت قرا-

موهایم را مرتب کردم و به سمت پذیرای رفتم مثل مادری مهربان در اشپزخانه بود و مشغول 

درست کردن غذا همیشه همانطور بود خیلی به خانه ام می امد و بامهربانی هایش مرا خوشحال 

 ..میکرد

 ش اومدین ببخشید من خواب بودم نفهمیدم کی اومدینسالم آرزو جون حالتون خوبه؟؟؟خو-

به سمتم امد اندوهی در وجودش بود در اغوشم کشید گفت:توخوبی مادر؟؟چرا اینقدر رنگت 

  پریده چرا اینقدر الغر شدی؟؟چیکار کردی باخودت

اشکی از چشم هایم ریخت و سرم را در سینه اش فرو کردم و بابغض گفتم:عزیزم رفت آرزو جون 

فت تنهام گذاشت دلم به اون خوش بود که اونم رفت داغ به دلم گذاشت چیکارکنم چیکارکنم ر 

 با نبودش چیکارکنم

مرابیشتر به خود فشرد نوازشم کرد:اروم باش دخترم گریه نکن اروم باش اینقد خودتو اذیت نکن 

 ..اگه تو خوب باشی عزیزتم خوشحاله اینجوری هم خودتو اذیت میکنی هم اونو

کاش میشد میتوانستم که ارام بگیرم تا او هم ارام بگیرد اما هنوز کلمات مامان درگوشم صدا  ای

میکرد و قلبم را به لرزه در می اورد..نمیدانستم کی قراربود ازاین حال در بیایم نمیدانستم تاکی 
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یدانستم داغون میماندم نمیدانستم باز کی میتوانم قلب اوار شده ام را بسازم اما این راخوب م

 ..هیییییچ گاه از یاد نخواهم برد عزیزم را و نبودش قلبم را خیییلی شکسته بود

از اغوشش بیرون امدم و دوباره خوش امد گفتم و روی مبل نشستم آوا به سمتم امد فشارم را 

ساعتی میگذشت آرزو خانم همچنان در اشپزخانه بود و هرچه من 1گرفت و دارو هایم را بهم داد..

میکردم که انقدر به خودش زحمت ندهد اما فایده ای نداشت همیشه همانقدر مهربان  اصرار

بود..گوشیم درحال زنگ خوردن بود مامان بود بعد صحبت مامان و پرسیدن حالش گوشی را 

قطع کردم اوهم خوب نبود میدانستم چقدر وابسته به عزیزبود و چقدر دوستش داشت..صدای 

ت بچه ها بیاین شام علی چند دقیقه قبل امده بود گفتم:علی اقا ارزو خانم می امد که میگف

  بفرماین شام آرزو جون امشب کلی زحمت کشیدن

  باشه دستشون درد نکنه-

با آوا به سمت میز رفتیم چه کرده بود سوپ و کفته تبریزی و خورشت بامیه خوب میدانست که 

حاال ندااشتم ...علی سوتی زد چقدر خورشت بامیه را دوست دارم اما میلی به خوردنش 

گفت:ایییول مادرزن جاان خودم چه کردی دستت درد نکنه دلم برا غذا ی درست حسابی تنگ 

 ..شده بود

آرزو خانم خنده ای کرد گفت :نووش جونت پسرم بشین مگه این آوا به تو غذا نمیده که تا این رو 

 دیدی چشمات برق زد

وده بلد نیست که درست کنه همش سوخته پلو میخوریم ای مادر دست رو دلم نزار غذا کجاب-

 موندم نیاز اخه مامان آرزو به این کدبانویی آوا اینقدررر بی استعداد

آوا پس گردنی به علی زد گفت:بی استعداد خودتی از سرتم زیاده به اون خووبی همه تعریف 

 میکنن از دسپخت من فقط تو عیب میگیری

میگیرم یه شب نیاز و مامان بیان خونه تو غذا درست کن ببین  باشه بابا نززن اصن من عیب-

 ..تنها من عیب میگیرم اونجاس که میفهمن من چی میکشم

آوا دوباره دستش را بلند کردکه علی دستانش رابه نشانه تسلیم باال برد گفت :غلط کردم بابا 

 اروم باش عزیزم بشین غذا بخور یخ کرد

به اسرار آرزو خانم آوا و دلقک بازی های علی کمی خوردم که  صندلی را کنار کشیدم و نشستم

آرزو خانم گفت: نیاز جان ما تصمیم گرفتیم که تو یه چند روزی بری مسافرت که ازاین حالو هوا 

 دربیاری مادر
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سرم را بلند کردم که علی گفت:راست میگن مامان نیاز بیابرو چند روز یکم دور بزن مطمئنم 

 حالت بهترمیشه

 میدونم اخه بیمارستان و مطب و چیکارکنم بعدم کجابرم؟؟حال مسافرت رفتن ندارمن-

آواگفت:یادت شده من که یه ماه برات مرخصی گرفتم حال نمیخواد که برو یکم هوا به کلت 

 بخوره جاشم که معلوومه

 درحال جویدن غذایم بودم که از حرفش تعجب کردم و گفتم:جاش معلومه ؟؟کجا؟؟

ه شیرازمونو که یادته یه چن روز برو اونجا هفته دیگه سال تحویله اصن ماهم نمیایم شیرااز خون-

  که یکم تنها راحت باشی

ارزو خانم گفت:اره مادر حتماا باید بری مش رحمان زنشم اونجاهستن تنها نیستی برو یکم از 

 اینجادورشی

هم توی 206ش یه و دستش را دراز کرد به سمتم و کیلدی جلویم گذاشت گفت:اینم کیلد

  پارکینگش هست که گفتم مش رحمان برات راه بندازه که بدون ماشین نباشی

  خییییییلی ممنونم شماهمیشه به من لطف دارین-

خواهش میکنم عزیزدلم تو مثل دخترمی نمیتونم اینجوری داغون ببینمت عزیزم امشبم میگم -

جاهم که رسیدی مش رحمان خودش میاد برات علی یه بیلت هواپیما بگیره فردا راه بیفتی اون

  دنبالت

 اینقد شرمنده ام نکنین دیگه ممنونم-

 خواهش میکنم دخترم-

  علی گفت :پس حله دیگه

دقیقه گفت :درست شد نیاز چمدوون هاتو 5گوشی اش را در اورد زنگ زد به دوست اش بعداز

 بعدظهر بیلیت داری5ببند فردا 

 ..مرسی باشه حتما لطف کردی علی-

بعد از شام میزراجمع کردیم و چایی را اوردم آرزو خانم داشت از خونه شیراز تعریف میکرد که 

چند اتاق دارد و من میتوانم در انجا راحت باشم و تا بعد عید بمانم ومهم تر اینکه مش رحمان و 

 زنش منصوره خانم زوج مهربان شوخ طب هستند و با انها احساس تنهایی نمیکنم و حالم بهتر

میشود دو دل نبودم برای سفر خوب میدانستم دوری ازخانه برایم بهتر است چندسالی میشد 

که سفر نکرده بودم و خودم را مشغول کار کرده بودم تا دلتنگی و دردهایم را از یاد ببرم ولی حاال 
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 بعد از عزیز دیگر تاب نداشتم طاقتم نمی امد خسته بودم مدام چیزی در گلویم سنگینی میکرد

به اجبار سرفه میکردم به زور اب میخوردم اما بازهم در گلویم بود داشت خفه ام میکرد..آوا و 

علی به خانه شان رفتند به اصرار من دیگر نمیخواستم آوا ازاین بیشتر از زندگی اش بخاطر من 

یی بگذرد آرزو خانم هم بعد از کلی تشکرمن و دلداری های او رفت .و باز هم من ماندم و تنها

خودم و خانه ی تنهایی هایم به سمت اتاقم رفتم و چمدانم را برداشتم لباس هارا تا کردم و 

درونش گذاشتم عکس عزیز را از روی میز برداشتم به او خیره شدم نبودش بازهم ترک بر وجودم 

انداخت رفتن او و نداشتن پشتوانه همانند پتک هردم برسرم کوبیده میشد چه میکردم خداایا 

میکردم بی او...اشک هایم شروع به چکیدن کرد دست بر روی عکسش میکشیدم و به سینه  چه

میچسباندم دلتنگش بودم قلبم از جا کنده میشد بابه یاد افتادن نبود اش..عکس را در چمدان 

 ..قرار دادم و هق هق کنان به سمت تخت رفتم ارام بخشی خوردم و به خواب رفتم

به اجبار برخاستم چشم بسته جواب دادم آوا بود که داشت غر میزد  زنگ تلفن روی اعصابم بود

ظهر خواب 12صبح بیدار بودم و به ورزش میرفتم و حاال تا7چرا تااالن خوابیده ام منی که قبال 

به دنبالم می اید تا به فرودگاه برویم..و گوشی را قطع کرد..صورتم را 3:30بودم..گفت که ساعت

ردم تنوانستم زیاد بخورم برخاستم وظرف هاراشستم خانه رامرتب کردم و شستم و ناهار را گرم ک

سمت تراس رفتم کمی افتاب از پشت ابرهای تیره نمایان بود زیبا بود ومن غرق تماشابودم که به 

یاد ساعت افتادم و باعجله به داخل امدم ودر را قفل کردم چندتا از کتاب هایم را در چمدان قرار 

رابرداشته نماز خواندم و امده شدم بازهم مشکی رنگی دیگر در دل من جای دادم و مدارکم 

نداشت چشمانم پف کرده بود و زیرش گود و سیاه شده بود.عینکم را برداشتم و در هارا قفل 

کردم برق ها را خاموش کردم و برای اطمینان نگاهی به خانه انداختم و بیرون امدم سوار اسانسور 

فت و گفت که پایین منتظر است به پارکینگ رفتم برخی از مدارکم را از شدم که آوا تماس گر 

ماشین برداشتم و چادراش رابه رویش کشیدم چمدان به دست سوار ماشین شدم آوا و علی 

سالمی گرم کردندو من هم به گرمی پاسخ دادم به راه افتاد و نیم ساعت بعد فرودگاه بودیم..علی 

یا نیاز برو به سالمت امیدوارم بهت خوش بگذره هرکاری داشتی بلیط را به دستم داد وگفت:ب

 ..فقط زنگ بزن به خدا سپردمت

 ممنونم باشه حتما بازم ممنون-

 ..خواهش میکنم کاری نکردم-
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آوا به سمتم امد و در آغوشم گرفت مرا به خود فشرد و با بغض گفت:نیاز توروخدا مواظب 

ر تنها هم نمون زیادهم فکرو خیال نکن مدام بهت خودت باش قرصاتو یادت نشه سرموقعه بخو

 زنگ میزنم جواب بدی هاا

 ..باشه باشه اینقد نگران نباش عزیزم بچه که نیستم-

 ..از بچه هم بدتری تو..برو مواظب خودت باش-

از انها خدافظی کردم و روانه خانه شان کردم بیست دقیقه بعد سوار هواپیما شدم و تهران را برای 

ترک کردم..کتابم را ازکیف دستی ام در اوردم شاید این بار هزارم بود که این کتاب را چندماه 

میخواندم بامدادخمار کتابی بود که ازبین صدها کتابی که خوانده بودم بیشتر دوست اش داشتم 

 ..داستان این کتاب مرا غرق خودمیکرد و ازان لذت میبردم

کی هواپیما بر زمین نشست .چمدان م را تحویل انقدر در کتاب غرق شده بودم که نفهمیدم 

گرفته و عینک به چشم از فرودگاه خارج شدم پیرمردی کوتاه قد با پیراهن راه راه و جلیقه و شلوار 

 مشکی درحالی که با تلفن درحال صحبت بود میگفت:بله خانم دیدمشان دیدم

سالم اقا ببخشید شما مش و برای من دست تکان میداد و به سمتم می امد..نزدیک شد گفتم:

 رحمان هستید؟؟

 سالم دخترم بله توهم باید نیاز خانم باشی درسته؟؟-

 بله از دیدنتون خوشوقتم کجا باید وسایل هارا بزارم-

لبخندی زد وچمدانم را گرفت و به سمت تاکسی رفت چمدان را در ان قرار داد و با مهربانی به 

 ..من گفت:بشین باباجان

ار ماشین شدیم و ادرس را داد آوا گهگاهی از خانه شیرازشان برایم تعریف کرده بود..دوست سو

داشتم انجا را ببینم..نیم ساعت بعد رسیدیم تاکسی ایستاد و مش رحمان چمدان را از ماشین 

برداشت من پیاده شدم دری کوچک و سبز رنگ کنارش دری بزرگتر بازهم سبز بود شاخه درختان 

رروی دیوار و در خانه قرار داشت در به ارامی باز شد خانمی مسن با روسری ابی و خشکیده ب

چادرسفید گلدار بیرون امد لبخند به لب داشت و به من نگاه میکرد شیبه عزیز نبود اما انگار 

عزیز بود که به من نگاه میکرد انگار او بود که به من لبخند میزد به سمتم امد دستانم را گرفت 

  م مادر خوش اومدی بیاتو دخترمگفت:سال

چشمانم پر از اب شده بود عینک ام را برداشتم نگاهی به صورتم کرد چشمان پر از اشکم را که 

 دید دستش را بر صورتش زد گفت:خدا مرگم بده مادر چرا گریه میکنی چیز بدی گفتم؟
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 لتون کنم؟؟اشک هایم که بر گونه ام جاری شد زبان باز کردم و بابغض گفتم:میشه بغ

  اره مادر چرا نشه بیا قربونت بشم مادر بیا-

من را در اغوش گرفت بر پشتم میزد نوازش میکرد و من ارام ارام اشک میرختم هق هق میکردم 

انگار عزیز بود که مرا دراغوش گرفته بود بوی او را میداد..کمی که ارام شدم از اغوشش بیرون 

دان به دست ایستاده بود و مارا تماشا میکرد و بغض امدم بیچاره مش رحمان تمام مدت چم

کرده بود چقدر مهربان بودنند این زوج که سنی هم از هردوشان گذشته بود..منصوره خانم دست 

بر پشتم گذاشت و مرا به داخل هدایت کرد و ارام ارام دلداری ام میداد..وارد حیاط شدیم حیاطی 

جوانه های کوچکی رویده بود باغچه ی بزرگ که  پراز درخت خشک که برروی شاخه های انها

هنوز گلی درونش وجود نداشت..یک تخت چوبی و تابی بزرگ کنار باغچه..وساختمانی که روبه 

رویم قرار داشت مش رحمان منصوره خانم در را باز کردنند و مرابه داخل ببردنند هوای گرم توی 

ی سنتی که دور تادور خانه بود تلوزیونی ساختمان صورت یخ کرده ام را نوازش میکرد مبل ها

وسط انهاوصندلی ارامش کنار شومینه اشپزخانه ای کوچک و اتاقی کنارش و ازکنار اتاق پله ای 

پیچ مانند بود که اتاق هارا تشکیل میداد..منصوره خانم بامهربانی توضیح میداد:مادر ببین اینجا 

رحمانه هرکار داشتی مش رحمان اونجاس  پذیرایی اون اتاق کنار اشپز خانه مال من و مش

صداش بزن درش را باز کردتخت و مبل های کوچک بخاری کنار اتاق و تلوزیون کوچیک بر روی 

تختی قرار داشت..ادامه داد:اینم اتاق ماست مادر باالهم سه تا اتاق داره من همه رو تمیز کردم 

ان چمدونو وسایل هاتو بزار مش رحمان میاد باال هر کدوم خواستی انتخاب کن مش رحم

همونجا..برو مادر یکی دوساعتم استراحت کن بعد بیدارت میکنم برای شام..باشه ای گفتم و 

تشکر کردم به باال رفتم و مش رحمان هم دنبالم..در دومین اتاق را باز کردم همین برایم خوب بود 

اینه ی کنار در قرار داشت پرده ترازی به بیرون داشت با پنجره ی بزرگ تختی کنار پنجره کمد و 

های قرمز رنگ میخورد و روتختی فرش هم قرمز بود..مش رحمان گفت:باباجان انتخاب خوبی 

کردی اتاق های دیگه پنجره شان پشت باغ باز میشه..این از همه روشن تره..وسایل را در اتاق 

فت..یاد آوا افتادم گذاشت وگفت:خوب استراحت کن معلومه که خیلیی خسته ای..در را بست ر 

و سریع به سمت گوشی ام رفتم روشنش کردم و با او تماس گرفتم بعد کمی صحبت با او 

یدم و روی میز کنار تخت گذاشتم حوله ب.و.سبرخاستم و چمدانم را باز کردم قاب عکس عزیز را 

 ..ام را برداشتم و به سمت حمام درون اتاق رفتم
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را نشان میداد کمی خوابیده بودم به اطراف نگاه کردم شب 8:30چشمانم را که باز کردم ساعت

چمدان باز کنار اتاق افتاده بود از جا برخاستم لباس هایم را برداشتم و داخل کمد قرار دادم 

قفسه کوچکی کنار پنجره بود کتاب هایم را برداشتم که تقه ای به در خورد صدای مهربان 

 ؟؟منصوره خانم می امد که میگفت:مادربیداری 

 بله بفرماید داخل-

در را باز کرد و با فنجان های چایی داخل شد گوشه ای نشست و لبخند زنان مرا تماشا میکرد 

 کتاب هاراکه در دستم دیدگفت:مادر معلومه که خییلی اهل کتاب و مطالعه هستی

به لبخند زدم و سرتکان دادم کتاب هارا تک به تک در قفسه گذاشتم و اوهم مرا تماشامیکرد 

سمتش رفتم وهمانطورکه به سینی چایی همراه با کیک های یزدی نگاه میکردم گفتم:چرا زحمت 

 کشیدین خیلی ممنون

 ..زحمت چیه مادر نوش جونت تا نیم ساعت دیگه هم شام حاضره-

 ممنون-

کمی دست دست کرد و اخر پرسید:دخترم چرا دم در یکدفعه خواستی که منو بغل کنی و تامنو 

 ت پر از اشک شد؟؟؟دیدی چشما

فنجان چای را سرجایش گذاشتم و گفتم:راستش شما شبیه عزیزجونم من نیستید اما وقتی به 

من نگاه میکنید یا بغلم کردید انگار عزیزجونمه که منو نگاه میکنه حتی بوی عزیزجونو 

 میدید..البته دورازجونتون

 ای بابا فوت کردن؟؟-

 منو تنها گذاشتنبله متاسفانه دو هفته ای میشه که -

وسرم را پایین انداختم و بغضم را با چایی فرو دادم که نزدیک تر شد و دستم را گرفت و 

بامهربانی گفت:مادر غصه نخور معلومه خییلی بهشون وابسته بودی تسلیت میگم بهت ولی 

 ..مادر خدا بزرگه سعی کن باهاش کناربیایی

 ..اومدم سفر ممنونم کاش میشد کنارمیومدم برای همونه که-

 توهم همسن آوا جان هستی؟؟آرزوخانم میگفت تو تخصص داری اره مادر؟؟-

اره من همسن آوام بله تخصص اطفال دارم اما فعال یه ماه مرخصی گرفتم تا یکم باخودم -

 ..کناربیام
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خوب کردی مادر شیراز شهر قشنگیه هروز باهم میریم میگردیم و خرید میکنیم ماشینم که -

  برات راه انداخته مش رحمان

 ..دستشون درد نکنه-

وظیفشه مادر این چه حرفیه خودم همه جای شیرازو بهت نشون میدم مش رحمان از پس -

 ..کارای خونه اشپزی برمیاد بیشتر اوقات اون اشپزی میکنه

 عععع چه جالب پس خییلی هنرمندن-

ران اسم عروسمم نداس ماشاال یه اره..ما یه پسر داریم که دو سه سالی از تو بزرگتره اسمش مه -

دختر دارن فرشته اسمش ترنجه عیدا میان شیراز دوسه روزی توی خونه شیرازشون هستن ولی 

 باز میرن

 مگه شیراز زندگی نمیکنن ؟؟-

نه مادر مهران افسر پلیسه انتقالش دادن تبریز برای همون سالی دو سه بار بیشتر نمیاد شیراز -

 ..لی کمکه منو باباشهولی خداحفظش کنه اقاس ک

 خداحفظشون کنه-

 ممنون مادر خدا تورو هم برای خانوادت نگه داره راستی خاانوادت هم تهران زندگی میکنن؟؟؟-

  نه مشهدن من تنها تهران زندگی میکنم-

 ازدواج نکردی مادر؟؟-

  نه-

 خوب کردی مادر برای خودت زندگی کن مردای االن به درد نمیخورن-

 سینی را برداشت گفت:بریم پایین که شام اماده اس خنده ای کردم

به دنبال اش راه افتادم و به پایین رفتم بادیدن میز چیده شده ای که مش رحمان بالبخند به ان 

اضافه هم میکرد تعجب کردم منصوره خانم باخنده میگفت :گفتم اشپزی هم میکنه بیا عزیزم 

 بشین

ت گفت:اره دخترم بیا بشین این خانوم ماکه مش رحمان همانطورکه دست هایش را میشس

 اشپزی بلد نیست دسپخت نداره مجبورم خودم دست به کار شم

لبخندی زدم و به روی صندلی نشستم مش رحمان و منصوره خانم هم نشستند کمی برای 

خودم کشیدم عطراش دیوانه کننده بود کلم پلوی شیرازی همراه با ساالد شیرازی و ترشی که 
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خانوم خودش درست کرده بود..طعم عالی داشت لبخند زدم و گفتم:چجوری اینقدر منصوره 

 خوب اشپزی میکنید؟؟؟؟

راستش بابا جان من دوران سربازی تو اشپزخونه بودم اشپزمون مرد خوبی بود از اون یاد گرفتم -

 بعد سربازی هم که دیدم خانوم اهل اشپزی نیست دیگه باچندبار درست کردن استاد شدم

نصوره خانم اخم کردگفت:وااا من کجا اهل اشپزی نیستم دیدم تو عالقه و استعداد داری گفتم م

بیشتر نشونش بدی وگرنه نیاز جان یه ابگوشتی درست میکنم همین مش رحمان که اینقد 

 ازخودش تعریف میکنه انگشتای پاهاشم لیس میزنه

خانم میز را جمع کرد و نگذاشت  خنده ام گرفته بود..ان ها هم میخندیدند بعد شام منصوره

کمکش کنم مش رحمان چای اورد و کنارم گذاشت گفت: باباجان بیا چایی بخور بعد از غذا 

 ..میچسبه..اینم سویچ ماشین فردا برو کلی بگرد منصوره هم باهات میاد

 تشکر کردم و لبخند زدم به سمت اتاق شان رفت گفت:من میرم بخوابم شب بخیر باباجان

 ..خیر خوب بخوابیدشب ب-

کنار شومینه رفتم و روی صندلی ارامش نشستم چقدر خوب بود گرمای اتش شومینه تن یخ 

کرده ام را گرم میکرد..نفس عمیقی کشید و چشمانم را بستم و باز هجوم خاطرات گذشته و 

ال گرمای اغوش کسانی که از دست داده بودم..قلبم تیر میکشید از جایی خالی او..تلفتنم درح

زنگ خوردن بود آوا بود جواب دادم با مهربانی و نگرانی در صدایش حالم را میپرسید و میگفت 

که دارو هایم را خورده ام یانه..من تشکر کردم و جوابش را دادم بعد از قطع کردن تلفن منصوره 

خانم به سمتم امد ظرف میوه را روی میز گذاشت و نشست رو مبل گفت:مادر خسته نیستی 

  بت نمیاد؟خوا

 نه اینجا کنار شومینه خییلی خوبه..کاش خونه منم شومینه داشت-

 انگار تنها خییلی راحت تری-

 راستش اره عادت دارم همیشه دنبال ارامش بودم-

 چقدخوب مادر باخودت نگی فضوله ها ولی تاحاال کسی رو نخواستی؟؟-

بچه بودم وقتی بزرگ شدم همه  مکث کردم وسرمو پایین انداختم..و بعد گفتم:چرا ولی خییلی

چی تموم شده بود من خییلی از اون دور بودم بعد از چند وقت خبر ازدواجش اومد االنم یه بچه 

 داره

 ..الهی بمیرم مادر چی کشیدی تو-
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  نگاهش کردم و لبخندزدم و گفتم:دیگه عادت کردم

ابون دختره هیچ کسو سالش بود عاشق شد عاشق یه دختر گل فروش تو خی19مادر مهران ما  -

نداشت با عمه اش زندگی میکرد و روزی ده بار کتک میخورد تمام بدنش کبود خون مرده بود اون 

سالش بود اسمش ترنج بود عجب دختری بود پجه افتاب خانووم با ادب فقط عیبش 16زمان اون 

روز از اون خانواده و کارش بود ولی مهران ما یه دل نه صد دل عاشقش بود دانشجو بود و ه

خیابون رد میشد و ازش گل میخرید دکتر میبردش براش لباس میخرید بیرون میبردش هروزم یه 

مقدار پول بهش میداد تا به عمش بده و کتک نخوره ترنج هم عاشق مهران بود اولش محلش 

نمیزاشت ولی بعد خووب شد کنارمهران راه میرفت مادر نمیدونی چقدر بهم میومدن اینقد 

رفت و اومد تا عمه شو راضی کرد ترنج پیش ماباشه و عقدی بین اونو مهران بخونن..اخه  رحمان

سال میشد که مهران باهاش اشناشده بود و بدجوری دل باخته اش بود تمام اتاقش پراز 2مادر

عکسای ترنج و گل های خشک کرده اش هنوز انگشتر عقیقه مشکی که ترنج براش خریده بو 

ود یاعلی یادم نمیره چقدرمهران بخاطر اون ذوق کرده بودو خوشحال دستشه روش نوشته ب

بود..بعد دوسال ترنج و به عقد مهران دراوردیم مهران از خوشحالی رو پا بند نبود نمیفهمید 

چیکارمیکنه ترنج هم فقط از خجالت اب میشد مهران سرشو رو پای ترنج میزاشت اونم نوازشش 

مهران جدانمیشد..خییلی میخواستش ماتهران زندگی  میکرد هرجامیرفتن دستش از دست

ماه از ازدواجشون گذشته بود ترنج درس میخوند مهران 4میکردیم مش رحمانم عطاری داشت..

از دانشگاه اومد میخواس بره دنبال ترنج بهش قابلمه غذا مش رحمانو دادم گفتم اینو سر راه ببر 

 ...واسه بابات..رفت

کرد چشماش پر از اشک شد خییلی برایم جالب بود اگه درست یادم به اینجاش که رسید بغض 

باشد منصوره خانم گفته بود اسم عروسش ندا س نه ترنج پس این دختر باکماالت وخانم چه 

 ....شدبود که این چنین منصوره خانم خنده رو برایش بغض میکرد منتظر بودم که ادامه داد

ان به سمت مغازه مش رحمان قابلمه را به دست میگیره و مهران میره دنبال ترنج و از مدرسه می-

به ترنج میگه همینجابمون تاقابلمه رو بدم و بیام..ترنج اسرارمیکنه که باهاش بره چون سرظهر 

بوده و تنها میترسیده اما مهران ما مادر میگه یه خیابونم یه خیابونه تو خسته ای خانوم بمون من 

ه قابلمه رو که دست باباش میده صدای وحشتناکی از بیرون میام..ازخیابون ردمیشه و میر 

 ...میفهمه با مش رحمان میدون بیرون میبینن که
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اشک از چشمانش ریخت و ادامه داد:ترنج وسط خیابون پر از خون افتاده مهران جیغ میکشه به 

د سمتش میره مش رحمان میگفت مهران وقتی ترنجو اینجوری میبینه زانوهاش خم میش اینق

داد فریاد میکنه و صداش میزنه که ضعف میکنه و میفته مادر زنگ میزنن به امبوالنس اما 

فایده اش چی بود ترنج خانوم مثل گل پرپرشد چقدر ماه بود این دخترچقدر باادب بود بد 

نیدیدم ازاین دختر..ولی حیف که رفت مهران هم دیووونه شد خودکشی کرد مادر که اگه دیر 

بود پیر شد بچم خودشو به این در اون در میزد اروم نمیگرفت بال بال میزد برای  میرسیدم تموم

ترنج صدای داد و گریه اش و ترنج ترنج گفتنش همه جارو برمیداشت سرشو به دیوار میکوبید 

بیهوش میشد داشت ازبین میرفت..یه شب مادر سکته کرد دوتاپاش فلج شد تمام زندگی مونو 

م و اومدیم شیراز تادور باشه پاهاش خوب شده بود ولی افسردگی فروختیم و خرجش کردی

خراابی داشت اینقدر دکتر دوا کردیمش تاخوب شد ولی مادر بقول خودش که همین االن میگه 

ساله شد درسش تموم شد مشغول شد به اسرار و هزار قصم ایه که 26عشق ترنج تو وجودشه 

ا دختر دوست مش رحمانو بگیره..اما شوقی که نزدیک بود باباشم سکته کنه راضی شد تا ند

برای ترنج داشت اصلال برای ندا نداشت خدایشم ندا دخترخوووب و خانمیه اما اون یه چیز دیگه 

بود مهران هنوز عکسشو داره تا فهمید بچه اش دختره گفت اسمش ترنج..اسم دخترشو ترنج 

 ...گذاشت تا بقول خودش هر لحظه بیشتر بایادش زندگی کنه

آهی کشیو اشک هاشو پاک کرد..دستش را گرفتم وفشردم چه کشیده بودن این خانواده برای 

عشق پرپر شده پسرشان وااقعا دردناک بود انقدر دلبسته اش بود که دیوانه شد و سکته کردو 

اینکه انقدر عشقی عمیق داشت که اسم دختراش راهم ترنج گذاشت من هم بغض کرده بودم 

هم گذشته بودیم چیزی بین ما نبود هر زمان خاطراتمان به ذهنم میرسید یاد من و رضا هم از 

یاسمن می افتادم و هرطورشده بود از ذهنم دور میکردم حتی گردنبندی که از رضا یادگار داشتم 

نمی انداختم دلم برایش تنگ میشد اما باز از دلتنگی هم فرار میکردم..مابرای هم تمام شده 

 ببخشید نیاز جان توروهم ناراحت کردم-ه خانم از فکر بیرون اوردم..بودیم..صدای منصور 

 نه این چه حرفیه خوب کاری کردید گفتید فقط برای پسرتون خیلی ناراحت شدم-

ساله هاس توی خودش میریزه اما میدونم تاعمر 40هییی مادر مهرانم پیر شد قیافه اش شبیه -

  رای زندگی شون کشیده بودنداره میسوزه از نبود ترنج و نقشه های که ب

 حق دارن منصوره خانم خییلی سخته-

  اره دخترم میدونم-
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به سمت اتاق رفت و درحالی که جعبه ای به دست داشت دوباره کنارم نشست درش را باز کرد و 

چندتا عکس ازش بیرون کشید و به دستم داد عکس های عروسی پسرش با ترنج بود..پسری قد 

مشکی چشمانی درشت و صورتی سبزه که کنار ترنج با ان لباس سفید پف بلند با موهای پر 

ایستاده بود دست دور کمرش گذاشته بود لبخند میزد..ترنج سفید و الغر اندام بود چشمانی 

خمارو قهویی داشت از زیبایی هیچ کم نداشت با خجالت به دوربین نگاه میکرد و دست مهران را 

م گفت:عکس های دیگه دست مهرانه مخصوصا عکس های تک دردست گرفته بود..منصوره خان

 نفری ترنج

 چقدر نازه این دختر هیف شد-

 ..اره دخترم میبینی پرپر شد جیگرم خون شد وقتی اینجوری شد-

 ..وااقعاا سخته حق دارین-

  عکس ها را بهش دادم که گفت:مادر برو بخواب خسته ای

 ..باشه شب بخیر-

ش گذاشتم لبخند زد و دستم را فشرد..روی تخت دراز کشیده بودم و برخاستم و دست بر شانه ا

 ..کتاب میخواندم که خوابم برد

بازنگ تلفن از خواب پریدم مامان بود بعد ازکمی صحبت قطع کرد..البته کمی هم سرزنشم کرد 

برای امدنم به شیراز اماخوب میدانست مشهد نمیرفتم بابا دلش نمیخواست تهران باشم و دور 

زانها تنها زندگی کنم میخواست مشهد بمانم و باانها زندگی کنم اما بس بود تمام بچگی و ا

جوانی ام را با انها بودم مدام بخاطر نیما بابا اذیتم میکرد چون او پسر بود من دختر چون او 

 بزرگتر بود من کوچکتر خسته بودم از درد های که برتنم میگذاشتند از حرفای انها خسته بودم و

چون نخواستم که دیگر به خانه برگردم و نماندم بابا و نیما روز به روز بدتر شدن و حتی 

نمیخواستند مرا ببینن ازجا برخاستم و صورتم را شستم پایین رفتم منصوره خانم در اشپزخانه 

 بود چشمش به من افتاد و گفت:عع مادر بیدار شدی صحبت بخیر بیا صبحونه

 رحمان کجان؟؟ صبح شما هم بخیر پس مش-

  رفته تو باغچه گل بکاره مادر اخه نزدیک عید شدیم دیگه-

 ععع چقد خوب-

پرده را کنارزدم و از پنجره مش رحمان را دیدم که داشت تک به تک گل هارا در باغچه میکاشت 

لبخند زدم و به سمت میز رفتم بعد خوردن چای خوش طعم منصوره خانم سینی چای را 
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ط رفتم تقریبا نصف حیاط گل های رنگا رنگ کاشته شده بود بلند گفتم:خسته برداشتم و به حیا

 ..نباشین مش رحمان

 سالمت باشی بابا-

 ..بفرماید چایی یخ کرد-

گلدانی شمعدانی در دست داشت و به سمت من می امد لبخند زد و گفت:بیا بابا اینو ببر تو 

 ..اتاقت

 خیییلی ممنون چقدر قشنگه-

ل چندتا شمعدونی برای پشت پنجره ها میگیرم اخه منصوره خییلی شمعدونی اره بابا هر سا-

 ..دوستداره گفتم شاید توهم دوست داشته باشی

  بله منم خییلی دوست دارم-

 منصوره خانم بیرون امد و گفت:نیاز جان میخوام برم خرید توهم میایی یانه؟

رم تر شده بودم..گفتم:اره صبرکنین تا بدم نمی امد بیرون بروم از وقتی اینجا امده بودم کمی ا

  حاضر بشم

به سمت اتاق رفتم گلدان شمعدانی را کنار پنجره گذاشتم چقدر تازه و با طراوت بود وکنار پرده 

قرمز اتاق زیباتر جلوه میکرد..بارونی مشکی ام را به تن کردم و شالی بافت به روی شانه ام 

 ..انداختم

ین رفتم با منصوره خانم سوار شدیم و از خانه بیرون امدیم منصوره سویچ ماشین را برداشتم و پای

 خانم ادرس میداد و من میرفتم..گفتم:منصوره خانم میخواین چی بخرین؟

مادر یه خرده لباس برا خودم و ترج و مهران و عروسم..مش رحمان که هرسال میده براش کت و -

ونا راه برم و لباس بگیرم گفتم توهم بیای یکم شلوار بدوزن من دیگه مجبورم با این پام توی خیاب

 ..بگردی

 ..اهاا.اره خوب کاری کردید گفتید -

ماشین را پارک کردم و با منصوره خانم پیاده شدیم بازارچه بزرگی بود منصوره خانم یک به یک 

می مغازه هارا نگاه میکرد و برای پسرش و خانواده اش عیدی میخرید..بازارچه شلوغ و پر از مرد

بود که نایلون های خرید به دست داشتند منصوره خانم دقیقه به دقیقه به من میگفت:مادر 

  توچیزی نمیخوای یه چیزی بردار
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ومن لبخند میزدم ومیگفتم نه چیزی الزم ندارم.دلم میخواست برم شاه چراغ دلم بدجور هوای 

م به دنبالش برای رفتن به شاه انجاراکرده بود..منصوره خانم وارد مغازه چادر فروشی شد و من ه

چراغ چادر الزم داشتم لبخند زدم و وارد مغازه شدم..منصوره خانم که لبخندم را دید 

 ..گفت:دخترم هر چادری برداری خودم برات میدوزم

 ..ممنونم چشم-

به سمت چادر ها رفتم چادر های مشکی را نگاه میکردم و از منصوره خانم که ان طرف مغازه 

یدن چادر های رنگی بود سوال میکردم باالخره چادری مشکی ساده ای خریدم و به مشغول خر 

 سمت منصوره خانم رفتم که گفت:نیاز جان این چادر گلدار ها قشنگه؟

بادیدن چادر های رنگی و گلدار بازهم بغض کردم مثل چادر های دوخته شده ی عزیز بود که 

ن عیدی میداد اشک در چشمانم میجوشید هنوز هرسال با لبخند و نوازش های مهربان اش به م

چادر گلداراش را داشتم چادر نمازم بود بوی اورا میداد ولی حاال چه کسی میخواست عیدی مرا 

بدهد چه کسی میخواست سرم را نوازش کند او کجاست لبخند های مهربان اش کجاست چرا 

 ...ها ترم کرد چرااا؟؟ چرااا خدایا؟تنهایم گذاشت او که میدانست هیچ کس را جز او ندارم چرا تن

سر تکان دادم و دستی روی چادر کشیدم نتوانستم انجا بمانم بغض راه گلویم را بسته بود..با 

 صدای از ته گلویم گفتم:من میرم توی ماشین شما هم بیاین

را و دویدم بیرون منصوره خانم حالم را فهمید چیزی نگفت و غمگین به من نگاه کرد..در ماشین 

باز کردم نایلون را گوشی ای پرت کردم سرم روی فرمون گذاشتم و بغض سنگین گلویم سرباز کرد 

اشک های داغم بی اختیار روی گونه ام میریخت عزیزم را میخواستم مثل بچگی هایم بهانه او را 

غض ام میگرفتم..سرم را بلند کردم منصوره خانم در ماشین را باز کرد اشک هایم را پاک کردم.و ب

 ..را قورت دادم

 نگران به من نگاه کرد و گفت:خووبی مادر؟؟چیزی شده؟؟

 خوبم چیزی نیست بریم خونه؟؟-

  ارع بریم-

توی راه بق کرده و باچشم های قرمز رانندگی میکردم به خونه که رسیدم سالمی به مش رحمان 

د باز و مثل خنجری گلویم کردم دویدم باال کالفه بودم حالم خوب نبود چیزی در گلویم سنگین بو

رامیسوزاند.. لباس هایم را در اوردم صورتم را شستم و وضو گرفتم سجاده ام از کمد برداشتم 

پهن کردم چشمم به چادر یادگاری اش افتاد به سینه فشردم اشک هایم ریخت بوی اش را میداد 
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من که کسی را ندارم خدایااا..چه کردی بامن ؟؟ بامن بی کس چگونه داغ نبودش را تحمل کنم 

دردم را بداند من که کسی را ندارم نوازشم کند ارامم کند من که جز او کسی را نداشتم چگونه 

طاقت بیارم ای خدااا نمیتوانم نمیتواانم تنهای سخت است بهانه اش را میگرفتم سرم را توی 

فقط صدایش چادر فرو کرده بودم یاد خاطراتش اتشم میزد و بلند بلند گریه میکردم و 

میکردم..عزیززز کجااایی چرا منو تنها گذاشتی چراا منو گذااشتی رفتی چیکارکنم بدوون توو 

عزیزز من نمیتونم بخداا نمیتونم عزیزز دلم براات تنگ شده عزیززم کجایی دل دختر کوچولوت 

ار دیگه تیکه تیکه اس پس چراا ارومش نمیکنی تورووخداا عزیز فقط یه بار دیگه صداام کن یه ب

بغلم کن عزیززز...داد میزدم و گریه میکردم دلم داشت میترکید از درد نبودش از درد تنهایی بی 

کسی ی خودم...در باز شد منصوره خانم بود که مرا در حال گریه دید و صدایی ناله ام را شنیده 

د کرد سرم را روی بود و به باال امده بود..دستش را دور شانه ام انداخت و مرا از روی سجاده بلن

دوشش گذاشت و من چادر به دست زار میزدم و بلند گریه میکردم..نوازشم میکرد و میخواست 

که ارام باشم و لی نمیتوانستم هق هق میکردم و او را صدا میزدم مش رحمان با لیوان اب به 

 ..طرفم امد و گفت:دخترم اروم باش بیا این لیوان ابو بخور

گرفت و لب های خیس از اشکم نزدیک کرد راه گلویم بسته بود دهانم  منصوره خانم از دستش

قفل شده بود و چیزی از گلویم پایین نمی رفت به اجبار کمی از ان خوردم و نفس عمیق کشید از 

اغوش منصوره خانم بیرون امدم و به تخت نزدیک شدم مش رحمان پایین رفت و من دراز کشید 

ریم میداد خوشخواب را بر رویم کشید و رفت هنوز نفس نفس منصوره خانم همانطور که دلدا

 ..میزدم چشم های سرخم را بستم و بخواب رفتم

بعدظهر بود و من از شدت سر در از خواب پریده بودم برخاستم و 3از خواب که بیدار شدم ساعت

 به سمت قرص هایم رفتم مسکنی بر داشتم و پایین رفتم منصوره خانم داشت با تلفن حرف

میزد و مش رحمان در اشپزخانه بود که بادیدن من منصوره خانم گفت:نیاز جان اومد پایین مادر 

  بیا بخودش صحبت کن

و نزدیک من شد دستم را گرفت و با مهربانی گفت:آوا خانومه مادر خیییییلی نگرانته هزاربار به 

 گوشیتو خونه زنگ زده

 سالمتلفن را گرفتم و باصدای گرفته گفتم:الو آوا 

بانگرانی گفت:نیااز چراگوشیتو جواب نمیدی مردم و زنده شدم دختر صدات چرا گرفته 

  ؟؟؟خووبی؟میدونی چندساعته خوابی



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

58 

 

 خوبم آوا توخوبی علی خوبه مامان اینا خووبن-

 اره همه خوبن براات سالم میرسونن تو دارو هاتو میخوری که ها؟-

 اره میخورم اینقد نگران نباش-

ست خودم نیس..راستی نیاز این پسره عارف اینقد میاد پیش من و علی سراغتو چیکارکنم د-

  میگیره که دیوونه مون کرده

 جدی چیکار داره اون بامن؟-

به هزار بدبختی علی از زیر زبونش کشیده میگه گفته من زندگی مو مدیون خانم دکترم باید -

 ازشون تشکر کنم..منم برا علی تعریف کردم که چیکارکرده

 ..اون اگه تشکر بکن بود همونجامیکرد-

اره اتفاقا به علی هم گفته یه اشتباهی شده که باید از دلشون دربیارم فکر کنم نیاز عذاب -

 وجدان گرفته

 اشتباه؟؟؟چه اشتباهی تو چشم های خودم زل زد گفت بعد االن میگه اشتباه علی چی گفته؟؟-

شرایط مناسبی ندارن براهمون برا یک ماه رفتن علی گفته خانم دکتر مادربزگشون فوت کرده -

 شیراز سفر..علی میگفت بدجور خورده تو برجکش

 حقشه ولی برای من یه چیز سواله که چرا اینجوری بگه بعدش پشیمون شه -

 نمیدونم تو حالت بهتره مشکوک میزنی ها؟ -

 اره آوا جان خوبم نگران نباش-

 بهت زنگ میزنم مواظب خودت باش خدافظ خدااکنه راست بگی باشه پس شب دوباره -

 توهم همینطور خدافظ -

تلفن را قطع کردم و به سمت منصوره خانم رفتم و ازش تشکر کردم که به آوا چیزی نگفته بود به 

اندازه کافی نگران من وحالم بود نمیخواستم بیشتر ازین نگران بشه تمام سعی اش را برای بهتر 

 ..ناراحت کردن اششدن من کرد بی انصافی بود 

مسکن را خوردم و هرچی منصوره خانم اسرار کرد که ناهار بخورم نتوانستم قهوه ام را برداشتم و 

به سمت صندلی ارامش کنار شومینه رفتم الزم بود کمی ارام باشم..تیک تاک ساعت و نفس 

که صدایم زد های ارام منصوره خانم که کنارم نشسته بود تنها چیزی بود که به گوش میخورد..

 وگفت:نیاز جان بلند شو ببرمت حافظیه مطمئنم حالت خوب میشه

 نه منصوره خانم باشه برای یه روز دیگه-
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 بلندشو دیگه مادر چند روز دیگه عیده اینقد شلوغ میشه که نمتونی راه بری بلندشو تنبلی نکن-

وای حافظیه بودم..به خسته از جا برخاستم شاید ان جا حالم بهتر میشد همیشه عاشق حال و ه

اتاق رفتم و پالتو بلند مشکی ام را به تن کردم هوای بعدظهر سردتربود شال بافتی سرم کردم و 

چکمه هایم را برداشتم منصوره خانم اماده منتظرم ایستاده بود..باهم از در خارج شدیم و سوار 

 ..ماشین شدیم سرمای زمستان در این روزهای اخر هم دست بردار نبود

خیابان ها پرشده بود از ماشین ها که بیشترشان مقصد بازارچه ها و مراکز خرید بود منصوره 

خانم ارام صحبت میکرد و از اداب رسوم شیرازی ها میگفت و من هم تاکید میکردم..ماشین را 

پارک کردم و پیاده شدم هوا ابری بود ابرهای سیاه اسمان شیراز را فرا گرفته بود از خیابان 

دیم و وارد حافظیه شدیم حال هوای زیبای انجا مردمی که در رفت امد بودنند و فال فروشان ردش

مرغ عشق بدست سبزه های تازه اب خورده و درختان جوانه زده همه و همه ان ها حالم را 

درگرگون میکرد برای من دلشکسته انجا حکم باغ زیبایی پر درخت و گل را داشت ارام ارام قدم 

ذت میبردم باتمام وجود نفس میکشیدم تا تمام بدنم این هوا را استشمام کند..منصوره میزدم و ل

خانم پابه پایی من می امد و لبخند به روی لب داشت از این که میدید حالم کمی بهترشده 

خوشحال بود..فاتحه ای برای حضرت حافظ خواندیم و ارام گوشه ای نشستیم ومن به باغ زیبایی 

  میکردم و لذت میبردم که منصوره خانم از جا برخاست و به من گفت: االن میام خیالی ام نگاه

بعد از چند دقیقه امد و کتاب کوچکی در دست داشت به دستم داد و گفت:بیا مادر فال حافظه 

  باز کن فال بگیر برای خودت

 لبخند زدم و گفتم االن؟

 فال حافظ پیش خود حافظ خوبه دیگه مادر زود باش-

اول را باز کردم و صلواتی زیر لب فرستادم چشمانم را بستم و انگشت اشاره ام را به روی  صفحه

 242شماره ها کشیدم..شماره 

 ..صفحه را اوردم و ان شعر زیبا را بلند خواندم

 بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهرماه رسید

 به فریاد داد خواه رسیدجمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت کمال عدل 

 سپهر دور خوش اکنون که ماه امد جهان به کام دل اکنون که شاه رسید

 ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
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منصوره خانم لبخندی دندان نما زد و دست اش را روی شانه ام گذاشت و گفت:دخترم ببین 

میشه اینقد به خودت و زندگیت سخت نگیر همه یه روز سخت  حافظ هم میگه این روزا تموم

توی زندگیشون دارن اینکه بتونی از اون بیرون بیایی خوبه نه که هنوز باهاش دستو پنجه نرم 

کنی.سعی کن باهاش کناربیایی مادر میدونم سختی های زیادی کشیدی اما خدا توهم بزرگه 

 دی شام بخوریمبلندشو که ببرمت یه رستوران خوب باهم مجر 

لبخندی زدم و برخاستم طبق ادرسی که منصوره خانم میگفت میرفتم قبل اش به مش رحمان 

زنگ زده بود و گفته بود که شام نمی ایم او هم با مهربانی گفت خوب کاری کردی منصوره ببر 

اون بچه رو یکم بچرخون توشهر توی خونه حالش بدتر میشه..منم با شنیدن صدایش لبخند 

 ..مزد

جلوی رستوران نگه داشتم رستورانی کامال سنتی در و دیوار اش کاه و گلی بود درختان زیادی 

داشت و ابشار بزرگی وسط اش تخت های چوبی دور تا دور چینده شده بود و بوی غذاهای 

 مختلف به مشام میخورد منصوره خانم دست را کشید و گفت:بیا دیگه نیاز چرا واستادی

ها نشستیم بخاطر سرمای زمستان دور ان پالستیک کشیده بودند و بخاری  روی یکی از تخت

برقی کوچکی هم کناراش گذشته بودند مشغول گرم کردن خودم بودم که منصوره خانم گارسون را 

صدا زد کلی غذا سفارش داد و مشغول صحبت کردن بامن شد میگفت:شاممون که خوردیم 

 میریم شاه چراغ2 میریم خونه یکم استراحت میکنیم ساعت

 ؟؟؟2ساعت-

  اره مادر اون موقعه خوبه -

باشه ای گفتم وسرم را پایین انداختم گارسون امد و غذا ها را روی تخت چید انقدر خوش رنگ و 

خوش بو بودند که اشتهایم باز شد و شروع به خوردن کردم خودم هم باورم نمیشد..بعد از غذا 

بود.. به مش رحمان سالم کردم و او به 10:30تقریبا ساعت سوار ماشین شدیم و به خانه برگشیم

بیدارت میکنم پارچه  2گرمی پاسخ داد منصوره خانم گفت :مادر برو باال استراحت کن ساعت 

 چادری که خریدی هم بیار تا برات بدوزم

  الزم نیست منصوره خانم االن خسته این یه چادر دارم اونو میپوشم-

 نه مادر بیار بدوزم-

 باشه یه شب دیگه پس بیدارم کنین ..شب بخیر-

 شبت بخیر دخترم-
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باال رفتم و گوشی ام را نگاه کردم تماس های بی پاسخ مامان و آوا..با مامان صحبت کردم مامان 

اصرار داشت حداقل بعد از عید به مشهد بروم و من قبول کرده بودم نه از اجبار بلکه باید 

فوت عزیز میگذشت بااید میرفتم..با آوا کمی صحبت کردم و  میرفتم بعد از عید چهل روز از

 خوابیدم

با تکان های ارام منصوره خانم برخاستم خواب الود سالم کردم و سریع برخاستم منصوره خانم 

مهربان گفت:عجله نکن دخترم منو و مش رحمان پایین منتظریم..تند تند مانتو پوشیدم و کتی 

به سر کردم جلوی اینه ایستادم مشکی تنها لباسی بود که رویش روسری بلند مشکی ام را 

داشتم..چادر یادگاری عزیز را برداشتم و برای هزارمین بار بویدم بوی عشق و مهربانی اش را 

بود سالم کردم و به سمت ماشین 2:15میداد..در کیف دستی ام گذاشتم و پایین رفتم ساعت

مردم خسته از روز شلوغشان بخواب رفته  رفتیم..خیابان ها خلوت شده بود انگار تمام

 3بودند..سکوتی بینمان حاکم بود که مش رحمان گفت:راستی منصوره مهران گفت فردا ساعت 

 میرسن شیراز

 جدی میگی؟؟؟؟ چرا زودتر نگفتی اخه کلی خرید و کار دارم-

 خب یادم شد -

 از دست تو مرد -

 ..ردا صبح زود میبرمتون خریدکه من گفتم :ناراحتی نداره منصوره خانم خودم ف

  خدا خیرت مادر کلی کار دارم-

ماشین را پارک کردم پیاده شدیم چادر را از کیفم در اوردم و به سر انداختم اهسته قدم میزدیم تا 

چشمم به گنبد طالیی افتاد دلم لرزید اشک در چشم هایم جوشید یاد حرم امام رضا افتادم 

ولی حاال شاه چراغ بودم امده بودم تاکمی در دل کنم امده بودم  خییلی وقت بود که نرفته بودم

تاکمی از درد هایم را اینجا بگذارم و بروم تاکمی ارام شوم امده بودم تا سبک شوم اشک هایم روی 

گونه هایم روانه بود..چادرم را نزدیک تر کردم و سالم دادم منصوره خانم کنارم قدم میزد و مش 

ه بود..صحن خلوت بود و تعداد کمی در حرم بودند وارد حرم شدیم اشک رحمان از ما جدا شد

هایم شدت گرفت انگار پیدا کردم انجایی را که باید در دل هایم را میگفتم..بی اختیار نزدیک 

ضریح میشدم دست هایم را محکم گرفتم و سرم را به نرده های سرد اش تکیه داد گریه کردم و 

مه میکردم چند دقیقه ای گذشت کمی که ارام شدم گوشه ای نشستم ارام ارام حرفهایم را زمز 
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منصوره خانم مرا تماش میکرد و قرآن به دست داشت.. نزدیک من امد و قرآنی به دست من داد 

 و گفت بخون دخترم آروم میشی

اشک هایم را پاک کردم و شروع به خواندن کردم نماز خواندم و باز شروع کردم به قران 

 شد ما میخوایم بریم توهم باما میایی؟؟4:30ه منصوره خانم گفت:نیاز جان ساعتخواندن..ک

تازه ارام گرفته بودم میخواستم چند ساعتی در انجا بمانم گفتم:اگه اجازه بدید من یکم دیگه 

 اینجا باشم

اره مادر چرا که نه فقط باید خیییلی مواظب خودت باشی گوشیتم خاموش نکنی تا بتونیم -

 ماس بگیریمباهات ت

 کاغذ ی در دستم گذاشت و ادامه داد:اینم ادرس خونه منو مش رحمان با اژانس میریم

 من میرسونمتون-

 نه مادر دیگه میریم خودمون تو همین جابمون -

 چشم ببخشید پس شرمنده تون شدم-

 نه مادر این چه حرفیه دشمنت شرمنده باشه عزیزم بازم مواظب خودت باش خدافظ-

 خدافظ-

ت ومن در حرم ماندم بازهم به نزدیک ضریح رفتم زیارت کردم گوشه ای نشستم زیر لب دعا رف

میکردم..مشغول خواندن زیارت بودم که اذان دادند به حیاط رفتم وکنار حوض وضو گرفتم هوا 

روشن شده بود و خییلی سردتر شده بود بعد از خواندن نماز سرم را روی زانو هایم گذاشتم و 

بستم بازهم تمام خاطرات به ذهنم هجوم اوردند تمام زندگی و کودکی جوانی و  چشمانم را

نوجوانی ام که شاید تلخ بودند اما درهمه انها عزیز حضور داشت و تنها دلم به ان قرص بود 

خوش..ولی حاال چی..دیگر دلم به چیزی در این دنیای بزرگ خوش نبود..اهی کشیدم و سر را 

بود..بلند شدم و به سمت ماشین رفتم باید منصوره خانم را به خرید شده 7بلند کردم ساعت 

میبردم کاغذ را در اوردم وبه سمت خانه حرکت کردم در را باز کردم و داخل شدم منصوره خانم 

 بادیدنم خندید و گفت:مش رحمان زنگ نزن رسید نیاز جان

 ارام گفتم :سالم

 سالم دخترم زیارتت قبول باشه-

 شین ببرمتون خرید ممنونم اماده-

  نه مادر نمیخواد خسته ای با مش رحمان میرم -
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مش رحمان که از اتاق بیرون امده بود گفت :اره باباجان راست میگه خودم میبرمش تو برو 

 استراحت کن

 نه خسته نیستم خودم میبرمتون-

 مش رحمان گفت: خب پس بیا صبحانه بخور حداقل

دم تا منصوره خانم اماده شود و به خرید برویم..منصوره رو ی صندلی نشستم و کمی چایی خور 

خانم امد و همراه بااو سوار ماشین شدیم بازارچه شلوغ بود خییییلی شلوغ بود منصوره خانم تند 

تند خرید میکرد ماهی میخرید لیمو بهارنارنج سبزی و کلی چیز دیگر که باعث شده بود دست 

منصوره خانم نفهمد برای او یک روسری و برای مش  های من وخودش پرشود و من هم طوری که

رحمان پیراهن و برای نوه اش عروسکی کوچک و دوکتاب رمان هم برای پسر و عروسش عیدی 

خریدم..اولین کتاب اسم اش ملت عشق بود و دومی دنیایی صوفی..امیدواربودم خوششان بی 

بود 1کنم و اوهم قبول میکرد ساعت  اید به منصوره خانم میگفتم که رفته بودم برای خودم خرید

که خسته از خرید به خانه رسیدیم بوی غذایی مش رحمان ماهر در خانه پیچیده بود گل هارا اب 

داده بود و حیاط را جارو کرده بود بوی خاک اب خورده مرا دیوانه میکرد بعد از تشکرهای منصوره 

تراحت کنم پنجره را باز کردم تا ان بوی خانم و مش رحمان باال رفتم تا امدن مهمان ها کمی اس

 ..خوش در اتاق پر شود چشمانم را بستم و بخواب رفتم

بودپس مهمان ها رسیده 4با صدای دختر بچه ای در حیاط از خواب پریدم ساعت را نگاه کردم

بودنند پنجره را بستم و دوش گرفتم سارافانی بلند مشکی تن کردم و بافت شنل ام را رویش شال 

کی بلندم را سر کردم و ارام در را باز کردم پایین رفتم..منصوره خانم در اشپزخانه بود داشت مش

به سمت پله ها می امد تا چشم اش به من افتاد گفت:عع دخترم بیدار شدی االن میخواستم 

 بیدارت کنم برای ناهار خوب شد خودت پاشدی پس عزیزم

 مهمونا اومد منصوره خانم نه؟؟؟-

 زم بیا بریم پیششوناره عزی -

دستم را گرفت و مرا به حیاط برد مش رحمان و عروس اش دور میز نشسته بودنند صدای خنده 

دخترک کوچک به گوشم میخورد مش رحمان و عروسش بادیدن من از جا برخاستند منصوره 

 خانم بلند گفت:این دختر گلم نیاز خانم البته خانم دکتر
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چهره ای مهربان داشت سادگی در وجوداش موج میزد  عروسش لبخند زنان به سمتم امد

صورتی گرد و سفید داشت قدی متوسط و چشمانی تقزیبا درشت به من که رسید مهربان 

  گفت:سالم حالتون چطوره

و دست اش را به سمتم دراز کرد..دست اش را ارام فشرده ام و گفتم:سالم ممنونم شما خوبید 

 سفر خوب بود

 هستم خوش وقتمبله ممنون من ندا -

  منم همینطوره قبالمنصوره خانم منوباشما کامل اشناکرده بودن..ولبخند زدم-

 خندید وگفت:چقدر عالی

مهران درحالی که دختربچه ناز به بغل داشت به طرف ما امد..همان مرد چهارشانه درون عکس 

ت منصوره خان بود فقط حاال محکم تر و قوی تر شده بود موهای پر اش دسته های سفیدی داش

راست میگفت شکسته شده بود..دختری ناز در اغوش داشت که بیش از حد شبیه پدر اش بود 

به من رسیدند دختراش را زمین گذاشت و معودب گفت:سالم خانم دکتر من مهران هستم از 

 دیدنتون خوشحالم

 مچکرم من هم همینطور-

  دنتون خییلی خوشحالم خالهدختراش بالحجه شیرینی که داشت گفت:منم ترنج ام از دی

یدم دستی روی سرش کشیدم و گفتم:منم همینطور خانم ب.و.سخم شدم وارام گونه اش را 

 کوچولو

 وبه ندا گفتم:دختر ناز و باادبی دارید بهتون تبریک میگم

  لبخند زد و گفت:ممنون شما لطف دارید

احساس غریبی نمیکردم انقدر  صدایی منصوره خانم بود که مارا به ناهار دعوت میکرد کنار انها

صمیمی و مهربان بودنند که احساس میکردم عضوی از خانواده انها هستم بعداز ظهر مشغول 

بازی با ترنج بودم وارا در باغ میچرخاندم تاب میخورد ومن لذت میبردم موهای بلنداش زیر کاله 

ت دختری داشته باشم به قرمز اش عجیب زیبا بود برایی اولین بار بود که من هم دلم میخواس

زیبای او مهربان و شیرین دوست داشتم من هم کنار رضابودم واز او دختری به شیرینی ترنج 

داشتم میدیم که حاال باگذشت سالها من هم دلم خانواده میخواست به اندازه کافی تنها بوده ام 

دیگر عشق را از یاد  دلم خانواده میخواست اما هیییییچ کس دیگر نبود که در دلم بنیشیند من

برده بودم واین کلمه برایم معنی نداشت دلم میخواست اگر روزی دختر داشتم اسم اش را پناه 
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بگذارم دلم میخواست او پناه زندگی ام شود و من پناه او تاهیییچ وقت مثل من درد تنهایی و بی 

باصدایی مش رحمان به پناهی را نکشدو نشکند و من تا اخر عمر پشت اش بمانم..ارزویم بوود..

 ..خود امدم که میگفت:دخترم موقعه اش شده که تو هم خانواده ای داشته باشی

اهی کشیدم وگفتم:مش رحمان گاهی اوقات انقدر توی زندگی درد و سختی میکشی که فقط 

 ارزو داری تموم بشه فراموششون کنی و اینجور چیزا درمقابل اونا از ذهنت پاک میشه

وقات هم باید زندگی رو اسون بگیری میدونم رفتن مادر بزرگت چقدر برات سخته دخترم گاهی ا-

 اما باید زودتر از این حال دربیایی وگرنه تنها چیزی که از دست میدی زندگی و جونیته بابا

کااش بدونین مش رحمان زندگی من شامل خییلی چیزامیشد که تک تک شونو به نوبت از -

 ..دست دادم

انداختم و بغض ام را فرو دادم..نم نم باران شروع به باریدن کرد..مش رحمان سرم را پایین 

گفت:دخترم از خدا بخواه تا کمک ات کنه مطمئنم این روزها میگذرن و تنها چیزی که برات 

 میمونه خاطره اشونو فراموششون کن بابا

فت..راست میگفت دست ترنج را گرفت و به خانه رفتند بغض در گلویم همراه با باران شدت گر 

زندگی و جوانیم از دست رفته بود و حاال باید ارزویی داشتن دختری را داشتم..به خانه رفتم پناه 

به اتاق بردم کتاب هایم را برداشتم باصدایی باران شروع به خواندن کتاب هایم کردم ..دو روز 

 ...دیگر عید بود وسعی کردم ارام باشم

............................................................................. 

امروز روز عید بود و از صبح بوی سبزی پلو مش رحمان درخانه پیچیده بود که برای ناهار اماده 

اش میکرد.مهران و همسر اش به خانه خود میرفتند و باز میگشتند من با ندا صمیمی تر شده 

ج از کنار من تکان نمیخورد و ازمن و مادر پدر اش قول بودم و بیشتر اوقات باهم گپ میزدیم ترن

گرفته بود که امشب را پیش من بماند و به خانه نرود..کادو هایم را کنار هفت سین زیبایی 

منصوره خانم گذاشته بودم..ناهار خوردیم و بامامان صحبت کردم عید را پیشا پیش به او تبریک 

ف زدم چند دقیقه دیگر تا تحویل سال جدید نمانده بود گفتم و بعد با آوا و علی ارزو خانم حر 

قران به دست بودم باز کردم یس..لبخند زدم و زیر لب زمزمه کردم..بسم هللا الرحمن 

{تنزل عزیز 5{علی سراط مستقیم}4{انک لمن مرسلین}3{قرآن ان الحکیم}2{یس}1ارحیم..}

دعاهایم را کرده بودم لبخند زدم و ارام {...ایه بعد را نخوانده بودم که سال تحویل شد 6الرحیم}

ید عید را به همه تبریک گفتم و ندا و ترنج ب.و.سقرآن را بستم منصوره خانم بطرفم امد و مرا 
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یدم اول مش رحمان عیدی میداد به هر کدام ممان پنجاه هزار تومان میداد که صاف و ب.و.سرا

ی مهران تی شرت و شلوار و برای مش تانخورده از الی قران کریم بود بعد منصوره خانم که برا

رحمان جلیقه و شلوار و برای ندا چادر و نوه اش پیراهنی گلدار..و برای من هم چادری سفید 

گلدار دوخته شده که شبیه چادر های عیدی عزیزم بود و باعث شد اشک بر صورتم جار شود و 

 بلتو ندارهبغض کنم..مهربان دستم را گرفت و گفت:منم مادر بزرگت دخترم قا

 ممنونم بهترین هدیه ی امسالم بود-

مهربان نگاه کرد و نشست..مهران و ندا به همه عیدی پول میداند و عذر خواهی میکردند که 

چون در راه بودند نتوانسته اند چیزی بخرند..نوبت عیدی من رسید پیراهن مش رحمان را دادم 

ه وقتی سر اش کرد بسیار زیبایش خییلی خوشحال شد و تشکر کرد روسرس منصوره خانم ک

کردو به او خییلی می امد..عروسک ترنج ه وقتی گرفت از خوشحالی باال پایین میپرید..و دنیایی 

صوفی را به مهران و ملت عشق را به ندا دادم انهاهم خیییلی خوششان امد و مهران گفت 

ر جواب اش را دادم..روز بهترین هدیه میتونه کتاب باشه نیاز خانم خییلی ممنون و من هم د

خوبی بود ان شب ترنج در اتاق من خوابید و کلی برایم شیرین زبانی کرد من برای اوقصه خواندم 

و به اصرار خودش برای عرو سک اش اسم انتخاب کردم..به گفتم اسم اش را طلوع بگذار و اوهم 

 ..رفتم باخوشحالی طلوع صدایش میکرد..ان شب بدون احساس غم و دلتنگی بخواب

روز چهارم عید بود من هروز به شاه چراغ میرفتم و گوشه ای مناجات میکردم گاهی تنها میرفتم 

و گاهی با ترنج وندا..بعد ظهر ها در اتاق کتاب میخواندم و برایی منصوره خانم تعریف 

اما  میکردم..یابه حافظیه میرفتم و از حال و هوای بهاری انجا لذت میبردم حالم کمی بهتر بود

همچنان نبود عزیز دلم را خون میکرد..با آوا و مامان در تماس بودم آوا خبر خوشی به من داده 

بود که باشنیدن اش سر ازپا نمیشناختم نه تنها من بلکه خودش و علی هم اینگوونه بودند آوا 

حامله بود و جنینی در بطن خود داشت و من خیییلی خوشحال بودم که آوا مادر شده 

واما گوشه ای از وجودم دلم میخواست من هم مادر شوم احساس میکردم االن میتوانم از است..

پس کودکی بر بی ایم..به حافظیه امده بودم بارانی مشکی به تن داشتم و با کفش های پاشنه 

دار که فقط سومین باربود میوشیدم راه میرفتم رو صندلی نشستم و نفسی عمیق کشیدم کتابم 

شروع به خواندن کردم..غرق در خواندن کتاب بودم که کسی صدایم کرد..خانم  را باز کردم و

دکتر....سرم را بلند کردم و نگاهم با نگاه او گره خورد او اینجا چه کار میکرد در شیراز از کجا مرا 

پیدا کرده بود هنوز هم ول کن قضیه نبود نمیدانم چرا اما از این سماجت او خوشم امده بود 
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د از چندماه هنوز میخواست مرا ببیند و بامن حرف بزند و به دنبالم تا شیراز هم امده اینکه بع

 بود..گفت:حالتون خوبه خانم دکتر؟؟عیدتون مبارک میتونم بشینم

نگاهم را از او گرفتم و ارام گفتم:ممنون عید شماهم مبارک بله بفرماید..کاری بامن 

 داشتید؟؟؟شیراز چیکار میکنید؟

یین انداخت و گفت:اره خیییلی دنبالتون گشتم خیییلی دلم میخواست باهاتون سر اش را پا

حرف بزنم اما شما هردفعه ردمیکردید وقتی علی اقا گفت شیراز هستین گفتم اینجا حتما 

 میتونم باهاتون صحبت کنم..البته برا فوت مادر بزرگتون واااقعا متاسفم..تسلیت میگم

 ممنون خوب امرتون میشنوم-

ی به من کرد و گفت:راستش من اول فقط میخواستم از شما عذر خواهی کنم که اون رفتارو نگاه

  کردم اخه تقصیر من نبود

میان حرف اش پریدم و گفتم:ببخشید پس تقصییر کی بود مگه خودتون این حرفو نزدید ؟؟من 

زنم که احساس میکنم این خودتون بودین که وقتی من کمکتون کردم و اومدم بهتون سر ب

 اینجوری گفتین

شرمنده به من نگاه کردو گفت:بله شما درست میگید منم واااقعا از شما عذر میخوام نباید 

 بخاطر حرفی که اون دکتر گفت من اینجوری حرف میزدم باید اول باخودتون صحبت میکردم

 تعجب کرده بودم کدام دکتر صحبت براچی گفتم:کدوم دکتر؟؟مگه چی گفتن؟؟

سکوت کرد و بعد از کمی مکث گفت:نیاز خانم راستش من ازهمون روز جشن به  چند ثانیه ای

شما عالقه مند شدم نمیدونم چطوری شد اما اولش فکر میکردم چیز مهمی نیست اما کم کم 

فهمیدم خییلی جدی تره از اون چیزیه که من فکر میکردم مخصوصا بعد از قضیه تصادف من و 

اون روز و قتی شما از اتاق خارج شدید و اون دکتر وارد اتاق شد لطفی که شما به من کردید اما 

بعد از پرسیدن حال من از شما خیییلی تعریف کرد و گفت که اگرشما نبودید چه بالیی سرم می 

امد..من اونجا خیییلی بیشتر به شما عالقه پیداکرده بودم وقتی میدیدم که انقدر مهربان و 

خوبی باهاتون نداشتم چجوری رفتار کردید بیشتر مصمم شدم و  دلسوز هستید و بامنی که رفتار

وقتی دفعه بعد به من سر زد به اون دکتر گفتم که میخوام با خانم دکتر قرار بگذارم و ازشون 

تشکرکنم لطفا ادرس مطب شمارو به من بدند یا ادرس خونه تونو کنار اش هم کمی از لطف شما 

من گفت اگه میخوای تشکر کنی همینجا تشکرکن خانم  تعریف کردم اما اون دکتر در جواب

دکتر وقت نداره بعدم معلومه که گلوت پیشش گیر کرده زیاد به دلت صابون نزن خانم دکتر 
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نامزد پسر منه..وقتی این حرفارو زد خیییلی عصبانی شدم انقدر که وقتی شما وارد اتاق شدید 

لی گرون تموم شده بود وقتی فهمیدم من برای تمام عصبانیتم رو سر شما خالی کردم برام خییی

 اولین بار به دختری عالقه دارم و او نامزد داره

نگاهی غمگین به من کرد و گفت:ولی بعد اون موضوع دلم میخواست یکباره دیگه هم که شده 

ببینمتون پیش علی آقا رفتم تا ادرس مطب تونو بگیرم واز حرفای علی اقا فهمیدم شما نامزد 

  ن تمام سعیمو کردم تا پیداتون کنم و حرفامو بزنمنداری

همچنان در چشم هایم خیره بود ومن با تعجب بسیااار به او نگاه میکردم از حرف هایش از 

عالقه ای که من داشت و ازهمه بیشتر تعجبم برای حرف دکتر مشفق بود من حتی با باربد 

ته بود فقط خواهرش چند وقت یکبار از حرفی در باره این موضوع نزده بودم حتی قدمی برنداش

عالقه اوبه من صحبت میکرد او حتی خودش به زبان نیاورده بود چطور پدرش جرئت کرده بود 

اسم نامزدی را روی من بگذارد باید وقتی دیدم اش با او صحبت کنم..و این مردی که خیره در 

ودر حرف هایش نیش داشته چشمای من بود ان مرد چند ماه پیش نبود که باغرور صحبت کند 

باشد حاال با شرمنگی زیادی حرف میزد و در حرف هایش مهربانی و عشق فریاد میزدند ارام 

حرف میزد و معلوم بود که خیییلی باخودش کلنجار رفته است تا این حرف هارا به زبان 

بعد از رضا و بیاورد..نمیدانستم به او چه بگویم من هییچ وقت مردی را دوست نداشته ام البته 

نخواسته ام که دوست داشته باشم به او گفتم:عذر خواهی تونو قبول میکنم بله علی آقا درست 

گفتن من هییییچ نامزدی ندارم و من حتی یکبارهم راجبع این موضوع با پسر دکتر حرف هم 

  یمنزدم چه باشه نامزدی من اصلال عالقه ای به اون شخص ندارم خب با جازتون من دیگه میر 

 گوشه بارانی ام را گرفت و گفت:پس عالقه ای که بهت دارم چی اونم قبول میکنی قبول میکنی؟؟

 ..نه من هییچ عالقه ای به مردا ندارم و فکر میکنم تنها راحت ترم-

به چشم های قهوه ای اش نگاهی انداختم شکسته بود..کتابم را برداشتم و به راه افتادم از جلوی 

حرف هایش در ذهنم زمزمه میشد به خانه که رسیدم لباس دراوردم دوش چشم هایم نمیرفت 

 گرفتم خواستم کمی بخوابم تا از فکر کردن فرار کنم

سه روز از ان ماجرا میگذشت و اثری از او نبود با آوا صحبت کرده بودم و او هم مثل من خیییلی 

برای زندگی جدیدام باشد  تعجب کرده بود از من خواسته بود که به او فکر کنم شاید شروعی

ناخواسته در ذهنم حرف هایش مرور میشد نمیدانم چرا اما وقتی میدیدم چند ماه است به 

دنبال من میگردد تا حرف هایش را به من بگوید خوشحال میشدم وقتی میدیدم تا شیراز به 
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که روزی بعد از  دنبالم امده تا به من بگوید که عالقه دارد لبخند میزدم هییچ وقت فکر نمیکردم

رضا مردی در ذهنم بی اید و من به او حرف هایش مدام فکر کنم..زیاد در فکر فرو میرفتم 

منصوره خانم هم خبر داشت هروقت مرا میدید میگفت:نیاز جان گمون کنم دوستش داری که 

 اینجوری توی فکر میری

کردم ان روز بعد ازظهر و من هردفعه از حرف های منصوره خانم و دوست داشتن خودم فرار می

روی صندلی ارامش نشسته بودم و با منصوره خانم چایی میخوردیم زنگ در را زدند منصوره 

 ..خانم گفت حتما مهران قراربود برای شام اینجا بیان..مش رحمان درو باز کن

مش رحمان در حیاط بود و مشغول اب دادن گل ها..که بعد از چند دقیقه به داخل امد و 

یاز جان بابا یه اقایی اومده میگه باتو کار داره اقای سعید عارف تعارفش کردم االن تو گفت:ن

 حیاط نشسته برو ببین چیکارت داره

با اوردن اسم سعید ازجا پریدم بامن چیکار داشت برایی خداحافظی امده بود..منصوره خانم که 

 ن چیکارت دارهدید ازجا پریدم خندید و گفت:دیدی گفتم مادر میخوایش برو ببی

خودم را مرتب کردم و بیرون رفتم از فکر اینکه برای خداحافظی امده باشد ناراحت شدم نمیدانم 

چرا دوست داشتم بماند..روی صندلی نشسته بود با دیدن من از جا برخاست قد بلندی داشت 

بازهم و شانه های پهن و مردانه همیشه ته ریشی در صورت اش داشت که حاال پرتر شده بود 

 خیره در چشم های من بود به او رسیدم و ارام گفتم:سالم

 سالم خووبی؟؟؟؟-

 ممنونم-

 ..دلم برا ت تنگ شده بود -

هییچی نگفتم سرم را پایین انداختم اینبارتعجب نکردم چون من هم احساس میکردم کمی 

 دلتنگ اش شدم گفتم:بشین..کارم داشتی؟

ت خاستگاری کنم دوباره بهت بگم خیییلی بهت عالقه دارم لبخندی زد و گفت:اره اومدم دوباره از 

 و دلم میخواد قبولش کنی

در دلم خوشحال شدم که برای خداحافظی نیامده ..گفتم:من نمیتونم به این راحتی ها قبول کنم 

تومنو میشناسی من که تو رو نمیشناسم...امدم که برم به سمت خانه تا چاایی یا میوه ای بیاورم 

د:اخه چجوری بهت بگم میخوااامت هااا چجوری بگم نیااز چند ماهه خوابو از چشمام که داد ز 

گرفتی ارزو میکردم فقط پیدات کنم بازم ببینمت بعد تو میگی نمیتونی قبول کنی..درسته من 
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باهات بد حرف زدم ولی اخه نامرد من که االن دارم از خواهش میکنم منی که تو عمرم به هییچ 

تم ازتو عذر خواهی کردم..قوول میدم خوشبختت کنم قوول میدم کار ی کنم کس ببخشید نگف

که توهم به اندازه من عاشق بشی قوول میدم که بشناسیم.فقط یه باربهم فرصت بده نیاز من 

 ..میخواامت باور کن

به سمت اش برگشتم از غم چشم هایش دلم لرزید دلم را به دریا زدم شاید میتوانستم باهمین 

اشتنی که در دلم بود با او خوشبخت شوم شاید کنار او ارامش را بیشتر دوست د

 داشتم..گفتم:اگه سر قولت نبودی چی؟؟؟

 خندید و گفت:تو قبوول کن اگه سرقوولم نبودم جلوی خودت خودمو میکشم خووبه؟

  الزم نکرده-

 ..بلند خندید و گفت:بخدااا خیییلی میخوامت این اولین بارمه

ه بودم که منصوره خانم با چایی و شیرینی رسید..سعید باادب بااو سالم به صورت اش خیر 

احوال پرسی کرد هم دیگر را میشناختند منصوره خانم گفته بود که همان چند روز پیش به خانه 

امده بود تا تورا ببیند و من هم گفته بودم که رفتی حافظیه..منصوره خانم با لبخند تبریک 

 ..د و من تنها سرم را پاایین انداختم و لبخند زدمگفت..و سعید بلند خندی

فروردین بود و من سعید بییشتر باهم اشنا شده بودیم هر روز بیرون میرفتیم و تاشب باهم 15

بودیم و باهم حرف میزدیم بیشتر شناخته بودم اش برخالف قبل که فکر میکردم سنگ دل و 

ن بود و مهربانی و محبت اش باعث مغروراست دلی کوچک و مهربان داشت همیشه نگران م

شده بود بیشتر دوست اش داشته باشم هربار که دنبالم می امد شاخه ای گل به دست داشت و 

باین که میدید همیشه مشکی به تن دارم از لباس هایم تعریف میکردو میگفت که چقدر 

یره میپوشید خوشگل شدی امروز چقدر لباست بهت میاد..و اوهم بیشتر مشکی و رنگ هاایی ت

اخالقش را دوس داشتم احساس میکردم در دلم جا باز کرده و از دیدن اش لبخند میزدم منصوره 

بار زنگ میزد و میپرسید که چه کار 5خانم و آوا خیییییلی خوشحال بودند و آوا تقریبا روزی 

د.. قرار شده میکنیم..از خاطراتم با عزیز برایش میگفتم و بغض میکردم و مهربان دل داریم میدا

فروردین به مشهد 27فرو ردین به مشهد بروم برای چهلم عزیز و او همراه باخانواده اش 17بود من 

فروردین به  27بی ایند سرازپا نمیشناخت وقتی به او گفتم که با مامان صحبت کرده ام و میتواند 

به شاه چراغ رفتیم مشهد بی ایند..انقدر خوشحال بود که جعبه ای شیرینی بزرگ خرید و باهم 

و ان را بین مردم پخش کرد..وقتی بامامان راجبع سعید حرف زده بودم برخالف انتظارم 
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خووشحال شد و گفت :باالخره عقلت اومد سرجاش و تصمیم گرفتی باشه با بابات صحبت 

 ..میکنم

اینکه و روز بعداش بامن تماس گرفت و گفت با بابات قبول کرده که بیان و صحبت کنند و از 

 ..فهمیده میخوای ازدواج کنی خییییلی خوشحال شده

 ..میدانستم چرا خوشحال شدند..چون حرف های بی ربط مردم کمتر میشد و راحت تر میشدند

روز خداحافظی رسید سعید در حیاط منتظرم بود چند روز قبل از مهران و ندا و ترنج حداحافظی 

بودم و خودم در خانه مشغول خدافظی با منصوره  کرده بودم..چمدان هایم را در ماشین گذاشته

خانم و مش رحمان بودم..منصوره خان در اغوشم کشید و گفت :دخترم خییییلی مواظب خودت 

بااش خوشحالم که بهتر شدی دلم برااات خیییییلی تنگ میشه مادر اومید وارم که خوشبخت 

 بشی

همینطور خیییلی زیاد هییچ وقت  ممنونم منصوره خان شمابرای من مثل عزیزم هستید منم-

 ..محبت هایی که به من کردید رو فراموش نمیکنم

و باهم بیرون امدیم منصوره خان از سعید هم خدافظی کرد و گفت:مواظب دخترم باشی 

 امیدواارم که خوشبخت بشین عروسیتون یادتون نشه مارو دعوت کنید ها

چشم ما جا داره چششم اولین مهمونامون سعید لبخندی مهربان به من زدو گفت:دخترتون رو 

 ..شماهستید

با مش رحمان خدافظی کردم و بعداز حرف های زیبایش سوار ماشین شدم و شیراز را ان شهر 

زیبا را ترک کردم دلم برای شاه چراغ و حافظیه تنگ میشد..بعداز خداحافظی طوالنی باسعید و 

شی باز من نگراانت نشم گریه زیاد نکنی سفارش هایش که میگفت:نیاز خانوم مواظب خودت با

عزیزم خب هر روز بهت زنگ میزنم هاا گوشیت دم دست باااشه نیاز رو سایلنت نززاری یه 

وقت..داروهاتو به موقع بخوری ...کمی جلو می امد و دوباره در چشم هایم خیره میشد و 

  میگفت:خیییییییلی دلم برات تنگ میشه دیوونه ام کردی تو

ندیدم ارام میگفتم:منم دلم برات تنگ میشه مواظب خودت باش بهت زنگ میزنم ومن میخ

 خدافظ

بارزنگ زده بود و حالم را پرسیده بود.. به خانه رسیدم 3به مشهد که رسیدم شب شده بود سعید 

سال دور از مشهد پابه خانه 10مامان به دنبالم امده بودبرای پنجمین بار بود که که در این 

لم تنگ بود اماسختی هایم را از یاد نمیبردم..بابا بادیدنم تعجب کرد.. ارام سالم میگذاشتم د
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کردم..و او پاسخم را داد و باال رفت تا بخوابد..مامان میگفت هنوز از دستت دلخور است دل اش 

میخواست مشهد بمانی و باکسی که او میخواهد ازدواج کنی مامان گفت که نیما و زن اش 

برایی خاستگاری نیستند..ومن در دل خوشحال بودم..در این چند روزی که با  مسافرت هستند و

سعید بودم بامادر اش خییلی صحبت کرده بودم و اوهم چند باری به خانه زنگ زده بود و با 

مامان صحبت کرده بود مامان میگفت :خانمی باشخصیت و معودب است خییلی ازتو تعریف 

ه که به دختری اینقدر توجه میکنه و دوستش داره و باعث کرده و گفته که پسرش اولین بار 

 ..خوشحالیشون شده چون پسرشون زیاد اهمیتی به دخترا و ازدواج نمیداده

بعد از مراسم عزیز..و هق هق های من کنار مزاراش بازبه خانه امدیم هر روز به کنار مزار اش 

م دلم میخواست حاال که داشتم ازدواج میرفتم و بااو درد و دل میکردم و ارام ارام اشک میریخت

میکردم اوهم میبود..و کنارم بود..تامیدید که دختر تنهایش باالخره دل سپرده است و میخواهد 

بار زنگ میزد و اصرار میکرد که 3سرو سامان بگیرد..بابا کمی مهربان تر شده بود و سعید روزی 

 ..ندیدمنمیشود زودتر به مشهد بی ایم..ومن میگفتم نه.و میخ

روز پیش به مشهد امده بودند..ان روز کمی  2باالخره روز خاستگاری رسید سعید و خانواده اش 

استرس داشتم و برای اولین بار لباس رنگی به تن کرده بودم ..شلوارگشاد سفیدو کتی قرمز به 

را رویش روسری ام را پشت گره زده بودم و مدام خودم را در اینه نگاه میکردم ..که زنگ 

سالته 28زدند..دست پایم را گم کرده بودم..مامان میگفت:بچه که نیستی اینقدر استرس داری 

 مثال خجالت بکش

ومن بیشتر استرس میگرفتم..خانواده سعید وارد شدند خانمی مسن تراز مامان که چهره ای 

طوره ید و به خود فشرد و گفت:خانم دکتر ما چب.و.سسفید و مهربان داشت که بادیدن من مرا

 خوبی عزیزدلم

ومن پاسخ اش را به گرمی دادم پدراش خییلی شبیه سعید بود و با لبخند بامن حرف 

میزد..خواهر برادر کوچکتر از سعید هم امده بودند سوگند و یو سف..خییلی مهربان و با ادب 

تر بامن سالم و احوال پرسی کردندند.و نوبت به سعید رسیدکه با ان کت و شلوار مشکی جذاب 

شده بود لبخند میزد و به سمتم می امد دسته گلی لیلیوم به دست داشت که بویش خانه را پر 

 کرده بود..به من که رسید خندیدم و ارام گفتم :سالم

سالم به روی ماهت عروس خانم دلم برات بدجووری تنگ شده بود..چقد خوشگل شدی تو  -

 ..امروز
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با مامان و بابا احوال پرسی کرد و نشستند..مشغول  خندیدم و گل را از او گرفتم خییلی رسمی

صحبت و اشنایی باهم بودند و من چایی اوردم انقدر استرس داشتم که دستانم میلرزید و 

بالبخند های سعید بیشترهم میشد..سن و شغل سعید را میپرسیدند و میگفتند که قرار است 

لی خوب میدانست که کار و تمام زندگی کجا زندگی کنیم بابا بازهم اصرار داشت مشهد باشیم و

سال بزرگتر بود..و ورزشکار 5سال داشت واز من34من و سعید تهران است پس کوتاه امد سعید

عاالی هم بود..ماکه قبال تمام صحبت هایمان را کرده بودیم و وقتی باهم به اتاق رفتیم سعید 

روشن به من می اید..بعد که بیرون فقط از دلتنگی اش در این روز ها میگفت و اینکه چقدر رنگ 

اردیبهشت  6روز دیگر به حرم برویم و عقد کنیم و بعد ازان  3رفتیم خانواده ها قرار گذاشتند که 

عروسی کوچک در تهران بگریم و باهم زندگی کنیم لبخند سعید هنگاهم شنیدن این حرف 

که برای مراسم عقد به مشهد می انقدر زیاد بود که یوسف هم خنده اش گرفته بود..آوا گفته بود 

اید و من خیییلی خوشحال بودم..این چند روز اصلال خانه نبودم و فقط با سعید خرید 

بودیم..خوشحالی و لبخند اش را که میدیدم من هم خوشحال میشدم حاال بییشتر دوست اش 

لقه ساده داشتم خییییلی بیشتر...حلقه ای ساده خریدم که الماسی کوچک به رویش داشت و ح

 ..ای که برای سعید گرفتیم

روز عقدمان رسید آوا دیروز به مشهد امده بود و من بادیدن شکم کوچک اش کلی خندیده بودم 

یدمش اوهم خیییییلی خوشحال بود مدام میگفت: نیااز بخداا اینقدر خوشحالم که ب.و.سو 

دست انداخته بود که  اصلال نمیدونم چیکارکنم.. و من لبخند میزدم علی که انقدر سعید را

سعید تا چشم اش به او می افتاد از کنار من میرفت و یه جایی دیگ مینشست و غم باد 

 ..میگرفت..این روزها خییلی میخندیدم حالم دگرگون شده بود و همیشه لبخند میزدم

را به او به حرم رفته بودیم هوای بهار حرم امام رضارا زیبا تر کرده بود سالم کردم و خودم و سعید 

سپردم و خوشت بختی ام را از او خواسته ام..پیراهنی سفید به تن داشتم و چادری نازک و گلدار 

سفید گل های رز رنگی در دستم بود و حلقه ام که سعید همان روز دستم کرد در دستم 

میدرخشید..سعید کت و شلواری سورمه ای به تن داشت که خیییلی زیباتر اش کرده بود شانه 

شانه من راه میرفت و لبخند میزد. همه و همه جمع بودند به غیر از نیما که بازهم برادری را به 

درحقم تمام کرده بود.. باباهم میخندید ازاین به بعد خیالش راحت میشد مامان خوشحال 

اطراف من میچرخید ..کنار هم نشستیم آوا قران را به دستم داد باز کردم بازهم یس شروع به 

کردم..و عاقد هم شروع کرد و شیرین زبانی های آوا هم شروع شد عروس رفته گل بچینه خواندن 
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..عروس رفته گالب بیاره..ودر اخر مامان سعید که مامان شکوفه صدا یش میکردم دست بندی 

ید گفت عزیزدلم حاال بله رو بگو..نگاهی به سعید کردم که ب.و.سجواهر به دستم بست و مرا 

د پلک بست و لبخند زد دلم را به سپردم و گفتم:بااجازه پدر مادرم و خیره در چشمانم بو

 ..عزیزجونم..بله

همه دست زدن میزدند و تبریک میگفتند سعید نفسی بلند کشید و نگاهم کرد و گفت:خیییلی 

 ..میخوامت

سرم را پایین انداختم و لبخند زدم حاال نوبت او شده بود بله ای محکم گفت و دستم گرفت و 

یدند..بابا به سمتم امد و برای اولین بار مرا در ب.و.سرد..همه به سمتمان می امدند و مرا میفش

 ..اغوش کشید بغض کردم و گفت:خوشبخت بشی بابا..و گردندبندی به گردنم بست

ید و جعبه ای در اورد انگشتر نگین قرمز را به ب.و.سمامان که بغض کرده بود به طرفم امد مرا 

ز گوشه چشم اش چکید و گفت:این انگشترو عزیز داد تا وقتی ازدواج کردی دستم کرد و اشکی ا

 دستت کنم خودش ارزو داشت که دستت کنه جاش خیییلی خالیه

یدمو و گفتم :خییییلی خیییلی جاش خالیه سعید دستم را ب.و.ساشکم سرازیر شد انگشتر ربا 

 ..فشرد و گفت:گریه نکن عزیزم میریم بعدا باهم سر مزارشون

ک هایم را پاک کردم و اقا سهراب بابای سعید..گوشواره ای زیبا بدستم داد و مرا بغل کرد اش

 ..گفت:عزیزم از امروز تو عروسم نیستی بلکه دخترمی امیدوارم خوشبخت شین

لبخند زدم و تشکر کردم..آوا و علی به سمتمان امدند..آوا محکم مرا فشرد و بابغض گفت :ارزوم 

 ..میقتو ببینم خییلی خوشحالم نیاز خیییلی خوشبخت بشیبود یه روز لبخند ع

 یدمشب.و.سو بعد دستبدی فیروزه ای دستم کرد..تشکر کردم..و 

همه رفتند تنها من و سعید مانده بودیم دستم را ول نمیکرد باهم به زیارت رفتیم و نماز 

که دیگه مال  خواندیم..و گوشه ای نشستیم سراش را روی شانه ام گذاشت و گفت:باورم نمیشه

 ..من شدی کنارخودم دارمت

 خندید و گفتم:خیییلی خوش شانسی خب

 ..صددرصد-

شب پرواز داشتیم باید به 3از حرم بیرون رفتیم و تا اخر شب در مشهد میگشتیم فردا ساعت

تهران میرفتیم و کارهای عروسی را انجام میدادیم.. به هتلی که سعید گرفته بود رفتیم و ارام 
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اولین شبی بود که کنار او بودم نوازش های مهربانش و دوست دارم های که کنار گوشم  خوابیدیم

 ..زمزمه میکرد بهترین شب زندگی ام را ساخت

فردایی ان روز چند شاخه گل گرفتیم وبه مزار عزیز رفتیم چندنفر ایستاده بودند نزدیکتر که 

کردیم من را که دید جا خورد و  شدیم با دیدنشان جا خوردم رضا و خانواده اش بودند سالم

 گفت:سالم

 یاسمن گفت:معرفی نمیکنید..گفتم:چرا همسرم سعید

سعید جلو رفت و سالم کرد و با رضا دست داد رنگ رضا پریده بود و خیره به من بود از نگاه اش 

ااو فرار میکردم دیگر برایم تمام شده بود من سعید را باتمام وجود دوست داشتم و زندگی ام را ب

یدن ب.و.سشروع کرده بودم..سریع خداحافظی کردند رفتند و من بعد ازکمی صحبت با عزیزم و 

قبراش..با سعید روانه خانه شدیم باید اماده میشدیم برای رفتن به تهران بعداز یک ماه و چند 

زندگی  روز داشتم به تهران بازمیگشتم اما اینبار قرار نبود دیگر تنها زندگی کنم اینبار قرار بود

 ..زیبایی را باسعید شروع کنم

 ..دستم را محکم تر فشرد و باهم سوار هواپیما شدیم

خسته از هواپیما پیاده شدم دلم تخت خواب گرم خانه ام را میخواست اما بادیدن سعید که 

چمدان به دست در اوج خستگی به من که جلو تر از او راه میرفتم بازهم لبخندمیزد تمام 

بیرون می امد..تاکسی گرفتیم و به سمت خانه سعید به راه افتادیم اولین باربود  خستگی از تنم

که به انجا میرفتم سعید برایم از خانه اش گفته بود واینکه قرار نبود انجاخانه مشترکمان 

باشدچون بقول خودش هم کوچیک بود وهم مطمئننا به سلیقه من نمیخورد و میگفت دنباله 

اش را به فروش گذاشته... تاخانه دستم رامحکم گرفته بود و چشمان  خانه است و این خانه

خسته اش گاهی نگاهم میکرد..روبه روی ساختمانی بلند ایستادیم سعیدگفت:عروس خانم 

خوش اومدید..اینم کلبه درویشی همسرت البته قبالنم گفتم اینجاخونه مون نیست ولی برا یه 

 ..شب تحمل کن شرمنده عزیزمم

 ..رفیه االن خیلی هم قشنگه ظاهرش که خوبه مگه میشه توش بد باشهاین چه ح

 ..حاالبریم توعزیزمم

سعیدارام کلید را دراورد در ..۳واحد۵چمدان هارا برداشته و داخل شدیم وارد اسانسورشدیم طبقه

  راباز کردو گفت اول خانم دکتر بفرماید...لبخندزدم و وارد شدم



                 
 

 

 زهرا|  بوی باران بوی بغضرمان 

 

    www.1roman.ir         شتر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بی 

 

76 

 

نظرمیرسید..ولی دنج وقشنگ بود دیوارهای سورمه ای سعید راست میگفت کمی کوچک به 

پنجره ای بزرگ روبه روی خیابان و شومینه ای کنار خانه..راه رویی انتهای پذیرایی که سه اتاق 

داشت اولیش اتاق خواب بعدی اتاق ورزش و اخرین هم کتابخانه و میز کاری بزرگ 

ا تو دوش بگیری منم غذاسفارش میدم بود..سعیدگفت.:نیازخانوم وسایالرو گذاشتم تو اتاق ت

  مردم از گرسنگی توهم رنگت پریده..فقط زودبیایی بیرون که بدون تو نمیخورم

باشه زود میام...باکمی خجالت به اتاق رفتم و وارد حمام شدم چقدر بزرگ بود.وان را پر کردم و در 

تقه ی به در زد و ان ارام خوابیدم خیلی خسته بودم فکر میکنم یک ربع گذشت که سعید 

 ..گفت:نیااز خانوم عزیزم قرار بود زود بیایی هاا ضعف کردم غذا از دهن افتاد

سریع برخاستم و دوش گرفتم و حوله به تن بیرون امدم که سعید را روبه روی خودم دیدم 

بالبخند نگاهی به من انداخت گفت:چه عجب خانووم چقدر ماه شدی عجب خانوم زیبایی بودی 

 ..قبل ندیدمشما من 

خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم..بلند خندید گفت :قربونت برم من که مث دخترای 

 ..چهارده ساله خجالت میکشی...بپوش بیا یخ کرد غذا

سریع لباس پوشیدم موهایم را حوله پیچ کردم و بیرون رفتم سعید سر میز منتظر بود ارام 

یلی گرسنه بود ولی من ارام غذا میخوردم سعید هر نشستم شروع به غذا خوردن کردیم سعید خ

ازگاهی تکه کبابی از بشقاب خودبرمیداشت و در بشقاب من میگذاشت و میگفت :نیاز جان 

  دوست نداری عزیزم زنگ بزنم هرچی دوسداری بیارن اره

ابم ومن لبخند میزدم میگفتم نه اقا سعید ممنون دوسدارم دارم میخورم دیگه...بعد از غذا بشق

را برداشتم سعیدداشت ساالد میخورد..بشقابش را بردا شتم و در سینک گذاشتم اب را باز کردم 

که سعید با شانه های پهن اش مرا در اغوش گرفت و بدن ظریف من در اغوش او گم شد لبخند 

زدم حوله را از موهایم برداشت و موهای خیسم بر دوشم افتاد سراش را البه الی موهایم کرد و 

گفت:نمیشه همیشه اینجا باشی نمیدوونی چقدرررر خوبه .....خندیدم..ارام تر گفت :نامرد 

چیکار کردی بامن که اینقدر میخوامت..اب را بست و مرا به سمت خود بر گرداند به صورتم خیره 

ازخواب پریدم دست سعید را از  شد وگفت..فقط میتونم بگم خیییلی میخوامت خیییلیً ..

گردنم ارام جدا کردم ارام خواب بود کمی از موهای جلو ی صورت اش سفید بود چند دانه اما 

ابهت و مردانگی به او داده بود و همین مردانگی ا اش یکی از دالیلی بود که همان چند دانه 

باعث شد ازدواج با او را قبول کنم..خوشخواب را کنار زدم و برخاستم اسمان تهران شب را نشان 
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میداد به گوشی ام نگاه کردم تماس های بی پاسخ از مامان و مامان شکوفه..دوباره شروع به زنگ 

 ..مامان شکوفه بود برداشتم و گفتم:سالم شبتون بخیرخوردن کرد..

سالم خانوم خوبین شما ؟؟دل نگرانتون شدم هرچی زنگ میزنم مادر جواب نمیدین چرا مامانتم 

 ..زنگ زده برنداشتین

 بله ببخشید خواب بودیم ببخشید نگرانتون کردیم..مگه ساعت چنده؟؟

 شبه عروس گلم..سعید خوابه حتما؟؟؟۹ساعت

 ..وابه خیلی خسته بود فکر کنماره خ

  بیدارش عزیزم بیاین برای شام اینجا

 مزاحم نمیشیم

 ..این چه حرفیه دخترم بیاین منتظرم زود بیدارش کن

 چشم پس فعال خداحافظ

 ..خداحافظ دخترم

چقدر خوابیده بودیم به سمت سعید رفتم و ارام دست اش را تکان دادم و گفتم سعید..سعید 

شبه مامان شکوفه زنگ زدن گفتن شام بریم اونجا پاشو که ۹ده ها ساعتجان پاشو دیر ش

 ..خییلی خوابیدیم پااشو

 ...غلطی زد و گفت نیاز دو دقه دیگه فقط خییلی خوابم میاد

اقاسعید ساعت نه ها خییلی دیره..دست اش را کشیدم و بزور بلند اش کردم موهای ژولیده اش 

ه دوش بگیر تا من اماده بشم...خندید و گفت:خب دختر را باال زدم و گفتم بدو پسر خوب ی

 ..خوب اگه یکم میخوابیدم چی میشد بابا من مث تو ز ود نخوابیدیم

 ..چرا چیکار میکردی

برخاست و یک قدم به سمتم امدو بینی ام را کشید و گفت تورو نگاه میکردم...سرم را پایین 

باز تو خجالت کشیدی با باخانوم من دیگه  انداختم گفتم دیر شد هاا برو...بلند خندید گفت

 ... همسرتم عزیزم دیگه خجالت نداریم هنوز کجاشو دیدی

گفتم اقا سعید دیر شد...خندید و رفت...به مامان زنگ زدم و گفت که کلی نگران شده و به 

 مامان سعید زنگ زده..بعد از کمی صحبت با مامان ..قطع کردم و اماده شدم باید به لباس های

رنگی عادت میکردم من دیگر نیاز قبلی نبودم...ظرف هارا شستم و دست هایم را خشک کردم 

 ... گفتم جانم چیشده..صدایی سعید می امد که میگفت:نیاز جان نیاز...به سمت اتاق رفتم و
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نگاهم کرد و گفت:تو که اینقد خوشگل کردی یه دست لباسم برایی من انتخاب کن خب...به 

فتم کت و شلوار سورمه ای اش را بیرون اوردم پیراهن زرشکی اش را برداشتم و سمت کمد اش ر 

گفتم بفرماید دیگه اگه امری ندارید بریم...لباس هایش را پوشید چقدر سورمه ای به هیکل 

مردانه اش می امد ناخوداگاه به سمت اش رفتم شانه را از دست اش گرفتم به روی نوک 

موهایش کشیدم کمرم را گرفته بود و با مهربانی به من نگاه میکرد  انگشتانم ایستادم و ارام بر

بادست هایم کمی مرتب شان کردم و به سعید نگاهی انداختم میخندیدو کمرم را نوازش 

میکرد..گفت:از این به بعد فقط نیاز خانوم موهای منو شونه میزنه باشه عزیزم..خندیدم و گفتم 

را به گونه های یخ کرده ام چسباند..دست هایش را در باشه سراش را جلو اورد وصورت اش 

 ...و به بیرون رفتیم دستانم قفل کرد 

مامان شکوفه مرا در اغوش فشرد و گفت خوش اومدی عروس گلم بیا تو با سعید داخل شدیم و 

ید....شب خووبی بود خانواده سعید مهربان و ب.و.سمن گل را به سوگند دادم تشکر کرد و مرا 

بودند و البته خیلی به هم احترام میگذاشتند ان شب بابایی سعید انگشتری عقیق بع  زود جوش

ید وگفت من مطمئنم تو بهترین همسر برای سعید هستی ب.و.سدستم کرد و پیشانی ام را 

امیدوارم خوشبخت بشین...لبخند زدم و تشکر کردم...بعد از شام ساعت دوازده نیم بودکه به 

 ...وابیدیمخانه برگشتیم و خسته خ

********************************************************************* 

باورم نمیشد این من بودم دختری که هیییییچ وقت حاضر به ازدواج باکسی نمیشد و حاال لباس 

عروس به تن دارد و میخواهد زندگی اش را با کس دیگری شریک کند...در افکارخودم غرق بودم 

ز پشت بغلم کردو گفت چقدر ناز شدی نیاز ارزو داشتم یه روز توی این لباس که آوا ا

ببینمت...به خودم نگاهی انداختم موهای رنگ کرده و لباس استین دار سفید که دامن اش 

برخالف لباس های دیگر پف نبود و به بدنم چسبیده بود و پشت اش خییلی بلند بود...سلیقه 

ود احساس میکردم کمی فرق کرده ام آوا میگفت لباست سعید بود خودش سفارش داذه ب

 ...خییلی بهت میاد..و کلی ازش تعریف میکرد

گوشه ای نشسته بودم که زنگ زدند آوا گفت نیاز پاشو اماده شو اقا داماده کمی استرس داشتم 

ان به سعید وارد شد به دنبالش فیلم بردارها هم امدند...ولی او بدون توجه به انها و حرف هایش

سمت من گام برمیداشت دست گل لیلیوم را به دستم داد و سرم را باال گرفت و ارام پیشانی ام را 
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وگفت:همییییییشه پیشت میمونم نیاز قول بده هیچ وقت تنهام نزاری قول بده منه ید ب.و.س

 ..دیونه رو تنها نزاری

ت در ان موج میزد چقدر زیباتر شده بود دراین لباس به چشم هایش نگاه کردم سادگی و محب

شانه های پهن اش از من بلند تر بود..ولی او یک کلمه درباره زیباتر شدن من و فرق کردنم نگفته 

بود میدانستم هیییچ کدام از این ها برایش مهم نبود تنها خودم را میخواست نه زیبایی و فرق 

خره به باغ رسیدیم سعید انقدر خوشحال بود که مدام در کردنم را.....بعد از چند ساعت باال

ماشین بوق میزد و بلند میخندید و دست مرا محکم تر میفشرد...وارد باغ شدیم مامان و مامان 

یدنمان...خیییلی ها بودند حتی یاسمن که ب.و.سشکوفه اسپند به دست به سمتمان امدند و 

مامان و بابا..فقط نیما نبود که باعث خوشحالی بادیدنش جا خورده بودم و بعضی از فامیل های 

بیشترم شده بود نمیخواستم اینجا باشد...بهترین شب زندگیم بود درکنار سعید و مهربانی های 

خالصانه اش زندگی ام زیباترشده بود...ان شب بعد از دادن کادو ها و شام باالخره وقت رفتن 

ی شده بود نمیدانم چرا اما احساس میکردم شد..هنگام خداحافظی از مامان اشک چشمانم جار 

بیشتراز قبل از انها دور میشوم آوا در اغوشم کشید گفت:نیاز از صمیم قلبم امیدوارم خوشبخت 

یدمش و تشکر کردم سعید دستم را گرفت و ب.و.سبشی و برای همییشه بخندی همییشه...

بهترین و قشنگ ترین زندگی  گفت وقت رفتنه خانوم دیگه باید زندگیمونو شروع کنیم و مطمئنم

باتو خواهد شد و من قول میدم خوشبختت کنم...لبخند زدم و سرتکان دادم بازو محکم اش را 

گرفتم و باهم به سمت ماشین رفتیم...سعید خانمان را به من نشان نداده بود هییچ کس ندیده 

و نگذاشت که من تیکه  بود در این چند روزی که تهران بودیم خودش تمام کارهایش را کرده بود

 ..ای برای خانه بخرم تمام اش را خودش خریده بود

رو به روی برج بزرگی در سعادت اباد ایستاد..پیاده شد و در را برایم باز کرد ارام پیاده شدم و به 

ساختمان نگاه کردم سعید دست اش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به سمت در هدایت کرد...طبقه 

خانه را باز کرد شمع های روشن در خانه و گلدان های بزرگ گل عطر بوی زیبایی در ...۱واحد۳

ایجاد کرده بود دیوار های سفید و لیموی مبل های همان رنگی و پیانو کنار دیوار انقدر ان خانه را 

زیبا کرده بود که ناخوداگاه دست بر دهان گذاشتم و بلند گفتم چقدرر اینجا قشنگه سعید..و به 

ش بر گشتم که دست به سینه به دیوار تکیه داده بودو میخندید...به سمتم امد و مرا سمت ا

دراغوش گرفت و گفت قابل خانوم گلمو نداره خوشحالم خوشت اومده...دستم را بر روی صورت 

اش گذاشتم و گفتم ممنونم سعید خیییلی ممنونم وااقعا عالیه....چهار اتاق داشت کتاب خانه 
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اق ورزش سعید ویکی هم بقول خودش برای دخترمون خالی گذاشتم...در دیوار اتاق خواب و ات

 ...اتاق ها انقدر زیبا درست شده بود که من را حیرت زده میکرد

ان شب در کنار سعید معنای زندگی را فهمیدم و عشق را با او اغاز کردم...و وارد دنیایی زنانه 

 ...شدم

******************************************************************** 

 ....یک سال بعد

یک سال از ازدواجمان میگذشت و من هر روز بیشتر سعید را دوست داشتم و او هروز مهربان تر 

میشد زندگی خوبی داشتیم مطب میرفتم و مشغول کارم بودم سعید یک ماه در اردو بود بعد 

یلی سخت بود یک یا دوماه بدون او می امد در نبودش خیییلی تنهابودم و برایم خیی

بودن...گاهی از شدت دلتنگی اشک میریختم و گاهی عصبانی میشدم و بد خلقی میکردم در 

این یکسال نتوانسته بودم با کارش کنار بی ایم و سعید عاشق ورزش و کار اش بود...هرچند تنها 

بودم و دوری اش تحمل ام را نبودم سوگند و مامان شکوفه پیشم می امدند اما من وابسته سعید 

کمتر کرده بودبه سعید هم خییلی سخت میگذشت روزی چندبار بامن تماس میگرفت و سعی 

میکرد کمی ارامم کند خوب میدانست بانبودش نمی توانم کناربی ایم هروقت به خانه می امد 

و بغض هم او هم من چند کیلو وزن کم کرده بودیم ومن از شدت دلتنگی گریه میکردم و ا

ماه داشت که اسمش را اطلسی گذاشته بود بیشتر اوقات پیش من می ۷میکرد..آوا دختری 

امدند و کمی از تنهایی ام را کم میکردند...دوماه بود که سعید به خانه نیامده بود و من به شدت 

دلتنگ اش بودم و باالخره قراربود امشب به خانه بی اید و من انقدر خوشحال بودم که 

 ...ستم چه کارکنم چند مدل غذا درست کرده بودم به خودم رسیده بودم و منتظراش بودمنمیدا

در اتاق مشغول شانه کردن موهایم بودم که در باز شد بیرون پریدم سعید بود با لباس های 

ورزشی و ساک به دست تا من را دید و خندید و وسایل اش را انداخت دست هایش را باز کرد و 

ارام گریه میکردم پشتم را نوازش میکرد و دست دویدم محکم در اغوشم کشید من به سمت اش 

در موهایم میکشید..وگفت:احوال خانوم گلم چطوره نمیدونی نمیدونی چقدر دلم برااااات تنگ 

نیاز شده اینقدر که حاضربودم فرارکنم بیام پیشت خییییییلی دلم برا تنگ شده بود 

خیییییلی...و محکم تر مرا به خودش فشرد سرم را بلند کردم اشک هایم را که دید لبخند اش 

محو شد دست بر صورتم کشید و گفت:ببخش نیاز ببخش که تنها میزارمت ببخش که چشمای 

قشنگتو اشکی میکنم باور کن خودم از تو بدترم تو که منو میشناسی بدون تو غذا نمیخورم ولی 
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مجبورم که برم...دستم را روی صورت اش کشیدم همیشه ته ریشی بر صورت مجبورم 

 داشت..بغضم را قورت دادم و ارام گفتم خوبی؟؟؟

 .... پیشانی اش به پیشانی من چسباند و گفت االن اره

ان شب بعد شام خسته دوش گرفت و خوابید منم هم کنارش ...چشمانم گرم شد بود خاستم 

چشم هایم را باز کردم سعید داشت مهربان نگاهم میکرد و محکم در  غلطی بزنم که نتوانستم

 ...اغوشم گرفته بود..ارام گفت:از دیدنت سیر نمیشم دلم میخواد تاصبح نگات کنم

 ...لبخند زدم و چیزی نگفتم

چند روز از امدن سعید میگذشت هرشب یک جا مهمان بودیم خانه مامان شکوفه آرزوخانم و 

لی مشتاق دیدار اطلسی بود عاشق بچه بود مخصوصا دختر همیشه میگفت آوا که سعید خییی

دختر مونس باباس...چندماه بعد از ازدواجمان اصرار داشت که بچه دار شویم من هم بدم نمی 

امد اما وقتی پیش یکی دوستانم رفتم که دکتر زنان بود گفت که حاال حاال ها باردار نمیشوم و 

لی ناراحت شده بود ولی به روی من نمی اورد میگفت فدای سرت باید منتظر باشیم سعید خی

اما خوب میدانستم چقدر بچه دوست دارد یک سال که ازدواجمان گذشت باالخره بعد مصرف 

ماه است باردار هستم ۱دارو های مختلف و دوره های بلندو کوتاه...در این دوماه که نبود فهمیدم 

خواستم همان شب اول به بگویم اما نشد...ان شب که و جنینی در وجودم درحال رشد است می

راهیی خانه آوا بودیم برگه ازمایش را در جیب کت اش گذاشتم و وقتی داشتم موهایش را شانه 

 ...میکردم گفت:نیاز جان صبر کن ببینم چی تو جیبمه

و برگه من ارام خندیدم و گفتم تموم شد...و بادستم موهایش را باال زدم..دست در جیبش کرد 

ازمایش را در اورد گفت این چیه باز اش کرد و بعد از دو ثانیه با چشم های متحیر به من خیره 

  شد و گفت:نیاز تو تو حامله ای

و من سر تکان دادم متحیر نگاهم میکرد وگفت:بگو جان سعید بیا بزن تو گوشم ببینم خواب 

 ..نیستم

 ..ماهمهخندیدم گفتم نه خواب نیستی من حامله ام و یک 

بلند خندید انقدر بلند که یک لحظه احساس ترس کردم بادست بلندم کرد و دور خانه 

میچرخاند و میخندید انقدر خوشحال بود که وقتی در راه خانه آوا بودیم جلوی هر شیرینی 

فروشی می ایستاد و یک مدل کیک و شیرینی میگرفت...تمام ماشین پرشده بود از جعبه های 

ازذخوشحالی اش تعجب نکرده بودم میدانستم عاشق بچه است و یکسال  شیرینی و کیک
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انتظار برایش خییلی بوده...مدام قربون صدقه من میرفت و میگفت یک هدیه خوب پیش من 

داری من هم خیییلی خوشحال بودم حس ماذرانه درونم از خوشحالی سردرگم مانده بود...خیلی 

شتن بچه ان هم از سعید مرا خوشحال تر میکرد مامان و وقت بود که دلم خانواده میخواست و دا

مامان شکوفه خبر داشتند خیییلی خوشحال شده بودند مامان شکوفه که میگفت باید جشن 

...مامان گفته بود که به تهران می اید و چند روزی پیش من می ماند...آوا وقتی فهمید از بگیرم

ه میکرد و میگفت وااقعا دلم میخواست بچه تو رو ببینم ان شب در خانه علی و خوشحالی گری

آوا خیییلی خوش گذشت و علی کلی سعید را مسخره میکرد که چرا اینهمه کیک و شیرینی 

گرفته است ..و سعید به من نگاه میکرد و میخندید من هم از خجالت سر پایین می انداختم 

سعید روی مبل نشسته بودو گفت:نیاز جان دیگه نرو بیمارستان اخر شب که به خانه بر گشتیم 

 ..و مطب

 ومن خندیدم و گفتم:چراا؟؟

 گفت خب برای بچه و خودت خوب نیس کارکنی تو فقط باید استراحت کنی نرو

نه بادکتر صحبت کردم چند ماه اول موردی نداره بیمارستان برم اگه برام مشکلی پیش نیومد 

 ال ندارهوگرنه مطب میرم اشک

 مطمئنی؟؟؟؟

  اره برو بخواب خسته ای

 ...وگفت:باهم میریمبرخاست و به سمت من امد دستم را گرفت و مرا باخود کشید

سعید خواب بود و من ازخواب بیدار شده بودم میدانستم دیشب هم بعد من خوابیده و صدای 

م چند تار موی سفید زمزمه هایش با جنین درونم را شنیده بودم...دستی بر صورت اش کشید

یکسال پیشش به یک دسته تبدیل شده بود وزیبا تراش کرده بود..برخاستم و مشغول درست 

کردن صبحانه شدم پنج دقیقه گذشت که دیدم سعید خواب الود بیرون امد وگفت:ععع ععع 

 ..نشه نیاز خانوم تو چرا بیاکنار ببینم برا بچه بده خودم نوکرتم هستم شما فقط بشین بچه اذیت

اوال سالم اقاسعید صبح شما بخیر دوما شما اول صورتتو بشور بعد سوما فقط بچه مهمه دیگه 

 ..بچه اذیت نشه مامان بچه مهم نیس نو که اومد به بازار ها

خندید و به طرفم امد بینی ام را کشید و گفت:اوال سالم به روی ماهت خانوم دوما ما نوکر مامان 

مان بچه س که بچه رو دو سداریم سوما عزیزدلم من برا خودت میگم بچه هم هستیم بخاطر ما

 ..که دوتا تون اذیت نشین
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 به بازو اش ضربه زدم و گفتم :تو که راست میگی

  ...لپ ام را کشید و گفت پس چی مامان خانوم

صبحانه خوردیم و سعید تمام میز را جمع کرد و ظرف هارا شست و من داشتم اماده میشدم تا 

یمارستان بروم سعید داشت اماده میشد و از پیراهن و شلواری که برایش اتو کردم تعریف به ب

میکرد و تشکر...و میگفت از این به بعد خودش تمام لباس های من و خودش را اتو میکند...و 

موقعه رفتن کلی سفارش کرد که مواظب باشم ارام رانندگی کنم و زیاد کار نکنم زودتر مرخصی 

یمارستان نروم و فقط مطب باشم..و من به حرف هایش میخندیدم...ارام مو هایش را بگیرم و ب

شانه میکردم از یک دیگر خداحافظی کردیم و رفتیم آ وا در بیمارستان خییلی مراقب من بود و 

بود که برای ناهار به خانه امدم و بعد از امدن سعید ناهار ۲نمیگذاشت زیاد کار کنم ساعت

مطب شدم امروز در مطب سرم خیییلی شلوغ بود سعید رفته بود خانه مامان خوردیم و راهی 

نیم بود که به خانه رسیدم ۹شکوفه و مدام با من تماس میگرفت که کی به خانه میروم...ساعت 

خسته لبای در اوردم و به سمت یخچال رفتم تا برای شام چیزی درست کنم به سعید هم گفته 

.همین که در یخچال را باز کردم حالت تهوه وحشتناکی گرفتم و به بودم که به خانه امده ام..

دستشویی دویدم و حالم بهم خورد جوری که احساس میکردم هربار تمام اجزایی بدنم قرار است 

 از بدنم بیرون بی اید صدای در را فهمیدم سعید بود که صدا میزد:نیاز جان نیاز کجایی عزیزم

الم بد شد و سعید صدایم را فهمید و به سمتم دوید و گفت؛نیاز تاخواستم جواب بدهم دوباره ح

 چیشده خوبی؟؟؟چرا اینجوری شدی؟؟؟؟

و من تا میخواستم جواب بدهم دوباره حالم بد میشد..و سعید نگران تر مرا نگاه میکرد کمی 

حالم بهتر شده بود احساس بی حسی میکردم تمام بدنم شل شده بود میلرزیدم سعید دست 

را گرفت و مرا به خودش فشرد و نگران گفت:نیاز چیشدی؟؟؟چرا میلرزی بیابریم دکتر بیا هایم 

 عزیزم

ومن سرم را باال میدادم که چیزی نیست خوب میشوم...مرا به سمت تخت برد و ارام دراز کشیدم 

خوشخواب را به رویم کشید و موهایم را نوازش میکرد...چشم هایم را بستم و سعید بیرون رفت 

دای حرف زدنش با مامان و اینکه حالم بد شده و نگران است خدای نکرده اتفاقی برای من و ص

 ..بچه بی افتد..دیگر چیزی نفهمیدم و خوابم برد

بازهم نمیتوانستم تکان بخورم سعید مرا محکم گرفته بود چشم هایش را باز کرد و گفت :خوبی 

 خانومم بهتری
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استم تا چیزی بخورم که سینی غذا را کنارم دیدم به سرتکان دادم احساس ضعف میکردم برخ

سعید نگاه کردم..خندید و گفت نوش جان ...و بعد به بیرون دوید و باخرسی بزرگ صورتی داخل 

شد و گفت دیشب گرفته بودن م ولی حالت خوب نبود نشونت ندادم ...خرس نازی بود انقدر 

ری..خرس را گوشه ای گذاشت و دست خوشگل بود که از دورهم دلت میخواس در اغوشش بگی

گل بزرگ رز صورتی را از پشتش به سمت من گرفت و گفت قابل خانم گلمو نداره...و من 

خندیدم و با ذوق گل را از دست اش گرفتم و ان را بوییدم دستم را دور بازو اش حلقه کردم و 

جعبه ای به سمتم گفتم ممنونم سعید خییلییی قشنگه خیییلی...سرش را به سرم تکیه زدو 

گرفت دراش را باز کردم انگشتر ملوارید درونش میدرخشید میدانست چقدر ملوارید دوست 

دارم دست اش را فشردم و گفتم وااای سعید این ماله منه چقدر قشنگه مرسی واااقعا چرا 

اینقدر زحمت کشیدی..دستم را نوازش کرد و گفت این چیزی نیست در مقابل کاربزرگی که تو 

 ..اری میکنی عزیززممد

 لبخند زدم و گفتم چرا صورتی؟؟

 ...گفت چون برا دخترم گرفتم دیگه

 فهمیدم که از حاال خود اش را وعده دختر داده است...وگفتم اگه پسر شد چی؟؟

 ..خودم نوکرشم

  سعید

 جاانممم

 ..دوست داری اسمشو چی بزاریم اگه دختر باشه

و میکشی نیاز جان هر اسمی که بگی همونو میزاریم..و من دوسدارم تو انتخاب کنی تو زحمت ش

 ..مطمئننا خییلی قشنگه

 ..پناه اسمشو پناه بزاریم من دوس دارم پناه زندگی دونفره مون بشه سعید

 ...خیییلی قشنگه و عاالیه پناه میزاریم پناه عارف

ن نشان میداد سرم در اغوشش فرو کردم و غرق در لذت شدم باالخره زندگی روی خوشش را به م

  ...ومن طعم ان را کم کم میچشیدم

روز پیش ما ماند من روز به روز بدتر میشدم تمام ۱۰چند روز بعد مامان از مشهد به تهران امد و 

بیمارستان میدانستند باردار هستم هرروز روزی چند بار حالم بد میشد و آوا نگران به سمتم می 

معذب بود شب ها در کتابخانه میخوابید و صبح با روزی که مامان تهران بود سعید ۱۰امد 
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چشمانی قرمز بیروندمی امد و مامان همیشه از او میپرسید پسرم چرا اینقدر چشمات قرمزه و 

سعید به من نگاه میکرد و سر اش پایین می انداخت میدانستم بدون من نمی تواند درست 

 ...هی مشهد شدبخوابد باالخره مامان بعد از ده روز با کلی سفارش را

ماه داشتم بچه مان دختر بود و سعید و قتی فهمید از ۷روز ها و ماه ها میگذشت ومن 

خوشحالی در اسمان ها پرواز میکرد مدام سراش را روی شکم من میگذاشت و دختر کوچک 

درونم سخن میگفت و قربان صدقه اش میرفت اتاق اش را چیده بودیم دکر بنفش یاسی و 

سعید بود و کلی لباس و وسایل مختلف نوزاد که هروز نگاه شان میکردم و با  سفید که سلیقه

یدمشان مامان دوبار تا حاال تهران امده بود و مامان شکوفه که مدام یا زنگ میزد ب.و.سذوق می

یا اینجا بود.من دوماهی میشد بیمارستان نمیرفتم و کم و بیش مطب میرفتم وبیشتر درخانه 

تکان نمیخورد ومن بیشتر از قبل به او وابسته شده بودم تحمل حتی یک بودم سعید از کنارم 

لحظه دوری اش را نداشتم حتی وقتی میخواست دوش بگیرد میگفتم.سعید زود بیایی هاا..و او 

میخندید و چشم بلندی میگفت عوض شده بودم و خیییلی دل نازک نمیتوانستم همه چیز را 

ودم سعید دوباره میخواست به اردو برود داشتم دیواانه تحمل کنم مخصوصا وقتی که فهمیده ب

میشدم چشمم که به سعید می افتاد اشک هایم جاری میشد و او به سمتم میدوید و سرم را در 

اغوش میگرفت و نوازش میکرد سعی میکرد ارامم کند که مجبور است برود و تنها یم بگذارد ولی 

ید حال اش از من بدتر بود وقتی میدید چقدر بیقرارم من هیچ کدام از این هارا نمیفهمیدم ..سع

 ..و او در این حال مرا میدید و مجبور است تنهایم بگذارد...خودش هم داغون بود

 ..روز رفتن رسید افسرده شده بودم خودخواه و اید

دراتاق خودم را حبس کرده بودم سعید مدام با حرف هایش سعی داشت کمی حالم را بهتر کند 

مینشست و نوازشم میکرد..دلم برایش تنگ میشد خییییلی تنگ میشد وابستگی کنارم 

شدیدی به او داشتم و تصور حتی یک لحظه نبودنش دیواانه ام مبکرد بهانه گیر شده بودم و 

بغض سنگینی در گلویم بود سعید مرا در اغوش کشید و من دوباره چشمانم اشکی شد سعید با 

م تاکید میکریخواست خودم و بچه باشم...باالخره بعد از بغض مرابه خود میفشرد و مدا

چندساعت صحبت هایش و دل گرمی های که به من میداد رفت...و من بغض کرد بر تخت دراز 

کشیدم مامان شکوفه مدام به من میرسید..و ارامم میکرد میدانست حال و احوال خوشی ندارم 

ضعیف شده ام و این برای خودم و بچه بد  آوا روزی یکبار پیش من می امد و میگفت که چقدر

است..خودم هم میدانستم اما چاره ی نداشتم دل نازکی و دلتنگی ام برای سعید این کار را بامن 
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کرده بود سعید تاجای که میتوانست روزی چند بار زنگ میزد و حالم را میپرسید...میدانست 

 ...خوب نیستم.اما بازهم چاره ای نداشت

ار مدل سختی و ناارامی های من و سعید گذشت دختر درونم بزرگ تر شده بود وروز دو ماه با هز 

به روز ورجه ورجه هایش بیشتر..هر روز با او حرف میزدم و از دلتنگی ام برای او سعید میگفتم 

مامان به تهران امده بود و چند روزی تا زایمان من نمانده بود همه چیز اماده بود لباس های بچه 

ی صدبار باز و بسته شان میکردم وسایلش تمام انها حاضربودند مامان شکوفه و بابایی که روز 

سعید که اقاجون صداش میکردیم از خوشحالی نمیدانستند چه کار بکند..همه چیز بود تنها 

یک چیز او هم سعید بود که قول داده بود تا به دنیا امدن بچه به تهران بی اید اما تمرین با بچه 

ه را قبول کرده بود نمیتوانست بی اید ومن را دلگیر تراز قبل کرده چطور توانسته بود های گرو

قبول کند او که شرایط من و حال بد ام را میدانست که از دوری او افسرده شده ام و چقدر بدنم 

ضعیف شده است چطور توانسته بود یعنی انقدر کاراش برایش مهم بود پس من چی دخترمان 

ی امدنش انتظار کشیده بودیم نمیدانست تمام اینهارا حداقل بعد از دوماه دلم چی چقدر برا

میخواست ان روز باشد دلگیربودم ازاو اما دلتنگ اش هم بودم انقدر زیاد که هربار که زنگ میزد 

 ...چشمانم خیس میشد

و ساک باالخره ان چند روزهم گذشت و من بدون سعید..با مامان و مامان شکوفه باکلی وسایل 

بچه به بیمارستان رفتیم...بغض کرده بودم همه میدانستند چه حالی داشتم سعید روزی هزاربار 

زنگ میزدو من جواب مهربانی و محبت هایش را به سردی میدادم...و لی بازهم محبت میکرد از 

و  دل زخمی ام خبر داشت و مدام عذر خواهی میکرد..برای من بودنش کنارم در این ماه های اخر

حداقل امروز بود نه محبت های پشت تلفن اش...از رفتن به بیمارستان نفرت داشتم جایی که 

قبال در ان زندگی میکردم و عاشقش بودم دلم میخواست دکتر میگفت چند روز دیگر نوزادت به 

 دنیا می اید تا سعید هم بی اید و کنار من و دخترمان باشد..اما نشد بعد از معاینه ها و سفارش

خودم هم میدانستم اما هایش که میگفت حال درستی ندارم و این برایم خطرناک است..

نمیتوانستم ناراحت نباشم نمیتوانستم ...ان شب بستری شدم و قرار شد فردا صبح به اتاق عمل 

بروم..تمام شب به در اتاق خیره بودم دلم میخواست سعید با ان هیکل مردانه و شانه های پهن 

وارد شود و مثل همیشه به سمتم بی اید و مهربانی بگوید خانم گلم چطوره...ولی او اش از در 

نیامد ومن تمام شب چشمم به در خشک شد دیگر به زبان نمی اوردم که از دوری سعید و 

نبودش ناراحت وافسرده شده ام مامان و بقیه هم فکر میکردند بخاطر بارداریه که بهانه گیر و 
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.صبح آوا هم امده بود و خیییییلی خوشحال بود من هم بودم خییییییییییلی گوشه گیر شده ام..

ماه انتظار کشیده بودم تا دخترم را در اغوش بکشم و پناه صدایش کنم تا دست ۹خوشحال بودم 

م...ارزویم بود اما..من هم دلم میخواست دخترمان را برای ب.و.سهای کوچکش را نوازش کنم و ب

ش بدهند نه مادربزرگ هایش دلم میخواست وقتی چشم باز میکردم اولین بار دراغوش پدرا

سعید کنارم باشد نه بقیه...دلم میخواست مثل تمام کسانی که بستری بودند و خودشان و 

همسرانشان باهم در انتظار فرزندشان بودند....با بغض به اتاق عمل رفتم دستم را روی شکم 

د بهت قول میدم عزیزم ناراحت نباشی ها...بغض ام را برامده ام کشیدم و گفتم دخترم بابا میا

 ..قورت دادم که دکتر امد و گفت:خب خانوم دکتر اماده ای

 ..چشم بستم...و دیگر هیییچ نفهمیدم

******************************************************************** 

حس بود...که چشمم به سعید خورد با سردردشدیدی چشم بازکردم بی حال بودم تمام بدنم بی 

سراش را روی تخت گذاشته بودو ارام نفس میکشید.سعید اینجا چه کار میکرد او که گفته بود 

نمیتواند تمرین دارد...دخترم دخترم کجاست میخواستم بغل اش کنم میخواستم نوازشش کنم 

رون امدن نداشت دلم برای دیدنش پر میزد..ازسعید دلخوربودم باصدای که اصالا قصد بی

 ...گفتم..سع ید

سراش را بلند کرد با و چشمان قرمزاش با حیرت به چشم های باز من نگاه کرد و دویدبیرون داد 

 ...میزد خانم پرستار خانمم بهوش اومده باالخره بهوش اومده

 ..وصدای پرستار بود که میگفت اقای محترم مطمئنید که بازم اشتباه نمیکنید

 ...ومیگفت نه صدام کردو باز دادمیزد 

گیج شده بودم مگر چند روز بیهوش بودم که سعید میگفت باالخر بهوش اومد..پرستار و دکتر 

وارد شدند و سعید هم پشت سرشان چقدر الغرشده بود ریش روی صورت اش پرترشده 

بودخییلی پرتر فقط من را نگاه میکرد و باغم بابغض باخوشحالی چشمان میدرخشید...دکتر 

عاینه ام و کرد و گفت:از شما بعیده خانم دکتر اینقدر بدنتون ضعیف بود و و به دلیل فشار م

روز ۵روز انقدر حالم بد بود که ۵روزه که بیهوش هستید...تعجب کردم ۵عصبیی که داشتین االن 

است بعد از عمل به هوش نیامده ام....ودکترادامه داد:و همسرتون همون روز اول چه دعوایی 

بیمارستان راه انداخت تمام بیمارستانو رو سرش گذاشته بود..وپنج روزه که نزاشته هیچ کدوم توی 

 ..از خانواده تون پیش شما باشن خودش مونده
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و من بازهم تعجب کردم روز اول سعیدکه اصال روز اول نبود او که قرار نبود تهران بی اید...یاد 

ه باشد...باهمان صدا گفتم..دخت رم نوزادم افتادم ته دلم خالی شد نکند چیزی شد

دخترم..دکتر خندید و گفت حالش خووب خووبه فقط منتظر مامانش بود نگران نباش االن 

 ...میارنش

روزه بود من نتوانسته بودم ببینم ۵دلم پر میکشید برای اغوش گرفتن اش نوازد من حاال

ی از داشتم..سرم را صاف اش..دکتر که رفت..سعید همچنان به من خیره بود سوال های زیاد

کردم که سمتم دوید محکم من را در اغوش گرفت و شانه های پهنش شروع به لرزیدن 

روز اذیت شده ۵کرد...گریه میکرد مرد من گریه میکرد یعنی انقدر رو یش فشار بود انقدر درا این 

میکردم اگه اگه تو  در گوش ام زمزمه میکرد نیاز باورم نمیشه بخدا داشتم میمردم داشتم دقبود..

بهوش نمیومدی خدااااای نکرده منم خودمو میکشتم ...سراش را بلند کرد صورت اش خیس از 

اشک بود هیییچ وقت اشک اش را ندیده بودم دستانم را روی صورت اش گذاشتم و اشک هایش 

ودم و ید و گفت نیاز منو ببخش ...من اون شب تهران بب.و.سرا پاک کردم دستم را گرفت و ارام 

حتی شب رو توی بیمارستان خوابیدم توی نمازخونه هییچی نگفتم چون میخواستم غافلگیرت 

کنم نیاز جان ببخش..نمیدونی از دوریت چی میکشیدم داشتم دیوونه میشدم که تورو بااون 

حال دوماه تنها گذاشتم دلم برای شکم قلمبه ات برای حرف های شیرینت لبخندهای قشنگت 

 ...پرمیزد

دیدم پس میخواست غافلگیرم کند ولی من چقدر غصه خورده بودم و درباره او چه فکرها که خن

نکرده بودم...و داشتم ازاینکه نمیتوانست برای تولد نوزادمان بی اید دیواانه میشدم...دست هایم 

روز ۵را گرفت و گفت:نیاز یه درصد فکرنکنی که بدون تو من بچه مونو میخواستم..فقط دراین 

ار دیدمش اونم همون روزی که برای اولین بار از اتاق عمل اوردند و من بغل اش کردم و یکب

 ...بعدازاون وقتی فهمیدم بیهوش شدی دیگه از خودمم یادم شد بچه که هیچی دیگه

درباز شد پرستار وارد شد و نوزادی به دست داشت و به سمت ما می امد سعید کمکم کرد که 

که دست هایم میلرزید...نوزاد را دراغوشم گذاشت و گفت:اینم دختر  بنشینم انقدر ذوق داشتم

 ...نازتون مبارک باشه

به خودم فشردم اش چقدر کوچک بود و چقدر شبیه سعید و فقط چشم هایش شبیه من بود 

اشک در چشمانم میجوشید...سعید به طرفمان امدو گفت:دختربابا مامانو دیدی ؟؟دیدی چقدر 

یداش باورم نمیشد این ب.و.سه از این بعد من دیگه دو تا نیاز دارم...ارام چشمات شبیه مامانت
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دختر من است ومن قراراست بزرگ اش کنم و تا عمر دارم نگذارم دردها وتنهایی که خودم 

کشیده ام حتی ذره ای از ان را احساس نکند...دست هایش را نوازش میکردم...که 

 ..پرستارگفت:خانم دکتر اسمشو چی گذاشتین

 ...سعید جلوتراز من جواب داد:پناه

 ..اسم خیلی قشنگیه

تشکرکردیم و او بیرون رفت..سعید شانه هایم را گرفت و گفت :دیگه سه تا شدیم نیاز باورت 

 ..میشه

خندیدم و صورت پناه را نوازش کردم و گفتم...راست اش نه خیییلی برای اومدنش 

 ...انتظارکشیدم

ت:از پس اش برمیایم من مطمئنم تو مامان خیییلی خوبی سراش را به من تکیه داد وگف

 ....میشی

  توهم بابایی خیییلی خوبی به شرطی که کمتر تنهامون بزاری

بالحن شرمنده ای گفت:ببخش نیاز ببخش که تنها این همه سختی رو تحمل کردی...قول میدم 

 ..که دیگه تنهات نزارم

بویش در اتاق پیچیده بود ولی اینبار من بغض نداشتم باران بهاری ارام به شیشه میخورد و بازهم 

بلکه خوشحال بودم انقدر که دلم میخواست فریاد بزنم و به همه خوشحالیم را نشان دهم به 

تمام کسانی که تنهایم گذاشتند و ولبخند را برای من منع کردند من حاال تنها نبودم سعید را 

ندگی دیگری کرد و اجازه داد تا کناراو معنی داشتم که بهترین کسی بود که من را وارد ز 

خوشبختی و محبت را احساس کنم ...و حاال دختر کوچک مان...که نام اش را پناه گذاشته بودم 

تا تیکه گاه مان شود..تا برایش مادری کنم و تمام ارزو هایم برای او را به حقیقت تبدیل کنم..من 

م که چگونه مینشیند دست های کوچک اش را و سعید بزرگ شدن دخترمان را بالذت میدیدی

باالو پایین میکند با دست و پاهایی کوچک اش چگونه تمام خانه مان را دور میزندو وقتی سعید 

از راه میرسد چگونه برایش میخندد و دست هایش را بهم میکوبد.وسعید چقدر قربان صدقه 

صدا میکند...راه می رود و باان هیکل  اش میرود...چگونه حرف میزند و برای اولین بار مرا مامان

کوچک اش به زمین میخورد و من سراسیمه به سمت اش میدوم و اورا در اغوش میگیرم ارام اش 

میکنم...چهره و صورت کوچک اش بزرگتر میشد و هروز شبیه تر به پدر اش و چشمانی که شبیه 

ی پایم مینشید ومن ارام موهای من است و هرروز خاطرات کودکیم را برایم زنده میکند...به رو
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بلند اش را شانه میزنم همانطورکه از روز اول ازدواجمان موهای سعید را شانه میزدم و غرق در 

لذت میشدم...او بزرگ میشود ومن کمی پیرتر و موهای سفید سعید بیشتر زندگیمان با امدن او 

من را از حس زیبایی مادر رنگ بوی دیگری گرفت پناه با امدنش دنیای مان را عوض کرد و 

لبریز...خوشحال بودم که بعد سال ها توانسته بودم از ته دل لبخند بزنم..وتمام گذشته را 

فراموش کنم...تمام چیزهای که از دست داده بودم...ولی حاال خوشبخت بودم و مدام پروردگارم را 

 ...شکر میکردم که باالخره معنایی زندگی را به من نشان داد

 ((نه هابها))

 زندگی بودن سرودن بهانه

 هرچه جز باتو بودن بهانه

  ذکر نام تو یعنی تنفس

 عاشقانه سرودن بهانه

 خواب یعنی تو را خوب دیدن

 پلک بستن گشودن بهانه

 .گریه هم مثل باران ضروریست

 غم از دل زدودن بهانه

  دم به دم فال حافظ گرفتن

  بخت را آزمودن بهانه

 ینشعر دعوی سرودن دروغ

 ...زندگی عذر بودن بهانه

 قیصر امین پور
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 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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