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  1361خرداد

  مشهد

  خداروشکر شده بهتر ازپارسالم امسال سمنوي_

  نداشتیم تجربه ها اونموقع میشه بهترم بیفته راه که دستمون اره_

 مونجمع ودورهم خیرمیشي باني هرسال که خیرببیني الهي شدي تجربه با خانم سمیه سري ازصدقه_

  میکني

  بینیم ماهمدیگرونمي که نباشه خانم سمیه پزون سمنو اگه دیگه اره_

 تنها منودست نشده سالي هیچ که بگم چي نمیدونم واقعا اومدین خوش خیلي همتون دارین لطف_

  بزارید

 ردام وبازوي زور اگه شده سفتم جور بد سمنو مردا به بسپاریم وقتشه حاال زدیم ماهم شب تا میگم_

  میگیره ته نباشه

  اتاق تو میریم خانوما ما اینور بیان مردا بگو کن وصدا صادق اقا همینه منم نظر_

  رسوندم پنجره به وازاشپزخونه کشیدخودم بیرون میشگيه وازفکروخیال من خانوم زهرا حرف این

  مامان رو مردا نکن صداشون مامان کن صبر مامان نزدم هم من صبرکنین نه نه نه_

  دویدم حیاط سمت به وسرکردمو چادرم

  میکني؟ اینجوري میره در دیگ مگه دختر واي_：مامان

  تابي انقدربي که هست چي حاجتت دختر حاال：زهراخانم

  گذرهمی چي وعلي لیلي تودل ندونه که کیه جون زهرا حرفیه چه وا：گفت خندیدوباشیطنت خانم ریمم

  گفت خانم مریم گازگرفتوروبه را لبش ي مادرگوشه زیرانداختم وبه وسرم شدم سرخ ازخجالت

  اخه دار به نه باره به نه که حاال نندازین مردم تودهن حرف جان مریم_

  جوونه دوتا دل مهم نمیخواد ربارودا به_：خانم مریم

  دادوگفت تکان سري مامان

  میگیره ته االن بزن هم باش زود دختر_

  چیه میدوني خوب بده حاجتمو خودت خدایا شدم دعا مشغول مجلس هاي خانم حرفاي به توجه بي

  باالسرسمنو بیان کن ایناروصدا بروبابات جان لیلي خب：مادر

 باسع امیر بلند بلند هاي وخنده شوخي صداي معمول طبق رفتم پشتي حیاط طرف وبه گفتم چشمي

 لمعمو طبق هم کنارشون بودندو نشسته کوچیک درباغ جلو عباس وامیر بابا بود روپرکرده فضا

 ....... علي
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 دربرگشت سمت به ها نگاه وهمه رافراگرفت مجلس سکوتي دراوردم صدا وبه باغ فلزي درب اهسته

  درامد سمت کردوبه اخمي اش يهمیشگ باغیرت امیرعباس

  مردا وسط چیکارمیکني تواینجا：امیرعباس

  باالسردیگ برید کنم صداتون فرستادتم مامان چیه مردا وسط بابا اي_

  میکرد صدامون میفرستادن دختربچه یه：امیرعباس

  برو زودم جلو بکش تو روسري خب خیله：امیرعباس گیرمیدیا توام میدونم چه من

 زیر سربه معمول طبق انداختم علي به سرنگاهي ازپشت دراومد بازیاش غیرت این ازدست حرصم

  بود نشسته کناربابا

  برودیگه میکني کجارونگاه：امیرعباس

  رفتم بابا خب خیله_

 اشتد وسط حیاط یه بود بزرگ خیلي من پدري خانه.رسیدم حیاط وبه رفتم بیرون کوچیک باغ ازدر

 روباغ انجا اسم بابا که بود سبزوبلند پرازدرختاي که اي محوطه یه به داالن یه با چپ وسمت

  وچیکک ترازباغ تروبزرگ باصفا که بود اصلي باغ حیاطم راست سمت میکردمیرسید صدا کوچیک

 اونجا و نوجوونیم وخاطرات کودکیم خاطرات تمام بودم کوچیک باغ عاشق من اما میرسید نظر به

 انمخ رسیدم که حیاط به میبردم پناه کوچیک باغ به هم خواندن درس براي اوقات وخیلي بودم گذرونده

 مرتب چادرهاشونو همگي اقایون بلند گفتن یاال صداي با بودن زدن هم مشغول باالسردیگ هنوز ها

  کردن علیک وسالم پرسي احوال به وشروع کردن

 ........................... سالم

  زیروساکت سربه معمول طبق بود علي خود برگشتم صدا طرف به

  خوبه حالتون اقا علي سالم 

 بودودائم زده گره بهم دستاشو نداشت کمي دست هم علي شد سرخ هامم وگونه شدم اب خیس ازعرق

  میکرد محکمترش

 ......... میشه اگه میخواستم خانم لیلي ببخشید ممنون خیلي ：علي

  زدوبلندگفت اولبخندي بادیدن هم وعلي زد خشکم درجا سرشنیدم وازپشت امیرعباس هاي قدم صداي

  میرسونم فاطمه به سالمتونو حتما باشید سالمت

 هم نوبت تا ایستاد علي کنا وخودش برورم که فهموند من به اي غره شدوباچشم ما نزدیک عباس امیر

 چي علي یعني دورشدم پسرازانجا این بود محل بي خروس همیشه چرا نمیدونم برسه زدنشون

 قلبموبه صداي داشتم خوبي احساس بودم ازکناراون قدر چه که واي.............. بگه بهم ستمیخوا

 دوباره نيبازبی ومشغول نشستم صندلي روي بودیم گفته باهم که کلماتي حالجي براي میشنیدم وضوح

  شدم صحنه

  میکنم صدات دارم دوساعته کجاس دخترحواست：مامان
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  چي؟ چي_

  بیاربرنجاروابکش ابکش پاشو درمیاد حرف کارارومیکنید همین：وگفت تاي،رف غره چشم مامان

  ان گرسنه مردم کنیم

  چشم

 دل یه تا کردم استفاده ازفرصت سمنوبود زدن هم مشغول درحیاط علي رفتم اشپزخانه سمت به

 فیدس ولباس بود وپوشونده صورتش کمي ریش ته!!!! وجهارشونه بلند قد کنم تماشاش حال سیرتواون

 مایيخودن بدجوري سفیدش بودوزیرلباس قدرتمند همیشه مثله بازوانش داشت تن به مشکي باشلوار

 ردد به خانم مریم قول به رنگ!!!! وصورتي برجسته ولباش داشت وکهربایي کشیده چشماي میکرد

 . وبهروزومیگرفت فردین جاي وباید میخورد بازیگري

 هوتات هاروبرداشتم ابکش سرعت چي؟به میشد له امشب رنجب اگه هاافتادم ابکش یاد تازه!!!!!!! واي

  دویدم حیاط

  بسازي؟بدوبیارش ابکش رفتي دختر：مامان

 یکيهارو برنج تا کردند روبلند قابلمه خانم مریم کمک به کمرش به بست مادرچادرسرتاسرگلدارشو

  شدم ظرفا کردن هاماد ومشغول اتاق به برگشتم نبودم مفید اونجا زیاد که منم کنند ابکش یکي

  بدید خنک اب لیوان یه میشه ببخشید

 سینش ي بودوقفسه نشسته صورتش روي عرق درشت دانه بود خودش بله! صدابرگشتم سمت به

  میشد باالوپایین بدجور زدن نفس ازنفس

  میریزم براتون االن بله_

  اورد راپایین صدایش وتن سرانداخت پشت به نگاهي

  راستش بگم میخوام چي میدونید که میدونم خوب البته بپرسم سوالي هی میشه خانم لیلي：علي

  بیایم؟ که بزنم حرف اینا مامان با میتونم............... که بگم میخواستم

  ولرزگفت اخروباترس دوکلمه

 به زبونم انگاري شدم خیره میداد فشارش محکم ازاسترس که تودستش لیوان وبه شدم سرخ ازخجالت

  میکرد نگاهم منتظرش چشمان با هم بودوعلي هشد قفل هم

  خانم؟ لیلي شد چي：علي

  بگن ها خانواده هرچي نمیدونم واال_

 ازبچگي بودیم همسایه باهم علي شدماوخانواده وازدرخارج شکفت ازگلش گل حرفم ازاین

 اروبهم حسي یه بزرگترشدیم که کم کم اما گرفتیم فاصله ازهم تونوجووني وتقریبا همبازي،بودیم

 هک حیف اما فهمیدم خوب وپیرترشدنم زمان گذر با اما چیه نمیدونستم اوالش که میکشوند هم سمت

 ... دیربود خیلي
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 وفقط بودند برگشته هایشان خانه به اکثرا شد پخش اماده صبح دماي ودم شد سمنوپخته باالخره

 میکردم بندي رودستهظرفها دونه دونه منم شدن داوطلب ها سمنو پخش براي وعلي امیرعباس

 برداشت بزرگ ظرف یه میشد پخش باید که هایي سمنو ازکشیدن مادربعد میدادم مادر وتحویل

  کیه؟ ماله این_ کرد وپرازسمنو

  بهش بده رفتن کنارموقع داربزارش برش مادر علي خونواده ماله_

 زیرتخت یرعباسام ودورازچشم راتمیزکردم دوران دقت وبا سمنوروبرداشتم ظرف ازخداخواسته

 اشتيبهد سرویس به امیرعباس وخوشبختانه برگشتن ها سمنو ازپخش بعد وعلي امیرعباس گذاشتم

  رفتم سمتش به سمنوروبرداشتم ظرف شد خوردن اب مشغول وامیرکنارحوض رفت

  شماس براي این_

 !!! چراانقدرزیاد نکنه درد دستتون：علي

  نیس داري چیزقابل بابا نه_

 زدن حرف موقع همیشه پسرکه این نمیدونم تشکرکرد وزیرلب اورد راباال سرش ارکميب اولین براي

  کردوگفت دست به رودست سمنو ظرف.بود کرده منوپسند جوري چه بود پایین سرش

  وگفتم شدم نگران بپرسم؟کمي سوالي یه میشه خانم لیلي_

  حتما بله_

  میمونید کنارمن حال درهمه شما ببینم میخواستم：علي

 هب نگاهي ازنیم راترکردوبعد لبش کمي بود بعید حرف این خجالتي ازعلي نفهمیدم حرفشو معني

  انداخت راپایین سرش دوباره چشمام

  ونمیفهمم منظورتون_

  کردوگفت اي کالفه نگاه

 مامان بگم بعد هستید من پاي اخرش تا شما که شم مطمئن ازین باید من فقط میشید بعدامتوجه_

  بدین جواب نیومده تاامیرعباس خانم لیلي...اینابیان

  شدم مرددوگیج کمي اما نداشتم شکي جواب توي

  هستم معلومه خب بله_

  رفتم هخان به بودم علي حرفاي هنوزگیج که منم رفت وازدربیرون نشست لبانش روي کمرنگي لبخند

 تکان سري من دنبادی وسایل کردن جا جابه مشغول هم نمازظهربودومامان خوندن مشغول بابا.

  بروم اتاق به که کرد دادواشاره

  دید باباتم زشته تودروهمسایه خدا به میکردین پچ بازپچ چي：مامان

 ...... ماباهم ناسالمتي قدرگیرمیدي چه جان مامان هیجي_

  کشیدوگفت بندي مادرهیس
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  میگفتید چي حاال میشه غوغا بشنوه امیرعباس ساکت_

  نظرمنوبدونه خواست بیان میخوان میگفت بابا هیچي_

  گفتي توچي_

  مهمه نظرشما گفتم_

  زدوگفت مادرلبخندي

  واقعادیگه_

  بله_انداختم سرموپایین خجالت با

  بزنه زنگ خانم زري تاخود درنیار صداشو فعال خب خیله_

  چشم_ 

 شارتويفبا خون میکني وحس بلندمیتپه بلند قلبت دائم عاشقي وقتي!جووني وشورونشاط ازعشق امان

 نهاو شیرین ي چهره میبیني که تصویري تنها پلکهات بازشدن محض به صبح داره جریان رگهات

 حس لد ازته که زماني یعني زندگي یعني عشق میبافي رویا یادش به شب هاي تانیمه که ازشبا وواي

 ... وشورجوونیه پرازاحساسات که انسان یه انساني یه میکني

 ودب کرده وصل دنیاوزندگي این به منو ومحکم سفت طنابي انگاري بود پرازشورجووني منم روزاي 

 کنم رلکنت خیالمو پرنده این نمیتونستم اما بود زمان دخترتواون ي سرمایه تنها ووقار نجابت بااینکه

 یبایيز حریم بود سرشارازنجابت علي فکرمیکردم میکرد تدائي روبرام باعلي بودن که هرچیزي وبه

 بشیمتر تروتشنه دیوونه میشد باعث بازمیداشت دروني وازابرازاحساست دوهرکدوممونبو بینمون که

 یمکن وصال وفداي ووجودمون خودمون که بزنیم وپا انقدردست حریم اون شکستن براي میشد باعث

 تونمب ازاینکه میکردم روزشماري چشماش توي مستقیم نگاه یه اینکه یا دستش گرفتن گاهي،براي

 ندق دلم توي منه ماله وفقط فقط وجودش تمام بفهمونم همه وبه برم راه بلندش قامت ي شونه به شونه

 ابتنج وستبرش چهارشونه بودواندام زیباوبرازنده اش مشکي هاي ریش باوجود که صورتي میشد اب

 زودترفرارسیدن براي منو وهمه همه میداشت نگه که وحرمتي داشت رفتن راه موقع که وغروري

 . میکرد یوونهد وصلت این

 خوبي فکراي قدردیشب چه شد بلند هم جون اقا شیطون هاي خروس اواز وصداي شد صبح باالخره 

  شدم بلند ازجام زدمو لبخندي رویاهام ي دوباره ازمرور بود کرده

  سالم

  موندي؟ خواب نمازصبح نشستت روي به سالم：مامان

  نکردي بیدارم شمام بودم خسته خیلي انگاري اره_

  بخور صبحونتو بیا میشي پا خودت فکرکردم：امانم

 ندارم امروزکالس یه که منم سروصدامیکنن خیلي کوچیک باغ ببرم هارونمیشه خروس این_

  بخوابم میخواستم

  مادر دیگه صبحه ده ساعت نخوابیدي کم ؟توهم چیکارکنم بهتره اینجاباشن میگه بابات_
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  رفتم حیاط وبه راسرکردم چادرم بازمیکنم خودم که کردم مادراشاره به شد دربلند زن صداي

  شد پاره دلم بند خانم زري بادیدن...

  سسالم

  بودي بیدارشده تازه جون لیلي سالم：خانم زري

  درکناررفتم دادموازجلوي تکان سرموباخجالت

  بفرمایید_

  امیرعباس؟ نیس؟اقا که اقا حاج_

  بفرمایید حجره رفتن صبح نه_

 هوب برداشتم چشم روازجلوي صبحانه پهن نیم سفره شد خانه کردووارد مشتاقانه نگاهي خانم زري

  رفتم اشپزخانه

  ظرفتون اینم قبول نذرتون نباشید خسته خانم سمیه سالم_

  بودحاال؟ کشیدید زحمت خانم زري سالم_

  باهاتون بزنم حرف دوکلوم اومدم ظرف بهانه به راستش دیگه نه_

  ردوگفتدوروبرک به مادرنگاهي

  خانم زري بفرمایید بیار چایي مامان لیلي_

  چسبیدم دراشپزخانه کردموبه قرض هم دیگه گوش دوتا من

 باهمه دلشون دوتاجوون این هست سالي چند بزنم حرف میخوام چي درمورد میدوني خودت راستش_

 تماح چشم جون بهترزري ازشما کي_ برسیم ماخدمت بدن اجازه کنید صحبت مشهدي اقا حاج با گفتم

  میکنم صحبت اقا حاج با

  خیرببیني_

  شد چي چایي لیلي_

  کرد امسرتاپ به نگاهي بالبخند خانم زري ریختم چاي وبادقت برداشتم وازکابینت استکان بهترین

  ماهه قرص مثه که گلم عروس قوربون 

 صداي موپیداکنمخود کمي تا برذم پناه اتاق به چایي وبعدازدادن شدم سرخ خانم زري ازتعریف

 اخرهفته ایشاال گلم عروس خب_ رفتم حیاط وبه راسرکردم چادرم بلندشد خانم زري خداحافظي

  ماهتوببوسم روي بیااون میبینمت

  حاال؟ داشتید تشریف_

  میشه گرسنش برسه شکمو خیلي که بگم ازاالن البته که علي این روگازه غذام برم دیگ نه_
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 میخوره پربرنج دوبشقاب همیشه علي که میدونستم خودم اخر فتگر ام خنده خانم زري ازحرف

 . فسنجون عاشق که میدونستم خوب واینم ترازامیرعباس وپرخور

  برگشتیم خانه مادربه وبا رفت خانم زري

  چطوري،بگیم امیرعباس به حاال：مامان

  میشه ناراحت مثال_

  نیس غیرت کردي شمالوسش نه_ داره غیرت دیگه پسر：مامان

  شد خانه وارد برافروخته باصورتي امیرعباس کرد راازجابلند هردویمان در شدن کوبیده صداي

  مامان؟ چیه_

  وگفت انداخت بهم ازخشم پر نگاهي امیرعباس

  میگه؟ چي علي

  سرکشید؟ پارچ رابا واب رفت بخچال سمت کشیدوبه صورتش به دستي کردم نگاهش وواج هاج

  شدن حیا قدربي چه که واي...تو خواستگاري واسه رهبگی اجازه ازمن اومده پسره

  وگفت رفت سمتش به مادر

  باهاشه خواهرتم دل تازه خواستگاره نکرده که گناه

 من قطف بگوبریدیدودوختید میخوایش؟پس توهم_ اوردوگفت حجوم سمتم به مادرامیرعباس حرف بااین

  قاقم؟

  احترام بهت هم پسرکلي تازه بود تواینجا پاي زریپیش امروزفهمیدیم ماهم جان مامان نه：مامان

  نشدي غیرتي چطورسربقیه وهزارتاخواستگارداره دختره لیلي چي که باالخره گذاشته

  حرفش یهبق......نمیخواستن این مثه که اونا ولي بله بله：کشید موهاش به ازکالفگي دستي امیرعباس

  چي؟ نمیخواستن_ گفت کنجکاوي مادربا راخورد

 من_ گرفت طرفم به اشارشوباتحدید وانگشت بلندشد وازجا گفت استغفراللهي باسامیرع

  نیست صالح به ازدواج این ولي میخورم قسم سرعلي به من لیلي صالحتومیخوام

  مادر چرااخه_

  نپرسید_

  کردیم نگاه همدیگه به گیجي منومادربا رفت بیرون وازدرخانه

  گفته؟ن چیزي بهت علي کرد اینطوري چرا اخه_

  نه_

  نمیشه که اینطوري مامان چیکارکنیم حاال_ 
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  میکنیم صحبت شب بیاد بزاربابات واال نمیدونم_

 بود امروز اتفاقات به وحواسم هوش کامل اما شدم ام درسي هاي کتاب خوندن ومشغول تواتاق رفتم

 هیچ پیش ماه ندچ تاهمین بودیم  چ ب که وازوقتي بود امیرعباس دوست ترین وصمیمي بهترین علي

 جي نمیدونم اما بود شده حالم خوش هم به منوعلي عالقه ازفهمیدن بلکه نمیکرد تنها نه مخالفتي

 هم به میدیمفه علي منو که اوایل کرد برافروخته علي به ونسبت انقدرامیرعباس بودکه گذشته بینشون

 خیلي اواخر این اما یشدنم ناراحت وبرخوردهایمان ها زدن حرف ازدیدن امیرعباس مندیم عالقه

 ......... که هم ومیرسوندوحاال خودش سریع تنهامیشدیم منوعلي بودوهرجا تغییرکرده

 . رقمه هیچ پزشکي واصطالحات کلمات شدم خیره زمین وبه گذاشتم پاهایم راروي درسي کتاب

 ردمک راپرت اخرسرهمه هاسرکارداشتم کتاب این با وحسابي بودم پرستاري دانشجوي نمیرفت تومخم

  شد گرم کمکم وچشمانم درازکشیدم زمین وروي اتاق گوشه

 ورسرمد ازسقف شده اویزون پنکه میشد شنیده واضح وامیرعباس بابا صحبت صداي بیدارشدم وقتي

 به.سالنه وسالنه شدم بلند اززمین بخورم چیزي وباید پایینه فشارم معمول طبق فهمیدم میچرخید

  دررفتم طرف

  بگم نمیتونم دلیلشم میدونم اینوخوب من نیستن هم مناسب ولیلي علي رمنپد：امیرعباس

  درنشستم وپشت کرد منومتوقف امیرعباس صداي

  وبچ توهم موافقم ازدواجم بااین ندیدم بهتر ازعلي من وباالسرش ام زنده که منم داره پدر لیلي：بابا

  چغولی جاي به برومسجد پاشو مغرب اذان دم نکن دوتاجوون جرخه الي

  نیدپشیمو حودتون ازکرده همتون روکه روزي میبینم من شدم بد حاالمن دیگه باشه باشه：امیرعباس 

  خواهرته ناسالمتي خیرکن دعاي براشون گازبگیر زبونتو پسر خدانکنه... اکبر هللا：بابا

  نه علي میگم که دارم خواهرمودوست منم من پدر：امیرعباس

  نکن بحث مانقدر پسربرومسجد برو：بابا

  رفت بیرون کردوازدر من به نگاهي عصبانیت با امیرعباس وبازکردم اتاق درب

   نباشید خسته بابا سالم_

 بشین بیا دخترم ماهت روي به سالم：بابا

 مغربه اذان مادر قدرمیخوابي چه_ وگفت انداخت ام کرده پف صورت به نگاهي ازاشپزخانه مامان

  بابات چایي،بریزبرا یه بیا

  نشستم وکنارش ریختم چایي بابا رايب

  بود خوب بابا؟کاسبي خبر چه_

  کردوگفت اي خنده بابا

  میشه عروس داره بابا ي دونه یه یکي کنیم وجور وجمع خودمون کم کم باید خانم دیگه هللا الحمد_
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  انداختم پایین وسرمو شدم سرخ ازخجالت

  جهازبدم کامیون تا ده میخوام：بابا

  مرد خبرته  چ  اوه：مامان

  خب بارمه اولین：بابا

  بود چي امیرمهدي پس دادي زن پسرم یه توکه：مامان

 !  دختر این پسره اون：بابا

  نم بزار خونه پول ذره یه بار یه وقت چند هر اقارسول جدي ولي دختردوسته چه بابات ببین：مامان

  کنم اماده جهازشو کم کم

  بزارم بگو بود قدرالزم هرچه چشم ولي جهازمیخريدختر این واسه داري ازبچگي توکه：بابا

 اب زندگي مقدمات ازاینکه نبود مهم وجهاز پول برام میکرد اب قند من تودل وبابا مامان هاي صحبت

 حتي میکرد فکرمرمشغول بدجوري امیرعباس اما میکردم ذوق میساختن فراهم روبرام علي

  میدونست؟ چي امیرعباس نبود اینطوري رفتارش هم امیرمهدي

 فتمر بیرون وازاتاق راپوشیدم لباسهایم بیدارشدم ازخواب همیشگي انرژي با زودترازهمیشه صبح 

  نرفته؟ حجره چرا امیرعباس مامان سالم_ بود.نرفته بودوحجره هنوزخواب امیرعباس

  بخور صبحونتو بیا نمیرم امروز گفت میدونم چه_

  اوردموگفتم راپایین صدایم

  بگه چیزي اقا علي به نرهمامان؟؟؟؟؟؟_

  کشیدوگفت هیس ماما

  نمیکشه پس با علي بگه هم هرچي ولي نمیدونم_

 من انقدربراي اونم میخواست؟؟؟یعني انقدرمنو هم علي یعني فروریخت هري دلم مامان ازحرف

 غمي دیگه اونوقت راضي،بشه عباسم امیر که میشد ؟؟؟یعني وایسه رفیقش تنها جلوي که میجنگید

  اشتمند

  دیگه بخور نداري کالس مگه میکني کجارونگاه_

 تعداد زمان ان رفتم دانشگاه به خوردمو صبحانه کشید بیرون منوازفکرخیال مامان صداي

 اقا حاج دونه یه یکي بابا قول به اما نمیرفتن دانشگاه دخترها بود کم خیلي خیلي دانشجوهایدختر

 ماا بود من به زیادي پسرهاي واونجاتوجه رفتم دانشگاه به همین براي میشد خونده درس باید مشهدي

 رقف دانشگاه پسرهاي تمام وبا دم بو.شده بزرگ کنارش ازبچگي که کسي نفربود بایه تنها من دل

  ها ازبچه کدوم وتوهیچ بود فرد ومنحصربه تک واقعا ورفتارعلي منش نگاه.داشت

 اج راجابه ام صندلي سریع خورد فاطمه به مچشم سرکالس رسیدم کالس به باالخره!!!!!پیدانمیشد

  رفتم سمتش وبه کردم
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  چطوره؟ عروسمون به به_

  ؟ نیستم خوب_

  چرا؟_

  اختالفه؟ وعلي امیرعباس بین نداري خبر وا؟مگه_

 راگردکردوگفت چشمایش فاطمه

  سرچي؟_

  سرمن_

  محالف چي براي میره در براي،هم جونشون که اینا وا_

  نگفته؟ چیزي اقا علي رونمیکنن که بینشونه چیزي یه فاطمه نمیدونم_

  وگفت فرورفت فکر به کمي فاطمه

 انگشتو ویه بیان اینا مامان کردوخواست تورومطرح قضیه فقط نگفته که چیزي واال نه_

  زودتر؟ هرچي چرا_ برات زودتربیارن.هرچه

 ارهد مشکل امیرعباس یدونستمنم من ولي کنه تحمل توروبیشترنمیتونه دوري میگه مامان نمیدونم_

  گیجم نمیدونم خودمم_ بود شاد همیشه اخه

  خوشگلمون عروس نباش نگران دیگه پسرن شده غیرتي شایدم_

 ثباع امیرعباس غیرت فاطمه قول به شایدم شدم خیره روم رویه سیاه تخته وبه زدم لبخندکمرنگي

 واي... بودومیشناختش علي دوست اونم بودن اینطوري چراامیرمهدي پس!!!وا رفتاراروبکنه این میشد

 یدمشا یا داره مشکلي علي نکنه!!! ریخته وبهم انقدرامیروعباس.که بود چي پس نبود غیرت این نه

 بزرگ باهاش من نیست بد اخالقش اصال نه نه واي......'!!!!اخالقش اینکه یا نکرده خدایي مریضه

 نکنه میشد دیده ازچهرش که بود مریض نکرده یيخدا اگر باشه اخالقش ماله نمیتونست بودم شده

 هرروزحرم اگه بود مذهبش عاشق اونکه ایماني وبي علي استغفرهللا نه واي!!!بود شده ایمان سست

  نمیشد شب روزش نمیرفت

  خورد تکان چشمم جلوي دستي

  غذاخوري بریم میاي شد تموم کالس میکنم صدات کجاییییییي؟دوساعته 

  نبود سرکالس هیچکس چرخوندم دوربر وبه نگاهم

  شد تموم کي!!!وا_

  غذاخوري پاشوبریم! بودي توهپروت شما_

  وندارم رضاییان کالس حوصله خونه میرم نه_

  کردوگفت من به نگاهي باتعجب فاطمه

  خواستگاري نمیومدیم میشي هول انقدر میدونستیم اگه_
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 !!! مسخره_

  نویسممی جزوه برات من توبرو باشه کردم شوخي_

 اگه بود وصلت به راضي هم امیرعباس کاش زدم قدم پیاده خونه وتا کردم خداحافظي ازفاطمه

  کن بخیر خودت حدا اي!!اما بودم دنیا دختر ترین خوشبخت من میشد اینجوري

  نزدیم حرف باهم ما مگه_

 علي هم امیرعباس هم بودن ایستاده سرکوچه درست شنیدم پشتي وازدیوار امیرعباس صداي

 پشتخودمو میکرد بازي زیرکفشش زیرباسنگ سربه هم بودوعلي برافروخته معمول طبق امیرعباس

  کردم مخفي دیوار

  شم خیال بي نمیتونم گفتم هم قبال بهت من اما زدیم حرف_علي

  خودخواه علي خودخواهي_امیرعباس

 نه فتيگ خودت بگیم نمخا لیلي روبه بزارقضیه گفتم نیستم خواه خود من منومیشناسي توخوب_علي

  میکشم پس پا من نه بگه خانم لیلي اگه میگیره بهترتصمیم خودش

  بگي لیلي به نداري حق_امیرعباس

  امیرعباس خواهیه خود این چي بفهمه وبعدا کنه قبول االن اگه_علي

  ومیگیرم وصلت این جلوي من درکارنیس بعدني_امیرعباس

 ............ که میدوني بتوخو امیرعباس شدي رحم بي خیلي_علي

 لیلي گها یاتصمیمت یالیلي گفتم بهتم اما تورو هم لیلي داري رودوست تولیلي میدونم خوب اره_امیر

 کنيمی انتخاب تصمیمتو اون اگه اما بیاي ما با نداري حق اما هستم نوکرتم علي یا میکني روانتخاب

  کن روفراموش لیلي پس

  ازتصمیمم نمیشم منصرف من میدوني توکه امیرعباس_علي

  هیچي لیلي پس_امیرعباس

  میگم بهش من بدونه باید خانم لیلي_علي

  مثبته جوابشم وایمیسه پات که اونم میگي بهش میشناسي روخوب تولیلي دیگه اره_امیرعباس

  نبود خانم لیلي این دیگه که بود غیراین اگه_علي

  بگم؟ باید حتما بفهم شه بیوه سالگي توبیست خواهرم نمیخوام من علي_امیر

  داد قرار دستانش دوتا رابین وسرش نشست زمین روي علي

  گفت وبابغض راگرفت زانوزدودستانش رویش روبه هم امیرعباس

 هاگ مردي اگه نکن بازي رووارد لیلي میکنم خواهش نه لیلي علي اما تصمیموگرفتیم این ماباهم_

  لیلي یا جبهه یا کن روانتخاب یکي حالیته برادرانه غیرت توهم
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 واي داد دیوارتکیه رابه وسرش نشست زمین روي هم علي شد بلند وازجاش زیرگریه زد عباس امیر

 رفتن جلو جرات اما شدم تاب بي میشد ازجامنده داشت دلم میدیدم وضوح رابه هایش اشک من خداي

 ودب این قضیه پس شدم خونه وارد وازانجا رسیدم کوچیک باغ کوچه به تا رفتم عقب عقب نداشتم

  بودن نزده حرفي تااالن کدوم هیچ اما جبهه برن نیخواستن وعلي امیرعباس

 عباسامیر بود نگرفته جاي درمغزم هنوز بودم شنیده که حرفایي.رفت خانه شدوبه بلند علي،ازجایش 

 عتقدم اونا هردوي البته.........اینکاروبکنن میخواستن وچرا بودن گرفته تصمیمي همچین کي وعلي

 باعلي اگه بود چي من تکلیف وحاال بودن نزده وجنگ ازجبهه حرفي زمان تااون اما وباایمان بودن

 اونوقت بودم وکنارش هرروزدیدمش من سال اینهمه خدایا نه واي...... میرفت واون میشدم نامزد

 امیرعباس دنبو خود بي سخته خیلي جبهه؟؟؟تحملش میرفت باید میرسیدیم بهم که زماني درست

  زما غلي که افتادم نذري اونشب حرف یاد باشم کنارعلي جوره همه باید منم خب نه اما میکرد مخالفت

 یا واسیرشد جبهه رفت که خانم پسرطیبه واي بود این منظورش پس یانه هستم اخرباهاش تا پرسید 

 هرروزباید تنم نجوريای کنم تحمل نمیتونم نه واي.........شد شهید که خانم معصومه پسربزرگه

 یازنش میکردم تحمل باید یا چي بود تصمیمش پاي اگه چي بره میخواست علي اگه اما میلرزید

 الحا خدا واي کناربیام باید پس بدم حا تومغزم نمیتونم اصال وکه نرسم بهش فکراینکه نمیشدم

 چه این کنه عنتوهزاربارل صدام خدا واي چي ودرخطربودنشو خبري بي کنم دوریش،تحمل چطوري

  بود مصیبتي

  خونه نشستي؟هنوزنرفتي اینجا چرا_فاطمه

  میکرد متحیرنگاهم اي وچهره درشتش چشماي با فاطمه

  شد؟ تموم کالس_

  افتاده پریده؟اتفاقي وروت رنگ چرا اومدم منم نشد توتشکیل شانس_

  خوبم نیس چیزي نه_

  وتکوندم بود شده پرخاک که وچادرم شدم بلند ازجام

  حرم برم میخوام نه_ خونه بریم پاشو_فاطمه

  دوره که حرمم بري حالت؟نمیشه بااین_

  اشوبه دلم برم میخوام نه

  ناهارتوبخور بروخونه اول میریم باهم بزارغروب حاال_

  میرم من تونمیاي اشوبه دلم االن من نه_

  بگیرم ماشین بزاربرم توباشه ازلجبازي واي_

 وواج جها فاطمه کردم گریه سیر دل نشستمویه فقط افتاد گنبد به که چشمام رفتیم حرم به بافاطمه

  میکرد نگاهم

  تونمیگي شده چیزي یه_

  شدم خیره زمین به جوابشوندادمو
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  شده؟ چي دیگه بگو خب_

  مخالفه امیرعباس چرا فهمیدم_

  چرا؟ خب_

  بگم نمیتونم_

  بدونم؟؟؟ نباید من ها منه داداش علي خوبه_

  نه فعال_

  وگفت رفت بهم اي غره چشم فاطمه

  شدم علي نگران من بگو_

  نباش نگران_

  بشي زنش حاضري بازم فهمیدي که حاال بگو حداقل_

  بایدمیدادم جوابي چه واقعا کشید بیرون من،ازفکروخیال فاطمه حرف

  

 بایدن............که هن اگه میخریدم جون به باید واسترسشو دوري پس اره نه؟؟اگه یا اره میگفتم باید

 ینا شد مور مور.تنم ازتصورش میکرد عروسي نفردیگه وبایه میرفت علي اونوقت میکردیم ازدواج

 ماما یا میدادم چي جواب چیکارمیکردم باید ریخت هري دلم انداختم گنبد رابه نگاهم بود بدتر یکي

  میمردم خودم درون خودم علي بدون من!!! نمیشه علي بدون گفت تودلم ندایي!!!!! رضا

  میکرد نگاهم منتظر جشماي هنوزبا فاطمه.........

 ! نه؟؟ یعني سکوتت این_

  شد جمع فاطمه درچشماي اشک

  چیه قضیه بگو توروخدالیلي میشناسمش من میکنه دق علي باشه منفي جوابت اگه_

 !!!  بود منتظر هنوز هفاطم کردم وتوکل رابستم چشمانم دوختم گنبد وبه بازنگاهم بودم ترشده اروم

  وگفتم زدم لبخندي

  خیره_

  زد زانو رویم روبه ودرست شد بلند ازحا.فاطمه

  خیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟_

  خیره اره_

  نه بگي خاطرخیرمیخواي توبه اونوقت_

  نه بگم قراره گفته کي_
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  زدوگفت ازسرشادي لبخندي فاطمه

  میشناسمش من توهیچه بدون يعل لیلي نیس منفي جوابت که منوترسوندخداروشکر سکوتت_

 خوشحال ازحرفش چرا نمیدونم اما داشتم رودوست غلي.عاشقانه من نکرد خوشحالم فاطمه حرف

 باشه این روحیم رسیده روزموعودم که االن عاشق من نبود انصاف این شدم هم غمگین بدتر نشدم

 غییرشت گرفته تصمیمي تيوق بود محال بودنره محال داشتم ازش شناختي خوب اما نمیرفت علي کاش

  کرد عوضش نمیشد جوري وهیچ بود وعواطفش عقاید پایبند علي بده

  

 کرف مشغول تلویزیون بودوجلوي خونه هم امیرعباس بردم پناه اتاقم به راست یه رسیدم که خونه به

 سقف وبه مدرازکشید تواتاق.بشم خیال بي فعال گرفتم تصمیم.نه یا دارم خبر که بگم نمیدونستم کردن

 ن؟حتمابر میخواستن کي یعني بود علي ولبخند چهره میدیدم دائم چشمم جلوي که چیزي تنها شدم خیره

 نم موعود روز روزموعود تا نمونده روزبیشتر چند یعني واي!!!برونه بله مراسم که شنبه پنج بعد

 بار روچند دوري ي واژه.........ودوري رفتنش بود شده حاال اما بود علي به روزرسیدن همیشه

 دمشای بود همیشگیم وهمراه میکردم قبولش باید بعد به ازین که بود اي واژه نوشتم بزرگ توذهنم

  باشیم عاشق بیشتر دوري بااین میشد وباعث توکاربود خیري

 اقات ازپنجره رفت درحیاط سمت مادربه درونداشتم بازکردن حوصله شد بلند دوباره در زنگ صداي

  دمیکر بودوگریه انداخته راپایین سرش که بود خانم زري کردم ونکاه بیرون بوددر به مشرف که

 زمین هب ناراحتي با مادرهم نزذیکترکردم پنجره خودموبه کمي میگذره بینشون چي بدونم شدم کنجکاو

  دروبست بودواخرهم دوخته چشم

 امیرعباس سمت به وختهبرافر ي چهره با شدن داخل محض به مادر رساندم پذیرایي به خودمو سریع

  رفت

  پسره؟ به گفتي چي_

  من؟_امبرعباس

 هم کلي احواله مریض کم یه کنسل،علي اخرهفته قراره درمیگه دم اومده خانم زري تو اره_مادر_

 بود سالم بدنش چهارستون دیدم امروزعلي،روتونونوایي خودم من میکنه وعذرحواهي شرمندست

  بهش يگفت چي چي همه زیرسرتوئه مطمئنم

 کردم توجیحش فقط من داره ربطي چه من به گرفته تصمیم خودش عاقل خودش علي_امیرعباس

  داره مردونگي خیلي میدونستم

  چیه دلیلش پسربگو روخواهرته داره؟اسم مردونگي_مادر

  مادو نمیشه_

 رتازس دست ها چیه بازیاتون مسخره این دلیل نفهمم من تا پسرولي.اخه میکني توچرااینطوري

  بروازحرف،زدن تفره هي حاال امیرعباس برنمیدارم

 قرارتاثیر تحت علي زد علي به اون که باحرفایي میدونستم بود کرده کارخودشو باالخره امیرعباس

 چیه من ودلت میفهمید باید علي نبود علي قلبي خواسته این بیان؟اما دیگه نبود قرار یعني پس میگیره
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 ستممیدون رابرداشتم وچادرم برگشتم اتاق به سریع ندارم رفتنش ههباجب مشکلي من میفهمید باید

  میاید حتما نمازمغرب علي،براي

  کجا_مامان

  مسجد میرم فاطمه با_

  روها قضیه وقت یه نیاري روش مادربه باشه_

  

 روفشردم درب زنگ بود مسجد به نزدیک خیلي علي خانه رفتم مسجد سمت وبه چادرموبرداشتم

  شد بیشتر اشکش بودوبادبدنم قرمز حسابي چشماش درامد جلوي خانم زري ومنظرماندم

  هست فاطمه خانم زري سالم_

  کردوگفت بغض کمي

  کنم صداش صبرکن دخترم اره_

  امد فاطمه تا ماندم منتظر اي دقیقه چند

  مسجد بروحاضرشوبریم سالم_

  وا؟؟؟چرا؟_

  قرمزه؟ چشمات توچرا نکن بروانقدرسوال_

 . بریم چادرمیام همین با نیس چیزي وگفت انداخت زمین به را نگاهش فاطمه

  رفتیم مسجد طرف به وباهم دروبست

  اینه؟ براي هم شما نمیخواد؟گریه منو.دیگه گفته علي_

 ! مریضه علي گفتم خانم سمیه به میگفت که توازکجامیدوني؟مامان_

  دارم کار باهاش بیرون یادب ازمسجد بگي میشه کردم صدات همینم واسه دیگه میدونم_

  شدوگفت مردد کمي فاطمه

  چي؟ ببینن باهاش؟دروهمسایه بزني حرف میخواي_

  اینکاروبکني؟ میتوني نیس مهم برام_

  میتونم اره： زدوگفت لبخند.فاطمه

 تمرف خلوتي کوچه به منم راصدابزند علي که گفت کوچکي ي پسربچه وبه رفت مردونه سمت به

 عرق خیس علي به کردن سالم موقع که مني بودم متعجب خودم جرات ازاینهمه دممخو ماندم ومنتظر

 ............ کوچه تواون شب اونموقع میشدم

 به دممیش خودم مدیون عمرداشتم تا اگراینکارونمیکردن اما داشتم استرس حسابي میلرزید وپام دست

  میرفت جنگ به داشت که عشقي براي که علي مثله جنگید عشق براي باید امیرمهدي قول
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 گینکردوغم پف اونم چشماي برگشتم سمتش به... وباوقار سنگین همیشه مثله قدمهاشوشنیدم صداي

 اولین من مثله درست میلرزید شدت به دستاش انداخت زمین رابه نگاهش بادیدنم معمول وطبق بود

  بودیم تنها ا تنهاي جا یه که باربود

  بپرسم نازتو سوالي یه میشه اقا علي_

  گفت اش گرفته باصداي

  بله_

  شه کنسل شنبه پنج که خواستید خودتون شما_

 نکنا من ومن انداخت راپایین سرش دوباره چشمهایم دیدن محض وبه دوخت صورتم نگرانشوبه نگاه

  گفت

  خواستم خودم بله_

  دلتون؟ ازته_

 بدجورکالفه نشست دولترکردوکنارج راکمي لبهایش نداد بودوجوابي انگارگیج کرد سکوت

  بودوتوفکر

  وگفتم شدم نزدیکش قدم چند

  چیزومیدونم همه من

  شدوگفت بلند ازجایش زده وحشت

  چیرو؟_

  رفتنتتونو جبهه_

 اب راپرکرد مشامم عطرخوشي بوي میایستاد من انقدرنزدیک باربود اولین شد نزدیکتر کمي علي

  گفت لرزون کردوباصداي نگاه بهم دبو وبرجسته درشت فاطمه چشماي مثله که چشمایي

 ؟!گفت امیرعباس_

  دادم تکان منفي نشانه رابه سرم

 ... راستش خانم لیلي_

  بردم باال هیس عالمت انگشتموبه بزني حرف نذاشتم

 ایسادمو شما پاي من اقا علي_ گفتم برگشتن وبدون وایستادم دورشدم قدمي که چند شدم رد وازکنارش

  باشما تصمیم بقیه دونیناینوب گفتم اخرش تا

  دورشدم ازکوچه سرعت به نشدم والعملش عکي دین یا جواب منتظرشنیدن

  

 نوزه قلبم شدم فاظمه امدن ومنتظر نشستم اخرصف بود اتمام روبه تقریبا نماز رسیدم که مسجد به

  مداو سمتم دیدوبه منو نماز شدن ازتموم بعد فاطمه سرازیربود ازبدنم عرق درشت هاي میکوبیدودانه
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  باهاش؟ حرف،زدي_

  اره_

  خب؟_

  خونه بریم پاشو دیگه زدم حرف هیچي_

  شم وساکت نداره من به ربطي یعني_

  همینه منظورم دقیقا

 انداخت راپایبن سرش دوباره من بادیدن بود فاطمه منتظرامدن درب جلوي علي امدیم بیرون ازمسجد

 اومده هم وزهره مهدي امیر برگشتم خانه به وعلي هازفاظم بعد،ازجداشدن کرد حرکت وجلوترازما

 تمشر تي نبود اي چاره اما نداشتم ومهموني جمع حوصله بردم پناه اتاقم به کردمو سالم ها ان به بودن

  بلندشد درواتاق صداي کشیدم موهام به ودستي کردم عوض بود شده عرق خیس که

  بفرمایید

  زد لبخند شدوبادیدنم وارد زهره

  انقدرپریشوني؟ ؟چرا مسال_

  خوبم نه_

  میشي عروس داري شیطون شده جدي علي قضیه شنیدم_

  نیس معلوم نه_

  ودروبست انداخت بیرون به نگاهي زهره

  دارم کارت بشین بیا

  کردم نگاهش وکنجکاوانه نشستم زهره کنار

 سرخ هردوشون ي هچهر چون بود دعوا انگاري میکردن پچ پچ باهم جور بد وامیرمهدي امیرعباس_

  شده چي توخبرداري روشنیدم علي اسم هم باري دوسه میشد وسفید

  گفتم زدمو راه اون به خودمو

  بدونم باید ازکجا نه_

  مطمئنم توبود به مربوط اخه_

  جان زهره خبرندارم نمیدونم من درهرصورت_

  شد،گفت بلند ناامیدانه زهره

  بخوریم شام بیا پس_

 هم با زیاد وامیرعباس امیرمهدي انشب رفتن وامیرمهدي زهره ازشام وبعد یمخورد هم ودور شام

 هچ بودیم هم بیشترشبیه وامیرمهدي من شده بحث بینشون بود معلوم زهره قول وبه نمیشدن همکالم
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 امیرعباس اما بابا شبیه درست پذیر وانعطاف واروم ساکت هردو اخالق ازلحاظ وچه چهره ازلحاظ

 امیرمهدي منو اما روبود وسفید روشن مامان شبیه هم ازنظرچهره بود صبر وبي وخ تند داشت فرق

  داشتیم ومجعدي تیره وموهاي بودیم هردوسبزه

  تربود امین وبرایم داشتم دوست جوردیگه ویه امیرمهدي همیشه من همین براي

  

 نانز نفس نفس بارهدو خانم زري رفتم بیرون ازدر نخورده خورده وصبحانه شدم بیدار عجله با صبح

  امد مي ما خانه سمت به

  خانم زري سالم_

  گلم عروس ماه روي به سالم_

  گرفت ام خنده زیادش ازهیجان بودن انداخته گل بدجوري هایش نه وگو بود شادوبشاش اش چهره

 ! شده چیزي_

 دهش بهتر حالش علي بگم مامانت به اومدم ودرجریاني کاري اصل توکه ببینم مامانتو اومدم مادر نه_

  سرجاش روبزاره شنبه پنج قرار میشه واگه

  کرده قبول حرفمو علي فهمیدم دراوردم بال ازخوشحالي

  شده دیرم خیلي برم من اجازتون با شدن خوب اقا علي خداروشکرکه_

  برو قدوباالت بروقوربون_

 چي همه باالخره نمیگنجیدم خودم توپوست ازخوشحالي میکرد تماشا دررفتنمو جلوي خانم زري

 کرتش شکرت خدایا واي میرسیدیم هم به شنبه پنج باالخره انتظار ازاینهمه بعد بودومنوعلي قطعي

 باعلي تصورزندگي رویاهام بافتن به کردم شروع میزدم قدم که درحالي کردي حاجتموبراورده که

 دمنمیوم بیرون یرینفکرش ازاینهمه هم لحظه یه حتي داشتیم باهم که شیریني وزندگي هامون بچه

 شدم اهامروی غرق ودوباره دادم تکیه پشتي ي شیشه به سرمو منتظرماندم نشستمو اتوبوس توایستگاه

 زفکرما شیرینه معشوق با قدروصال چه بود ترین شیرین برام لحظه این وانتظار عاشقي سال چند بعد

 ) هجر ي نامه شد وطي است وصل شب(افتام حافظ شعراي یاد

  کنید کمکم یشهم ابجي_

  میکرد نگاهم بودومنتظر نشسته ویلچیر روي جواني مرد اورد منوازرویابیرون صدا

  من؟؟؟_

  نبود اینجا کسي ببخشیدا بله_

 وندگرگ دلم صحنه اون بودازدیدن شده قطع ازران ازپاهاش یکي رفتم سمتش به شدمو بلند باتردید

  بدم هولش کردم گذاشتموسعي ویچیر پشت دستمو شد

  اونورخیابون برم میخوام_

  چشم_
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 فلج هم شدست یه بیچاره فهمیدم کنم کمکش متوانستم وکندي سختي وبه داشت درشتي هیکل پسرجوان

 یدوشروعمیکش ممتد بوق راننده یه هرحرکتمون با شدیم خیابان وارد بده ویلچیروتکون نمیتونه که شده

 دمدرکر وازخیابان پسرحوان شده که اي دبختيهرب به چیکارکنم نمیدونستم میکرد دادن دشنام به

  نشستم کنارش بود بریده نفسم که ودرحالي

  شدید اذیت ببخشید_

  بود مظلوم نهایت بي چشماش نیومد دلم اما واقعا بگم میخواستم

  کردین؟ تصادف شما!!! بابا نه_

  صدام خمپاره به خوردم اره_ زدوگفت لبخندي پسرجوان

 توسرم خورد پتک مثله جنگ اسم ناگهان بود کرده اینکاروباهاش نگوج بود ازحانبازا پس

 وپاي،پسرحوون دست روي نگاهم...خدایا واي......... امیرعباس حرفاي... ازدواج...علي...جنگ

  الل زبونم نه خدایا واي............میشد اینطوري هم علي اگه موند ثابت

  

 وبه همیکن وخون عاشق دل تا چند نمیفهمید بود حمير بي زبونش نبود منوحالیش زبون که جنگ ولي

 ......  االن بودم شیرینم رویاهاي غرق تااالن که مني روزمیندازه این

  کردم؟ خوبه؟ناراحتتون حالتون_

  برم من اجازتون با نه_

  

 ازاونيتر توضعیف دیدي میگفت بهم ندایي میریخت محابا بي اشکهایم دورشدم ازپسرجوان قدمي چند

 نکرده خدایي که ازروزي واي افتادي روز این به ازحوونا یکي توبادیدن کني مقاومت که ستيه

 ......... علي

 تا هستم شما پاي من( افتادم علي به دیشبم حرف یاد فکراکنم ازین نمیخواست دلم بدشد حالم

 تخابروان ليع نباید کردي انتخاب راهو این چرا انقدرضعیفي توکه گفت تووجودم ندایي باز)اخرش

 شناخته وبتوروخ امیرعباس توخیابون میومد بند نفست داشت بنداز پیشت دقیقه چند به نگاه یه میکرد

  شو علي خیال بي بود

 يب زندگي یا عشق یا نمیتونم نه واي نداره معني زندگي که علي بدون نمیشه هم علي بدون نه نه واي

 توضعیغي ولي زد صدا منو درونم نداي دوباره...يول عشق معلومه خب... کنم انتخاب کدومو دردسر

  خیلي ضعیف خیلي

 شتپ وبه شدم زده خجالت برگشت سمتم به مردم نگله. نیستم ضعیف من زدم داد خودم با شدم کالفه

  کردم سرنگاه

 دوباره کنه کمکش راه ادامه کسي تا منتظربود هنوز اون بودم شده دور ازپسرجوان قدمي صد

  رسوندم هشبرگشتموخودموب

  میکنم کمکتون من کجاس مسیرتون_
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  ممنون نمیتونین شما_

  بتونم باید_

  سردرنیاوردوگفت ازحرفام پسرجوان

  دانشگاه_

  افتادیم راه به دانشگاه طرف وهردوبه کردم کمکش دوباره مسیربودیم هم پس شدم خوشحال

  

  میخونید؟ اي رشته چه شما_

  چي؟ شما ادبیات من_

 ريپرستا منم_

  خوبي ي رشته چه_

  کردین؟؟ ازدواج شما ممنون_

  کنه قبولم شرایط بااین حاضره کي نه_

  نکرده؟ وقبول داشتین رودوست کسي شما یعني_ لرزوند تنمو بازحرفش کردم ویلچیرومتوقف

  زندگیش دنبال رفت اونم برو گفتم شه بدبخت نخواستم ازجانبازیم بعد اره_

  کردین؟ تحمل چجوري_

  ابجي کردم خدامعامله با ما_

  نیس؟ پشیمون خبردارین ازش_

  نه یا پشیمونه نمیدونم اما کرده ازدواج تازه اره_

 با خداشون قول به اما سوخت حالش به دلم...... اینم نامزد پس دراوردم حرکت ویلجیروبه دوباره

 پسر بعدي کالس تاشروع ماندم منتظر بود گذشته اولم کالس رسیدیم دانشگاه به بود کرده خدامعامله

 خدایا اومد کمکش به ازدوستاش یکي وازونجا رسوندم خودش کالس به بود جواد اسمش که هم جوان

 در،بزرگانق هنوز.میکردم بیشترفکر باید شاید بافیم رویا ارج اونم داشت حکمتي چه بااون من اشنایي

  زدم و حرف اون علي به کردم اشتباه نبودم وجوونمرد

  نمیشد اونم بدون اخه

  کارکنم؟؟؟؟ چه من خدایا

  

 که بود انصافي بي واقعا نیامدم بیرون علي وخیال ازفکر هم لحظه یه بودم تودانشگاه که غروب تا

 هاگ نمیشد دور چشمم ازجلوي ووضعیتش پسرجوان چهره روزمیفتادم این به امیدوسرخوشي تواوج

  نامردیه خیلي این نه خدایا واي چي روزمیفتاد این به وتنومند زیبا اندام بااون علي
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  بود وناراحت عصبي معمول طبق اتاق،بروم به کرد اشاره دید تامنو امیرعباس برگشتم خونه به

  داداش؟ شده چي_

  رو؟؟؟ قضیه گفته بهت علي_

  فهمیدم خودم داداش نه_

  ازکجا؟_

  مگه؟ شده چي حاال شنیدم حرفاتونو دیدمتون توخیابون اونروز_

  میداد ازار جوري بد ذهنشو چیزي شدانگاري خیره بیرون وبه رفت پنجره سمت به عباس امیر

  چیکارمیکني؟ داري میفهمي تو_

  میکرد بیشترش امیرعباسم بود خون دلم خودم کم خدایا واي

  داداش کاري چه_

  زد زانو پام وجلوي اومد سمتم به امیرعباس

 داغه خیلي کلش علي این!!! زود خیلي میریم اریمد منوعلي نیس شوخي ؟؟خواهرگلم؟جنگ لیلي_

  ازجیبش کاغذي تکه(داداشم کن نگاه دشمن تودله میره میدونم وایسه عقبا نمیتونه میدونم

 واقع بیرحمه همینقدر جنگ! کن گوش نریز اشک! ناممه وصیت این)گرفت صورتم دراوردوجلوي

 ......... و مابریم ممکنه باش بین

 وصیت چرا اخه بود تارکرده را ام دیده اشکایم بدهد ادامه نمیخواستم گذاشتم انشده روي را دستانم

  کشید موهایم روي را دستش امیرعباس گذاشتم امیرعباس پاهاي رو وسرم نشستم زمین روي!!! نامه

  بشه چي سرنوشتش نیس معلوم علي لیلي باش فکرایندت باش عاقل توروخدا دلم عزیز_

  بخونید درس بمونید میخواد مهندسم دکتر مملکت این خدا نرید؟به نمیشه_

 نرید توروخدا داداش توروخدا_ شد پراشک امیرعباس چشمان کردم نگاه بهش التماس با شدمو بلند

  میشه درست چي همه نرید اگه

  داد تکان منفي عالمت سرشوبه شد سرازیر امیرعباس ازچشمان اشکي قطره

 داري بفهم بکن فکراتو خوب بشي عمربیوه یه نمیخوام اما علي براي درمیره جونم من لیلي_

  چیکارمیکني

 من رفتن با هم علي اگه نامزدش ازرفتن بود قدرافسرده چه توذهنم اومد دوباره پسرجوان ي چهره

 نگاه امیرعباس چشماي به میجنگید من امثال خاطر به علي بود نامردي نهایت این میشد اینطوري

  بود پرازغمونگراني کردم

  بزارم تنهاش نامردي میره من امثال براي علي داداش_

 ! لیلي؟ چي یعني_

  نامردیه خدا به بگذرم ازعلي نمیتونم فکرکردم خیلي من داداش_
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  کوبید روزمین نامشو وصیت عصبانیت با امیرعباس

  توعلي به لعنت_

 چطور باشم پشتتون ممیخوا شما مثه منم دلمونلرزون حسین توروامام تصمیموگرفتم من داداش_

  منومیگیري وجلوي معتقدي خودت

  داد گریه به جاشو امیرعباس عصبانیت

  مغرورومیدیدم امیرعباس اشک باربود اولین کنم تحمل تونستم نمي

  کردیم وهردوگریه گرفتم توبغل سرشو نیاوردمو طاقت داداش نکن گریه_

  

  گفت لرزون صدایي وبا گرفت صورتم ناردوتادستاشوک کشیدو بیرون سرموازتواغوشش عباس امیر

  مطمئني؟_

  نمک کنترلشون ونمیتوانیتم میریخت همچنان هایم اشک کردم بازوبسته مثبت عالمت به چشمامو

  لیلي؟ فهمیدي وایسي باید اخرش تا بله گفتي اگه_

  داداش اره_

 اما مبود گرفته شده انجام وتوعمل سریع خیلي که تصمیمي موندمو من شدورفت ازجابلند امیرعباس

 .... بودم راهموپیداکرده شاید میکردم سبکي احساس بود بهتر حالم

 وصلت ازاین محل کل کردیم وتمیزوگردگیري خانه تمام ومادر زهره کمک با رسید ازراه شنبه پنج

 یاطوح میریختن توحوض دسته ودسته مراسم هاي میوه بودن کاروگرفته جاي.یه وهرکدوم خبرداشتن

 باصفاي تخت تمیرکردن مشغول پدربودودیگري باغ به دادن اب مشغول یکي وجارومیکردن واب

 دلنوازي بدجوري پنجره کنار هاي شمعدوني ورنگ بود راپرکرده خانه همه گالب عطر بوي حیاط

 وسایلو کشیده تادوراتاق وتمیزدور سفید شده ملحفه بودپتوهاي شده تمیزوگردگیري هم اتاق میکرد

  بودن شده چیده زمین وير پذیرایي

 ،یاسازگلهاي پربود که چادري رابا رنگم سفید زیباي روسري رفتم اتاقم به بود تموم کارا تقریبا

  سرکردم سفیدوصورتي

  خدایا محمد واله محمد علي صل اللهم：شد اتاق وارد داشت دردست اسپند که حالي در خانم مریم

  رماد شدي ماه قرص عین به به کن بدودور چشم

  ممنون_

  ببیننت هم بقیه بیرون بیا بیا_

 زد کمرنگي دیدولبخند منو که بود نفري اولین امیرعباس رفتم بیرون ازاتاق خانم مریم همراه

 وقت خیلي بااینکه نداشتم بهتري حال خودمم داره وواهمه ترس هنوزم تودلش میدونستم

 خالي بدجور دلمو ته چیزي یه نگارنبودا خوب خیلي حالم اما رومیکشیدم روزي بودانتظارچنین

 تشدونتوانس جمع درچشمانش اشک مادرم کرد خوشبختي صورتموبوسیدوارزوي بادیدنم پدر میکرد
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 وعمه عمو همراه به فاطمه مادرش یعني علي خانواده دراومد صدا دربه زنگ باالخره بزند حرفي

 مثله دلم میکرد ایفا شبزرگ اوراعموي ونقش بود.کرده فوت علي پدر شدن حیاط وارد هاش

 ودراخر میکردن پرسي احوال من خانواده وبا میشدن وارد یکي یکي مهمانها میجوشید سیروسرکه

  میکردن انتخاب نشستن روبراي اي گوشه وهرکدام میگفتن ماشاالیي من بادیدن

 دهدی صورتش روي عرق هاي دانه معمول وطبق داشت تن به سفید پیرهن با مشکي وشلوار کت علي

 ونهخ قیمت شدن متداول هاي صحبت مشغول هم بقیه انداخت راپایین وسرش نشست رویم روبه میشد

 انداخت من به نگاهي زیرچشمي ناگهان جنگ اسم بااوردن مهمترجنگ وازهمه شاهنشاه ورژیم ونان

  ممیکرد حس را مستقیمش نگاه باربود بوداولین یکي خوردانگارفکرهردومون گره درهم نگاههایمان

 زهما که نبود انصاف بودخدایا شده ازجاکنده نگاهش بایه دلم که مني شدم بودوازجابلند شده داغ تنم

  جداشیم

  امد نهاشپزخا به سرم پشت فاطمه کشیدم عمیق نفس تا وچند کردم باز رو.پنجره رفتم.اشپزخانه.به 

  سربزنم بهت.شده بد حالت اینکه مثه گفت خوبي؟علي لیلي_

  ت؟گف علي چي_

  خوبي؟ حاال اره_

  ببرم من هاروبریزي چایي میشه خوبم_

  عزیزم اره_

  هاامد میوه براي،بردن هم زهره شد ها چایي ریختن مشغول فاطمه

  ؟ پس لیلي شد چي_

  میریزه چایي داره فاطمه شد بد حالم من_

  چرا_

  رومیارم چایي االن نباش نگران نمیدونم_

 میکردم روحس علي نگاه سنگیني بردم اتاق به لرزون دستاي اروب چایي سیني ومنم رفت زهره

 وبه برداشت نگاهشو اونم خوبم که فهموندم بهش مهمونا به لبخندم با نه یا خوبه حالم ببینه میخواست

 متمو شهید وجووناي جنگ بحث خداروشکر ونشستم کردم هاروتعارف چایي یکي یکي دوخت زمین

  کردوگفت راصاف صدایش علي عمو بود.شده

  مطلب سراصل بریم بدین اجازه اگه مشهدي اقا حاج خب_

  بفرمایید اختیارید صاحب_

  خیرو وصلت این براي شدیم جمع اینجا ما همه_

 بتصح وشیربها مهریه تعیین درباره بدونین صالح شما اگه دوتاجوون این دادن سروسامون شاهللا ان

  کنیم
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 نظر تا چهارده همون زهره عروسم ي مهریه مثله هم مهریه منداری رسم شیربها ما اقا حاج راستش_

 رفت بتونن راحت تا بشه خونده محرمیتشون صیغه امشب بهتره جوونم دوتا این درباره ماست

  وامدکنن

  وگفت انداخت علي به نگاهي علي عموي

  اقا علي قبوله_

  بگن اقا حاج هرچي_

  له؟قبو چي شما خانم عروس_ کردوگفت من به ونگاهي

  گفتم لرزون صداي با شدم اب ازخجالت

  بگن بزرگترا هرچي_

 دنکر پخش وشیریني زدن دست همه فرستادن ازصلوات شدوبعد بلند ها صلوات صداي حرفم بااین

 یا باشم خوشحال نمیدونستم شدن ازدواجمون وشروط مهریه نوشتن مشغول هم وبابا علي عموي

 گرفته کمي نه امیرعباس اما بودمیحندید خوشحال حسابي يانگار کردم نگاه علي چهره به ناراحت

 علي منو علي عموي مهریه ازنوشتن بودبعد.کرده گرم تودستش خوري میوه چاقوي رابا بودوسرش

 کنارش نزدیک حد این باربودتا اولین شد صیغه خوندن ومشغول نشستیم کنارهم هردو زد روصدا

 زدن حرف مشغول وهمه رابوسید کردورویم رادستمانگشتر مادرعلي صیغه ازخوندن بعد میشستم

 به ماا فکرمیکردیم چیز یه به جفتمون خیرهانگار زمین وبه بودیم نشسته هم کنار هنوز منوعلي. شدن

  امدوگفت جلو اش همیشگي شیطنت با خانم مریم. نمیاوردیم هم روي

 مثال بینمب توباغ برید یدپاش پاشید نمیکنه نصیبتون چیزي که قالي گل میکنید ونگاه فرش چرا_

  نیس حواسش تاکسي پاشید نامزدیدا

  امد سرم پشت هم شدموعلي بلند جلوتر من زدیم دولبخند هر

 توذهنم یدفهم سرم ازپشت علي انگاري بزرگ یا کنم وانتخا کوچیک باغ نمیدونستم رسیدم که حیاط.به

  کوچیک باغ_ میگذره چي

  باغرور سرباالو نبود خجالتي علي اون اصال میکرد اهمنگ خندون چشماني با برگشتم سمتش به

  ازکجافهمیدید؟_

  دیگه خب_

  ایستاد سرم پشت وعلي نشستم تاب روي رفتیم کوچیک باغ به هم با

  بدم؟ هولت میخواي_

  ریا وبي صمیمي خوردم جا ازلحنش

  اره_
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 تمنتونس شد مور مور متن دستش ازگرماي داد جلوهل منوبه ضربه یه وبا گذاشت کمرم دستشوپشت

 وعلي علي این بین قدرفرق چه خدایا ایستاد رویم روبه جلواومدو شدم بلند وازتاب بیارم طاقت

  بود پیش دودقیقه

 خیلي باورش بودیم وشوهر زن حاال سال همه این بعد پرازغوغا تودلمون هردو بود خیره بهم هنوز

 اما محرومیت حیاهمیشه همیشه الود گناه اهازنگ ترس.همیشه دوري همیشه فاصله همیشه بود سخت

 برورویي خوش پسر بودهمین علي من به ترازهمه محرم االن بود.شده برداشته ها پرده اون تمام االن

 نهردومو توچشماي اشک حلقه همینطور منم شد خیره نگاهم به امد جلوتر علي بود ایستاده جلویم که

 بود.بهش نگاهم هنوزم راگرفتم بازوانش دور بردم راباال انمدست دراومد لرزه به هایم وچانه بست نقش

 هب جوري چه نفهمیدم میشدیم سیراب حاال قراري بي سال اینهمه از بعد که بودیم تشنه عاشق دوتا

 خداروبه میشدم سیراب سیراب داشتم انگار گرفت وجودمو همه تنش گرماي رفتم اغوشش

 متمو همینجا دنبا کاش خدایا کنم محروم لحظه ازایل خودمو میتونستم مگه شکرکردم خاظرتصمیمم

 .........  فشارمیدادیم.هم تواغوش همدیگرو ومحکتر میکردیم هردوگریه میشد

 .....  قدربدونیم همه کاش بود زندگیم شب بهترین این

  

  نشاند وکنارخودش کشید عمیقي کردونفس جدا ازاغوشش منو

  میشدم دیرونه نمیشد اگه_

 ختس حاال افتادم.مسئله اون یاد سربزنگاه دوباره اما بدجورمیلرزید دلم کردم نگاه گرمش چشماي به

 غم بودن معلوم برگشتش که سفري اوتم باشم منتظرجدایي حاال کردم تجربه اغوششو که مني تربود

  خانومم شد چي_ نشست توچشمام

  کنم ناراحتش نمیخواستم

  هیچي_

  گرفت رادردست دستانم زدو لبخند علي

  بگیم ازاینده بیا_

  بگیم خب_

 میده رو.خونواده خرج هم که هست هم بابا زعفرون زمیناي معلوم وحقوقم معلمم میدوني منکه_

  ازشغلم این منه خرج کمک.هم

  بازاره دار مغازه که پدرمم کارمیشم مشغول پرستارمو خانم که بگم؟منم من حاال_

  همینجا مثه ودلباز بزرگ میگیریم خونه یه میریم_

  پرازماهي حوضشم میکنیم شمعدوني پرازگل توشم! موافقم_

  بابات پیش حجره که هاهم ازظهر بعد مدرسه میرم ها صبح منم_

  وخونه بیمارستان منم عالي_
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  پختي چي برام شما میام که شب_

  میکنم دونفرحساب شمارم عال فرد سبزي قرمه_

  شدوگفت شاکي علي

  نمیخوره داداشت اون که نه چي یعني_

  سراومد ازپشت صدایي

  گذشت ازپل خرت علي!بگینا ازمابد منه؟قرارنشد غیبت_

  وخوشحال خندان اش چهره بود امیرعباس

  سرورید شما بابا نه_

  غیبت بسه شام بیاید پاشید_

  چشم چشم_

  شد خیره چشمانم به دوباره وعلي رفت امیرعباس

  دارم دوست خیلي که بدون ینمتتنهابب نتونم اخرشب تا شاید لیلي_

 یشدنم شام وقت وقت هیچ میخواست دلم بشم غرق تورویاهام میخواست دلم شد بوسیدوازجابلند سرمو

 تنم تمام دستش ازتماس میداد انرژي بهم چشماش بودوبا وجودم گرماي وجودش میموند کنارم وعلي

  کنم وخوشحالي بدوم تهران تا نستممیتو داشتم که اي انرژي با درازکشیدم ها چمن روي میلرزید

  

  عاشق عمیقا بار یک ها آدم

  بدهند؛ دست از را خود چیز همه که ترسند نمی بار یک فقط چون!!! شوند می

  

  بار، یک همان از بعد اما

  

  شوند می عمیق آنقدر ها ترس

  

 ...  ایستد می دور دیگر عشق که

 زهره نمیرسید صدا به صدا اصال که بود زیاد خندب وبگو سروصدا صداي انقدر شدم خانه وارد

  گفت وفاطمه زدن چشمک هردوبهم باورودم بودن سبزي،ها چیدن مشغول وفاطمه

  خبر؟ چه_

  گرفتم جانبي به حق ي قیافه
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  خبر؟ چه چي_

  برگشت وسفید سرخ داداشم کردي چه_

  شام یرشدد بکن کارتو حرفا این جاي به_ کردم اخم وبهشون کشیدم بلندي هیس

 ليع رفتم بیرون سفره انداختن براي ازاشپزخانه ازونا شاکي ومنم خنده زیر زدن هردو وفاطمه زهره

  شد بلند دردستم سفره دیدن محض به

  کنم کمکتون بزارید_

  ممنون خیلي_

  میکرد نچ نچ هم پشت بود ماجرا گر نظاره که امیرغباس

  اقا علي حد چه تا ذلیلي زن_

  بخور وت میوه شما_

  امیرعباس نزار پسرمون سر.سربه：بابا

  چي ما پس پسرترن شد نشده هیچي هنوز_امیرعباس

  ما واسه داري خود جاي شماهم_بابا

  امیر نبودي حسود که تو_امیرمهدي

  دیگه روزگاره بد_امیرعباس

  بیار برنجارو کن کمک پاشو داداش حرفا ابن جاي به_

 تهدید شانهن به رفتن موقع امیرعباس کارمیکنم میرم تسلیم من بابا ام دشمن شد ایشونم بیا_امیرعباس

 گفت علي اوردوروبه باال را انگشتش

  تودارم واسه من_

 ي حلقه به را نگاهم گاهي هرازچند گذروندم عمرمو شباي ازبهترین یکي خوردیم هم دور وهمه شام

 ها بدي به که بودم کرده عهد خودم با میشدم وابسته علي به وبیشتر انداختم مي دستم رنگ ظالیي

 اي نيونگرا.دلشوره تااین میشد تموم جنگ این میشد چي خدا اي ببرم لذت اززندگي وفعال نکنم فکر

 اراخب به دادن وگوش رادیو پیچ بازکردن بود شده کارم هرروز بست مي بر رخت هم داشتم دلم ته که

  بودم شدنش تمام منتظر امیدوار میلرزیدوگاهي تنم گاهي جنگ

 بیهوش وازخستگي رفتم اتاق به وشستنشون ها ظرف اوري ازجمع بعد رفتن همگي مهمانها باالخره

  شدم

  

 منم ندیدیم همدیگرو امدودیگه خانمان به شام علي یکبار فقظ هفته یه تواین گذشت ماجرا از.هفته یه

 میکردن مشهدومنتقل ايه ازمجروح خیلي بود جنگ وقتي از بودم.ودانشگاه درس گرفتار حسابي

 لوغش حسابي سرمو مسائل واین میکردیم رسیدگي بهشون باید نیروما کمبود خاطر وبه بیمارستان
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 شب هشنب پنج همگي گرفت تصمبم بود غالمرضا اقا اسمش که علي عموي پیشنهاد به پدر بود کرده

 هرظ حوالي شدم وسایل ندید تدارک مشغول شنبه پنج ازصبح منم باشیم هم ودور بریم بزرگ باغ به

  دررفتم جلوي چادر وبدون باشد امیرعباس کردم فکر اومد در زنگ صداي

  افتاد علي معصوم چهره به چشمم در بابازکردن

  شمایید سالم_

  رفت.درهم هایش واخم حورد جا کمي بلیزوشلوار با بادیدنم علي

  باشه امیرعباس فکرکردم ببخشید_

  رونبی میومدي اینطوري نباید_

 پنجره.سرشوباالبردنگاهي،به کردوسپس من به نگاهي علي رفتم درکنار وازجلوي.انداختم پایین سرمو

  رفتیم کوچیک باغ وبه بدوم کرد ومحبورم وگرفت روکردودستم.روبه.همسایه هاي

  میکني اینجوري چته؟چرا_

  بود پنجره پشت اقا حبیب پسر بگم چي تو به من اخه_

  سرمه يروسر منکه باشه خب_

  کرد وبلیزم شلوار به اي اشاره علي

  چي اینا_

  برگرداند.ورویش

  روتوبرگردون ببخشید خب.خیله_

 دش خونه وارد بود کوچیک باغ به مشرف که اتاقم شرقي وازپنجره برگردوند طرف رابه رویش علي

  داد بهم وچادرمو

  بودید نگفته خوبه باالرفتنتونم ازدیوار_

  یاطتوح بریم دیگه خب_

 که باربود اولین بردم اتاق به خودم روهمراه علي من کردیم وعلیک سالم همه وبا شدیم حیاط وارد

  مبامد اتاقم به علي

  طبیعت رنگ سبز رنگ_

  خوبه سلیقم_

  عالي اره_

 نگاهشو تاب بودم بدتر من اما بود خجالت اثر توچشماش هنوزم نشست رویم روبه تخت روي علي

  میرفت پیش کند میلرزیدولحظاتم تنم تمام مومیگرفتدست وقتي نداشتم

  شنیدي؟ الخالقین احسن هللا فتبارک_
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   میشه؟ من شامل_

  تومیشه شامل فقط اره_

  نیستم زیبا هم خیلي ولي داري لطف تو_

  زیباتریني من براي_

  میخندید چشماش کردم نگاه بهش

  توهم_

 همیشه...... وگرم ارام میکنم حس دستشو جاي زمهنو کشید ام گونه روي واروم راباالبرد دستش

 یه لهمث نگاهش نفوذ قدرت میبرد چشمه لب وتا میکرد وتشنه ادم کنه دیوونم کاراش بااین داشت عادت

  نمیکني نگام چرا_ بود برنده تیز تیغ

  نمیارم ظاقت_

  ؟ چي نمیاري طاقت_

  بمونم محروم وازت کنم نگاهت_

  رابازکردوگفت دستانش

  بیا بموني محروم رارنیسق_

 فقظ ودمب مطمئن چون کنم نگاه بهش میتونستم بهتر بودم تواغوشش وقتي گرفتم جا توبغلش دوباره

  وبس خودمه آن از وجودش وفقط

  علي؟_

  علي؟ جان_

  دارمت که خوشحالم خیلي من_

  شیدک چي مجنون همیفهم که منه قلب این فقط میدوني هستي لیلي خود واقعا تو!!! لیلي بیشتر من_

 کشید چي مجنون_ 

  قدربده چه نمیدوني واي دوري درد_

  گفتم میامدم بیرون ازاغوشش که درحالي

  دورنبودیم ازهم ماکه_

 اگر نمنمیدو میکرد دیوونه تومنو به کردن نگاه لیلي میدوني دوربودیم یعني نبودي من تومال وقتي_

  میومد سرم به چي نمیکردي قبول شرطو وتواون نمیشد

 کنم فکر حتي بهش نمیخواست دلم ومباورداصال مهم شرط اون اسم ازنامزدي بعد بود بار اولین

  نزن حرف ازشرط لطفا_ کردموگفتم نگاه بهش ملتمسانه

 ......... دیریازود ولي چشم_
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 کردم دور ازش شدوخودمو سرازیر ازچشمام اشک نداشتم شنیدنشو طاقت حتي کردم قطع حرفشو

 .  کشیدم دراز تتخ وروي

  جلواورذ گوشم نزدیکي تا وصورتشو کشید بازوانم روي دستشو

  ونیمبیشتربم نیس درست بیرون بریم شو بلند کن پاکشون پاشو میبینم اشکتو میشم دیوونه_

  توبرو نمیام من_

  کن رحم من قلب این وبه بیا زود ولي میلته هرطور_

  برگشتم سمتش به درنرسیده به وهنوز دورشده تازتخ دوقدم کردم حساب شد بلند ازتخت علي

  نري؟ نمیشه_

  کردم تازه داغشو حرفم بااین انگار انداخت پایین را سرش علي میریخت ازچشمانم اشک هنوزم

 یختمر اشک کردمو خالي تونستم تا خودمو ازرفتنش بعد رفت دادوازاتاق تکان منفي عالمت به سرشو

 النروتاا ارزو چندتا بود رحم بي جنگ انقدراین چرا میرفت علي ایدب چرا بود سرنوشتي چه این اخه

 .........  خدایا بود.داده باد.وبه بود کرده خاک

  دید منو که بود نفري اولین امیرعباس بدم ازشانس رفتم بیرون.کرده قرمزوپف چشمان با

  کردي گریه چرا_

  هیچي_

  شد؟ حرفت باعلي_

  نه_

  چي پس_

  قراره چه از قضیه خبردارشد دارم معني نگاه دیدن وبا فرورفت فکر هب کمي امیرعباس

  داستان خوبه جاهاي رسیدید پس نگو پکره هم اقا اون دیدم_

  میبیني اینظوري که ؟خوشحالي میزني طعنه_

  گفت کالفگي وبا کشید صورتش به ودستي رفت توهم اخماش امیرعباس

  نباز ودتوخ پس جنگي این ازشیرزناي کي یه توهم لیلي باش قوي گفتم بهت نکن فکر انقدرکوچیک_

 بودم ويق باید وایمیستادم عشقم پاي باید من میگفت راست داد قلب قوت بهم حرفاش رفت غباس امیر

  میبودم بایدشیرزن

 گجن خبرهاي به دادن گوش بودومشغول نشسته مبل روي علي بخندم کردم وسعي کردم پاک اشکامو

 دختر هی نه داشت نیاز حامي یه.به علي میشدم وشکننده ضعیف نباید باشم بین واقع دادم قول خودم به

 سپ گذاشتم قدم توش که بود راهي کردم قبول خودم که بود کاري بکنه دوبرابر هاشو غصه که لوس

  میشکستم نباید

  گرفتم جلوورادیوروازش رفتم
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  باش من کنار االن همرو میبیني ازنزدیک زود خیلي_

  خانمم چشم_

  بخوري انگشتاتم که کردم درست دبشي چایي باغ بریم پاشو_

  دیگه کرد درست مادر که اي چایي منظورت_

  پاشو نداریم مامان منو_

  رفتیم باغ به علي همراه

  داد دستم وچیدوبه باغ هاي گل از یکي علي

  مجنون ازطرف اینم لیلي بیا_

  نکنه درد مجنون دست_

  چیه بچه چهارتا درمورد نظرت لیلي_

  کمه نظرم به_

  کمه؟؟_

  خبره؟.بچه؟؟؟چه چهارتا علي خوبه حالت_

  وگفت گرفت حانبي به حق قیافه علي

  باشم گفته میاد بدم سکوت از من وکورباشه سوت نباید خونه نظرم به_

  خوبه دوتا زیاده چهارتا ولي باشه_

  دیگه دوتاي ي عالوه به تا دو_

  رفت فکر یدوبهکش دراز چمن روي علي

  اي بچه فکر تو_

  نه_

  چي؟ پس_

  بگم؟ نمیشي ناراحت_

   بگو نه_

  ببینم هامو بچه روزي میتونم ببینم که اینم توفکر_

 زجاا علي وشکست افتاد بود تودستم که اي شیشه شدولیوان خالي دلم ته کرد دیوونم حرفاش باز

  لیلي؟ شد چي_ اومد سمتم پریدوبه

  زالل اب مثله بود وارام مهربان داشتم صورتودوست این قدر چه کردم نگاهش گریون باچشماني

 ) مملکتي این ازشیرزناي تویکي لیلي قوي،باش(پیچید توگوشم امیرغباس صداي
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 ) باشم قوي باید(بوسیدم صورتشو زدمو لبخند میکرد نگاهم نگران همچنان علي

  خوبه حالم_

  شکوندي لیوانوچرا_

  میخوریم چایي لیوان توهمین جفتمون بود اضافه_

 داشتم شادي روزاي قدر چه من ذره یه میخورد خودش ذره یه دستش ودادم ریختم تولیوان رو چایي

 ... نیستن دیگه که میدونیم وقتي خوبو قدرلحظات ادما ما چرا

 کینزد قدربهم وچه بودیم شده بیشتروابسته جدیدا قدر چه شد پیداش دور از زنان قدم عباس امیر 

  قیهب نه من براي فقط شدالبته نمي چیزي،دیده دیگه وسرسخت اخمو عباس امیر ازون بودیم ترازقبل

  خبر چه وداماد برعروس سالم_

  زد پررنگي ولبخند برگشت صدا طرف به علي

  داداش سالم_

  نشستن هم وکنار زدن دستاشونوبهم وعلي امیرغباس

  داداش؟ بریزم چایي_

  بله_

  دستش دادم ریختمو چایي اسعب امیر براي

  میگذره خوش مشترک زندگي ذلیل زن علي داداش خب_

  باتیرمیزني سایمونو شیم رد ازکنارشما ماکه مشترک زندگي کدوم_

  بیاد دستت کارباید حساب دیگه خواهر دونه یه باالخره_

  بله بله_

  گفت علي وبهر جدي لحن با شدبعد چاییش خوردن زدومشغول چشمک من روبه عباس امیر

  علي سراغتومیگرفت مهدوي اقا حاج_

  ندهد ادامه که فهموند عباس به کردوبااشاره نگاه من به دستپاچه علي

  پیشش میرم حاال_

  انداخت پایین کردوسرشو من به مشکوکي نگاه امیرعباس

  گفتم کردمو علي روبه

  میکنین؟ بارهم اشاره که شده چي_

  خانوم هیچي_

  چیه کارش ومیدونم رومیشناسم مهدوي اقا حاج منم خوبه میکنید شارها چرابهم پس_
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  خانمم نشي توناراحت میخوایم فقط ما_

  میندازید تودلم ووال بیشترهول میکنید نگرانم بیشتر شما میشم ناراحت کاراتون بااین من_

  نمیزنیم حرف جلوت که توییم فکر به فقط ما：امیرعباس

  امیرعباس نیستم بچه من_

  اي توبچه گفت کي_

  نزار سرش سربه امیرعباس_علي

  شدموگفتم ازجابلند شاکي

  نمیرفتین بودین فکر به اگه شما_

 ارومم ممیکرد تلقین خودم انگاربه شدم میذاشتم سرشون.سربه الکي چرا نمیدونم رفتم حیاط طرف وبه

  زد دورداد مونازه عباس امیر داد مي ازارم بدجور اصلي وواقعیت نداشت واقعیت واین

  همینه حرفت هم خونه در پشت بیان ها عراقي اگه_

  داره حق عباس کن ولش_علي

 .... چرا وعباس علي چرا اما درست هم خیلي بود درست حرفش

  

  تگف غرغرکنان داشت دردست سنگیني سبد که درحالي زهره شدم حیاط وارد اشک پراز چشماني با

  مببری اینو کن کمک بیا لیلي واي_

  بردم پناه اتاق وبه خونه تو رفتم حرفش به توجه بي

  کرد چراقاطي این_زهره

  کي؟_امیرمهدي

  تواتاقش رفت بود ناراحت لیلي_

  ببریم کنم کمکت من بیا گذاشته سرش سربه امیرعباس باز حتما_

 خیالش نمیکشید زبونم از ماجرارو توي ته تا که بود ازونا نیومد مهدي امیر که کردم خداروشکر

  نمیشد راحت

 بود زیاد ها وباغ حیاط به ما امد رفت انقدرکه برداشتم وازسرم روسري کشیدمو دراز تختم روي

  سرمه روسري میکردم فراموش هم حونه تو گاهي

 هی باالخره هممون چرا خدایا نبود لعنتي جنگ این کاش سپردم رویاهام به دل ودوباره بستم چشمامو

  داشتیم کم چیزي

 شکر بیشتر شاید اونوقت داشتیم چي همه هممون میشد چي... بود دنیا این الزمه زدن لنگ گاران 

  بکشم دست خدا به کردن ناله از شد باعث اتاقم ي شیشه به کلید خوردن صداي... میکردیم
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 اشاره بهش تخت روي از میکرد نگاهم کوچیک باغ ي ازپنجره که بود علي کردم راباز چشمانم

  جبهه میرم من اخر،سربگه واونم کنم زاري گریه براش باز نداشتم حوصله برود کردم

  ودرشتش جذاب چشماي تسلیم معمول ظبق که منم کنم دروباز که کرد خواهش اشاره با علي

  داري؟ کارم چي_

  تو بیام هست اجازه_

  دهاروکشی پرده شدوجفت داخل ازپنجره علي خوابیدم وروتخت رفتم کنار پنجره جلو از

  بیاي ازپنجره گرفتي یاد خوب_

  دیگه میشه میمون به تبدیل ادم لجباز زن یه باووجود_

  نشست تخت اومدوروي علي نیاوردم خودم روي به اما گرفت خندم حرفش از

  ناراحته چي واسه ما خانم_

  مهمه؟ واقعا_

 حاليوخوش ناراحتي بارهدر باید میکنن ازدواج باهم وقتي دونفر لیلي میدوني نمیپرسیدم نبود مهم_

  خطرناکه شه جمع روهم که ها کینه وگرنه کنن سوال ازهم همدیگه

  بود؟ مشاوره درس_

  حقیقت نه_

  خب؟_

  کرد ناراحت بودومنو بد امیرعباس با رفتارت که بگم باید اول_

  شدم؟ ناراحت تومیگي تازه_

  میموند رودلم نمیگفتم اره_

  معذرت باشه_

  توبگو حاال_

  یترسمم_

  چي؟ از_

  نبودنت از_

 يم رفتنش یاد بیشتر بودم خیره چشماش به هروقت گرفت وجودمو ترس باز شدیم خیره ردوبهم 

 که زهره مثله دیگه دختراي مثه باشم عاشق توارامش نمیتونستم که بودم کرده گناهي چه افتادم

 دش نزدیک کردوبهم تر جدي اهشونگ علي میلرزید تنم باید باهرنگاه من حاال اما روداشت امیرمهدي

  گفت اي جدي لحن با میکردم عطرشوحس بوي

  لیلي کمه ایمانت_
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  منظور_

  لرزید نمي تنت داشتي توکل اگه_

  خطرناکه قدر چه جنگ که میدونه هم خدا_

 خدا مصلحت به بستگي کنه جدامون نمیتونه جنگم هست عمر اخر تا باشه باهم ما سرنوشت اگه_

  میگه توچي دل_ کن لتوک پس داره

  روشن روشن لیلي ارومه من دل_

  

  ديمیفهمی بودي من جاي کاش سخته خیلي شم وابسته بهت بیشتر میترسم خدا به علي نه من دل اما

  باالزدوگفت بادست را موهایم علي

 اارومهن دلم که چیکارکنم اما راحته توبرام از کندن دل مگه میفهمم همرو من!!! من لیلي گلم خانمم_

 میکنم حس میرم راه راحت توخیابونا من میشن تیکه تیکه دارن وساالم سن هم که میاد بدم ازخودم

 . لیلي اشوبه دلم.میکنن نگاه بد مردمم

  پس چي من دل_

  کردوگفت بیرون به نگاهي جواب بدون علي

  توباغ رفتن همه_

  بریم هم ما پاشو_

  گرفت دستمو علي که شدمو ازجابلند

  ؟کجا_

  دیگه باغ بریم_

  نشست تخت روي ناراحت با کردو داري معني نگاه علي

  حرفام از شدي ناراحت_

  ناراحتم رفتارت از نه_

  چشه؟ رفتارم_

  لیلي میکني دوري ازم_

 به مکار رفتنش ووقت شم تر عاشق ازین میترسیدم شم نزدیک بهش نداشتم جرات میدرنستم خودمم

 رفتمگ تواغوش وسرشو رفتم کنارش بود بد حالم خودم کردن محدود ازاین خودمم اما بکشه تیمارستان

  خوب یا بدیه حس نمیدونستم میشدم دیوونه داشتم

 ایيجد  ا درر جدایي که بدوني اما بخواي دل روازته یکي یانه حسوداشتین این هم شما حاال تا نمیدونم

 دلم بودم همین منم حس درانتظارته يوچ شکلیه جه داره اگه نه یا داره برگشتي نمیدوني که اي

  شدن ووابسته شدن بیشترعاشق ازترس میکردم محروم ازترس خودمو اما براش پرمیزد
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  شد خیره چشمام سرشوبلندکردوبه علي

  کني بغلم پذیرفتي بود بارت اولین_

  برام سخته_

  دارم احتیاج بهت من لیلي میکنه داغون منو داره دوري این ولي میدونم_

  نمیتونم چون بشم نزدیکت بیشترازین نخواه ازم اما میدونم_

 منم نزد حرفي ودیگه گرفت دستانش دادوسرشومیان فاصله من رااز خودش کمي علي

  رفتم باغ طرف ازجابلندشدموبه

  

 ايحرف مشغول دختراهم وما بودن فوتبال بازي مشغول پسرا شدیم جمع درباغ شدوهمگي شب باالخژه

 حسابي میشدم عمه ازاینکه منم شدن خوشحال وهمه باردارشده هم زهره که فهمیدیم انشب دحترونه

  اسم انتخاب ومشغول شدم زده ذوق

 بلند بلند بود کرده ضربشون خداضد انگار نداشتن نگرانیواسترسي هیچ کردم نگاه وعلي امیرعباس به

 برخ بي منم کاش بودم من بود تودلش بزرگ ي غصه یه انجا که تنهاکسي میکردن وبازي میخندیدن

  بخشه لذت قدر چه نستن وندوت نااگاهي اوقات گاهي میگذروندم خوش اینا مثله جا ازهمه

  شدي خیره من داداش چیه به توهمه هات سگرمه که باز_فاطمه

  نیست شوخي وقت االن_

  میکني اونارونگاه مزه بي بازي دوساعت چیه شوخي_

  فاطمه؟_

  بله؟_

  میکني پیدا حسي چه نرسي بهم شاید که وبدوني باشي داشته ودوست یکي اگه_

  کردوگفت نگاهم تعجب با فاظمه

  یاررسیدي وصال وبه گذشته ازپل خرت که شما هاس ترشیده ما ماله حرفا اینّ  _ 

  کردوگفت گرد چشمنشو سپس

  شده دعواتون نکنه_

  بود سوال فقط نه بابا اي_

  میشم هدیوون نمیرسم بهش بدونم اگه خب_

  بودوامیدوارکننده علمي نظرت واقعا مرسي_

  نشستن رویمان وروبه اومدن ما ظرف به وعلي امیرعباس

  بود؟ بهم؟غیبت گفتین مي چي_علي_
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  سرش به زده کنم فکر میشي جوري چه نرسي وبهش روبخواي یکي اگه میپرسه خانم نه_

  شد خیره تودستش توپ کردوبه توهم اخماشو علي

  گفت فاطمه به باکنجکاوي امیرعباس

  دادي جواب چي شما_

  گفت زیر شدوسربه سرخ خجالت از فاطمه

  میشم دیوونه گفتم_

 این گر نظاره که علب جابلندشد کردواژ بهش داري معني نگاهي فاطمه حرف باشنیدن امیرعباس

  گفت من روبه بود صحنه

  چشه؟ این_علي

  نمیدونم_

  شد؟ ناراحت من حرف.از_فاطمه

  نمیدونم_

 .   نیومده هنوز عباس امیر شدم.متوجه وسایل کردن وجمع مهمونا از،رفتن بعد

 سیدممیتر بااینکه رفتم باغ به پاورچین پاورچین نیومد امیرعباس اما بود گذشته هم دوازده از ساعت

  میخوند اواز بودوزیرلب نشسته تاب روي کوچیک توباغ عباس امیر شدم نگران حسابي اما

  بشه قدمهام متوجه تا کشیدم وروي،زمین پاهام نترسه اینکه براي

  داد ادامه خوندن به برگردوندودوباره پشت به سرشونصفه

  معذرت غروب بابت_

  زدم حرف بد منم داري حق نیس مهم_

  نشستم روش وروبه رفتم

  روتاب بیا میشي اذیت سرده زمین_

  تو؟ نیومدي چرا_

 ! نبود خوب حالم_

  کرده؟ ناراحتت چرا؟چیزي_

  وگفت انداخت ها ستاره به نگاهي عباس امیر

  ترن درخشان امشب_

  نه که من نظر به_
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 هک حرفي نمیدونستم شدم خیره بهش کنجکاوي با انداخت پایین را سرش پوزخندي،زدو عباس امیر

 راروي دستانمو دریا به وزدم دل ا بودم زده حدسایي یه اما وسردرگم بودم دل دو نه یا بزنم تودلمه

  فاطمه؟؟؟؟_ گذاشتم دستش

 بودومردمک شده سرخ صورتش شد یقین به تبدیل حدسم برگشتم طرفم خوردوبه جا غباس امیر

  میلرزید چشماش

  شد بلند تاب روي واز داد تکون مثبت نشانه سرشوبه

  میدونه؟ فاطمه_

 شاید نمیدونم_

  نگفتي؟ چرابهش_

  بدونه نباید_

  درسته؟ رفتنون چیه؟حتما نگرانیت_

  شدورفت نمایان چشماش تو اشک حلقه نداد جوابي عباس امیر

  

 چشماي یاد بادیدنشون. بودن تر درخشان امشب هم ها ستاره میگفت راست دوختم اسمون به نگاهمو

 رنگ براشون چیز همه میشن عاشق که ادما.ها ستاره همین مثه درست ودرخشان درشت افتادم علي

 عاشق ادم اینا ي همه... بارون صداي... رز گل بوي برگ سبزي ستاره روشني ارهد اي دیگه وبوي

  میده قرار تاثیر وتحت

  ترمیدید هارودرخشان ستاره همین براي هم عباس امیر

 هدیگ میشد روشن بابا رادیو صداي سحرکه کله وگرنه میخوابیدم باید کم کم بود دو حدود ساعت

  نبود خواب براي مجالي

 درست ابگوشت ها جمعه همیشه مامان بود روپرکرده خانه همه ابگوشت بوي بیدارشدم که ازخواب

  میکرد

 تخت روروي صبحانه سفره هم ومامان بودن باغ کردن حرس مشغول وامیرعباس بابا رفتم حیاط به

  میخوردیم صبحونه توباغ ها جمعه بود خوب هوا وقتي بود چیده

  همه به سالم_

  مامان بریزم چایي برات بیا ماهت يرو به سالم_مامان

 چه فاطمه درکنار که واي.. کردم نگاه هابود چوب اوري جمع مشغول متفکرانه که عباس امیر به

  علي منو برعکس درست صبر وبي هردوعجول ولي وباوقار نجیب هردو میشدن زوجي

 شمچ عباس امیر اردرکن اي تیغه وبیني ومتناسب زیبا لبهاي درشت وچشمان سفید باصورت فاطمه

 وموهاي ره روبگی فاطمه چشماي خداکنه میشد چي بچشون واي..خرمایي موهاي با روشن

  امیرعباس
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  بهش شدي خیره ندیدي حاال تا داداشتو مادر_

  وگفتم زدم لبخند

  فکرمیکردم دامادیش به داشتم_

  دونم نمي من شي کشیده؟قرارداماد نقشه واست خواهرت عباس امیر_مادر

  تواخالقشونمیدوني؟ نزاربشنوه هیس مامان ايو_

  کارشد مشغول مامان ذوق به توجه کردوبي من به اخمي امیرعباس

 همگي جمعه ظهر بود خونوادگیمون رسم اینجا ظهربیارش علي مادربرودنبال امیرعباس_مادر

  کباب بودیا ابگوشت یا گفتم که همونظور که میخوردیم ناهار کنارهم

  مادر باشه_

  درس ومشغول بودم تواتاق من شد پیدا علي ي سروکله ظهر دماي مد

  سالم_

  چطوري سالم_

  ؟؟ صورتت ناراحت که هنوز_

  بشین بیا خوبم نه_

  گفت کنارمو نشست علي

  دردودل اومدم_

  دردودل؟_

  اره_

 رتشصو به بیشترازهررنگي سفید!مشکي سفسدوشلوار پیرهن چرخیدم طرفش وبه کتابوبستم

  ستمینش

  میریم احتماال دیگه هفته_

 توذهنم حرفاشو دوباره میگفت داشت چي این واي......... چرخید سرم دور خونه همه انگار

  تکرارکردم

  میریم...احتماال...دیگه...هفته

  رومیزگذاشتم بدشدوسرمو حالم

  گذاشت پشتم گرمشو دستاي

  میکني تواینجوري شم اروم اومدم من دوما احتماال گفتم اوال_

 بهم حالمو اومدي ارومه دریا مثله چشمات توکه خدا اي شدم خیره چشماش وبه زدم پس دستشو

  بریزي



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 41 

 

  علي خودخواهي چون میکنم اینجوري اره_

  خودخواهیه خاک این واسه جنگ برم میخوام_

  چي من دل پس_

  تودعواهام چه بودوبس اشک من سالح اولین همیشه سرازیرشد اشکایم

  

  باعلي االن چه باامیرعباس دعواهام تو چه

  دیرتربرم شایدم شاید گفتم تازه همین باشم خبرداده قبلش فقط اومدم من عزیزم نکن گریه_

 يچ دلم پس اخه ولي اخرش تا وایمیسم پات گفتم که بودم من این انگار انارنه برگردوندم روموازش

 هک بودم خودم این که اورد نم روم وبه دونستاینومی هم علي انگار میرفت باید چرا بود مال که االن

  گذاشتم راه پاتواین خودم کردم قبولش

 بود خبرجدایي اش چهره همیشه میترسیدم ؛باهاش زدن ازبیشترحرف انگار میریختم اشک همچنان

  برام

 براي خوبي موقع کرداما مستم بدجوري تنش عطر بوي گذاشت اش سینه وروي سرموگرفت علي

  قرارترمیشدم بي چون د اینکارنبو

  علي من با اینکارونکن_

  شد سوال پرعالمت نگاهش

  میشم دیوونه رفتنت با اینطوري من علي نکن محبت_

 اروم خیلي انگار اورد نمي روم به اما پراشکه توچشماش میدیدم وضوح به شد عوض هم علي نگاه

  نیستي تناراح هم توانگارخیلي_ بیشترمیتپه دخترا ما ذل شایدم بود تر

  بلندشد جاش واز توچشماش نشست ازخشم اي رگه قبلي بغض جاي

 نه مش اروم توکه پیش میام من لیلي کنم خراب حالتو نمیخوام اما خون منم دل خدا به بسه لیلي بسه_

 بلند میکنم خواهش!!!!کوه مثه میخوام قوي زن یه من خانمم جان لیلي کني گریه برام اینکه

  تونحواي مگر میدم قول یمباهم شوماتااخرعمر

 من انگاري میزد حرف چطورمطمئن خدابود دست مانبود دست سرنوشت میزد که بود حرفي چه این

 این خاطر به حداقل داشتم دوست ولي کردم وقبول شرط درسته!!دلخورمیشدم ازش خودي بي ام بچه

  بیاد کوتاه کم یه شده که هاهم اشک

 لوتج باشم ضعیف نمیخواد دلم_ بلندشدموگفتم جا از باهاش کردم لج کم یه انگار کردم پاک اشکامو

  بقیه پیش پاشوبریم قبول باشه!

 بودوشادي تحسین همه تونگاه ماچرخید سمت هابه نگاه رفتیم بیرون اتاق از درهم ي قیافه باهمون

  علي!امیرعباس!من نفر غیرازسه

  کردوگفت علي باباروبه
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  هچطور ومدرسه بابا؟درس خبر چه_

  خداروشکر خب اما سخته ها بچه با زدن سروکله نیس بد خوبه_

  نیس معلمي ارزش به شغلي وهیچ انبیاست شغل معلمي که میدوني خداروشکر_

  گفتم بابا روبه کنایه با

  

 خودشون حداقل کردیا حفظشون باید پس داره احتیاج معلم به کشورماهمیشه دیگه بله_

  قدرخودشونوبدونن

  شه من کنایه توجهم امیرعباس

  میرفتن جلوخمپاره نباید االن ودانشمندوریاضیان خلبان امثال اینجوري ولي لیلي میگه درست_

  باباخندیدوگفت دراومد ازدستش حرصم

  خمپاره جلو بره قراره اقا علي گفته کي حاال_

  شدوگفت جا جابه اش صندلي روي علي

 ...... ماقراره راستش_

  حرفش وسط پریدم

  بدین اجازه اگه خرید بریم ظهر از بعد ماقراره ستشرا_

  کردوگفت تعجب با نگاهي بود شده گیج که بابا

  چیکارمیکني بعدا بزن حرف شوهرت نمیذاري االن از بابا لیلي فقظ داره اشکالي چه برید_

  

  برویم حیاط به که کرد اشاره داري،زدوبهم معني علي،لبخند

  گفت الفگيک ایستادوبا من به پشت سینه به دست رفتم دنبالش به منم شد جابلند از ببخشید گفتن وبا

  بگم؟ نزاشتي چرا_

  نیس وقتش چون_

  کیه؟ وقتش_

  جسورودرنیار ادماي اداي لطفا میگم خودم خود وقتش بماند حاال_

  توبگم خونواده به اول میخواستم_

  ناراحته؟ قلبش بابا تونمیدوني بگي نکرده الزم فعال_

 نبود معلوم کرد بلندم جا از حرکت اومدوبایه نزدیک شد مهربون باز نگاهش برگشت سمتم هب

  نشاند تخت وروي برد اتاق به کوچیک منواززباغ پسر این میگذره چي توسرش
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  میرفت ابرومون میدیدن بقیه اگه منوبلندکردي اونظوري چته شدي؟معلومه دیوونه کن ولم_

  امیز وشیطنت اروم يعل بوداما حرص پراز من نگاه

  میخورم جرز الي درد به که بشونم لبات روي رو خنده نتونم اگه من_

  نمیخندم که میبیني_

  گفت داشت تواغوش منو همونطورکه علي

  من با اینطوري نکن تووصله تو ي خنده این به من جون تمام خدا.به لیلي_

  ؟دشمن گوله جلو ببریش میخواي وصله من ي خنده به جونت_

 اقعاو انگار کردم واستشمام تنش عطر باز گرفت توبغل درازکشیدومنو تخت روي نیاورد طاقت علي

  کنه دیوونم بود اومده ایندفعه

  برام تونمیشه ناراحتي حریف دشمنم گوله هزارتا لیلي_

  کردم نگاه بهش باالتماس

  بري؟ شم راضي میریزي زبون_

  

  دورنشو انقدر لیلي ازوجودت شم سیراب هستم ارتابز دورنشو ازم فقظ گفتم راستشو نه_

  قرار بي بودومن اروم اون چرا تودلمه غوغایي چه من به شدن نزدیک هربار با نمیدونست

 با میشدم قرار بي نه من اما ترکنه وابسته خودشو داشت بودسعي تاوقتي اما جدامیشد ازمن اونم

 ختس خیلي دنبالشه حال وخطردرهمه نیست رمکنا دیگه روزي کنم فکر که بود سخت خیلي اغوشش

  بود

  وگفت رفت توفکر قدري علي بود دردسرشده زیادم عشق بدم پاسخ نیازهاش به نمیتونستم

  جا یه میاي باهام فردا_

  کجا؟_

  میفهمي بریم حاال_

  میام اره_

 ازاتاق نماز وبراي گفت ذکري کردوزیرلب اسمون به ازپنجره نگاهي علي بلندشد ظهر اذان صداي

  رفت بیرون

 ..... تنش عطر موندمو من بازم

  

  کنیم پهن را مادرسفره کمک به تا رفتم بیرون ازاتاق منم

  کردوگفت نگاهش مادر میکرد بازي بازي بودوباغذاش توفکر امیرعباس سرنهار
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  نشده؟ خوب مادر_

  زد غمگیني لبخندي بود جداشده ذهنش ي افکارپیچیده از که امیرعباس

  باشه بد شما دستپخت میشه مگه_

  شه ترازین چاق ترسه مي_علي

  کرد پرت علي طرف به ناني تکه امیرعباس

  چاقم من گفته کي_امیرعباس

  غذاتوبخورپسر بهم نکنین خداروپرت برکت_بابا

  چشم_امیرعباس

 ذهن ستمنتون حاال تا بکشه وعذاب بدونه فاطمه بودامانمیخواست شده عاشق چیه دردش میدونستم

  بخونم روهم فاطمه

   منمیدونست امیرعباس به احساسشونسبت اما بود احساسي کمترازمن فاطمه نه یا میدونست ممیدونم

 کردوانداخت نگاهش هم علي بود ابگوشت ي کاسه بازي،با مشغول هنوزم انداختم بهش نگاهي

  دوخت چشم من به وپرسشگرانه

 عدب شدم مشغول علي کنجکاوي به تفاوت وبي باالانداختم ارمخبرند اینکه معني رابه هایم شانه منم

  رفتن باغ به وامیرعباس علي دیدم بود بزرگ باغ به مشرف دکه اشپزخانه نهارازپنجره

 انقدربه ما سرازدواج جرا پس گیربود پاش رومیگفت؟؟؟اگرخودشم قضیه امیرعباس یعني

 شستم دقتي بي ظرفاروبا بیارم طاقت ذاشتن فضولي بشه برمال نمیخواست حتما پس علي،گیرمیداد

 المتع بلندشد جا از من بادیدن وعلي بودن نشسته جفتشون رفتم باغ به دستام کردن ازخشک وبعد

 !!! بود نگفته پس خوشحال نه ناراحت نه.نبود اش توچهره خاصي

  نداري؟ کاري برم کم کم میخوتم_

  حاال میموندي نه_

  کنم طرح والس ها بچه براي باید برم نه_

  سالمت به باشه_

  نشستم وکنارش رفتم بود نشسته هنوز وامیرعباس رفت علي

  مینداخت اروپایي پسرهاي ویاد ادم وچشماش روشن موي جذابتربود ازنیمرخ

  ؟ بزنم حرف باهاش میخواي_

  رفت توهم کردواخماش نگاهم اول معمول طبق

  نریا نه_

 احتم اونم دختربدبخت  ب  برسه چه باشي شده عاشق اخالقت بااین نمیشه باورم یکي من خدا به_

  باهاش بزارم رودرمیون بزارقضیه نفهمیده
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  وضع؟ این داري دوست توخودت!تو مثه یکي میشه اونوقت_

  ها میشي خودت مدیون بعدا بدونه فاطمه بزار میکني گذشتگي ازخود داري توزیادي_

  نده شکش من خواهر دیگه نه گفتم!! اکبر هللا_

  خونه دلت تو میدونم که حیف میرفتم االن نمیدونستم گندتو اخالق اگه_

  

 . دربره بامن اززیربارحرف،زدن خواست معمول شدوطبق کالفه

  کجامیري؟_

  بخوابم برم_

  نروجبهه داري انقدردوستش اگه_

 نشانه هب بازانگشتش شد پرازخشم کردتوچشماش نزدیک وصورتشو برگشت بود رفته که قدمي چند

 اشک کنه دعوام معمول طبق ونتونست بود کرده بغض حرفشوخورد اما...... باالرفت تحدید

  بود دنده پسرقدویه قدراین چه خدایا درازکشید زدوروي،زمین حلقه توچشماش

  کردم نگاه نیمرخش بازبه درازکشیدم روزمین کنارش منم

  من خوشتیپ داداش

  بود بونمهر صورتش ایندفعه برگشت طرفم به

 توکه میشه باورش کي اخه امیرعباس شدي عاشق شد چي.بگو ازاحساست خورده یه_

  شد پیداش ازکجا عاشقي!!!! بودي نشده رد ازدوکیلومتري،فاطمه

 !!' ذالجوشن بودشمر گذاشته اسمتو فاطمه میکردي دوري ازش همیشه یادمه

 اما داره دوستم بودم فهمیده عليازرفتار من نمیدونه هم فاطمه خدا به نمیکردم فکرشو اصال

  دونه نمي میدونم_ نیستي تواینطوري

  بگم بزاربهش داداشي جون_

  کن تمومش توهم نه گفتم لیلي نه_

  داري انقدردوستش_

 انگاریادم شد کباب خودم دل پراشک چشماش اما بود رولبش لبخند برگشت دوباره ظرفم به

  ست بدترازفاطمه من رفتموقعیت

  داده بروز تاانقدرم که غوغاست تودلش میدونستم داد تکون مثبت المتع سرشوبه

 حتي ودمب ندیده گریشو وقت هیج نمیفهمید کسي میخوردم کتک وقتي حتي تودارولجبازبود ازبچگي

  میزدودستورمیداد حرف قدرت موضع از همیشه هامون توبچگي

 خاظرخواه میدیدم اولي سال ومن ياخر سال امیرغباس بودیم دانشگاه تویه جفتمون اول هاي سال

 . بیشترازعلي خیلي زیادداره
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 نشمرذالجوش عین فاطمه قول به ولي بیشتر امیرعباس اما میکرد خیلیهاروجلب توجه هم علي البته

  میداد زور به سالمم جواب بود

 اقدیم رسم مثه که میشد هایي زمزمه فاطمه اونم باشه عاشق روزي یه نمیشد باورم همین براي

  ودب توسرش چي نمیدونم میکرد ساکت همرو امیرعباس وتخم اخم اما حرفا وازین کنیم دختر دختربه

 نیس دیدم اومدم که خودم به!!!!! احساسات قدرسرکوب چه اخه بود سروصدا بدون تودارو شم عاشقي

  بود ودردودل زدن ازحرف فرار اهل همیشه کال نبود عجیب

  

  میده فشار روزنگ انقدردستشو که باشه علي باید فهمیدم شد دربلند صداي،زنگ

  اومدم اومذم_

  همیشه مثله بود عالي...... مشکي باشلوار یشمي سبز بلیز بود رولبش همیشگي لبخند. دروبازکردم

  بستم سرم ودروپشت انداختم چادرمو کش

  میریم کجا حاال_

  دوست یه خونه_

  دوستت؟ دوست؟کدوم_

  نمیبرمت جایي بد من باش صبرداشته_

 با یممیرفت حرم طرف به داشتیم گنبدوازدوردیدم گذشتیم مشهد هاي کوچه پس وازکوچه دستموکرفت

  کردم نگاهش کنجکاوي

  ؟؟؟!رضاست؟ امام منظورت دوست_

  نیس؟ دوست مگه_

  حرم بریم میکفتي ازاول خب ولي هست_

  نمیریم حرم_

 یمرفت راه ساعت یک نزدیک افتادم راه دنبالش هب گوش به حلقه غالم مثه نکردمو کنجکاوي دیکه

  ایستادم کشیدمو پاهام به دستي بودم کالفه میکردوحسابي گز گز دیگه پاهام

  سوارمیشدیم ماشین نمیشد_

  همینجاست غرغروخانم بیا_

  شدم داغون دورحرموچرخیدیم اما حرم نزدیک گفتي تو_

  دروبازکرد وجواني همحجب وزن دروزد زنک علي رسیدیم قدیمي خانه به

  فرمودین رنجه قدم بفرمایید اقا علي سالم_
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 دستش بود ومهربون سیما خوش خیلي جوان زن شد وارد سرم وپشت کرد هدایت داخل منربه علي

  شم خونه وارد کرد تعارف پشتمو راانداخت

  سلیقن انقدرخوش اقا علي نمیدونستم_

  ممنون_

  هست؟ اقا حاج_علي

  بفرمایید یمبود منتظر بله_

 يس اتاق یه شدیم اتاق وارد نبود دهمشم یک حتي نبود ما حیاط بزرگي به اما میداد گالب بوي حیاط

   اليمیانس مرد اتاق ته کردم رونگاه علي متعجب خونه اسباب بود این سماور ویه دوتاپشتي با متري

 زودتر علي کنه بلندش کرد وسعي رفت سمتش به جوان زن بود خوابیده رختخواب توي روي

  رفت بهکمکش

  میگیره درد کمرتون_

  اقا علي دارم عادت_

 چشم علي به پرسشگرانه نداشت خونه مرد به ربظي انگار سن وکم زیبا کردم دقت زن جهره به

  دوختم

  عروسن تازه اقان همسرحاج خانم مینا_

 این عروس،به تازه بودواین جفل ازهردوپا اقا حاج علي قول به یا میانسال مرد درمیومد داشت شاخام

  داشت رودراختیار زیبایي

  شد وارد لبخند با مینا

  نکش زحمت عزیزم_اقا حاج

  ؟ داروهاتوخوردي شما نمیکنم کاري نه_مینا

  خوردم اره_

  وگفت انداخت من وسپس اقا حاج به نکاهي علي

  چطورن پاهاتون_

  نمیکنه یاري دیگه_

  شدن اینطوري ترجنگ اقا حاج لیلي_

 جااین بود اورده منو که چي که کنه اذیتم میومد خوشش انگار شدم عصباني ازدستش افتاد دوزاریم

 تراز خواه خود کردم نگاهش ناراحتي با مونده پاش که اقا حاج زن از بگیرم عبرت درس میخواست

  رفتم اشپزخونه وبه گفتم تودلم اینو علي ندیدم تو
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 هب من که بزارکنار توهدفتو خب تونره خب سنگدل خودخواه بگو هبوداخ گرفته وجودمو تمام حرص

 شونن تلویزیون هرروز که ها زندکي ازین بدي نمایش برام مردمو زندگي جاي،اینکه به روزنیفتم این

  حرفامومیزدم خودم حسابي تا نبود اقا حاج کاش ازبرم وخودم میده

 اش دخترانه ظریف و اندام وبلند دست یک موهاي نبود جادرسرش بود چایي ریختن مشغول مینا

 اومین بودن نامزد قبلش معلومه خب گفتم تودلم اقا حاج چرا اما زیرورومیکرد رو هرپسري دل قطعا

  وایساده تعهدش پاي هم

  نمیخواین.کمک_

  شدي چرابلند عزیزم نه_

  همینطوري_

  زدوگفت امیزي شیطنت لبخند مینا

  میشه سوال پرعالمت اش رچهرههمینقد میاد هرکي دارم ت عا من_

  کردم اضافه خصلتاش دیگر به هم هوش

  سرکردوگفت چادروشالشو

 گذاشت اقا وحاج علي روجلوي وچایي رفت بیرون اشپرخانه از میام االن مرداروبدم چایي برم_

  برگشت ودوباره

  دوختم کنجکاویموبهش پراز.نگاه

  هستي؟ اريوفاد دختر دادین؟شما ادامه نامژدیتون به چرا_

  نامزدي کدوم_

  شدنش مجروح از قبل نامزدي_

  خندیدوگفت مینا

  کردیم ازدواج شدنش جانباز از بعد نمیشناختمش من اونموقع_

 وضعیت وبااین باشه بزرگتر سال ده که مردي یه میگه چي نمیفهمیدم کردم نگاهش شوکه

  شد حالم مینامتوجه!!!

  کرد کاریش نمیشه دیگه عشقه_

 ..... .اخه_

 به کس هیچ داره که درکي عاشق ومعرفتش مرامش فکرش شدم؟عاشق چیش عاشق حتمامیگي_

 کني ارامش احساس که یعني ازدواج نیست؟؟ کافي اینا کنه خوب.منو حال نمیتونه محسن اندازه

 ماروم نمحس کنار من نمیشه ارامش کدوم هیچ قیافه نه تیپ نه پول نه بسه باشه همین فقظ نفر کناریه

  میمونه دریا مثه درست

  نداره.که دوتاپایي چي شرایطش اخه ولي ارومم کنارعلي منم_
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 دست من کردیم وکامل همدیگر ومحسن من کنن هموکامل دونفرباید اون به میدم پامو یه دارم منکه_

  ؟؟!لیلي؟ اسمت. ：کردوگفت امیري شیطنت خنده من امنیت احساس اونم وپاشم

  فکرکردن واینطوري وسال سن تواون دختر یه نمیشد باورم شدم حرفاش محو

  لبخندزدموگفتم

  اره_

 عشق نمیتونه دوري،اي هیچ باش خودتومجنون بین عشق ؟درست؟مواظب مجنون ي معشوقه_

  باشید داشته خودتونو هواي بگیره وازتون

 تشدوس نه؟وقتي همگ توافتخاره براي اقاهم علي براي،من افتخاره یه این بوده عملیات فرمانده محسن

  افتخار میشه برات رفتنشم راه حتي داري

 ! رفتن؟؟ راه_ خندیدموگفتم

  حرم میریم ویلچیرپیاده با ماهرروز ها افتخارونداره این محسن نکن فکر ولي اره_

 بهمیناروتجر حرفاي که کردي کاري قدرتوباهوشي چه علي واي روي سرپیاده افتادم غرغرکردنم یاد

  گرفت خنده حرفم از خودم.افتخاره برام هوشتم پس کنم

  میخندي چي به_

  علي زیرکي به_

  سرکرد چادرشو خندیدودوباره میناهم

   میخوره من ازدست فقط اخه بدم چاییشو برم_

 نشستم کنارش عصبي،نبودم ازش دیگه میکرد نگاهم علي،بالبخند رفتم پذیرایي به سرمینا پشت منم

 وکوچک قدیمي خونه اون توي چرا نمیدونم میچرخید محسن دور انهپرو مثله شدم خیره مینا وبه

 مه علي دوختم علي وبه نگاهم میشد جمع توچشمام اشک داشت کم کم داشت وجود مثبت انقدرانرژي

  میکرد تصور ومحسن مبنا وجاي هردومون داشت انگار بود درفکر سخت

  گفت علي روبه بدجورسنگینه جمع دید میناکه

  وبیارم محسن اقا عکساي برم_

  حتما اره_

 ابهتي فرماندهي تولباس بشه عاشق دادم حق مینا به محسن ازمجروحیت قبل عکساي دیدن از بعد

 اولین براي که انگار میکرد نگاه دقت وبا هرعکس باعشق هم مینا بود اش توچهره عجیب

 راشب انگارفرقي اندهفرم یا پا دوتا بدون محسن بودوبس محسن فقط مینا براي عشق.بارمیدیدشون

  میگر یاد منم کاش نداشت

  افتادیم راه به خونه ظرف وبه نماندیم انجا را نهار اصرارمیناومحسن برخالف

 وحالجي بررسي هردومشغول برقراربود سنگیني سکوت هردومون بین روي پیاده موقع توراه

  اونروزبودیم اتفاقات
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  شدیم غرق قدر چه فهمیدیم که بود اونموقع وتازه داد ماخبررسیدن به خونه رنگ ابي درب

  بلنذکردوگفت اي خنده علي

  میرسم مسیرودرست باشیم توفکرم جلدیم کفتراي مثله ماهم میگم نشدیم گم خوبه_

  تو بریم بي.رسیدیم کي نفهمیدم اصال منم اره_

  برم بهتره دیگه نه_

  دارم حرف باهات بیا نه_

 رسیدنمی گوش به نبودوسروصدایي درخانه کس هیچ بود جالب شد وارد یاال گفتن کردوبا قبول علي

  نیستن اینکه مثله_ گفت علي،باتعجب

  تو بیا خرید رفته اختماال مامانم وباباسرکارن امیرعباس اره_

 رهسف به نگاهي وبا نشست اشتیاق با علي چیدم دونفرمونو ي سفره واولین کردم گرم غذا مقداري

 یگرفتم ونشونه لپم سرمویا یا براي،بوسیدن چون بود حرمت دنیا یه بینمو مهنوز.انگار بوسید سرمو

 دمکر فرق کمي به انگار بود اروم دلم ته انروز اما میشدم دور ازش همیشه که میترسید من از احتماال

 میکرددم ووقتي،نگاهش میحواست وجودشو واقعا دلم اینذفعه چون بود هدف،زده تیروبه علي شایدم

 واقعا من دل نبود ادا این نه اما مینارودرارم اداي میخواستم شایدم هه...اغوشش براي کشیدپرمی دلم

  بود گرفته اتیش

  بود خودم خود ماله ایندفعه که تفاوت بااین عاشقي روزاي مثه دقیق

 . نمیخوري چرا_

 ولبخند انداخت خودش به نگاهي علي مونده ثابت سینش ي قفسه روي نگاهم که نبود حواسم اصلم

 دهنم تو پرکردم قاشق دوتا هولم از شدم خوردن غذا مشغول برداشتمو چشم سریع زد اي مرموزانه

  توگلوم پرید که

 باريچند نمیومد باال نفس این انگار ولي زد ضربه پشتم به پرکردومحکم ابو لیوان سراسیمه علي

  برگشت نفسم باالخره تا کرد تکرار اینکاروباشدت

  میسوخت شدت به گلوم خوردم اب لیوان چند دوباره شدم رمق وبي بیحال

  

  خوبه حالت_علي

 تمپش روي همچنان علي دست بودم تواغوشش فهمیدم موقعیتمو تازه بود نزدیک خیلي انگار صداش

  کرد حلقه دورم برداشتو دستشو بود مانده

 شده جم نمیدونم. میدیدمش بود بار اولین انگابراي که جوري یه خورد گره بهم نگاهمون کردم سربلند

  میگیره اتیش بادیدمش من دل این که کردي چه کنه چیکارت خدابگم مینا واي بود
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 شم دبلن ونمیخواستم داشتم امنیت احساس تواغوشش میکرد نگاهم داشت هنوز کردم سرموبلند دوباره

 ابدي اغوش اونم ستمیخوا چیز یه دلم فقظ نداشتم غذا به میلي انداختم شده پهن سفره به نگاهمو

 ... علي

 موند ثابت رولبهاش منم نگاه میکوبید شدت به قلبم...دوخت هام لب وبه گرفت ازچشمام نگاهشو

 خونه درب صداي......... هزار به انگاررسید قبلم تپش شدت کرد صورتم جلوونزدیک اورد سرشو

 امانم بود بود.نشده کم هنوزم قلبم تپش شدم سفره کردن جمع مشغول شدمو بلند پروند ازجا هردومون

  رفت درهم اش چهره کمي تنها اونم باهم ما وبادبدن شد وارد خرید کلي با

  شد پروارد توپ مادربا که بودم ظرفا مشغول تواشپزخونه داد سنگیني روبه علي سالم وجواب

  بده جلودروهمسایه توخونه چراتنهایید_

  مامحرمیم بعدشم که نیست کسي نمیدونستم_

  میکرد فکري چه میدیدتون اي همسایه اگه میشد بد ولي درسته_

  نشده چیزي که حاال_

  لیلي جوونا شما ازدست_

 . بردم وبراش ریختم چایي یه

  اتیشي چاي اینم بیا_

  ممنون_

 ازش شههمی اینکه و خلقیهامو بد خاظر به ببخشه منو که بگم بهش میخواستم بود تلویزیون به نگاهش

  داشت دل اونم انگار نه انگار خودم خودخواهي براي اونم فراري،بودم

   برگردوند نگاهشو گرفتم دستشو

  چیه؟_

 ......... من ببخشید_

  گفت مهرباني وبا گذاشت بیني روي هیس نشانه وبه انگشتش بدم ادامه نزاشت

  شهنمی کم ازعشقت اي ذره نبینمت سالم.ده اگه انقدرکه حرفایي این عزیزتراز توبرام_

  گفت کردودرگوشم سرشونزدیک انداختم سرموپایین کردمو خجالت از اي خنده

  مخصوصااالن_

  زدم کوچک اي ضربه پهلوش به باارنج کردمو اخمي

  نداشتا قبلیت حرف به ربطي این_

  نیستیم که رگ بي دیگه اما ایم نمازوروزه اهل درست داربم دل ماهم خدا به ولي اره_

 .!!  برادر کن پیشه تقوا حرفا توواین_
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  کنیم ثواب کلي بمونم میخواي کاري کجاي داره ثوابم_

  شدم بازجویي بنده تااالنشم نخیر_

  خندیدوگفت علي

  برم یدبا دیگه کم کم_ شدوگفت ازجابلند سپس میشدم.دیوونه نبودي من لیلي دارمت که خداروشکر_

  

  بود شده مهمي خبر انگار مینواخت هم پشت دراومد صدا درخونهبه زنگ

 مدروبازکرد خدا کیه دیگه این مبداد فشار هم وپشت زنگ همچنان بازهم رفتم حیاظ وبه چادرسرکردم

  بود فاطمه

 بودوجواب شوکه شده چي گفتم داشت حرف کلي نگاهش. .......خون وچشماش پریشان اش چهره

  بود اومد بند زبونش انگاز نمیداد

  علي اسم میاورد علي اسم فقط نمیداد جواب میپرسیدم هرچي

 ......... چي علي.........چي علي

  میکرد علي علي هي میکشید خجالت ازم حرفشوبزنه نمیتونست کرد نگاهم فاظمه

  جبهه خبررفت بي علي..... علي..... علي_

 دبو گرم قدر چه بودم تواغوشش که روزافتادم اخرین یاد نداشتم جون وپام دست زمین روي وارفتم

  نامر علي!شد چي نقهمیدم سیاهي وچشمام رفت گیج سرم خدا نه واي ندارمش ها حاال خاال يیعن

  مامان لیلي.. لیلي..

  بود کیلویي،روم هفتاد وزنه انگاریه نداشتم شدن بلند قدرت میکرد صدایم مامان

  پریدم دفعه یه

  مامان نگران چهره... شب... خودم اتاق

  مادر هبر کجا علي_ رفت؟؟ علي مامان

  دیگه جبهه_

  شد گرد مادرچشماش

  پاشومادر بشور صورتتو پاشو توباغن امیرعباس با علي مادر میدي جبهه؟؟؟خواب

 بي علي بودن صداموشنیده ازپنجره وامیرعباس علي شدم ولو روتخت دوباره نداتشم شدن بلند توان

  تو اومد ازپنجره امیرعباس به توجه

  ر؟؟براد چندمته دفعه_امیرعباس

  گفت میحندید که درحالي امیرعباس انداخت پایین سرشو زده خجالت داده سوتي فهمید تازه علي

  باشید راحت_
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  میشدم مست که ومني اغوشش بازگرماي واي کرد بلندم حرکت روکشیدوبایه.پرده علي

  عزیزم میدي خواب_
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  کردم نگاهش حالي بابي

  رفتي دیدم خواب_

  کردم نگاهش زده وحشت داد تحویلم چراسکوت کرد چسبوندوموهامونوازش گرمش ي سینه به سرمو

  بود خواب همش نرفتم نمیگي نمیرم نمیگي چرا پس نمیدي چراجواب_

 هفته احتماال( افتادم یاد،حرفش بود گذشته ه هفت یه واي روزیه؟؟؟ چه امروز!! شد پراشک چشماش

  گریه زیر زدم) شیم اعزام دیگه

  میکردو سکوت کردفقط هحلق دستاشودورم

  کردم التماسش باگریه میچسبوند خودش به منو بیشتر اشکم باهرقطره

  نگو نزدیکه رفتن که نگو... توجیکارکنم بدون من اخه...نامرد بگو...بگو...علي نمیرم بگو_

  کرد باز حرفي گفتن براي لباشو

  اعزامیم............ فردا ما.......فردا ما

 که رهمونظو ترشد وبلند بلند گریم صداي خبرنداده چرا پس چي یعني توسرم وردخ پتک مثه حرفش

  میکوبیدم سینش به بود توبغلش

  نرو...علي نرو_

 کس هیح بود روبرداشته خونه ي همه منم هاي گریه میکرد میزدوصدامون در اتاق در مادرپشت

  میزد فمادرحر با ارام.که اومد هم امیرعباس صداي نداشت خبرازرفتنشون

 !!  وپراشک خونه چشماش دیدم کردم سرموبلند میکردم گریه تواغوشش همچنان من

  د

  

  ریختمی پاهام روي هم پشت میخوردواشکاش سینم ي قفسه به نفسش گرماي کردم بغلش زیرگریه زد

  من بدون میاد دلت... علي چرا...زودي این به ؟؟چرا نمیرم نمیگي شدي؟؟؟چرا انقدرسنگدل علي_
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  گوشم پشت کردوموهاموزد بلند سرشو

  دنیایي عشق بند بدجوري دلم انگارهنوزم نشه اینظوري که برم خبر بي میخواستم_
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 زیرپنجره همین براي نمیشد اما بودم پیش تواتاق میخواست دلم باشم کنارت صبح تا اومدم امشب

 ببریم لذت بودن باهم ازروزاي میخواستم بکشي عذاب نمیخواستم لیلي بدوني نمیخواست دلم خوابیدم

  نیاورم روت به ذلي لیلي ازجدایي بود خون من دل

 دنمیش ازاین بدتر دیگه یعني بود تر سخت برام ازدوریش اشکاش دیدن کرد گریه به شروع باز

 گریه اسمونم حتي بودن رهاکرده خودمون حال ماروبه همه انگارامشب نمیومد وبابا مامان صداي

  چیه قصدم فهمید انداختم ساعت هب نگاهي میکرد

  میریم ونیم هفت_

 فتس هموببینیم کي نبود معلوم بودبعدش کنارم دیگه ونیم ساعت سه فقط یعني چهاربود ساعت واي

 قطره مامت داشتم دوست میبوییدم بندبندوجودشو بدم دست از هم ثانیه یه نمیخراست دلم گرفتم تواغوش

 ماا میریخت اشک من براي علي برازندگي به پسري یود شده یسخ خیس پاهام دارم نگه اشکشو هاي

  سفرعادي یه نه اونم میشد دور کیلومتر هزاران دیگه ساعت چند تا نبود من مال

  بودم اماده حداقل میگفتي اگربهم_

  کردودستموبوسید قرمزشوپاک چشماي

  بیشترزجرمیکشیدي اونوقت_

  گفتم بابغض

  نزدي وحرف کیه روزجدایي تومیدونستي تنهایي اونم کردي ملباروتح جوري،این توچي؟چه پس

  کرد نگاهم دستام زدوبه تلخي لبخند

  بودوبس لحظه این تدایي فقط برام هرثانیه لیلي بود سخت خیلي_

 به اما دورمیشدم ازاغوشش اونجوري چون بخونم نمازم حتي نمیخواست دلم شد بلند اذان صداي

  نمازمونوخوندیم اصرارعلي

  بردم پناه اغوشش به ودوباره گردنش یکادموانداختم ون پالک سرسجاده
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 که بحاص داشت عادت بود بازکرده اتاقو پنجره بازامیرعباس فکرکنم میخورد صورتم به مالیمي نسیم

 چرخي بود روشن هواروشن باژکردم چشمامواروم کنه هاروباز پنجره سرکارهمه بره میخواست

  علي گردن شال واي...خورد علي شال..به.شممچ زدم خواب تورخت

  نبود علي پریدم ازجا یکباره کجام اومد یادم تاژه

 عنيی کجارفتي علي بودم گیج گیج میچرخیدم خودم دور خداحافظي بدون یعني باشه رفته نکنه واي

  میکنم خواهش ازت خدایا ببینمش باردیگه یه فقظ خدایا... واقعا اومد دلت
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 سراسیمه کرده گریه مامان چرا بودن سرخ چشماش بود تواشپزخونه مامان رفتم بیرون ازاتاق

 امیرعباس نه بود ازعلي اثري نه هاروگشتم اتاق ي همه نبود توش کسي کردم رونگاه دستشویي

  بود دسنش تو پیاز کردن وخورد گریه مشغول هنوز مامان

  ونهمت نامردین ؟خیلي کنم خداحافظي میخواستم ؟من نکردین رفت؟چرابیدارم رفت؟؟کي علي مامان_

 ار کردوپیازتودستش راپاک اشکهایش دست پشت با مامان گریه به کردم وشروع نشستم روزمین

  میزگذاشت روي

  لیلي؟ میرن؟چرانگفتي کجا دارن تومیدونستي_

  گفتم باگریه

  رفت؟ امیرعباسم فهمیدم تازه منم. نگم بودن گفته_

 ینا میشورن رخت انگارتودلم لیلي ام حالي چه نمیدوني فهمیدبم یشبد ماهم رفتن صبح جفتشون_

 ینما ازپسرم اون کنم چیکار سرکش امیرعباس این ازدست من میده بد خبراي ازصبح المصبم رادیو

  خدا اي دشمن جلوگوله رفتن جفتشون دامادم تازه از

  گرفت دستانش بین را وسرش نشست مامان

  رفتن کي_

  میشه ساعتي یه_

  دهه االن برن ونیم هفت قراربود ؟؟اخه ساعت یه چي_

  شوهرتومیگرفتي اون جلوي کارا این جاي گیراوردي وقت دخترتوهم نمیدونم_

  رفتم در طرف به پوشیدمو رنگش به توجه وبي مانتووروسري اولین شدم ازجابلند سراسیمه

 به کردنمی نگاهم توخیابون همه دمبو تیزپاروگرفته پلنگ یه انگارقدرت میدویدم نفس یه تاسرکرچه

 تودلم تمیگذش صدسال برام لحظات ترمینال گفتم وفقط شدم روسوار تاکسي اولین رسیدم که خیابون

 هزارتاصلوات میکردم نذر بابد چي باردیگه یه فقط خدا نه واي چي نمیدیدمش دیگه اگه بود اشوب

  میزد منودید وازاینه گذاشت لبش پشت سیگاري راننده نذرکردم

  پریشوني ابجي_

  کرد نگاه اینه به دوباره راننده رونداشتم یکي این به دادن جواب  ل حوص ندادم محلش

  ابجي چیه_

  گفتم باعصبانیت میزد بشرحرف قدراین چه شدم عصبي

  تندتربرید میشه_

  چرامیزني بابا چشم_

 ودویدم شدم یداهپ ارتاکسي رسیدیم لترمبینا به باالخره بود نگفته بیشتر دوکلمه بیچاره میگفت راست

 بدون سه وایمی کجا اتوبوس که کردم سوال راننده ازاولین کجان اینا یعني قدرشلوغه حداچه واي

  کردم روپیدا اي دیگه راننده نبود اتوبوسي اما ترمینال شرق سمت به رفتم معطلي
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  اهوازرفت؟ اتوبوس اقا_

  میشه دقیقه ده ابجي بله_

  

  اهواز میره اونم هست قرمزه اون سوارشي ماشین یخوايم اگه ابجي

 وومد نمیتونستم علي بدون من میرفتم منم باید زد سرم.فکربه ناگهان.کردم نگاه ماشین به ناامیدانه

  برداشتم ماشین طرف.به قدم دوسه بیارم

 خدایا دش زیاد اتوبوس مسافراي تعداد رفته رفته نمیشد دور ازجلوچشمم هم لحظه یه علي چهره

  به زندلوب میگقت دیگه یکي سرووصغ بااین اونم کجابري میگفت بهم یکي...یانه برم چیکارکنم
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 نمیدونم برمیگشت پام یه میرفت پام یه اما برو نیازدارن بهت واونجاهم توپرستاري دریاوبرو

 همه همه ردمیک سکته رفتم منم میفهمید اگه که مامان چهره علي چهره میخواست چي برام سرنوشت

  علي نه اما برم نداشت دوست زنش عنوان به شاید میشد عصبي ازدستم علي شایدم رومیدیدم

 دوقدم فتممیر باید اره گذاشتم جلو به قدم یه دوباره لیلي برودیگه میشه خوشحال هم کلي نبود اینجوري

  کنم متوسر خاکي خداچه يا بودم اوناهم پیش باید گردوند برم مامان گریون جشماي بازیاد رفتم جلوتر

  ررفت ماشینم لیلي برسرت خاک کرد وحرکت اومد ماشین شدن روشن صداي

 وصح دروبازکردم میدوید پلنگ مثه که بودم انگارهموني انگارنه برگشتم خونه سمت به رمقي بي با

 علي مثله گرفتم تصمیم رونداشتم کسي به دادن جواب حال شدم خونه روارد نداشتم رفتنم راه  ل

 شههمی اخه زیرگریه زدم دلتنگي از خودم رسید تواتاق که پام اما برم اتاق به کوچیک باغ ازپنجره

  گذاشتي تنهام چرا.علي واي میپریدم اینظوري سرعلي پشت

  دیدنت اومده مامان؟بیافاطمه لیلي_

  گفتم گریون وباچشماي کردم بلند سرموازروزانوانم

  تو بگوبیاد_

 وگرنه  ر دا دوستش امیرعباس نفهمید شد خوب بدتره ازمن این خداقیافه واي شد اتاق وارد فاطمه

  کردیم گریه بلند کردوهردوباصداي بغلم من قیافه بادیدن میکرد سکته

 مراقب جوري چه من میترسم من لیلي... لیلي چیکارکنیم مرد مابدون حاال بره چراگذاشتي لیلي_

  پسر این خیاله انقدربي یعني چراگذاشتي بودي نشتوز لیلي علي بدون اونم باشم مامان

  میدونستم ازقبل من نیس خیال بي اون نهّ  _ 

  کرد نگام زده بهت چشماي با شد قطع فاطمه گریه

  کردي چرانگفتي؟چراقبول پس_

  داشتم دوستش نداشتم اي چاره_
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 باغ درختاي به ماخ وبا توفکربودیم سخت دادجفتمون تکیه تخت پشتي وبه تخت روي رفت فاطمه

 .  خیره

  

 گفت ما قیافه بودبادیدن رولبش لبخند وبازکرد بابادراتاق

 جاي به اشم حاال رفتن گلم دسته مثله پسروداماد چیه من تودل بفهمین که پدرنیستین کدومتون هیچ_

 رهپ ارنجا بیمارستان برید اصال یا خانماکارمیکنن اونجا کلي مسجد برید پاشید نشیني گوشه

 شوهروبرادرشون که زن اینهمه یاال پاشید بدید راهشونوادامه دارید دوستشون اگه شماهم.روحهمج

  بابا پاشید یاال پاشید خودشونونباختن اما شمان مثه همه رفته

  

 مهفاط چشماي بود ازفکروخیال دوري خوبي،براي خیلي راه میگفت باباراست کردیم نگاه هردوبهم

 ودنب دکتراگیج خود وپرازمجروح شلوغ معمول طبق رفتیم بیمارستان هب ناهار زدوهردوبعد برق هم

 هم نمبک میتونم که هرکاري هرطورشده گرفتم تصمیم بود کم چي همه بودیم شده که هم وباتحریمایي

 نمیگم توبیمارستان وفاطمه ازکارلیلي خیلي من ها بجه( ازفکر دوري براي وهم دلم ارامش براي

 ) مرسي تصورشوبکنین خودتون پس میشه عوض کال مسیررمان چون براتون

 اين میرسیدیم خونه به وقتي که کردیم کارودرس سرگرم انقدرخودمونو منوفاطمه گذشت اي هفته دو

  کمتر وامکانات میشد بیشتروبیشتر روز روزبه مجروحا تعداد متاسفانه نداشتیم زدنم حرف

 مشغولدرازکشیدمو تواتاق نرفتم بیمارستان یدشد فشار وافت زیاد خاطرخستگي به بودومنم روزجمعه

 ردمک نگاه حیاط به ازپنجره روسریمرسرکردمو دونفرمیومد پچ پچ صداي. انتري شدم رادیو شنیدن

 دوباره حتما کفتم باخودم میکرد بازي ها باگربه معمول طبق که بود محل پسرشیطون جواد محمد

  واردشده درنزده که اومده ازدیوارباغ

  خاله جوادچطوري حمدم سالم_

  برم اینوبدم اقااومدم ازعلي داري نامه خاله ممنون خاله سالم_

  درمیاوردم بال داشتم ازخوشحالي گرفتم روازش نامه ازجاپریدمو فشنگ مثله

  خبري انقدرخوش که خاله.بره قوربونت_

  بردارم همیشگي ازشکالتاي میشه پس خاله_

  بروبردار عژیزخاله.اره_

 کردم خوندن به شروع بعد چسبوندمو سینم نامروبه اول بود علي زیباي دستخط ازکردمنامه،روب

 مینویسم نامه برات ازشهرعشق همیشگیتو مجنون منم سالم من لیلي""

  شد راحت خیالم نمیکني؟خب که خوبه؟گریه حالت

 بانمک ي چهره لحظه یه عملیاتاوموقعیتا توبدترین خداحتي به قدردلتنگتم چه نمیدوني عزیزم لیلي

 وديب کاش وتورونمیبینم بلندمیشم صبح که قدرسخته چه نمیدوني کنارنمیره ازجلوچشمم وزیبات
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 یادتم هب تابدوني تونوشتم مخصوص وفقط فقط فرصت روتواولین نامه این میدادي دلگرمي بهم واینجا

  زیباترینم یادتم به خانم

 بهم تونيمی اینجوري کن نگاه اسمون به هرشب توهم تمتومیف یاد ها ستاره بادیدن بخوابم میخوام شباکه

  بدي انرژي

  بیاستم جلوشون بجنگمو باقدرت تااینجا

 همشو اما دارم حرف باهات خیلي میشه وسنگرشلوغ هامیان بچه االن برم باید کم کم دیگه عزیزم

  نکن خیسشون هم الکي باش قشنگت خودتوچشماي مواظب نوشت نمیشه

  علي

  

 اهمب شکالتاموداشت همه جواد محمد کردم نگاه اتاق به ازحیاط جسبوندم قلبم به یدمودوبارهنامروبوس

  وچشماموبستم شدم ولو زدموهمونجاروي،زمین لبخند میخورد

  سالمي،خداروشکر که خداروشکر_

  دردنکنه دستت خاله_

  پرازشکالت باصورت بود جواد محمد چشماموبازکردم

  خاله میکشه جفتمونو خانم مریم بشوروگرنه صورتتو رفتن لقب فقط خاله میکنم خواهش_

  چشم_

 رزیرچشميماد نشستم رفتموکنارشون بالبخند بودن تلویزیون دیدن پدرومادرمشغول پذیرایي،رفتم به

  کردوگفت بهم نگاهي

  میحونه؟ خروس کبکت چیه_

  سالمن جفتشون داده نامه علي_ کردم نگاه هردوشون به باخوشحالي

  خداروشکر الحمدهللا_بابا

  شکرباالبرد نشانه شدودستاشوبه خوشحال مادرهم

  صدادراومد به خونه زنگ بازم

  کیه ایندفعه_مامان

  میکرد نگاهم کرده وهول پریده بارنگ بودوکه فاطمه دروبازکردم رفتمو حیاط به بازمیکنم من_

  چته؟_

  تومیگم بریم_

  تواتاقودروبستیم رفتیم

  دختر داري انقدرهیجان چته_
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  رومیشناسي تواستادکرمي ببین_

  نشناسم میشه مگه اره_

  براپسرش بیان میخوان خواستگاري براي زدن زنگ_

  ندیده میکردي همرورد توکه داري خواستگار که اولته دفعه مگه خب_

  وگفت انداخت سرشوپایین فاطمه

  کنم قبول میخوام شده عوض تصمیمم االن ولي درسته اره_

 باشوق فاطمه میرفت رژه جلوم که بود امیرعباس ي جهره فقط روسرم ریختن یخ اب سطل یهانگار

 لب تادمیف نباید اتفاق این نه واي. وبس امیرغباس بود شده فقط من گوشاوچشماي اما میگفت ازپسره

 لقب امیرعباس حرف اخرین اما میدونست باید داره عاشق یه میدونست باید فاطمه بگم که بازکردم

  خودت کاش چیکارکنم من توامیرحاال ازدست واي)وعلي،بگي فاطمه مدیوني،به(اوردم یاد به رفتن
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 نبودوبدو خوشحال کردم نگاه فاطمه به چیکارکنم نمیدونم االن.حرفتومیزدي شرایط وتواین بودي

  میکرد اقدام بودحتما خودش اگه جي امیرعباس ولي میریختم بهمش نباید. نگراني

  ازت میپرسم سوال دارم کجایي يلیل اوي_

  کردم نگاهش گیج

  چندتابگیم مهریه پرسیدم_

  میکرد نگاهم وواج هاج فاطمه وازجابلندشدم گفتم نمیدونمي

  میزنیم حرف بعدا کردي قاطي جوري بد توامروز رفتم من_

  

 ماه چند خوري خود روز چند!!!حاال خداچیکارکنم اي نیس ازت چراخبري کجایي؟پس امیرعباس

 باید که موقع اون نیس وقتش که االن بابا زهره؟نه مامان؟به ؟به رو قضیه بگم کي به خوري خود

 احمق دوبارچوب کردنات دست دست بااین توسرت خاک لیلي واي کردي دست دست همش میجنبیدي

 واي بگي بري چي میخواي شده جدي چي همه که االن خب نشد عبرتت درس بازیتوخوردي

  بده نامه یه حداقل جایيک امیرعباس

 بودوباذوق شده خم وداماد عروس قرمزوسفیدمخصوص بزرگ روي،لحاف کردم فاطمه به نگاهي

  عروس لباس دوختن مشغول اونم کرذم نگاه مادرش به رامیدوخت هایش ملیله وسلیقه

 دست ازبس میگذشت ازخواستگاري دوماه بود غوغا دلم توي میزد لبخند گاهي بودوهرازچند.فاطمه

 وازطرف بدونه که حقشه فاطمه میگفتم طرف ازیه! نه یا بگم نمیدونستم کشید اینجا کاربه کردم دست

 یه نمیدونست امیرعباس یعني میکرد پشیمونم داشت وصلت این براي اي وخوشحالي ذوق دیگه

  میومد هرطورشده بود.رسیده اگه بود.نرسیده فکرکنم ولي دادم نامه باربهش
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 منم اینجوري چیزومیگفت میشدوهمه وارد امیرعباس االن میشد چي خدایا کردم گاهن درورودي به

 ینبب بیا امیر خدا اي) مدیوني لیلي( پیچید توگوشم امیرعباس بازصداي میشدم رها مخمصه ازین

  وبگیر وصلت این جلوي بیا میکنن عروس ودارن عشقت

  ؟کجایییییي هووووي

  کرد بیرون منوازافکارم دادفاطمه صداي

  هان؟_

  ها؟ ملیله شد خوب ببین_

  گفتم کردمو سرسري نگاهي

  قشنگه اره_

  نشستم صندلي وروي اشپزخونه توي رفتم اومد دنبالم به فاطمه شدم وازجابلند

  ریختي بهم پیش لیلي؟چراازدوماه چته_

  ام علي نگران نیس چیزي_

  میدوني؟ چیزي،ازیوسف لیلي نبودي اینجوري قبلش_

  ومیشناسم یوسف اقا کجا من بابا نه_

  چیه پس_

 وردخ امیرعباس دل توبري کاروفاطمه این نکن بزنم داد میخواست دلم انداحتم بهش اي ملتمسانه نگاه

   غوغاست تودلم بود انگارفهمیده نمیزد وپلک میکرد نگاهم کنجاوانه فاطمه.. میشه

  نگفتي؟؟_

  بدوني باید ولي یانه درسته کارم منمیدون بگم بهت چیزي یه میحوام فاطمه ببین_

  میکرد نگاهم وجدي قبلونداشت شادي حالت صورتش.دوخت لبهام ترکردوبه دقیق نگاهشو

  درسته؟ عروسیه دیگه هفته فاطمه ببین_

  کاردرست یا میکنم خرابکاري دارم نمیدونستم میزد شدت به قلبم دادوومنتظرماند سرتکان

 اینم خبردارشدن همه میدونم من داري ودوست یوسف اقا میدونم نم روزعروسیته دیگه هفته ببین_

 ......  ولي میدونم

  بگودیگه لیلي کردي سرم به جون واي_
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 ......... ولي،امیرعباس_
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 محمد بیرون پریدم حجاب وبدون سراسیمه واداشت حرف هممونوازادامه جواد محمد دادوبیداد صداي

  مامیامد سمت به باعجله حیاط ازته جواد

  بده مژده خاله.........خاله بده مژده بده مژده خاله_

  پسر؟ شیطون چیه_ کردم شدوبغلش نزدیکم

  بده مژده خاله_

  خبرتوبگو باشه_

  امدن بیرون جواد محمد ازسروصداي هم وفاطمه ومادرعلي مامان

  دیدمش خودم عموعلي اومده عموعلي_

 مکرد فشردموگریه روتواغوشم بچه این قدرازخوشحالي چه نفهمیدم سرشد وپام انگاردست وارفتم

 توچشمش اشک هم فاطمه میکرد بودوخداروشکر نشسته مادرعلي،روزمین دوروبرکردم به نگاهي

  میخندید بودوازخوشحالي شده جمع

 سمتش به حجاب وبدون دوروبرم به توجه بدون شد وارد جبهه رنگ خاکي لباس با وعلي دربازشد

  دویدم

 ماا وببویمش کنم بغلش وجود باتمام میخواست دلم میریخت شادي میخندیدواشک زخوشحاليا چشمام

 نگاه گاهن تویه شد خالصه وجودم وهمه گرفتم دستاشو فقط بروزبدم احساساتمو که نذاشت حضوربقیه

  وگرم زیبا ارام

  میشه ازجاکنده من دل این کجابودي؟نگفتي_

  کردوگفت صورتم سرشونزذیک

  روزقشنگترمیشي روزبه که علي بره قوربونت_

 وبعذ گرفت واورادراغوش رفت مادرش سمت به علي میامد ازپشت مادروفاطمه تند هاي قدم صداي

  کردوگفت نگاهش مادرکنجکاوانه کرد ومادرروبوسي فاطمه با
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  کو؟ امیرم پس_

  مادرگفت خندیدوروبه علي

  راه نیمه رفیق سرمیزنه یه بعدا گفت نکرد قبول اما بریم باهم گفتم بهش_

 چرانیومدي ولي بود فهمیده چیزو همه امیرعباس پس شد خونه کردوجلوتروارد بغض مادرکمي

 این بخت میکردبد زمزمه دائم توگوشم یکي بشه تاعروس وایسادي چرا حقتومیگرفتي امیرمیومدي

 تقصیر نیاد میرعباسل رود محال بود داده نامه یه فاطمه خود اگه روخبرنکردي فاطمه که توبودي

  چي بگه بیاد مراسم به مونده هفته یه که خاال وگرنه نکردي خبرش که اوئه

  گفت زدوباخنده پهلوم به کوچکي ي ضربه باارنجش علي

  نبودما عزیز انقدرهاهم_
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  علي منوببیني حال نبودي نکن جنسي بد_

  کردوگفت ليع روبه بود کرده وهضم امیرغباس نیومدن قضیه تازه که هم مامان

  مایي همه توعزیز نیستي چطورعزیز کرد بیچاره خانمت مارواین_

  جان مادر داري لطف_

  بیاریم شامو بساط پاشو جان لیلي خب_مادر

  

 جاي قطف نشستیم دورسفره همه شامشومیبرد حرم میرفت شبا جمعه معموال بابا کردیم شاموپهن سفره

 وبده خورش... لیلي بده اب میگفتي بهم همیشگیت اخم وبا بودي کاش بود خالي امیرغباسم

 ونيمید.که االن داري حالي چه االن یعني ومیخندیدین میگفتین باهم.وکنارفاطمه بودي کاش...لیلي

 اشک کردمو بغض. ومردونگیت غیرت همه این براي.بمیره خواهرت الهي کناراومدي چجوري

  کشید برنج وبرام وبرداشت دیس علي دیکه چیز نه بود فاطمه روي.فقط نگاهم شد جمع توچشمام

  نریز بیشترازین نمیخورم علي واي_

  بگیري بخورجون منه دست االن بود خودت دست تااالن_
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 براي شد خون دلم ماگذاشته ،جاي یوسف خودشو توفکرش میدونستم میکرد مارونگاه باذوق فاطمه

  امیرعباس

 همه میگفت امیرعباس هاي وخرابکاري جبهه اطراتازخ علي نشستیم دورهم همه شام بعدازخوردن

  گفت بلند باصداي دراخرفاطمه جوراظهارنظرمیکرد یه وهرکس میخندیدن

  باشه انقدربانمک نمیشه باورم بود جدي همیشه امیرعباس اقا این ازدست واي_

 مرمختارع میشناسي همتون( مختاره عمر مثله که اینطوري نکن ونگاه امیرعباس کجاشودیدي حاال_

  میخندي تاشب صبح باشي که باهاش)مثله ویه بوده معروف بودن جدي به

 اش هرهچ میگشت میگفت علي که بود شیطوني امیرعباس دنبال انگارتوذهنش.توفکررفت کمي فاطمه

  بود شده جدي کامال

  کردوگفت گوشم سرشونزدیک علي

 کمم یه بره جایي قرارنیس ليو میشه عروس درسته ها فاطمه به گیردادي لیلي؟؟توامشب_علي

 ...... جلوهمه دیدي دفعه یه ها نداره طاقت دیگه دلم تواتاق بریم بهونه یه پاشوبه مارودریاب

  اخه بریم اي بهونه چه با.!!!! میگي راست توکه_

  بریم لباسام تعویض بهونه به تواتاقه ساکم_

  دادزد مبل ازروي علي رفتم اتاق سمت شدموبه ازجابلند

  بده لباسامم اون یليل_
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  بردار خودت بیا_

 اروه پرده معمول طبق گرفت خندم ازحرکتش اومد اتاق به سرم شدوپشت ازجابلند فشنگ مثله علي

 پسر این مارداشت مهره نمیدونم افتاد تاپ تاپ به دلم دوباره خدا واي... شد خیره وبهم کشید

 فرو گردنم کردسرشوبه حلقه ورماومدجلوودستانشود میکشید اتیش وبه دلم بانگاهش.که

  گفت بردوگردنموبوسیدونجواکنان

  عزیزم عاشقتم....لیلي میمردم اي لیلي ازبي داشتم_

 پنجه وباروي گردنشوگرفتم نبودمنم بینمون مرزي دیگه حاال دستانشومحکمترکرد قالب

 میلرزید نمت تمام کرد کنزدی لباشو اروم همیشه مثله وبستم کردوچشمانم اي خنده کردم ایستادنقدموبلند

 ... داغش ولباي دستانش نگاهش لمس بود شده وجودم همه ولي

  

  بسه_

  ازتوسیرشد؟؟ میشه مکه میاد انقدربدم گفتنت بسه ازین_

  کرد حلقه ودستشودورگردنم نشست کنارم اومد هم علي نشستم دادموروتخت هولش عقب به کمي

  گفتم دلخوري با

  نبودم؟؟ داحافظيخ ؟الیق خبررفتي چرابي_

  همینطور برم ام ایندفعه من لیلي نمیکنم باتوخداحافظي هیچوقت من_

 چشم زمین وبه انداخت سرشوپایین کردم نگاهش ملتمسانه.میاد دلت چجوري رفتن بازحرف واي

  درمیرفت اززیرنگاهم اینحورمواقع دوخت

 بش تابره هرروزصبح نمیدوني ليلی خبره چه نمیدونم چیکارکنم اما توئه پیش هرلحظه خدادلم به_

 شام نباهاشو دیشب که کسایي که قدرسخته جه نمیدوني میدم دوستاموازدست ترین جندتاازصمیمي شه

  پرپرشن چشمت جلوي خندیدي وگفتي خوردي

 ...... قدر چه نمیدوني

  میلرزیذ تنم هرحرفش با بده ادامه نمیخواستم دیگه کردم باالوحرفشوقطع وبردم دستم

  بهتره من براي خبري بي يعل_

  شد؟؟ خوب دیگه نمیگم.چشم_

 علومم هم تندوپشت میزد صداي،قلبش گرفت ام چسبوندودستشوزیرچونه سینش سرموبه علي.  اره_

  غوغاییه اونم تودل بود

 ردمک قدرفکروخیال چه تاصبح شب نمیدوني!! علي بهم انگاردنیارومیدن میشنوم قلبتوکه صداي_

  ازنبودت
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 مهعروسیفاط اینجامو هفته یه من اینکه مثال عزیزم کن فکر خوب چیزاي به میشي داغون نجوريای_

  ست

 شمع مثله داره داداشم میدونم وقتي باشه خوب من براي فاطمه عروسي چجوري زدم پوزخند تودلم

  میسوزه

  چرانیومد علي؟؟امیرعباس_

 پاشوکرد شد عوض نظرش عروسي براي یایمب قراره فهمید که اواخر این اما بیایم باهم قراربود_

 نمیخواست نرفت ازسنگربیرون روزي شدوچند مریض بعدشم عملیات منوبفرستین که توکفش

 یشمیشناس که توهم عملیات میره شده هرطور گفت نکرد قبول اما نبود امن هم اونجا عقب بفرستنش

  دفعه به جونش به افتاد هک بود چي بود ویروس نمیدونم کرد قبول اخرفرمانده ست دنده یه

 بي ازهردردي دردش. بود سالش وچند چندیدن عشق توي شکست دردر نیود ویروس گفتم تودلم

  تره درمون

  بود؟ خبرنداري؟بهترنشده ازش حاال_

  بداخالق هنوزم اما بود خوب جسمیش روزاخرحال_

 نه که معلومه... نه یا هبرس فاطمه به میتونیت میشد چي امیرعباس سرنوشت یعني فکرفرورفتم به

 ...  کیه اویزونه امیرعباس تواتاق وشلوارش کت که یوسفي پس

  گفت مرموزي باحالت علي

  ؟ میدوني توچیزي_

  کردم وترک ندادهاتاق یا داده وجواب شدم دستپاچه

  

 همه خاک ورطوبت نم بوي بود شده چراغوني جا همه مابرگزارمیشد توباغ عروسي

  پرازمیوه محل؛ هاي عروسي همه معمول طبق حیاطم رنگ ابي حوض بودو.فضاروپرکرده

  

 يکار یه به سرشون هرکدوم بقیه بود توحیاط رقص مشغول وشلوارش باکت صبح ازاول جواد محمد

 ازاسترس هم بودوفاطمه بارمیوه کردن.پیاده مشغول یوسف هارومیچیدن صندلي وعلي امیرمهدي بود

  تواتاق رفت اصالح بنداندازاومدوبراي اخرتا میرفت وراه اتاق وعرض طول

 هنباش موسیقي با جشن که گرفتن تصمیم عذاداربودن بودوهمه شهیدزیاد توهمسایه خاطراینکه به

  کرد بسنده چادرسفید یه پوشیدن وبه نپوشید عروس لباس هم فاطمه بشه برگزار.وساده

  خوبه قیافم لیلي_فاطمه

 بودوابروهاي سرخ بند ازجاي.که شده اصالح انگارصورت مشنمیشناخت اصال واي کردم نگاه بهش

  باشه نااشناوغري برام اش چهره میشد باعث بود شده نازک خط یه به تبدیل که پرپشتش

  فاطمه کردي قدرفرق چه_
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  ببینتم اینجوري میکشم خجالت ازیوسف االن اره_

  کن سرت بروچادرتم شدي قشنگ خیلي ولي_

 مجلس ایدب امشب وکرد امیرعباس یاد بازدلم کرد دوبرابر زیباییشو جادرش راههم به سرتاپاسفید لباس

  خدا اي.. بود اون براي

 اطمهف شبیه منم کردم بودنوسرم اورده برون بله براي که ي چادرسفید وحاصرشدم رفتم اتاق به منم

  بود دخترونه هنوز من ي چهره که تفاوت بااین شدم

 وهمزمان بودمش ندیده بود کارهارفته براي.که علي،ازصبح رسید هم عاقد که بود هشت حدود ساعت

 وفقط قطف اینکه یاد وقتي میشد.جاکنده از داشت دلم! سفید وپیرهن مشکي وشلوار کت شد وارد باعاقذ

 قند براي کرد بازوبسته چشماشو زدوازدور لبخندي من بادیدن اوهم میافتادم من ماله وجودش همه

 نمیشد اما نداشتم محیطو اون انگارتحمل شد تر تازه دلم بازداغ.ک صدایم مهسرفاط باالي سابیدن

 ستهنش اي دیگه شخص من امیرعباس جاي.به میجوشید.سیروسرکه.مثله دلم وبرم کنم ول خطبه وسط

 میتونستم حاال اودر خودم به حضارمنو کشیدن کل صداي اومده چي سرامیر اینه حالم خدامنکه واي

 جزبچه به که تنهاجایي بردم.پناه کوچیک باغ وبه انداختم روزمین وسریع تودستم ي پارچه کنم فرار

 یدمخر فاطمه براي که هللا پالک برگردم گرفتم وتصمیم کردم تازه نفس باري چند نبود کسي ها

  گذاشتم سرجاش کشیدمودوباره بیرون وازجعبه

  لیلي؟ توچته_

 قطنبودتاف دورمون کس هیچ کاش علي شدي درشیرینق چه ها ولباس تیپ باهمون باز بود علي صداي

  میبردم پناه اغوشت به

  هیچي_

  شد خیره چشمام وبه گرفت بازومو باجدیت که بشم رد ازکنارش خوازتم

  چیه بگوقضیه_

  ندادم کادومو مبشه تموم عقد االن بزاربرم_

  ویوسف......تو نکنه چرا فرارکردي ازمراسم چرا میزني زل فاطمه به چراانقدر برو.منوبده جواب_

  علي شو ساکت_

  چیه بگو اخه د ببخشید خب خیله_

  

  اقا علي درسته کارت خیلي ببخشید بگو بعد کن توهین راحت

 بادیدنم میزد دودو من دنبال به فاطمه چشماي برگشتم مراسم وبه شدم رد ازکنارش باناراحتي

  بروم کنارش به کرد دادواشاره تکان سري ازنگراني

  اخه چرارفتید توکجایي کجاست علي_

  شد زشت خیلي ببخشید میکنم صداش میرم االن جون فاطمه ببخشید_
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 کنارفاطمه رفت شد پیداش اقا خود بروم دنبالش اومدم تا رفت بهم اي غره ازدورچشم هم مامان

 جوابشو اخم نکردوبا روبوسي یوسف با که بود جالب.دادیم بهشون رو عروسي کادوي هم با وهمراه

 دیکه بمیرم باید جنجال به بیفته خودمم زندگي حاال خدا واي اي داره شک بودهنوزم معلوم داد

 ....  توامیرعباس ازدست

 ودب زیباترشده ازهمیشه بااینکه بزارم محل بهش نمیخواست دلم نشستم باغ هاي ازصندلي یکي روي

 ابراير کناري وصندلي اومد سمتم به یوهم دستي پیش ازدوربادوتا بود سنگین برام بدجور حرفش اما

  جلوتر چادرتوبکش_ کشید عقب نشستن

 شدم خیره بود اومده اجرا براي که زني دف وبه کردم چادرمودرست کنم نگاش اینکه بدون

 قدرم هرچه نمیشد اما نکنم فکر علي به میخواستم.....نمیدیدي دستاشو انگار میزد چهقدربامهارت

  گرفت نادیده نمیشد روکه علي تن بوي اما میزدم حرف باخودم زن دف درباره

  نمیکني منونگاه_

 بهش نگاهي نیم شده توهین بهم وقتي حتي میاوردم کم جلوش باید همیشه شد اضافه صداشم حاال

  برنگشتم اما انداختم

  خانمي ها نداره طاقت من دل نکن اینطوري توروخدا جان لیلي گفتم چي نفهمیدم ببخشید_

 هب شدم رام کم کم دستاش بالمس دیگه میلرزیدم باصداش که مني گذاشت رودستم دستشم انهمزم

  گذاشت کندوجلوم خیارپوست.یه بالبخند نه اما برگشتم سمتش

  بخورعزیزم_

 یوسف جاي داشتم دوست خیلي میکردن وعلیک سالم مهمانها وباهمه اومدن باغ به هم وداماد عروس

 اي گوشه وغمگین.کزکرده اما نبودم بند پاهام روي ازخوشحالي االن من بود اگر که بود امیرعباس

  کردم هاسرگرم بچه با وخودمو نشستم

 اصلي صاحب که وماهم کردن رفتن عزم مهمانها کم کم اما کشید طول شب یازده تاساعت عروسي

 بشو خوش ومشغول بودن.نشسته اي گوشه ویوسف فاطمه وسایل واوري جمع مشغول بودیم مجلس

  رسوند خودشو شدوسریع نگاهم متوجه هم علي کردم نگاهشون باحسرت

  توچشماته؟ چراغم اخه بخندي تاصبح بگم جوک میحواي نمیزارم.کم برات.که من_

  نیس ویوسف فاطمه دلیلش خدا.به علي واي_

  چیه پس_

  بمونه بزارراز گذشت ازسرم اب دیگه_

  هن شایدم...... میکردم شک بودم منم خدایي ولي گفتم باخودم رفتم اشپزخونه به ها دستي پیش با

  

  سرنوشت ودنبال رفتن بخت خانه به.هم وداماد عروس شد ازمهمون خالي خونه کم کم دیگه
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 برکشت خانه به مادرش.هاهمراه صندلي کردن وجور وجمع کردن جا ازجابه بعد امیرعلي،هم

 وازروي.داشتم که کمي ارایش مقدار نمناکي لدستما وبا کردم راعوض هایم ولباس بهاتاق،رفتم

  کردم پاک صورتم

 بود شلوغي شب چه درازکشیدم تخت وروي رابازکنم هردوپنجره بودومجبورشدم شده گرم هواکمي

 براي قدرازبچگي چه ومیدیدم امیرعباس چهره فقط من اونهمه ازبین اما وامدوسروصدا پرازرفت

 هه کجاست االن فاطمه یعني نشدم.متوجه کورشدوهیچي همش که حیف داشتم ذوق فاطمه عروسي

 گرم داشت کم کم چشمانم بود شب دونصفه دوختم ساعت نگاهموبه بود مزخرفي سوال معلومه خب

 واردی روي اي سایه رابازکردم چشمانم...کرد بیدارم کوچیک نفردرباغ یه پاي صداي که میشد خواب

 خدایا دادممی فشار سفت تودستم وپتورو نداشتم شدن بلند قدرت ازترس فرستادم صلوات زیرلب بود

 اسن سوره باشه واقعي نکنه شوخیه میگفت همیشه اما ها داره جن باغ میگفت امیرعباس بود چي این

 اما یانب تابابااینا بزنم جیغ گژفتم تصمیم میشد تر ونزدیک بودم متحرک هنوز سایه اما ودوبارخوندم

 کن دورش داري دوست هرکي توجون خدایا اومد جلوتر حلو سایه ارهبی دخلمو اونابرسن تا ترسیدم

  هللا بسم هللا بسم

 انقدربهش بود توهم حتما شد ظاهر جلوپنجره امیرعباس ي وچهره گرفت واقعیت رنگ سایه ناگهان

 هجبه رنگ خاکي لباس بود خودش واقعا نه اما خودم توگوش بارزدم   دوسه میبینمش دارم فکرکردم

 مثله پراشک هاش گونه وروي حونه ي کاسه چشماش... چشماش خدایا واي شده کوتاه که يوموهای

 هب کرد شروع شدنو خم رسیدزانوانش من تابه)امیرعباس( کردم صداش شدزیرلب داخل ازپنجره علي

 سرمیخورد بازوانم روي اشکش داغ هاي قطره بود خون جور بد منم دل کردم همراهیش منم گریه

 ...... گند زدي گن لیلي واي

 جایيک فاطمه واي شده اینطوري من اخالق قدوبد امیرعباس نمیشد باورم شد خیره کردوبهم سرشوبلند

 دلم دوختم نگاهموبهش..میریزه اشک اینطوري برات داره ذالجوشن شمر خودت قول به ببیني که

  شدازغصش کباب

 راومديچراانقدردی...نزاشتي عباس امیر نزاشتي جلو بزاربریم گفتم میره گفتم.........بگم نذاشتي_

  شدپسر درخشک به چشمم

  کردوگفت اشکاشوپاک

  میکنه خوبه؟خوشبختش پسره_

 جا ازیه کودکي از یه جنس ازیه فاطمه برا تومیشد مثه کي اما نیس پسربدي نمیدونم_

  دررفت سمت.به باالوردوارام سکوت معناي دستشوبه

 تمگف نیاوردم طاقت اونجا صبربده خدابهم دعاکن باشه درسختانق فکرنمیکردم لیلي شدم داغون_

 ......... ازدوردیدمش عروس تولباس وقتي بارببینمش اخرین براي

  گریستم براش وتاتونستم درازکشیدم تخت روي منم رفت بیرون وازاتاق.بده ادامه نذاشت بغض

  

 دوبارهو پتوروکشیدم توچشمم میزد افص افتاب نداشتم شدن بلند حال اما بود گذشته هم ازیازده ساعت

 ازدیدن اینا مامان حتما جمعي ونهاردسته ابگوشت معمول طبق پس بود جمعه امروز رفتم بخواب
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 حاال اومد هم زهره سنگین قدمهاي صداي. کردن فامیلودعوت وکل شدن هم زده ذوق امیرعباس

  شد بزرگتردروبازکردووارد ازحدمعمول شکمش اما بود ماه توشیش

  ها اومده دماغتم گند داداش ؟؟پاشو خوابي توهنوز سالم_

  وگفتم پهلوبرگشتم به اروم

  امیرعباس لنگه میشد هم امیرمهدي وگرنه اوردي شانس توهم_

  جمعیم همه بیا پاشو خدانکنه_

  هست؟ امیرعباسم_

  انگارنیس معمول طبق ولي هست_

 تيح بودن جمع دورهم همه رفتم حال وبه ابلندشدمازج بابدبختي. خونه دلش االن داره حق گفتم تودلم

 بدون دوساعته برس شوهرت به بیا دخترم_ دادوگفت تکان سري بادیدنم مامان بود اومده هم علي

  تونشسته

  کرد کمرشوخم دوریت غم بیاکه_امیرمهدي

  نشستم علي کنار رفتم خنده زیر زدن جزامیرعباس همه

  شدي؟؟ سرحال_
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  بهترم اره_

  معذرت دیشب براي بازم خداروشکر_

  دیگه نزن حرفشو_

  زد داد ازاشپزخونه مامان میکرد نگاه مارومتفکرانه داشت وپاییدم امیرعباس زیرچشمي

  بیان ویوسفم فاطمه میگفتم کاش میگم_

 که کردمامان وجور جمع رفتوخودشو درهم امیرهم هاي اخم پریدن ازجا همه که گفتم اي نه چنان

  گفت بود عجبمت هنوز

  میزني جیغ چرا خب خیله_مامان

  تو میادازصداي خون داره علي چپ ازگوش_امیرمهدي

 ابلندازج ترکردواخرم پررنگ اخمشو امیرعباس نکنید اذیتشون اونا ان خسته بگم میخواستم هیچي._

  جایي نیاي که میشي انقدرخسته توهم_ پهلوموگفت زدبه باارنجش شدعلي

  ؟؟؟!چي_

  دیگه شبه اون منظورم_
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  تو ازدست علي واي_

  کرده قاطي پاک.چشه پسره این ببینم برم خندیدوگفت علي

 داشتن من عروسي وخرید جهیزیه درمورد وبابا مامان شدم کارها ومشغول رفتم اشپزخونه.به منم

 طرف ازیه بودم ورویا توخواب هنوزم انگار من اما منه عروسي نوبت فاطمه بعد که میریختن برنامه

  نره دیگه علي تابلکه کنیم عقد زودتر میدادم ترجیح هم وازطرفي امادگیشونداشتم

 اهر رو عروسي بساط میاد ازجبهه دوباره که ماه یه بعد که داد قول علي ونظر بحث کلي بعد باالخره

 به منرازفکر عروسي هاي استرس دیگه انروز میکردیم عجله باید نبودوهمه زیادي وقت بندازیم

  واداشت یرعباسام
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 علي امدن با عروسي قبل هفته یه که بود مونده مراسم تدارکات بودوفقط شده کامل تقریبا ام جهیزیه

  بدیم انجامش قرابود

  

 بااینکه ازسرگرفت دوباره ما هاي نگراني ها واسترس برگشتن جبهه به دوباره وعلي امیرعباس

 ازذهنم هم لحظه یه امیروعلي سالمت واليو بازهول اما بودم عروسي مراسم تدارک مشغول

 ستادا ما خود تودانشگاه پدریوسف داشت خوبي زندگي بودوظاهرا رفته بخت خانه به فاطمه دورنمیشد

 وانعن به دانشگاه برد وتوي یوسف اسم همیشه.دانشگاه همان پزشکي رشته دانشجوي هم بودویوسف

 عنوان به یوسف وجود به داشتم کم کم.تداش خوبي استعداد که والحق دانشجوي،برترمیدیدم

 هنوزم امیرعباس دل اما میدونستم شده منتفي کل.وبه امیرعباس وجریان میکردم عادت شوهرفاطمه

 يحس چه پس نمیدونم وفکرمیکنه میزنه قدم باغ توي صبح تا شب که میدیدم ومن بود نشده صاف

 تنرف تاریخ هردوتویه بااینکه.میکرد ممصم چنان هم بودوامیرعباسو ترازعشق قوي انقدر که داشت

 هب وچشمش دوربشه میخواست دلش امیرعباس برعکس وعلي برگرده که بود ازخداش امیرعباس اما

  برگردن عروسي قبل هفته یه وقرارشد رفتن هردوباهم دراخر نه علي اما نیفته فاطمه

 شتیمبرمیگ خونه به وکوفته خسته شبا انقدرکه کردن وکار رفتن هرروزخرید بود شده کارمنوفاطمه

 . بود شده ما درگیرمسائل جورایي یه که یوسف بیچاره میخوابیدیم شام وبدون

 . بازاررفتیم به لباس پارچه خرید هردوبراي بافاطمه اونروزم

 حویلت خانم مریم همونروزبه وقرارشد کردیم انتخاب رنگي نباتي پارچه باالخره زدن گشت کلي بعد

 هب فاطمه همراه بزنم بهش سري نیومد روکردوبدم بابا هواي توبازار،دلم کند اماده را لباس تا بدیم

 درحجره جواني واقاي خانم انداختم داخل به نگاهي بابارفتیم شلوغ همیشه فروشي زعفران حجره

  بابابودن با وگفت گپ مشغول

  برگردیم میخواي شلوغه معمول طبق بابا اي_

  بیشترنیستن دونفرکه دیگه ببین باباتو برو اومدي که حاال بابا نه_

  باهاشون صمیمیه انقدربابا که هستن توانگاراشناهم بریم پس باشه_

  رفتیم مغازه داخل به بافاطمه
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  بابا سالم_
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  اقا حاج سالم

 کنجکاوشان ي چهره بادیدن بابا مابرگشتن سمت هردوبه جوان رادادومردوزن جوابمان بالبخند بابا

  گفت

  ذخترمه لیلي_

  کردودستشوجلواورد اي خنده دخترجوان

  خوشبختم هستم مهري من سالم_

  خشیدمیدر صدف مثله صورتش پوست که الحق اما نبود زیبا خیلي شاید داشت وجذابي سفید ي چهره

  انداختم بابا به نگاهي باتعجب

 تهران ممیفرستاد زعفرون براشون قبال ان سعادتي اقاي دختروپسر سعادتي واقاي خانم جان لیلي_بابا

  کار ادامه براي اومدن پسرشون حاال

  بود نقص سفیدوبي خواهرش مثه اوهم پوست کردم جوان مرد به نگاهي

  داریم مهمون که بده مادرت خبربه یه توخونه رفتي جان لیلي_بابا

  میرسیم خدمت بعداسرفرصت هتل بریم امشب بدین اجازه اگه اقا حاج نه_سعادتي اقاي

  نزدیکه؟تبریک عروسي شنیدم جون لیلي_هريم

  بله_

  

  برم دیگه من اجازتون با خب. ممنون خیلي بله

  سرکردوگفت پشت به نگاهي فاطمه رفتیم بیرون وازمغازه کردیم خداحافظي بافاطمه

  بودن خوشرنگ قدر چه_

  من ازوسایل ست غلغله خونه ولي نیومدن شد خوب اره_

 دعوتن شام امشب که بابابابودوفهمیدم صحبت درحال مامان نظرمن فبرخال رسیدیم که خانه به

  ستیمودروب اتاق تویه وریختیم کردیم اتاقوجمع وسط قندهاي وکله ها هاوپارچه ملیله نورتمام باسرعت

 ساعت باالخره نمیشد بابا هاي تعارف حریف نبودوهیجکس اي چاره اما نداشتم مهمون حوصله اصال

 باغ بادیدن مهري شدن ازدووارد گل،بزرگ دسته هردوبایه شد پیداشون که ازظهربود بعد شیش

  گفت سالم وبدون رفت ضعف دلش وحیاط

  اینجایید که حالتون به خوش فوقالعادست باغتون واي_

  بفرما دخترم سالم_ زد مادرخندیدولبخند
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  رفت یادم چي همه که شدم زده امقدرذوق سالم ببخشید اوا_

 پرسي واحوال وسالم شد وارد ست مصطفي اسمش بعدافهمیدم که درشبرا سرمهري پشت

  کرد باهمه بسیاررسمي

 سرک داخل به هي ازانجا مادر رفتم اشپزخونه به چاي اوردن براي مهمونا ازنشستن بعد

  میکشیدومیخندید

  میخندي؟؟ چي به مامان وا_

  چطوره؟ امیرعباس براي یمونهم برف مثله کن نگاش دلم به دختربدجورافتاد مهراین لیلي واي_

 که من بود فاطمه پیش هنوز دلم اما انداختم مهري.به فکرنگاهي وبدون خوردم جا مامان حرف از

  مادرکردموگفتم روبه امیر حال.به واي کن روهضم قضیه این نمیتونستم

  نداره اخالق که امیرعباسم نیس خوب هم خیلي_

 رفيب چه بچشون سفیدببین که هردوهم برم قوربونش مونهمی شیر مثه پس،من بخواد دلش هم خیلي_

  بشه

  بچه؟؟ سراغ رفتي مامان وا_

 ما هاي حرف به متفکرانه زهره برد پذیرایي سمت روبه چایي سیني میحندید همونطورکه مامان

  بود درهم میداواخمهاش گوش
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 !چته تو_

 تورودید.که هم روزي معلومه خب وا_ کرده؟ ازمنم میکنه دخترتعریف ازون مادرانقدرکه_زهره

  همیناروگفت

  عروسم انگارمنم انگارنه نداشتا انقدرذوق ولي_زهره

  شود بلند که کردم کمک کنارشو رفتم

  پاشو امیربشین پیش برو پاشو زهره نبودي اینطوري توکه_

 بحث الدرح دائم پور سعادت پدرواقاي رفتم حال به دنبالش به ومنم رفت درهم هاي بااخم زهره

 . بود حرف مشغول نمیخوردودائم جم مهري ازکنار که مادرم جدانمیشدن لحظه ویه بودن زعفرون

 ليع بوي تا.رفتم.کوچیک باغ به بود.روکرده علي بدجورهواي دلم شدم وازحابلند سررفت حوصلم

  گفتم تودلم نباشه کنارم وعلي بشینم تنها توجمع جایي نداشتم دوست اصال کنم رواستشمام

 این به يتوروزای که گرفته بدجوردلم امشب بودي پیشم کاش تنگه برات حسابي دلم که کجایي من علي

  نداومت قشنگي

  میومدن من سمت.به که بودن وامیرمهدي مصطفي اورد خودم سرمنوبه ازپشت صدایي

  یارکردي هواي.  شد چي_امیرمهدي
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  کم.یه میزنه شور دلم اره

  کردوگفت نگاهم جدي خالت همون با مصطفي

  ان جبهه اقاتون_

  بله_

 خیلي مهري خدایي بود داده انگارعصاقورت جوایي یه رفت باغ ته به حرکتي هیچ بدون هم وبعد

  باالخره اخرشب میزد حرف اي کلمه یه ساعت هریه مصطفي اما بود اجتماعي مهري داشت فرق

  

 شدم تشک هاي لهملی دوختن مشغول بودم خسته بااینکه ومنم مهمانهارفتن

 ................................................... 

 کالس همهمه حوصله اصال بود.اورده درد جورسرموبه بد ها بچه استاد استاد صداي این واي

 شه یداپ فاطمه سروکله که االنه میدونستم نشستم وتوحیاط زدم بیرون ازکالس نزاوم باحال ونداشتم

  نشست وکنارم بیرون ومدا من پشت شد همونم

  اومدي؟ توچرا_

  امروز؟ چته تو شدم نگژانت_

  دارم تهوع حالت بده حالم انگار نمیدونم_

  شدوگفت ازجابلند برق مثه فاطمه

  اي حامله نکنه_

  نبود بینمون چیزي که علي منو حرفیه چه این فاطمه واي_

  مطمئني_

 نبود عقب که هم ام ماهانه عادت باشم حامله نداشت نامکا نه اما افتادم اونشب یاد کردم شک خودمم

 انگارافت میلرزید حسابي تنمم میخورد بهم دلم وازصبح بودم غوغا تودلم ولي. نبودم حامله نه

 طمهازفا بود بدد حالم چرا نمیدونم نشدم اروم اما خرید برام ابمیوه یه فاطمه شدم ازجابلند فشارداشتم

 دروبازکردم خورد جوربهم بد باز دلم اورد خونه تادم منو هم بیچاره واون بریم خونه به خواستم

 دم رفتم بود بازفاطمه حتما دراومد زنگ صداي. زدم عق تونستم وتا باغ سرچاه ورفتم

  افتاد پاهاش به نگاهم درودروبازکردم

  اومد خداعلي واي... رزم لباس....چکمه

  کردي گریه فاطمه خاطر بازتوبه مسال_ بود امیرعباس نبود اماعلي کردم سرموبلند

  شدودروبست وارد امیرعباس

  باشه؟ کني فراموشش کن سعي داداش_
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 رفتم سمتش به زده وحشت وافتاد شد خالي زیرزانوانش ترشد وسرخ سرخ چشماش نمیداد جوابي

  توصورتش بارزدم دوسه نمیزد حرف چرا شده چي بعني

  ازنگراني امیرمردم بزن حرف زنب حرف شده چي... امیرداداش.....امیرعباس

 وزدن زنگ دوباره)پسر شده چي سرم به خاک واي( اومد حیاط به مادرهم من باسروصداي

 چشماي با بود اقا حاج دربازکردم رفتم کردمو رهاش زمین بودرو حرکت وبي شوکه هنوز امیرعباس

  زیرانداخته سربه...قرمز

  چشه نيمیدو شما. نمیزنه امیرحرف شده چي اقا حاج_

  اما بگوید چیزي خواست حاج

  کرد خشک منودرجا ازحیاط امیرعباس صداي

  لیلي رفت علیییییي

  

 دشخو سینه به میزد محکم مادرافتاد به نگاهم... نمیفهمیدم میگفت چي... رفتم امیرعباس سمت به

  میکردن ريایناچرااینجو.... میگریست بلند بودوباصداي اشک غرق چشماش...امیرعباس دوباره...

 نه اشتیمد عروسي بعد هفته نداشت امکان این نه)لیلیییي رفت علي.(پیچید توسرم امیرعباس صداي....

 که هاالن کن وصل اینارو بیا امیرپاشو زدم داد کردم هاروبلند وریسه شدم ازجابلند اتفاق این نمیشد

 کودکي دوران عشق... بره من ليع نداشت امکان....پاشو...امیرپاشو.... نداریم وقت پاشو بیاد علي

 بي امیرعباس... پاشو....امیر پاشو زدم داد دوباره نه.....بزاره تنهام میشه مگه کجابره...بره من

 هن کنم هارووصل ریسه میخواست دلم فقظ من اما شد بیشتر قراریش بي مامان میکرد نگاهم حرکت

 میشدم ارک به دست خودم باید کردم بلند رم ها ریسه باالش ورفتم گذاشتم صندلي یه میرفتم باید خودم

  لیلي رفت علي...لیلي رفت علي)...لیلي رفت علي(اومد امیرعباس بازصداي

 تنبل ينگ بهم گفتم میومد خوابم نمیتونستم من اما هاروبزن ریسه میگفت میخندید داشت دیدمش من اما

 هاوصل ریسه علي،اصرارداشت میادولي مخواب االن هارومیزنم ریسه میادبعدا خوابم من اما خوابالو

 چشماش رفت ضعف ازدوردلم علي داري چشمایي چه واي شیرین ي خنده همون ازدورمیخندید کنم

 روي میومدوچشمام خوابم میومد خوابم من اما کنم چراغوني خواست بازم میخندید خندیدن موقع

 .......  رفت.هم

 بودن ایستاده سرم باالي پوش سیاه همه موچشمانموبازکرد وشنیدم بیمارستان پیج صداي

 چجوري خدا بود داماد تازه....کجابردیش... منوبردي علي واقعا یعني خدایا زهروامیرعباس...مادر

 شدوازاتاق طاقت بي امیرعباس کردم زدن ضجه به سرازیرشدوشروع اشکهایم تازه..... اومد دلت

 يعل فقط نبود حریفم کس هیچ اما کنن هارمم میخواستن پرستارا کمک به مادروزهره رفت بیررن

  میزدم روصدا

 علي...علي شد چي قوالت... بري اومد دلت چجوري... بود عروسیمون نامرد....رفتي کجا علي

 دادي قول یادته....جان علي.....برگرد تومیمیرم بدون من علي....برگرد توروخدا علي.... برگرد

 .....  علي برگرد کن اذیتم باشیطنتات.شههمی مثله...دروغه بگو برگرد....بیاي
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 يامپول زد امپول یه کردوبهم روبیرون اخرسرپرستارهمه بیمارستانوپرکرد جا همه دادوشیون صداي

  رفتم خواب به که شد چي بازنفهمیدبم که

  

 ودب اومده سرم که مصیبتي اوردن یاد بابه بازمیشدودوباره چشمانم گاهي فقط ونمیفهمیدم زمان گذر

 هیچ انگار بود من به رامبخش تزریق وکارهرروزپرستارا میکردم زدن وشیون ضجه به شروع

 توبیمارستان هفته یه کنه جبران روبرام علي رفتن ازدست غم نمیتوانست دارویي وهیچ قدرتي

 فند حضورمن بدون وهمونارو بود مونده شده متالشي استخوان تیکه چند فقط من ازعلي بودم خوابیده

  فاطمه.برگشتم خونه وبه شدم مرخص باالخره دربیمارستان ماندن هفته ازیه بعد بودن کرده

 روسع تازه رومیدبدم فاطمه هفته یه بعد باربو اولین میکردن وهمراهیم بودن راگرفته ومادرزیربغلم

 مترک میکرد نمیکردوسعي نگاه توچشمام بوداصال شکسته اوراهم برادردیدن مصیبت زودي این وبه

 ینزم روي ریخته هاي ملیله بود تغییرنکرده چیزي هیچ بردن اتاقم منوبه باالخره حرف،بزنه امباه

 به دنش باوارد فاطمه بودند چیده طبق توي که فندهایي بودوکله اویزان که رنگ نباتي عروسي لباس

 به بود سخت برام هضمش هنوزم انگار میکردم نظاره فقط من اما رفت وبیرون زیرگریه زد اتاق

  رفت وسایل سمت دادبه تکان دوربرکردوسري به مادرنگاهي خوابیدم تخت مادرروي کمک

  ازجلوچشمش کن روجمع اینا گفتم هوا سربه پسره این به_

  مامان نزن دست_

  مادرم میشي اذیت بزاربردارمشون_

  بزارباشه ان علي یادگار اینا نه_
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 که اي دونفره تشک سمت به ریخت زمین يرو ي رودوباره همه ناچار کردوبه مادربغض

  کردم هاش ملیله دوختن به شروع اروم واروم رفتم کنیم امادش زفاف شب قراربودبراي

 المسب بودودوباره کاش اي لیلي ازبي مردم بودومیگفت اینجا کاش دارشوتصورکردم تب دست لمس

 یناا ببین اومد چطوردلت علي نامردي خیلي نگاهشودلمومیلرزوند بودوبا کاش زیرورومیشدم دستام

 میکنمشون اماده دارم ببین بیا پاشو پاشوبیا ماست ماله همش تورا این قندا کله اون ماست ماله همش

  علي پاشو...من علي پاشو من علي بیا پاشو خونه تویه میریم داریم

 جیغ مهفاط بودن شنیده صدامو همه رفتم وبیرون بلنذشدم درمیومد ازپشت وزاري شیون صداي

 دائم هم یوسف... توسرخودش ومیزد میکرد گریه بلند بلند امیرعباس میکرد میزدوعلي،روصدا

 ریهگ همه شد کردوباعث فریادهاشوبیشتر دوباره افتاد من به چشمش تا مادرعلي...بود فاطمه مواظب

  رفتم امیرعباس سمت به.. کنن

  منوببرسرخاک_

  کردوگفت تمخالف مامان کردن سکوت همه حرفم بااین

  میبرتت بعدا بده حالت توهنوز_
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 سرم کردوچادرموروي بهم نگران نگاهي امیرعباس شدم خیره امیرعباس به مامان حرف به توجه بي

  برد حیاط سمت ومنوبه انداخت

  

 دستو پیشم میومد که زماني مثله درسته باالوباالتررفت قلبم صداي افتادم راه به امیرعباس دنبال

 روز یاد بودن کرده استفاده ختمش براي.افتادکه نذري بزرگ دیگ به نگاهم کردممی وپاموگم

 بوي کنارم اومد زیرونجیب سربه میریخت هري دلم میشد نزدیکم که هروقت افتادم سمنوپزون

 لیلي(دکر صدام بود رولبش لبخند همیشه اما نمیکرد نگاهم مستقیم وقت هیچ پرکرد مشاممو عطرتنش

 دمب ادامه سرازیرشدونتونستم ازچشمام اشک.. کنه هزاربارصدام داشتم دوست..شد ندهک ازجا دلم)خانم

 کوچه سمت ومنوبه اومدوزیربازوموگرفت...شده چي فهمید اونم انگار کرد نگاهمودنبال امیرعباس

  ایستاد جلوپامون ماشین اولین کرد هدایت
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 یه منم جور یه امیرعباس خورده وشکست توهم هامون هردواخم کردیم سکوت فقط توراه

 رومیداد علي بوي شدم تر نزدیک امیرعباس به نداشت برامون خوش روي جوردیگهانگارسرنوشت

  بردي منوکجا علي خدا اي.... بودن جوني جون رفیق زیرگریه زدم

 یدمرس بهش تا بود من علي ي باقیمانده تنها بودن کشیده ایرنوبادقت پراچم روش که پرازخاک تل

 .. زمان علي شهید... بود اسمش به فقط نگاهم باشم دورشدتاتنها ازانجا امیرعباس شد سست پاهام

 منو رفتي... وجودت بدون چیکارکنم حاال... تو بدون چیکارکنم علي؟حاال کردي کارخودتو باالخره_

 زهتا من نبود انصاف این...جوري چي کنم فراموش جوري چي...خاطراتت همه وبااین موندم...موندم

  انصاف بي...بري عروسوبزاري

  شد خیره علي عکس خوندوبه اي فاتحه برگشت امیرعباسم بدم ادامه نذاشت گریه

  دمامیرکر روبه.میخندید توعکسم درشتش چشماي موند ثابت اش چهره روي منم نگاه کردم سرموبلند

  شد؟ شهید چرا_

 جا جابه وبادست خاک يرو ي پرپرشده ازگلهاي کمي برداشت ازعکس نگاهشو امیرعباس

  میاورد یاد به اونروزو کردانگارداشت

 ادمی سرمن پشت گفت هم علي رفتم زودنر من برگردیم قراربود جفتمون باهاش نبودم اونروز من_

 فتادها زخمي ازسربازا یکي سنگرعلي سمت به رفتم شدم نگران نیومد منتظرشدم توسنگر هرچي اما

 رفت اونم دنز سیم بي بهش گفت بره قرارنبود اونکه گفتم جلو رفت علي که گفت باالسرش رفتم بود

 روي،زمین زخمي سربازا همه بود روندیده علي کس هیچ اما رسوندم خودمو بابدبختي جلو رفتم منم

 نگرس برگردم گفتم شدم ناامید بوذدیگه شده تموم ظاهراحمله باالسرشون امداد ونیروهاي بودن افتاده

 هب اتش سمت به رفتم بدجورشورافتاد موندودلم خیره اتیش هاي شعله به چشمم هک باشه اومده شاید

 ..........  دیدم که کردم خاموشش زورخاک

  کرد گریه به ندادوشروع ادامه دیگه امیرعباس
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 اما یمنداشت برگشتن ناي کدوم هیچ که انقدر کردیم گریه فقط جفتمون نداشتم شنیدنشو طاقت منم

  کردم خودموخالي تاتونستم بود ترشده سبک دلم شدیم برگشت مجبوربه بقیه نشدن نگران هردوبراي
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 بود توسکوت برگشتمونم راه میکرد سنگیني رودلم بدجوري وتشیبعش سرختم انگارنبودن

 ........................ 

 خونه دنش وخلوت مهمونا بارفتن شد ازمهمون خالي علي خونه وهم ما خونه هم هفت ازمراسم بعد

 به.. دممیخوابی کي بایاد باید شبا میشدم بلند کي امید به باید صبحا دیگه کردم روحس تنهایي تازه

 ازیاد بودم محروم چي ازهمه....کي کناو ها جمعه... میشدم ها اخرهفته منتظر صبرانه بي کي خاطر

 نفکرکرد وکناربود داشتمش که روزایي به فکرکردن بود شده کارم... بودم محروم کودکیمم عشق

 میشد سرخ ازخجالت من با زدن حرف وموقع میکردم شماري لحظه دیدنش براي که روزایي.به

 میشدم سرخ ومن میگفت جابودیم یه منوعلي هروقت که خانم مریم امیز شیطنت هاي تیکه یاد...

  شدم محروم چي ازهمه...داشتنش براي میرفت ضعف دلم ته اما ازخجالت

 هک بود خوش دلم وخداروشکر بودن نکرده حذفم خاطرشرایطم به استادا اما نمیرفتم دانشگاهم دیگه

 منو ذهن جزعلي چیزي هیچ کلمه.یه خوندن بدون امتحاني چه اما بدم امتحان میتونم اخرترم

 نزما کلي بعدي ترم وتاشروع کردم ورد ترم اون استادا لطف به بازم درس به برسه چه پرنمیکرد

  بود

  مهري که میکرد کاري وراست چپ مامان بااینکه شد اضافه امیرعباسم رفتن غم حاال

 لد زخم بود رفته علي ازوقتي وقرارنداشت ارام پسرهم این اما بمونه تا بده نشون امیرعباس.روبه

  بگیره انتقامشو تنه یه بودوانگارمیخواست ترشده عمیق امیرعباسم

 وامد رفت حتي کرد کارخودشو همیشه مثله باالخره اام بود کرده کم من تحمل امیرعباسم نگراني

 وتودل امیرعباس حسابي که بود میخوندومعلوم درس مشهد هم مهري نبود کارساز هم مهري هاي

 وهیچ بود مارزخمي یه مثله امیرعباس اما کنه جلب توجهشو میخواست شده وهرطور داده جا خودش

  نمیرفت توکتش حرفي

 زیاد هم وبامهري بود زندگیش سرگرم که فاطمه شدم دوبرابرتنها گاران جبهه رفت که امیرعباس

 به هک داد پیشنهاد نکنم تابي وانقدربي دربیام فکروخیال همه ازاین اینکه براي فاطمه جورنمیشدم

 مشتاقانه میدادم روادامه علي راه چون منم شیم داوطلب مجروحا به کمک وبراي برگردیم بیمارستان

 که بودم دهدی خودم انقدرمثله میکرد ترم اروم بیمارستان فضاي شدم کاردربیمارستان ومشغول پذیرفتم

  ها بازمانده ي همه وهمدل همدم شدم
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 میشدن شهید بیمارستان به نرسیده وخیلیاشون میاوردن مجروح زیادي تعداد هرروز

 شهرشون مشونومیفرستادنوه میدادن انجام روشون اولیه کارهاي فقط نبود زیاد چونتواهوازامکانات

  بودن کوچیک خیلي همه ها بچه که داشتن هم بچه حتي ها وخیلي عروس تازه من مثله ها خیلي

  میکردم درکشون خوب بودم ازاونا یکي خودمم چون اما میشد بد حالم ها صحنه این بادیدن هرروز.
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 ماا نبودم محرمشم دیگه حتي بودومن شده تموم محرمیتمونم صیغه میگذشت علي ازرفتن ماهي شیش

  کنه جدا من،ازعلي قلب میتونست کي

 معمول طبق کردن مشهدومنتقل چندتاازمجروحاي که خبردارشدم کاربودم مشغول سخت که روزي یه

 دش پاره دلم بند امیرعباس ي شده بسته پاي بادیدن که رفتیم امبوالنس سمت به سرعت به همیشه

  کنه کنترل خودشو کرد جاخوردوسعي افتاد من به که نگاهش

  روزافتادي ابن چرابه شده چي امیرعباس واي_

  چیکارنمیدونم اینجا مارواوردم ترکشه یه باش اروم بابا نیس هیچي_

  ترکشه فقط مطمئني_

  گفت بود همراهش که جواني پسر

  برگرده دستورداد فرمانده داره باد کلش ازبس ولي اره_

 میخواستم خبرنداشتن هنوز اینا مامان کردن خارج وازپاش کشوتر بردن عمل اتاق وبه امیرعباس

 هب راضي مامان دیگه ایندفعه میدونست چون نگم چیزي شدنش تاخوب گفت امیرنذاشت که خبربدم

  نمیشه برگشتش

 که بود خبرداده مهري به کي نمیدونم بود شده خوب نسبت به بودوپاش اسون عملش خداروشکر

 توچشماش واشک رفت درهم هاش اخم امیرعباس بادیدن رسوند مارستانبی به خودشو مصطفي همراه

 نتونست مهري بود خیره پاي،امیرعباس به فقط ورسمي خشک همیشه مثله هم مصطفي شد جمع

  کرد صحبت به وشروع سرش باالي رفت بازکرد امیرچشماشو وتا کنه کنترل خودشو

  شدم نگران يحساب من اومده سرتون بالیي چه امیرعباس اقا سالم_

 اومد لوج هم مصظفي شد اکتفاکردوساکت نیس هیچي گفتن به یود بازشده جشماش تازه که امیرعباس

  رفت بیرون ازاتاق زود کردوخیلي پرسي احوال وباامیرغباس
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 پرسیدم کنجکاوانه کردمو مهري روبه

  فهمیدین ازکجا شما_

  یدفهم مصطفي دوست اتفاقي_ شدوگفت سرخ کم یه مهري

 با هپایینودوبار سرشوانداخت شدم خیره بهش دوباره کنجکاوانه همین براي نمیگه راست که بود معلوم

 نای اما تاپاگیربشه میداد نشون خوش روي امیرعباسم نمیومد بدمم شد خیره امیرعباس به نگراني

  نمیداد تله به دم راحتي این به فاطمه قول شمربه امیرعباس

 وارسي مشغول توراهرو مصطفي شدن وامیرتنها ومهري رفتم بیرون اتاقاز مریضا دیدن براي

  اومد زدوجلو کمرنگي لبخند من بادیدن بود تواینه خودش

  رفتن خدا رحمت به همسرتون میگم تسلیت_
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  ممنون_

  کارداشتم تهران بیام که نشد ببخشید_

  میکنم خواهش_

  ندا لبخند بوداما پایین سرش نمیکرد نگاه توچشمام علي مثله کردم سرموبلند

  

  بروم شدوخواستم بد ازخودم حالم میکردم قیاسش باعلي داشتم من خداي واي

  اجازه با کاردارم خیلي من ببخشید_

 مهري توفکر بود داده قورت بزرگ عصاي پسریه این انگار دورشدم وازش نگفت هیچي

 فکرکنه کسي به که بود بعید ازامیرعباس ولي میگن چي دارن االن یعني رفتم وامیرعباسم

 اطمهف نیفته اتفاقي هیچ درسته حدسم پس بود قبل مثله مهري ي چهره کردم تماشا ازدوررفتنشونو

  خبره؟ چه ومیرن میان خیلي اینا_ درگفت به اومدوبااشاره سمتم ازدوربه

 امیرعباسه چاک سینه عاشق سخت دختره هیچي_

  گفت باتعجب فاطمه

  ؟!امیرعباس_

  نداره تعجب دیگه اره_

  میگه چي امیرعباس_

  سکوت معمول طبق که میدوني_

  کرد گرد چشماشو توفکررفتوناگهان کمي فاطمه

  امیرعباس؟ هدف مطمئني_

  چطور خب اره_

 ...... مصطفي نکنه_

 یزنهم حرف کسي درباره ببینم نمیتونستم بودومن خواهرعلي اون میکشیدم خجالت.بده ادامه نذاشتم

  باالبردم سکوت نشانه دستموبه

  نگوفاطمه چیزي_

  لیلي؟؟؟_

  داداشتما زن من رفته یادت اینکه تومثله بشنوم نمیخوام_

  خوشگلي لیلي توجووني چشماتوبازکنم میخوام نرفته یادم چون_

  میزني چیه حرفا این نیومده هنوز علي سال_
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 زنش وروي ندارم دوست اداشمود من نکن فکر هم حاال خبراییه که خوندم مصطفي رفتار تو من_

 اما رکنصب تادوسال اصال صبرکن میخواي تاسالم بادنده خودتوبه دستي دستي امالیلي ندارم تعصب

  بموني اینطوري تو نیست راضي هم علي خدا به

 اخه بودم درنیاورده سیاهوازتنم هنوز که مني بگه میومد چطوردلش شد جمع توچشمام اشک

  اخودن بشنوم نمیخواست دلم دیگه رفتم بیرون فاطمه به توجه بدون کردم یجمازبلندگوپ...... چجوري

116 

 دهکر جرات چطوري واون میدونستم من که بود کرده مطرح اگه کردم کینه هم مصطفي به نسبت اگاه

 متس اتهامتو انگشت که شده کارت جدیدا برسرت خاک... بدبخت نگفته چیزي اونکه لیلي واي...

  بود دهش چم کنم تمرکز نمیتونستم چرا خدا واي مامان با فاطمه با رفتاري،بامهري بد...بگیري اینوون

  شد کباب براش دلم بودم کرده پاره دستشو رگ شد بلند مریض جیغ صداي

  نبود حواسم اصال ببخشید توروخدا واي_

  پسرا؟؟ پي پس کجامیگرده حواست پرستارنیستي مگه خانم_

  میبافي ربط يب چرا بفهم دهنتو حرف_

  شدن داخل اهدي ودکتر فاطمه

  کجاست حواست خانم،مشهدي_ بیمارکردوگفت دست به دکترنگاهي

  نبود خودم دست دکتر ببخشید_

  جلوتراومدرگفت فاظمه

  نبرد خوب حالشون مشهدي خانم ببخشید میدم انجام من دکتر اقاي_

  دادزد دکترکردوطلبکارانه روبه مریض

  بزن خودت ان دبستاني بچه مشت یه اینا دکتر نه_

  وامروز کن شمابرواستراحت مشهدي خانم کني درک بهتره شمام زیاده فشارکاروپرستارامون_دکتر

  کردم گریه فقط علي وتاسرخاک اومدم بیرون ازبیمارستان رفت توببمارستان ابروم

  

 هب کردن نگاه... بودم کنارعلي بودم علي پیش چون میشدم اروم اونجا فقط جایي... سرخاک رفتم

 ارمکن انگاري میکردم تنشوحس بوي سنگقبرشم باالي از حتي... میکرد دیوونم معصومش ي چهره

  نارشک ورفتم شدم بلند میکرد نگاهم ایستاده بود خودش جنگ دبالباس بو کنارم واقعا نه ولي... بود

  

 بارم دنمیش بلنددیده انقدرقد قبال عجیبه میکردم کوچیکي احساس جلوش بود شده بلند انگاري قدش

  همیشگي خندیدولبخند چشماش

  عزیزم سالم_
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  توچیکارکنم بدون من ؟نکفتي برگشتي باالخره سالم_

  نه؟ مگه بهت دادم قول خودم پیشتم همیشه که من_

  علي رفتي ولي دادي قول اره_

 ... تو ولي نرقتم هستم من لیلي هستم من_

  میشد کنده جااز داشت دلم رفت توهم اخماش

  علي چي من ولي_

 ... لیلي نکن ناشکري..توناشکري ولي_

  خداتورومیگرفت نباید_

 ..  نداد خندیدوجوابي_

  زدم صداش شد وکمرنگ کمرنگ تصویرش

  ردنشب و دستاشوگرفتن نفر دوسه انگاري جنگ برمیگشت نیومدداشت اما برگرد علي...علي... علي

  جان لیلي...خانم لیلي_

 نونگرا ایستاده سرم باالي مهري بود شده سر علي قبرسرد باسنگ ازتماس صورتم پریدم بازخوا

  میکرد نگاهم

  ؟ خانم لیلي خوبي_

  چیکارمیکني اینجا شما_

 اشبنم مصطفي برسونمیت شوبلند بلند تهران فردامیره اخه مادربزرگم سرخاک اومدیم مصطفي با_

  داره

 دمیکر نگاهم درهم هاي بااخم سیگارمیکشید که بودودرحالي توجیبش دستاش انداختم بهش نگاهي

  برم باهاشون نمیخواست دلم افتادم فاطمه یادحرفاي

  نمیشم مصطفي اقا مزاحم تشریفتونوببرید شما میرم خودم من جان مهري نه_

  وگفت زمینوباپالگدکردو سیگارشوانداخت

  میکنم خواهش شید بلند ونمیرسونمت من نیس خوب حالتون شما شین بلند خانم لیلي_

  دمش سوارماشین مهري وباکمک شدم ازجابلند ناچاز به.ازش میشنیدم هم پشت جمله دوتا باربود اولین

 یهچ تونگاهش نمیفهمدیم میانداخت معناداري،ازاینه نگاه گاهي هرازچند ومصطفي بود سکوت خونه تا

  مورمورمیشد تنم نگاهشبا هربار اما ساکت همیشه موجود یه نفرت نه بود عشق نه

  سردرنمیاوردم ازرفتارش فشرد دادوپاشوروگاز مختصري جواب تشکرکردم وازش شدم پیاده

  

  گردنش پشت انداختم ودستم پیشش رفتم میکرد گریه معمول بودوطبق نشسته توحیاط مامان
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  چي براي گریه گلم مامان چیه_

  کردوگفت اشکاشوپاک مامان

 رايب مملکت براي بیاد چي سراون نیس ومعلوم رفت که امیرعباس براي سرنوشتت توبراي براي_

  چي همه

  مامان پاشو.تو شوبریم نخوربلند انقدرغصه گلم مامان برم قوربونت_

 ... از که هست ماهم شیش مادر شده تموم صیغتون نیستي علي زن تودیگه لیلي_

 اعصابم شوهربدن منو میخواستن همه که بود اصراري چه نمیدونم نداد کردوادامه بازگریه مامان

 رخاط به اما بود غیرممکن برام علي نفرجاي یه قراردادن نمیفهمیدم حرفاشونو معني بود شده خورد

  شدم خونه ووارد کردم مادرسکوت

 دنیاي ي همه که اي علي نبود علي فقط بود سرجاش چیز همه برام نداشت عطرقدیم دیگه هم خونه

 باغ هاي صبح نم بوي ي همه حوض دور هاي شمعدوني عطر ي همه من دلخوشي ي همه بود من

 من وحاال بود زندگي من بواي علي ودانشگاه درس همهه ها وهیئت عزاداري نذري هاي شلوغي همه

 نبود کسي دیگه چون ونداشت قدیم وبوي رنگ برام دیگه اما همروداشتم بودم محروم اینا ي ازهمه

  کجایي من علي دوختم دیوار روي عکس به نگاهمو باشم داشته امید بودنش براي که

 ..................... 

  1364 تابستان

  فاطمه ببیني نیستي شده چیزاعوض خیلي ببیني نیستي میگذره ازرفتنت که دوساله

 امیرعباس وهمرزمت ودوست کارمیکنه مسجد توخیریه مادرت شده مادر دوردونت.خواهرعزیز

 علي گیرهب تنه یه انتقامتو میخواد انگاري کرده گرم جنگ با وحسابي وسرش زنهنمی لبخندم حتي دیگه

 ...  من ولي

 نهای شدن که دراوردم سفید زمخت موي تار تا چند فقط نکردم فرقي هیچ خودتم لیلي همون هنوز من

  مامان دق

 ششدن سفید دبدنبا مامان اما کنم موهاموکوتاه نداشتي تودوست اخه نه شایدم کردم کوتاهشون شاید

  میلرزونید تنمو هردوتون میگه کردید لبم به جون تووامیرعباس میگه میخوره غصه

  

 لجه امیرسردنده این اما برسن بهم داره دوست خیلي که مامان امیرعباسه دنبال چشمش هنوزم مهري

 رعباسامی بروتوخواب بیا زیاده هنوزم وامدشون رفت ولي نیست مستقیم صراطي هیچ به انگاري

 امانم کردوخیال حرفتوروگوش شاید بسه بگو بهش ومیاد میره داره ساله سه بگو کنه ازدواج که بگو

  شد راحت ازون حداقل

  بیمارستان برم نداري کاري اگه کردم تمیزش حسابي بود گرفته خاک خیلي قبرت سنگ
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 الزمن ونیر خیلي اونجا هوازا برم میخوام نظرتوچیه ببینم میخوام توذهنمه وقتیه چند فکري یه راستي

 هچراب راستي بگو توخوابم بیا حتما اره میگي که ؟؟؟معلومه خوبه نظرت به کمکشون برم میخوام

  منوها رفته انگاریادت نمیاي خوابم

  میشه حسودیم حسابي ها حوري پیش نري دنیا اون پیشت میام بازم برم دیگه خب

 کشخا ازروي عطرگالب این نمیذاشتم وقت هیچ شدم وبلند ریختم سنگ روي گالبم ي شیشه اخرین

 طبق میفهمن پرستارا همه االن گرفت گالب بوي هم چادرم ي همه میکردم تجدیدش همیشه بپره

  بودم کجا معمول
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 وبرگشتم کردم فوت باالسرشم شمع

  سالم_

 طرف به عالمه اخد پیداشده سروکلش بازچرا ست مصطفي صداي بللللله... ارام اما مردانه صداي

  میکرد موشکافي چهرشو دقت بودوبه فاتحه مشغول علي سرخاک برگشتم صدا

  بخیر رسیدن مصطفي اقا سالم_

  بود زمین به معمول طبق نگاهش اما ایستاد جلوروم شدومستقیم بلند ازجاش

  مادربزرگم سرخاک میام اول معموال رسیدم االن تازه ممنون_

  بیمارستان برم من بااجازتون!خوب چه_

  میرسونمتون_

  گفتم همین براي زورسوارشدم به انگاري که رفتارمیکرد جوري بود سخت برام ماشینش تحمل

  بزنم قدم میخوام میرم خودم من ممنون خیلي_

  میخواد ازجونم چي داده قورت غصا این واي میاد داره فهمیدم پاش ازصداي رفتم جلو قدمي چند

  سوارشید گرمه هوا نه_

 بدیلت باگرما صورتش سفیدي دوختم اش چهره به کردمو نگاهمربلند موند ماشینوبازکردومنتظر درب

 .. بود کرده ترش برازنده افتابیش وعینک بود شده سرخي به

 بیمارستان زودتربه خداخداکردم کرد سوارشدوحرکت ماشین وازونور رفت سریع شدم سوار بااکراه

 کنده یرشدستگ بدم ازشانس ولي کشیدم روپایین پنجره کمي کردمی تنگ نفسمو ماشینش هواي برسیم

  شد

  ببخشید دراومد اخ_

  شد جلوخیره به کردودوباره دستگیره به گذرا نگاهي العملي عکس بدون

  بگیرم نوشیدني براتون گرمتونه اگه نداره اشکال_
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  ممنون نه_
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 پیاده میخواست دلم داشتم بدي حسايا نزد وحرفي گرفت خودشو جلوي اما گرفت خندش من ازلهجه

  شم

  دارید؟ نگه میشه_

  نیس بیمارستان که اینجا_

  میرم بیمارستان نگفتم شما به منکه_

  حرفاتونوشنیدم_

 عنيی تهرانیه فکرکرده متنفرشدم ازش توهم اخماموکردم بدبخت فضول بود اونحا ازکي این خدا واي

  داره چي همه

  

  برید وایدمیخ چي براي اهواز حاال

 یرهخ بیرون ندادموبه جوابشو نیس کن ول میزنه هم وقتي نمیزنه نمیزنه حرف کیه دیگه این خدا واي

  شدم

  پرسیدم سوال_

  شنیدبن چیزه همه که شما ها رزمنده به خدمت_

  اقاباالسر درمیومد ازدستش حرصم

 ببمارستانودیدم تابلو هباالخر نمیزدم حرف باهاش همین براي بخنده م لهجه به نمیخواست دلم

  انداختم بیرون خودموازماشین دراوردمو بال ازخوشحالي

  کردین لطف ممنون_

  برسونین سالم میکنم خواهش_

 ستهتوراهرونش بزرگش شکم با فاطمه شدم بیمارستان وارد ورفت گرفت گازشو جدیت با معمول طبق

  بود

  میکني ارچیک اینجا وضعیتت بااین اصال کار چي نشستي اینجا_
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  مرد این گیرشده انقدربهونه چرا نمیدونم شد دعوام بایوسف هم کلي نگرفت اروم توخونه دلم_

  شدي حساس نیس خوب حال چي؟تو گیرواسه بهونه وا_

  شم راحت بیروم میاد کي نذاشته برام اعصاب هم بچه این نمیدونم_

  رپاشونگی سخت یوسف به انقدرم کن برواستراحت بروخونه پاشو_
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  حالت به خوش مجردیه دوران تنگه دلم لیلي واي_

 ......  که روداشتم علي اگه من حالم به خوش کجا بود سنگین برام حرفش

  خونه برم پاشم... شدي امیرعباس مثله زد حرف باتوهم نمیشه عجبا... نکن بازبغض لیلي_

  منو حسرت نواو اونومیخوردم حسرت من بود مسخره شدورفت بلند ازجاش فاطمه

 اینکه لهمث نبودن خوردن غصه درحال یابابابیرون مامان بار اولین براي خونه رفتم شیفتم ازپایان بعد

  بود بس اوناهم شدن خوب من براي بود شده خوب چیز همه خداروشکر

 پزو پخت مشغول تواشپزخونه مامان رفت ضعف حسابي ودلم مشامموپرکرد کتلت بوي دروبازکردم

  بود

  بودي نکرده درست کتلت بود وقت خیلي مامانم مسال_

  مادر نمیکشه اعصابم داره وایسادن سرپا ازبس_

  خداروشکر سرجاش اومد اعصابت حاال_

  برو میارم چایي برات منم مادر داره حرف باهات بابات برو اره_

  بود رادیو به دادن گرش مشغول مبل روي بابا بود چي خوشحالیشون معني یعني افتاد شور دلم

  بابا سالم_

  نباشي خسته دخترم سالم_

 دیکنز چشمش به عینکشو و باباصداي،رادیوروبست بگه میخواست چي یعني باترسولرزنشستم

  بزنم حرف باهات کردمیخواستم
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 بفرمایي_

  اباب باشي خودت فکر به وقتشه دیگه میگذره خدابیامرز اون شدن شهید از دوساله دخترم ببین_

  کردم انتخاب راهمو هستم فکرخودم به من اباب_

 غصه داره هرروز مادرتوببین اون خانوادست توتشکیل اصلي وجهاد اصلي راه ولي درسته_

 هاگ سالته وپنج بیست نزدیک گذشته ازدواجت کهازسن میدوني خودتم بابا نیس میخورهانصاف

 به ماهم ديکر خواستگارورد تا چند هک تااالنم کني جبرانش نمیتوني نکرده خدایي فکرنباشي زودتربه

  فکراتوبکني وقتشه دیگه ولي صبرکردیم خدابیامرز اون خاک احترام

  بابا زده حرفي کسي_

  اومد چاي باسیني شدومادرهم جا جابه باباکمي

  

  فرداشب براي بگیره اجازه بود پوراومده سعادت امروز اره



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 85 

 

  پور؟ سعادت_

  مصطفي اره_

  برداشته این گذاشت مهري حاال_

  بکش خجالت دختر حرفیه چه این_ وگفت رفت توهم اخماش مامان

 جوري علي،چه شده زندگیم همه من کنم ازدواج االن نمیتونم بشم عروس نمیخوام من جان مامان_

  دیگه یکي توخونه برم

 هک صیغتونم مهلت وایسي پاش تواینجوري نیس راضي هم علي وهللا دخترم همینه اشتباهت_بابا

 بنظرت،جل باید اونم نداره اشکال هیچ رونمیخواي مصطفي اصال بابا بیا خودت به شده تموم دوساله

  باش خودت فکر به خب ولي میکرد

  مخالم باازدواج همینه من نظر بیاد مصظفي جاي هم اي هرمرددیگه نیس مصطفي بحث اصال بابا_

114 

  

  برگشت اشپزخونه به میکرد غرولند زیرلبمیدادو تکان سرشو که کردودرحالي بغض باز مامان

 وفقظت بزرگتري سالم یه توکه توچي اما داره هم بچه یه روببین فاطمه لیلي نه شده حرفت دوسال_بابا

  دخترم؟؟؟ هان میفته دلت به هم مصظفي مهر بده اجازه حاال بودي علي زن ماه چند

  بود کرده خیس ازغصه صورتشو متما مادرکه اشکهاي بود جواب منتظر که بابا مظلوم چهره

 مگه علي پیش میبردي منم وخالص میکردي شهید منم خدایا میدادم جواب چي خداباید واي.........

  بدم وچي شدن پیروشکسته دوسال تواین که دونفر این هاي غصه جواب من حاال میشد جي

  رفتممیگ تصمیم بهتر طورياین نبودن مظلوم داشتنیت دوست ي پیرولهجه ي انقدرچهره کاش بابا اخ

 خب اومد بدم ازکارش همیشه مثله افتادم مصظفي جان به حق ي چهره یاد پایین سرموانداختم

 حساب بوذمنو زیاد سنش چون انگار خالص میگفتم نه یه اونطوري بگه خودم به اول میتونست

 یمداشت سني اختالف الس ماده بود نکرده ازدواج تااالن اون چرا راستي عرضشونداشت نمیکردشادیدم

  میکرد نگاهم بود منتظر هنوز بابا شد وجواب پرازسوال ذهنم سالشه وپنج سي االن یعني

 بره جک یا کنه نگاه بد زني به تاحاال ندیدم من خدا به بگونه نشد بزني حرف خودش توبزاربا_بابا

  میشه سرش وحروم خدابیامرزحالل اون مثله معتمدیه پسره

 زیر فتممیگ باید بودچي ونجیب پاک چشم مصظفي میگفت باباراست ولي نبود علي همثل کس هیچ نه

  گفتم ممکن صداي ترین پایین با لب

  صالحه هرطور_

 ايو دیدم که بود چیزي اولین علي عکس قاب تواتاق رفتم خودم توسر خورد پتک مثله خودم حرف

 میدم قول بره میکنم ردش نیس اي چاره اما میاد بدت میدونم نکن نگاهم اونجوري نکن انقدرشرمندم

  بود وبابا مامان دل خاطر به
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 خودت منمیفه منکه ناراحتي ازم بابا قول به نکنه نمیاي چرا واقعا توخوابم بیا اصال یا علي کن باورم

  بیا خودت علي بگو بهم بیا

  

  توخوابم نیومدي که امشبم معمول طبق

 چرا ونمنمید که بود توخوابم دیدنش دلخوشیم تنها بود این گفتممی خودم با ها صبح که اي جمله اولین

  وقت هیچ نبودم الیقش شایدم هام ناشکري خاطر به شاید میکرد دریغ ازم اینم

 وقاب کردم سالم معمول طبق بود افتاده تواینه عکسش قاب تصویر شدم جابلند از باخستگي

  بوسیدم و عکسشوبرداشتم

 ریهگ باز میدید عکسوتودستم قاب اگه تواتاق میومد داشت شد نزدیک نماما دمپایي،روفرشي صداي

 دروباژکردووارد مامان شدم رختخوابم رو کردن جمع رومشغول دیوار روي گذاشتمش سریع میکرد

  شد

  جان لیلي سالم_

  بخیر صبح مامان سالم اا_

  داریم مهمون امشب که میدوني بیمارستانا نري امروز مامان_

  مهمون؟؟_

  اومده ازتهران مادرشم تازه ومهري مصطفي اره دختر وا_

 یانم شب فردا براي گفت بابا میگفت راست نبود حواسم اصال توسرم خورد پتک مثله مامان حرف

 سرشو خوند دلمو حرف تمام شدم خیره مامان به نگراني با اخرهفتست کردم فکر من چرا خدا واي

  دادودروبست تکون

  خجالت وبازم بود چشمم جلو علي تصویر باز اینه جلو ورفتم کردم رها زمین رختخوابوروي

  اه عقل بي ي پسره کنه خداچیکارت بگم مصطفي!!!!! خدا اي_

 هکیس بود اماده چي همه اینکه مثله نه رفتم بیرون وازدراتاق کردم عکسش به شرمندگي با نگاهي

  منم نیس حاضر که کسي تنها ادمید نشون اشپزخانه توي شیریني ي وجعبه میوه پراز هاي

 مینه همیشه سراغم اومد لعنتي تهوع وحالت دلشوره این بازم خوردم اشتهایي بي وبا ریختم چایي یه

  باردارم فکرکرد وفاطمه شدم اینطوري که علي ازشهادت قبل مثله بودم

  پرسیدم احتیاط با بود بادمجان کردن سرخ درحال متفکرانه مامان

  میان؟؟ دچن ساعت حاال_
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 ! غروب شیش_

 همین براي بزنم حرف باکسي امشب درباره نمیخواست دلم اصال شستم یکي ویکي هاروبرداشتم میوه

  افتاد حال بزرگ ساعت به نگاهم رفتم بیرون ازاشپزخونه سریع ازکارم بعد
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 من ارواستگخ اولین این میشد پیدا خواستگارام ي سروکله دیگه ساعت چند یعني بود صبح ده ساعت

 نمک مقاومت نتونستم دیگه اما بود همین شهادتشم بعد نمیدادم اومدن اجازه کسي به که علي قبل بود

 ......  میشد باز ما خونه به سالگي وپنج دربیست غیرعلي به خواستگارمن اولین وپاي

 اصال نشستم تخت روي دست به وچادر بودم اتقوکشیده هاي پرده تمام شد درزده زنک سرساعت

 که دروبازکردودرحالي پیچید توگشم مادر هاي دمپایي صداي بازم نداشتم کاري هیچ ي حوصله

  شد خیره بهم باتعجب میکرد رامرتب چادرش

  مدناو پاشو گچه مثله رنگت بزن صورتت به کرم یه پاشو نرسیدي خودت به چرا بده مرگم خدا اوا_

  نبر ازقیافم بیاد چیکاربزاربدشون میخوام کرم_

  

  پاشو نداره شکوم کن عوض پاشو مشکیه چرا روسریت واي ببینم پاشو دختر چیه حرفا این

  علي بعد نمیپوشم روشن من میدوني توکه مامان_

  ببینم پاشو حرفیه جه این وا_

  دستم اوردوداد بیرون رنک لیمویي روسري یه کنان وغرولند رفت کم سمت به مادر

  دیااوم توهم علیک سالم برم من_

 اربودب اولین کردم ناچار،سرم وبه انداختم نگاهي توستم روسري به شد بلند وعلیکشان سالم صداي

 زدم بهش عطرموهم باز چند بود گرفته هم کهنگي بوي تقریبا نمیپوشیدم سیاه روسري دوسال بعد

 سرداشت قیمتي گرون چادر که پیري خانم اول بودن شدن وارد درحال مهمونا رفتم بیرون وازاتاق

 نگر توسي وشلوار کت با مصطفي سرش پشت بود وسنگین بزرگ انگشترهاي از پر وانگشتاش

 میشد وگلگون سرخ هاش لپ ما خونه به ورود موقع معمول طبق مهري،که ازاونم وبعد اش همیشگي

  میشد خالي تودلم بدجور مهري،میفتاد به چشمم تا چرا نمیدونم

  

 طرز نشست وسرجاش گفت رابوسیدوماشاالیي صورتم بود نمخا منیژه اسمش که مصطفي مادر

 باهام مهربوني میکردوبا محبت خالصانه که نبود مادرعلي مثله اصال میکرد اذیتم نگاهش

  میکردم کار بیشتر روخودم باید بود منفي همه به الکي نگاهم شایدم نمیدونم رفتارمیکرد

 با کارها وهمه نبودن هم مهدي وامیر زهره مبد ازشانس رفتم اشپزخونه ازحرفاي،سرسري،به بعد

 کهاین بدون معمول طبق هم مصظفي بردم حال به تمام تفاوتي بي وبا ریختم چایي تا چند بود خودم

 شک اوقات گاهي شد بابابا زعفرون قیمت درباره زدن حرف ومشغول چایي،روبرداشت کنه نگاهم

  مبداد نشون ودشوخ تفاوت بي انقدرکه منوبشناسه بیرون حتي میکردم

 نیدنش ومنتظر نشستم اي گوشه داشتم مصظفي درمقابل همیشه که اخمي با ها جایي کردن ازپخش بعد

  حرفاشدم

  کردوگفت صاف صداشو مادرمصطفي
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 داشت ارزو خیلي) بوده قاجار ازپادشاهان انگاري بزرگ میگن چنان( پوربزرگ سعادت خدابیامرز_

 خودش واسه خواستگاري اومدن هزارمه چند دفعه نیس معلوم روزا کدوم( روببینه روزا این

 خیلي پسرمنم این مادر وهم پدر شدم هم ومن نشد خدابیامرز اون قسمت خب ولي)بریدودوخت

 که بوده جایي تنها ولي،اینجا رفته خواستگاري بریم گفتم بهش هرجاهم نرفته کج تاخاال مهربونوپاکه

 یعني،براش نکنه نظر اظهار میشه مگه( نمیکرد نظر اظهار صالا قبال وگرنه بریم حتما کرد اصرار

 )  شدم خسته توحرفش پریدم انقدرکه خودم واي نداشته فرقي

  بود باایماني پورومرد سعادت اقاي خدابیامرزه_بابا

 دوتاجوونو این دست بشه قسمت اگه که شدیم خیرمژاحم امر این جهت ماامشب هم حاال_ منیزه

  بشه مثبت جونم لیلي جواب اگه البته هم تودست بزاریم

  انداختم پایین ،سرمو نزدم حرفي منم برگشت سمتم به نگاهها همه

  بزن باهم وحرفاشونو هموبشناسن خوب جوون دوتا این اول بهتره_بابا

  

 برن جوون دوتا این اقا حاج میدید اجازه اگه جوونن دوتا این مالک اول همینه منم نظر_خانم منیژه

  حرفاشونوبزنن اغب تو

  میکنم خواهش_بابا

 توباغ برید خانم بالیلي پاشید مامان پاشو_کردوگفت مصطفي روبه بعد

  مادر پاشو حرفاتونوبزنیدوسنگاتونووابکنید

 رفتم بزرگ باغ طرف.به شدموجلوترازمصطفي ازجابلند میلي بابي کردومنم اشاره من سربه با باباهم

 اردو قلمرومن این به نباید بودومصطفي علي پرازخاطرات اونجا کوچیک توباغ برم نمیخواست دلم

  شدیم تنها دوتایي دیگه حاال فهمیدم اومد سرم پشت سنگینش هاي قدم صداي میشد

  کوچیک باغ نمیریم چرا_

  کردم نگاهش سینه به ودست برگشتم طرفش به وطلبکارانه ایستادم سرجام

  تره دنج اونجا_

  ترم راحت بزرگ باغ من_

 نزمی وبه نشستم بزرگکنارهم دوسنگ روي شد بزرگ باغ وارد من ودنبال راباالانداخت هایش شانه

 دست شایدم برم پیش اینجا تا بودم کرده چراقبول نمیدونم نداشتم باهاش حرفي هیچ شدم خیره

  کرد وسکوت نشست هم مصطفي بود سرنوشت

  شم توخالص بریم نمیزنه حرف خداچرا واي

  گفت کردوبهم بارسرشوبلند اولین براي کردم نگاهش رانهظلبکا بازم

 دیدم بعد ولي بودي مهري انتخاب شماهم سپردم خونوادم به ازدواجمو مسئله همیشه که ام ادمي من_

  چیه شما نظر حاال میخوریم مابهم نظرم به مندم عالقه بهتون که
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 خداچي ايو چیکارکنم ایناروپس مامان نه ای بیاد بدش که میکردم پیدا ي کلمه یه باید میگفتم باید چي

 ...  بدم تحویلش

 خانواده انتخاب هم شما بودم مهري انتخاب من اگه ندارم شما درباره نظري من مصطفي اقا ببینید_

  همین هستید من

  میاد وجود به مرور به عالقه این خب_

  گفتم باحرص

  داره شخصش به بستگي_

 هی میتونم نیس بد مالیم وضع دارم امتیازاتي منم خب اما پرکنم نمنمیتو اقا علي جاي میدونم من_

  باارامش بسازم خوب زندگي

  مصطفي اقا کافیه نظرتون به چیزا این_

 وسعي برمیام زندگي ازپس،یه سالمه وپنج سي االن من مرور به میاد وجود به هم عالقه چرانباشه_

  کنم خوشبختت میکنم

 روم علي اسم که بودم دختري یه که من وبراي داشت چي همه تمیگف راست بگم چي موندم با

  چي علي بي مهرم دلموچیکارمیکردم این اما بود زیادم میشدم حساب بودوشوهرمرده

 خب ماا نداشت باعلي شباهتي مشکي وابروش بودوچشم سفید صورتش برگردوندم سمتش نگاهموبه

  گفتم وزیرلب اروم نبود بدم

  بدم جواب نمیتونم اینظوري من بدین نکرد فکر فرصت من به_

  تاکي؟_

  کرد متوفقم صداش که رفتم درباغ طرف ازجابلندشدموبه دقیق نمیدونم شد هروقت تا_

 بهتر هک گفتم اینو اینجاست وکارم کسب چون تهران بیاید باید شمام میکنم زندگي تهران من راستي_

  بگیرید تصمیم

  زندگي یه براي بود افیهک تنها عقل ایا اما بود پسرمعقولي

  

 میشدن راضي ایناهم مامان اونوقت وخالص تهران نمیرم میگفتم فوقش داشتم خوب بهونه یه اما

  برم نمیذاشتن ایناخودشونه مامان شاید میشدپس بارون بمب که تهرانم میگفت

 سردوبي چهره اما گذشته بینمون چي که بخونن ازچهرمون بودن منتظر همه شدیم اتاق هردووارد

 جنگ درباره مختصرکه ازصبحبتهاي بعد نمیداد رونشون چیزي من اخمالود ي وچهره مصطفي روح

  نشد قطعي چیزي.وخداروشکر رفتن مهمونا باالخره روزشد ومسائل
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 هردوبیان که االنه میدونستم رفت مهمونا بدرقه به هم وبابا شدم میره ظرفاي کردن جمع مشغول من

  شد وهمونم وجواب سوال براي سراغم



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 91 

 

  وگفت هاروگرفت دستي اومدوپیش مامان

  وسرسنگین معقول نبود بد که من نظر بود؟؟به خوب پسره بگوببینم کني جمع ایناروبعدا_

  شه راحت تاخیالش بله بگم قاطع میتونستم کاش بود اش توچهره ذوقي چه بمیرم الهي

  جان مامان نمیدونم چیزي فعال کنم فکر باید گفتم بهش_

  ننیست اینطوري که همه بود خوب شانسي خدابیامرز اون سختي انتخاب فکراتوبکن مادرخوب اره_

  میفرستاد میچرخوندوصلوات تسبیحشودوردستش متفکرانه بابا شد دربلند صداي

  رفتن؟ اقا حاج_مامان

  بود؟ چي نظرت دخترم خب رفتن اره_بابا

  فکرکنم باید میگه_مامان

  ببیاربیاره پشیموني نگیرکه تصمیمي فقظ فکرکن قدرمیخواي هرچه دخترم باشه_بابا

 اولین براي علي ازفوت بعد که وبابا مامان ي چهره اما نمیخوام فکراموکردمو بگم میخواستم

 شمکچ بهم دیوار روي علي عکس رفتم اتاق شدموبه بلند کرد پشیمونم بود روگرفته شادي باررنگ

 دگيزن براي میکردم اماده خودمو کم کم داشتم شاید کنم بغلش میکردم گناه احساس چرا نمیدونم میزد

  بخوام دل ازته اینکه بدون اونم جدید

 . برد خوابم عکسش وبوسیدن شام بدون اونشب

 براي نداشتم بیدارشدن زود توانایي بود شده فوت علي که ازوقتي موندم خواب معمول طبق صبح

 بیرون خونه از صبحانه خوردن بدون شدمو بلند جا از گرفتممی بعد ظهربه همیشه کالسهامم همین

  بیاد سرم بالیي چه بود خداعالم ناهار نه خوردم شام نه رفتم

 تتخ میشد بدتروبدتر جنگ این وضع هرروز جدید عملیات یه زخمي بودهمه پرازمجروح بیمارستان

  بود بد حسابي حالم نمیداد بهمون تمرکز اجازه وشیون گریه نبودوصداي امکانات نداشتیم خالي

 تساع شش ازپنج بعد بود بد اتفاق یه باعث ایم دقیقه یک توقف حتي اما میکرد فشارکاراذیتم

  شدن بستري شدوهمه اروم اوضاع باالخره سرپابودن

 بختيوبابد میرفت گیج شدت به سرم نخوردم چیزي که کامله روز یه تقریبا که افتادم خودم یاد تازه

  اومدم بیرون نازبیمارستا

  میدیدم جاروسیاه وهمه نداشتم روپا،ایسادنم توانایي حتي دیگه بود کرده بدترم هم داغ افتاب

  دمفکرکر اول پیچید توگوشم ماشین یه الستیک شدن کشیده صداي که بود شده مرگم چه نمیدونم

  

 نگران چشماي ادیدنب بعد اما شاهماجراس که روحمه واین زده خودم به ماشین حتما فکرکردم اول

  خوبه؟ حالت شده چي خانم لیلي_ روفهمیدم قضیه تازه مصطفي

 بار ناولی براي نداشتم مقاومت توانایي اما میکنه بلندم بادستاش داره فهمیدم رفت سیاهي چشمام بازم

 وکیک وهابمی بایه مصظفي چشماموبستم دادمو تکیه صندلي پشتي سرموبه شد نجاتم فرشته ماشینش
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 رفت باالخره چشمانم سیاهي معجزست خون قند واقعااین خوردم روسریع ابمیوه برگشت بزرگ

  کجام بفهمم وتونستم

  بشه بودنگران بعید داده عصاقورت ادم ازاین میکرد نگاهم نگراني با هنوزم مصظفي

  بهتره؟ حالتون_

  وضعیت تواین حتي رسمیه لحنش هنوزم

  بود افتاده فشارم بودم نخورده چیزي ازدیروز خوبم بله_

  بزنید سرم یه تودرمانگاه بریم پاشید_

 هخون منوبرسونین کنین لطف اگه برم پاشم کجا من دارن کم جا همینطوریش اونا نیس نیازي نه_

  میشم ممنون

  حتما باشه_
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 این اما میپوشید لباس من باباي مثله همیشه بهتربود اسپرت بالباس کردم نگاه بهش ازنیمرخ

 دیگه االح بود این کرد زجابلندم که اوني بده خدامرگم واي( افتادم پیش دقیقه چند بودیاد اربهترشدهب

 یليل واي اي...شده جلوخیره به انقدرپیروزمندانه همینم واسه کنم نگاه علي توچشماي نمیتونم اصال

 قصدش که تبدبخ این همینکارومیکردي بودي اون جاي توهم نکن بدگویي خودت با سرمردم پشت

 )  وچادر لباس الیه بیست با اونم تونبود  ب  زدن دست

  میرفتم ازحال منم بدترمیشد حالتون اگه کردید نگرانم خیلي_

 جرابشو.حرفا این چي یعني واقعا حرفارومیزده این که بود مصطفي این کشید سوت گوشام

  جوابموندادین؟_ کردم ندادموسکوت

  خوبم هک میبینید بدم باید جوابي چه_

  نداره طاقت من دل این باشید خودتون مواظب ولي خداروشکر اره_

 بشم خالص مصطفي هاي عالقه ابراز این اززیر که شدم خوشحال خونه درب ازدیدن بازم

  بردموگفتم.دستگیره سمت.دستموبه

  برم من بااجازتون_

  کردین فکراتون_

  شم پیاده ندادموخواستم جوابي

  دوخت چشم بهم وپرسشگرانه اشتد چادرمونگه ي گوشه

  برم بدین اجازه گذشته شب یه تازه_

  دارم عجله من میگین راست_
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 وبهر خونه کلید منتظرموند وکمي نذاشت گاز روي پاشو که بود بار اولین براي شدم پیاده ازماشین

 از هترب اما فتمیر گیج بدجور سرم هنوزم شدم حیاط داخل برگردم اینکه وبدون پیداکردم ازکیفم زور

  بودم قبل ساعت نیم
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 ساختمان از مامان.شد بهتر حالم زدم صورتم به پراب مشت وچند نشستم حوض ي گوشه باخستگي

  افتاده اتفاقي شدي اینجوري چرا سرم به خاک_ دوید طرفم به حال اون به وبادیدنم اومد بیرون

  پایینه فشارم بودم.غذانخورده نباش نگران_

 باید دتخو شدي بزرگ دیگه چیکارمیکني خودت با مادرببین بخوري کنم داغ چیزي تویه مپاشوبری_

  کار سر میره صبحانه بدون ادم اخه بد چي خوبه چي بفهمي

 رخداروشک میاد سرم بالیي چه نبود معلوم نبود مصطفي اگه عصرخوابیدم وتاخود خوردم غذاموباولع

  نشه اضافه بدبختیام بقیه به يبدبخت یه تا بده منونجات بود تونسته که

 خودموبه کمي بود کي یعني کرد جلب را توجهم ازحیاط اي مردانه صداي رفتم بیرون که ازاتاق

 لمشغو معمول ظبق بابا کنار تخت روي که بود مصطفي اقا خود بلللله کردم نزدیک حیاط پنجره

 وباهمون چادرموسرکردم... کنه جا خودشو بود اومده شده هرطور اینکه مثله نه... وشنودبود گفت

  کرد شدوسالم ازجابلند بادیدنم مصطفي رفتم بیرون ام بیدارشده ازخواب ي چهره

  بهتره حالتون. خانم لیلي سالم_

  برگشتم حال به ودوباره دادم جوابشو کردن نگاه بدون

  توخونه؟ اومدي چرا تو دیدن اومده پسره_مامان

  دیگه منودید خب_

 میکني تواینجوري اونوقت اورده ابمیوه خروار یه اومده راه اینهمه گفتن احترامیي!!ردخت وا_مامان

  ندارم حوصلشو اصال من توروخدا مامان واي_ بیارم عصرونه میخوام االن منم توحیاط برو

  میاد انقدربدت اگه دختر نمیکني جوابشون چرا پس_شدوگفت عصبي مامان

 ادم مطمئنا نمیکردم ازدواج بامصطفي اگرم اخه ولي کردممی جوابشون باید میگفت راست مامان

  علي باعشق اخرعمرم تا من نبود مهم من براي میموندم مجرد اخرعمر وتا نمیومد سراغم بهتري
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 دهرودن امیرعباسم که مخصوصا اینطوري میکشیدن سختي حسابي اونا چي وبابا مامان اما بودم زنده

  بود افتاده لج ي
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 وخودم گذاشتم وبابا مصظفي روجلوي سیني رفتیم حیاظ به عصرانه مخلفات پراز باسیني ناچار به

 کردوسعي تر صاف خودشو کمي هم مصطفي کردم انتخاب نشستن وبراي ازتخت دیگري ي گوشه

  نباشه من به پشتش کرد

 قیايبداخال از علي میخوردیم وعصرونه میشستیم تخت این روي نهارباعلي بعد که افتادم روزایي یاد

 گذشت زود من براي خوب قدرروزاي چه فاطمه نخوندناي درس از ومنم میگفت امیرعباس

 نیمرخ به هزارسال شده برام اش هرثانیه انگار که بد روزاي ازین امان واي اما ومختصربود

 حسي هیچ میکرد گوش بابا حرفاي به بودوبادقت داده تکیه ستبر سینه همچنان کردم نگاه مصطفي

 رشکنا اخرعمر تا باید یعني ایندم شوهر میشد چطور...نفرت حتي ونه بود داشتن دوست نه اشتمند

  بود ممکن غیر اینکه واي میبودم

  نبود ممکن اینم میشدم براش زمین روي ادم ترین ونزدیک ترین محرم باید یعني

  کن کمکم خودت ممیکرد چیکارباید خدایا شد مورمور تنم یکي ازتصوراین واي......باید یعني

 به رچطو ادم اخه میکردم شک باعلي ازدواج به نباید جوره هیج میبینم فکرمیکنم گذشته به که االن

 شک کنه شک باید کردن تاییدش هم خونواده وهمه داره دوستش انقدرعاشقانه که باادمي ازدواج

 هک بود بامصطفي دواجاز عاقالنه راه شایدم نه شایدم البته بود مصطفي با ازدواج به شک اصلي

  وکار توکسب بودوسرش زیرونجیب سربه میکرد منوتامین نظر ازهمه

 خیالشون حداقل میکردنو خوشحالي احساس مادرم وهم پدر هم اینطوري بود این عاقالنه راه اره

  بود راحت ازمن

  حله چي همه بندازي دلم مهرشوبه خدایا... ولي اینونمیگه که مثبت؟؟؟؟؟دلم جواب یعني پس

 وقت يخیل انگاري کردم نگاهش باگیجي) نمیدي چراجواب بابا لیلي(اورد خودم منوبه بابا بلند صداي

  کردوگفت اي زیرکانه ي خنده مصظفي میزدم پرسه تورویاهام میزدومن صدام بود

  نشدین متوجه زدن صداتون هرچي خانم لیلي بودین توفکرچي_

  بود مشغول فکرم هیچي_

  بزنید حرف چهارکلمه کوچیک باغ برید مصطفي ااقابا پاشید_بابا

 بودومنتظر من صورت به چشمش مشتاقانه کردم نگاه مصطفي به بود کاري چه دیگه خدااین واي

  شدم وازجابلند کردم قبول بااکراه العمل عکس

  بزرگ باغ لطفابریم_

  بابا برید کوچیک باغ همین وبستم بزرگ درباغ_بابا

 مصظفي اما نکنم قبول میخواست دلم بزارم وعلي خودم خاطرات پابه ادم نچجوري،باای نه واي

  بود ایستاده منتظر

  میگه اخبارچي توببینم برم منم_ شدوگفت ازحابلند بابا

  بزنیم حرف همینجا پس_ گفتم مصطفي وروبه دراوردم بال خوشحالي از
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 واوردمجل وچادرموتاتونستم نشستم کنارش زیاد اي بافاصله منم نشست تخت وروي رفت توهم اخماش

 ظرن یه باشه وسخت سفت حجابش نباید دختر،روزخواستگاري میگفت افتادم خانم مریم حرف یاد

 ازهمون انگار که علي برعکس درست میپوشوندم مصظفي جلوي خودمو تامیتونستم من اما حالله

  خوند فکرمو انگاري هم مصظفي محریم میکردم فکر بچگي

  نه؟ منفیه بتونجوا فکرکنم_

  کردم نگاهش پرسشگرانه

  غریبم پشت هفت انگار نشستیدورفتارمیکنید جوري اخه_

 دادم تکیه تخت عقب به کردمو تر چادرموشل نبود خودم دست اما نمیدونستم درست یا زشت کارم

  برگردوندوگفت روشو کامال مصظفي

  کوچیک باغ بریم نمیشه چرا_

  نمیشه گفته کي_
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 داره اي قضیه حتما میکنید مخالفت دومه دفعه_

  نیس اینطوري_

  ایستاد بلندشدوجلوم ازجاش

  بریم پاشید پس_

  نخوردم وتکون شدم خیره بهش باحرص

  وخصوصیه مربوطه خودم به باشه هم چیزي اگه بزنید حرفاتونو همینحا لظفا_

  تر نزدیک بارخیلي این اما نشست سرجاش دوباره

  همین کنم خوشبختتون اومدم من بگیرم بیامرزونیومدم خدا ناو جاي گفتم منکه_

 اولین شدم خیره جهرش وبه باال سرمواوردم گفت مظلومیت اخروبا جمله این سوخت براش دلم

 توش وضوح  ب  خودمو میکردوعکس نگاهم مشتاقانه چشماش خورد گره درهم نگاهمون باربود

 دیگه کس براي نباید من دل نه( نمیکرد ولم وجدان عذاب حس نیاوردم شدوطاقت مورمور تنم میدیدم

 یه قطف میگفت درونم چیزي یه میزدم نفس ونفس میکرد خفم داشت بغض شدم بلند ازحام) میلرزید اي

 حس اما سر پشت به برگردم نمیخواست دلم نبود معمولي نگاه این معمولي ازنوع نه اما بود نگاه

  دارم دوستت من نکن من اینکاراروبا لیلي_ ودب ملتماسنه صداش.شده نزدیک بهم کردم

  میچرخید توسرم همه حرفاي کرد خفم وجدان عذاب وحس شد مور مور تنم بازم

  میکنم خواهش. من سمت برگرد لیلي_

 روي نگاهمو جلوم اومد خوندوخودش دستمو شه خیره چشمام به دوبارهمیخواست حتما نمیتونستم نه

  میکرد لهم ازدرون داشت نگاهش نگینيس اما کردم متوقف سینش قفسه
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 ات.اره بگي اگه بدون ولي نه یا اره بگو.بهم تااخرهفته ندارم سردیاتو این طاقت دیگه من لیلي_

  اخرباهاتم

  

  

 بلند باصداي تونستم وتا انداختم اتاق داخل کوچیک باغ ازپنجره وخودمو دویدم خداحافظي بدون

 متمس به که وحوابه سوال سیل االن میدونستم دراومد شدن وبسته مصظفي خاحافظي صداي گریستم

 کردم نگاه عکسش به وظلبکارانه باال اوردم سرمو بودم ناراحت هم علي ازدست باربود اولین میاد

  اومد ؟دلت علي اره بزاري تنهام اینطوري میومد دلت حالمو ببین رفتي کردي نامردي خیلي ：

 نامردي رفتي؟خیلي گذاشتي تو که باشه داشته میتونه نفرو چند جاي من دل این مگه نامرد؟اخه

  نمیبخشمت علي نمیبخشمت.خیلي

 زیدهلر مصظفي نگاه براي دلم چطور میگفت راست افتادم دلم لرزش یاد شد بیدار درونم وجدان بازم

 دلم هک دمبو من این علي نه معرفتم وبي وجدان بي ادم یه که منم این اره میکنم علي به شو گله واومدم

 این وشرع ودین داشتم ازدواج حق پس نبود اي وعلي نبودم زنش دیگه منکه خب اما... اما لرزید

 ... نمیشد راضي المصب دل این... دلم اما میداد بهم اجازرو

 دمکر حس صورتم روي نوازشگرمامانو دستاي گرماي.عکسشوچشماموبستم قاب روي گذاشتم سرمو

  بیام رونبی حال ازون نمیخواست دلم

  نمیشه پیدا جا هیچ وصداقت انقدروفاداري. شوهرتي عاشق اینطوري که میکنم افتخار بهت من_

 این ترمدخ اما وفاداري بهش میبینه میریزي اشک براش داري که میبینه.لیلي میبینتت داره االن علي.

 یسيوا وازحرکت بشي خسته نکرده خدایي اگه دنبالش بدویي باید توهم میره خودشو راه داره زندگي

 سفید اون خدابیامرز اون ونه خدا بنده نه داره دوست خدا ونه زدن درحا. بزني درجا وباید جامیموني

 ............  علي مثله درست شي بخت سفید توش که بگیر تصمیمي توهم شد بخت

 رموبلندس.... من اما بود شده بخت سفید علي میگفت راست ودلنشین شیرین بود شیرین مامان حرفاي

 پاک ازروش اشکامو باروسریم کردمو ازاشکوبلند خیس عکس قاب نبود تواتاق دیگه مامان کردم

  علي مثله درست میشدم بخت سفید باید منم مامان قول به پس میخندید داشت.. کردم

 دار زیروخونواده سربه وهم داشت شغل هم وقتي اره کنه؟حتما خوشبخت منو میتونست مصظفي اما

  نه شایدم.... میتونست حتما سپ

  

 نشده پیداشم روز چند تواین داشتم وقت دوروز فقط مصطفي بودوتاجواب چهارشنبه روز امروز

 فتمر استراحتم اتاق به دیدم که مریضي ازاخرین بعد کنم فکر خوب بود گذاشته خودش قول بودوبه

  نوشتن بودومشغول نشسته میز پشت فاطمه کنم عوض تالباسامو

 تونمیاي؟ شده تموم شیفتم خونه میرم دارم من_

  بیشترمیمونم نیس امشب یوسف نه_

  نکرده خداي نشه چیزیش یه بچه نکن خسته خودتو حاال_
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  بابا نه_

  زدوگفت لبخند من بادیدن بودکه ازپرستارا یکي ترسوند هردومونو در یهویي شدن باز صداي

  ازفامبالتونه دارید مریض خانم_

  من؟ مریض که کیه مرادي خانم_ رفتیم بخش سمت وبه یدیمهردوازجاپر

  تواورژانسه_

 نگران ومهري میکرد ناله بودوازدرد افتاده تخت روي مصطفي رسوندم اورژانس خودموبه دویدمو

  بود ایستاده باالسرش

  شده ؟چي ؟مهري مصطفي اقا_

  اومد سمتم به کنان گریه مهري

  میمیره ازدرد داره شه کلیه گسن میگن کن کاري یه توروخدالیلي_

  نباش نگران میزنیم مسکن بهش االن میکني ناراحت خودتو انقدر نیس چیزي خب خیلیه_

  میپیچید خودش بودوبه شده سرخ صورتش ازدرد باالسرش رفتم

  اومدي؟ باالخره_

  دارید؟ درد خیلي_

 دمز ودکتروصدا رفتم سریع) ردهگیراو وقت موقعیت تواین پسره( دردام بقیه اندازه به نه اما اره_

 نمیتونستم منکه اخه ولي.بزنم مسکن بهش دستورداد قبلیش عکساي ودیدن ازمعاینه بعد دکترم

 دايص که کنم روپیدا تافاظمه دررفتم سمت به میشدیم اب ازخجالت جفتمون اینجوري اینکاروبکنم

  وگفت برگشت سمتم به دکتر شد تر بلند دادش

 دیگه نیدبز خب مشهدي خانم_

 بوددردش معلوم اما مر ازخجالت جفتمون زدم وبهش مسکن بود هربدبختي با نمیشد دیگه بدترازین

  روبالش ازعرقشوگذاشت سرخیس گرفت واروم شده کمتر

  دیدي؟ تویي من مسکن همیشه_

  کردم نگاهش جدي اما گرفت خندم ازحرفش

  میکشیدید درد داشتید منم باوجود هنوز بودم.نکرده تزریق بهتون اگه_

  برگردوند خندیدوروشو

  میره یادم تواینجایي وقتي اما دارم درد هنوزم_

  ونشستم نشدم بلند ازجام بگه بازم میخواست دلم

  میکردي؟ فرار همیشه_

  هست؟ حواست مونده اخرهفته تا دوروز_ کرد نگاهم برگردوندوباخنده روشو دوباره
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  اره_

  باشي گرفته تصمیم باید تااالن پس_

  تو داري جوني چه گفتم تودلم نکردم سکوت بازم

  بدي جوابمو االن میشه_

 مکتنی روي فاطمه کردم نگاه بیرون به ازپنجره میگفتم باید چي که باالخره... اما حوابومیدونستم

  چشمم جلو میومد باید همیشه خدا واي...علي شبیه قدرچشماش چه بود نشسته حیاط

  لیلي جوابموبده_

 بلق مثله دیگه مظلومش ولحن ساده ولباس اشفته موهاي خورد گره بهم نگاهمون باز کردم وبلندسرم

  داده قورت غصا مصطفي اون نه میخواستم که بود مصطفایي این نزدیکه بهم کردم حس نبود
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   مثبته جوابم گفتم اروم

 وبا برگشتم سمتش به میریخت کاش میکردوارام نگاهم نگران مامان گذاشتم چمدون تو لباسامم اخرین

  کردم نگاهش بغض

  میکني گریه که مامانم شده بازچي_

 شهرم میزدي حرف مصطفي با کاش بیاد سرت بالیي میترسم میشه بارون بمب تهران این نگرانم_

  میموندین

 دارن همه این تازه میفتاد ازکاروزندگي اینحوري نبودم راضي من اما نداشت حرفي مصطفي_

 امنه منها اونجا لواسونشون خونه میریم گفت مصظفي بعدشم نشده شونم هیچي میکنن زندگي انتوتهر

  نباش نگران

 سپ باشم توهم ندادن ازدست نگران حاالباید شه کم هام غصه از کني شوهر گفتم من واال بگم چي_

  نرو اصال توشهرم باش خودت مواظب حسابي

  نمیرم مامان نباش نگران_

  یانه کرد پیدا عاقد بابات ببینم برم_

 مبرداشت دیوار ازروي بود علي عکس بودم نکرده جمع که اي وسیله اخربن رفت بیرون ازاتاق مامان

 ممیتونست دیر دیربه دیگه واینکه علي از جداشدن برام پیچیدمش سفید ي پارچه یه تو دقت وبا

 وبه وبستم چمدونم نمیومد خوشش زیاد هم مصظفي اینکه ضمن بود بدتر چي ازهمه برم سرخاکش

 رایيپذی وسط بودم.چیده مهري که اي وطالیي سفید عقد سفره بود ومیز پرازصندلي جا همه رفتم حال

 . میکرد خودنمایي

  جون لیلي قشنگه_مهري

  هنرمندي خیلي نکنه درد دستت عالیه_
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  ممنون_مهري
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 امیرعباس چشمي زیر وازهمانحا دکر وارسیش بادقت دیگه ویکباره رفت عقد سفره طرف به مهري

 این ممن شانس کرد اخماشودرهم بدتر شذه چیده عقد سفره شدوبادیدن خونه وارد امیرعباس میپایید وهم

 ببینه علي جاي رو کسي نداشت طاقت اینبارم باشه ناراحت ازدواجم از همیشه امیرعباس که بود

 عروس مبل روي حالي بي شدوبا ناامید یدشام بود طالیي ي لحظه این منتظر زیاد ذوق با که مهري

  نشست وداماد

 سرش پشت منم وشکایته گله باز بود معلوم که گفت مادرچیزي رفتودرگوش اشپزخونه به امیرعباس

  چیه قضیه ببینم تا رفتم اشپزخونه به

  میگفت چي امیرعباس مامان_

  شهیده اولش شوهر ناسالمتي کردین انقدرشلوغش چرا میگه هیچي_

  کنیم محضري عقد فقط گفتم که منم دیگه میگه راست_

 این حاال داریم ابرو وما باشه عروسي حتما باید گفت مادرمصطفي که دیدي خودت میدونم چه_

  کرده ترش همین واسه امیرعباس

  شهیده خونواده پر تودروهمسایه نذارن موسیقي گفتي راستي_

  بدن گوش میدونم بعید اما گفتم من_

  میشه دیوونه امیرعباس که ارنبز اگه_

  کجاست مصطفي این. هست کار کلي فردا بگیربخواب برو وایسادي اینجا توچرا حاال_

  کارا دنبال حتما نمیدونم_

  پسره کجارفته ببین برو باشي خبردار ازشوهرت تونباید_

 مرفت ورمیرفت تودستش مصنوعي بودوباگل نشسته صندلي روي کوده بخل که مهري سمت به

  نشستم وکنارش

  رفت؟ کجا مصطفي نمیدوني_

  باالانداخت تفاوتي بابي را هایش کردوشانه نگاهم بغض با
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  ناراحتي؟ چي از االن

 شیرین دیگه وقت چند ناسالمتي نکرد نگاهم یه دیدي داداشت هاي خودخواهي دست از_مهري

  نمیده محلم ولي روم گذاشتن اسمشو ماست خورون
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 حرفه درحد شده خواستگاري نه کردي نامزد نه که هنوزم میریزي اشک چرا الحا خب خیله_

  درمیره برات جونش اونوقت بشین محرم باید دیگه همینه اخالقش امیرعباسم

 امیرعباس اتاق به منم.رفت حیاط به بود چیده که اي سفره به تفاوت کردوبي پاک اشکاشو مهري

  بود ورادی کردن درست مشغول معموا طبق رفتم

  میشکنها االن حاال میدي فشارش انقدرسفت چرا. کردنه؟اخه رادیودرست وقت امیراالن واي_

  امیرعباس زمین وافتاد رادیوشکست شد همونم

  گرفت دودستانش با سرشو کردو پرت میز روي دستشو گوشتي پیچ کالفه

 فاطمه عروسي شب یا میکنه دیوونم علي یاد یا میشینم که بیرون اون کن درکم لیلي نیس خوب حالم_

 ... اه وتو میدونم من نیاي که نوشت نامه هزارتا مامان این نمیام گفتم منکه

 تموم وقتي خوشانمه خوش مجلس این فکرکردي کارمیکردي چي بودي من پس؟جاي بگم چي من_

 یکي نز دارم مامانم دل خاظر به ومنم خاک خروارها وزیر استخوون چهارتا به شده تبدیل زندگیم

  مهري مخصوصا ونجوندي همرو توبارفتارت اما دارم تحمل ولي میکنه اذیتم بدتر اینا میشم دیگه

  کرد نگاهم بلندکردوباتعجب سرشو امیرعباس

  چیکارکردم اون با من_

  بهش کن توجه ذره یه خب چیکارنکردي_

 توهم ینا نرفتیم یشمخواستگار حتي ما تازه.لیلي بکنم توجهي چه بریدیدودوختین خودتون وقتي_

  برداشتتش

 تردخ میکنیا صحبت اینطوري که نیس کسي کم میگیره قهرش خدا نشو خواه خود عباس امیر واي_

  نبوده که ترشیده

  باشم تنها بزار برس شوهرت به برو نزار سرم سربه توروخدا لیلي واي_
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 برعکس اومدم بیرون اتاق از هناامیدان.درازکشید من به پشت تختش شدوروي ازجابلند امیرعباس

 اومدم نبیرو وقتي نرم زیادسمتش میدادم میکردوترجیح بد بیشتر حالمو امیرعباس با صحبت همیشه

  رفت مهري مامان_ بود رفته مهري

  بردش دنبالش اومد مصظفي_

 دم تا فقط تفاوت بي مصطفي اما میزد من به سري یه حتما بود علي اگه دراوردم شاخ تعجب از

 ممن. بوده زیادش خستگي ومال داشته حق شایدم اما شدم دلخور ازدستش ناخوداگاه بود ورفته راومدهد

  برد خوابم کي ونفهمیدم رفتم اتاقم به
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 خواب تخت شدموازتوي بلند ازجام کرد بیدارم خواب از حیاط نم وبوي ها قابلمه خوردن بهم صداي

 وچیدن کردن کمک درحال توحیاط هم مصطفي وهیاهوبود وامد ازرفت پر انداختم بیرون به نگاهي

 . بریم فردا پس بروندوخودما تهران به ها اسباب امشب قراربود بود توکامیون من وسایل

 کاراي مشغول عقد سفره بودوروي اومده هم مهري رفتم بیرون اتاق از کردمو روسریموسرم

 یرگ دلش بیچاره میسوخت اونم حال به دلم کرد زدوسالم غمگین لبخندي من بادیدن بود باقیماندش

 که دمخون مجازي توفضاي پیش وقت چند که افتادم متن یه یاد(نداشت بهش میلي که بود امیرعباسي

 مهري مثله درست تنهاییم وهمه را دیگري ودیگري را تودیگري دارم دوست تورا من میگفت

 ) داشته لگرافت نداشته تلگرام که لیلي ها لیلي نه منه حرف این وامیرعباس

  حاضرشم برم باید دیگه من شد تموم عقدت سفره کاراي_

 منواشوب دل همیشه اما بود وارومي خوب دختر نظر به کردم ،تشکر صورتشوبوسیدم

  دلیلشونمیفهمیدم میکردوهیجوقت

 نفس نفس مصطفي ماندم منتظر ارایشگر اومدن تا خوردمو مختصري صبحانه مهري ازرفتن بعد

  نشست لبخند،زدوکنارم من اومدوبادیدن یرایيپذ به زنان

  کردي کار خیلي نباشي خسته_

  توچطوري کرد خستمون ها ضندلي ولي زیاد نه_
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  بیارم چایي برات برم نیستم بد منم_

 منشست وکنارش ریختم چایي دوتا میکردم عادت جدید شرایط به داشتم انگاري گرفت خندم ازخودم

 خیلي،باهم بااینکه حاال وتا میکرد رعایت واونم نمیشدم نزدیک بهش زیاد منبودی محرم هنوز چون

 مارو مصطفي داشت تعجب حاي خیلي برام که بود نکرده من نزدیک خودشو یکبارم اما بودیم تنها

 مشبا به بیشترراجع میخواست دلم بااینکه رفت پذیرایي به دوباره خرف خوردوبدون چاییشو اروم

  برم کارها بقیه سراغ منم شد باعث مصظفي فتنر اما میزدیم حرف

 تتودس که سفیدي بزرگ جعبه ازدیدن رسید سر خانمم منیژه مخصوص ارایشگر یازده حدود ساعت

  شدیم شوکه مامان هم خودم هم داشت

  اومد سمتم وبه روگرفت جعبه باخوشحالي خانم منیژه

  مدل ترین جدید ینبهتر امریکااورده از دوستمه دختر لباس این حون لیلي_

  بود دوخته چشم لباس به نگراني با هم مامانم شدم خیره مامان به حرف بدون

  بپوشم که ندارم شرایطشو منکه خانم منیژه_

  کودوگفت نازک چشمي پشت خانم منیژه

 عروسه تازه هم اي دوشیزه توهم ضمن در اینطوري،باشي نیس راضي خدابیامرزم اون دختر وا_

  ببینم بپوشش پاشو مادر پاشو چادربیاي با بزارم ارهند امکان من
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  کرد قبول اونم بودم گفته مصطفي به من نخریدیم لباس همینم واسه ما اخه_

 دیشب نده پول بوده ازخداش مصطفي.بپوشش باشو ارزو وهزارتا تودختري اخه میفهمن چه مردا_

  گرفتم اینو رفتم ندارین لباس فهمیدم تازه وقتي

  

 اسلب این مخصوصا بودم اورده شانس نمیکرد پا به غوغا امشب اگه بود امیرعباس پیش مشه فکرم

 قيوموسی پوشیدن عروس بالباس مخالفتي هیچ من(میشه داغون ببینه اگه که واي داروسفید دنباله

 وزمان داشتن تعصب خیلي قدیما کردم وجو پرس که اونجور اما خوبه یا بده بگم ونمیخوام ندارم

  میگرفتن عروسي ساده هم احترام به همه عموالم جنگ

 باید که نمیشد باورم رفتم اتاق وبه وگرفتم لباس اکراه با بودن ایستاده منتظر وارایشگر خانم منیژه

 اما برم اهر علي کنار که میپوشیدم ووقتي لباس وقشنگترین ترین بلند تورویاهام همیشه میپوشیدمش

 خجالت ازونم حتي افتاد بود مونده دیوار روي که عکسش ابق خالي جاي به نگاهم... اونروز

 بود ادهد گیري چه که واي)دخترم پوشیدي(شد بلند خانم منیژه صداي عباس امیر به برسه چه میکشیدم

  شذن اتاق وهردووارد کردم لباسوتنم باالخره

  زدوصورتموبوسید چرخي دورم خانم منیژه

 انمخ خب میکني چادرتوسرت بیاي خواستي هم مردونه وشيبپ نمیخواستي نبود حیف شدي ماه عین_

  کارشو به دست ارایشگر

 ردمنمیک واصال تشریفات اینهمه بیني پیش کارشد ومشغول ریخت میز روي وسایلشو هم ارایشگر

 کار ساعت چند بعد باالخره میرفت میکردودوباره تواتاق سرشو نگراني با گاهي هرازچند مادرم

 مدل ي شده جمع موهاي پرازارایش صورت بودم کامل کامل عروس یه هدیگ حاضرشدم کردن

 خودم بودوانگار کرده فرق صورتم واقعا انداختم اینه به نگاهي ملیله پرازنگین دار پف ولباس فرحي

 به ازپنجره امیرعباس موقع همین نشستم همانجا ومن رفتن بیرون ازاتاق خانم ارایشگرومنیژه نبودم

  کردوگفت اخماشوتوهم صورتم بادیدن زدم کنار رو سرکردوپرده چادرمو زد اتاق ي شیشه

  بده هارم شیریني جعبه اون کن بروپاکشون بهت مالیدن چیه اینا_

 جمع دورم همه کشیدنو کل بادیدنم توسالن زنهاي.رفتم اشپزخونه به سریع ندید لباسمو اوردم شانس

 به چشمم که کنم علیک سالم باهمه شدممجبور نبود صورتمم کردن پاک مجال حتي دیکه شدن

 به مه خانم زري رفتم اتاق به جمعیت به توجه بي فروریخت افتادوبغضم خانم زري پراشک صورت

  بست سرش اومدودروپشت دنبالم

 ختب وسفید شدي عروس که خوشحالم خیلي امشب بگم اومدم دخترم عذابت فرشته بشم نیومدم من_

 قشنگ خیلي امشبم لیلي همون من وبراي مني عروس همیشه تو تهخیری به عاقبت ارزوم فقط من

  کن پاک اشکاتو پاشو هم حاال لباس تواین شدي

  کرد نگاهم کشیدومهربونانه هام گونه روي اروم دستاشو

  خانم زري میکنید منوشرمنده.ممنونم خانم زري بزرگید شما قدر چه_
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 وستشد کن سعي فکرکن باشوهرجدیدت زندگیت به طفق بعدم به ازین نکن هم گریه حرفونزن این_

  کني وخوشبختش باشي داشته

  فتر بیرون ازاتاق سرم ازبوسیدن وبعد نذاشت اما ببوسم دستشو خواستم بودیم کردپ بغض هردو

  

 به کردمو کم ارایشمو کمي خانم زري ازرفتن بعد عروسي تا بود شده عذابم روز بدتر اونروز

 یکي وروي کردم سرم عروسمو چادر عاقدومیداد اومدن خبر ا یاهللا یاهللا بلند يصدا برگشتم پذیرایي

 یدند با که بود امیرعباس دنبال به همش چشمم میشدن اتاق وارد یکي یکي مردها نشستم ها ازصندلي

 باسل وبادیدن شد وارد.هم رسیدوامیرعباس پایام به زود خیلي انتظارمم میده نشون واکنشي چه لباس

 به یيبلوا ومیترسیدم بودن کرده یخ وپام دست دیدم تورعروسم اززیر صورتشو شدن سرخ وضوح به

 اغب به وفهمبدم رفت بیرون اتاق از انداخت ام کرده بزک ي چهره به نگاهي اینکه بعداز اما کنه پا

 کت با مصطفي حضور متوجه بود امیرعباس هاي واکنش پي حواسم که انقدر بوده پناه کوجیک

 زده شانه طرف یه به موهاشو انداختم صورتش به نگاهي بغل از نشدم کنارم دامادي مشکي واروشل

 ريمه صداي ایندفعه مبکرد نگاهم مشتاقانه وچشمانش بود تر گلگون ازهمیشه انگار بودوصورتش

 دنبو معلوم حواسم بودومن شده خونده بار یه خطبه یعني اورد خودم به منو)بچینه گل رفته عروس(

 من با همزمان هم مصطفي کردم یاسین سوره خوندن به شروع وسریع جلوروموبرداشتم قران جاسک

 تودلم نم گفتن بله رسیدو بارسوم به نوبت باالخره میفرستاد صلوات میکردوزیرلب نگاه قران به

 علي فکر از جداشدنم یعني گذشتم تعلقات تمامي از من جداشدن بعني بله این بود شده خالي حسابي

  ازچیزها وخیلي کودکیم عشق سال بیست کردن فراموش جدیدیعني.دنیاي به وورود

 اشک ومادر بودن دوخته چشم دهانم به خوشحالي با وفاطمه غیرازامیرعباس همه کردم سرموبلند

  میریخت.شوق

 کشا جز نمیدیم هیچي من اما شد بلند کشیدن کل وصداي روگفتم بله ناخوداگاه مادر اشکهاي دیدن با

 احساس اینهمه میون من دلم وفاظمه عباس امیر غمگین هاي واشک وبابا مامان شوق پراز هاي

  متفاوت دومنظور با اما میریختن نفراشک چهار هر نمیکردم درک خودمم کجابودم

 به امبی بیرون حال تاازون شد وصل بدنم به برقي انگاري کردم حس رو مصظفي گرم دستاي ناگهان

  اما فروکرد ودرانگشتم ازدواج انگشتر بودواروم دوخته چشمم به مشتاقانه اهشونگ برگشتم سمتش

  

 کردم دستش تو واروم روبرداشتم مصطفي ي حلقه سردولرزونم دستاي با بود من نوبت حاال

  شیرین ودیگري تلخ یکي متفاوت دومنظور با بازم اما زدیم لبخند وهردوبهم

  

 ینکها مثله اما کردم دنبالشان نگرانم چشماي با نبود خبري وفاطمه عباس امیر از برگردوندم که سرمو

 را هایشان هدیه و مبومدن جلو یکي یکي مهمونا کردن وترک ومراسم بودن شده طاقت بي هردو

 هخان از مصطفي وهمراه راسرکردم چادرم شد جمعیت از خالي سالن تقریبا ساعت نیم از وبعد میدادن

 هب نگران شد بلند هم موسیقي صداي که بودن وخنده صحبت مشغول درباغ مهمانها همه رفتیم بیرون

  وگفتم کردم نگاه مصطفي

  مصطفي میکنه پا به شر امیرعباس االن نباشه موسیقي نبود قرار مگه_
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  رافشرد لبخندزدودستم خونسردي با مصطفي

  لیلي میگیري،ها سخت توهم نداره اشکال ذره یه حاال_

  بیرون نمیام وگرنه فيمصط کنن قطعش بگو_

  گفت همب عصبانیت وبا برگشت دوباره رفتو جلو قدمي چند مصطفي نرفتم وجلو ایستادم حرکت از

  میکنن شادي عروسیشون شب همه نشو بچه کنار بزار رو لجبازي عروسیه شب لیلي_

  توجنگ نه من توشرایط نه اما اره_

  گرفتیم عروسي مقدم توخط انگار جورمیگي یه_

  رسید سر سرخ وچشماي گرفته چهره با عباس امیر گهاننا

  لیلي شده چي_

  نمیره کس هیچ گوش به کنید خاموش رو موسیقي این میگم هیچي_

  انداختوگفت مصطفي به سرد نگاهي امیرعباس

  باشن راحت بزار میرم دارم من_

  شب؟ موقع این کجا؟_

  خط میرم_

  عباس امیر عروسیمه شب شدي خل چي یعني_

 رفت. گذاشتم تنها رو ومصطفي رفتم دنبالش به شدومنم خونه وارد من به توجه بدون امیرعباس

  شد ساکش کردن جمع مشغول تواتاقشو

 پایین بیاي ازخرشیطون تا بیاد سرت بالیي باید حتما شد دوسال نشدي خسته دیگه بسه عباس امیر_

  باش بدبخت مهري اون فکر

 لبلي ندارم تحمل بیشتر اومدم که سرعقدتم برمیگردم که بودم گفته ضمندر ندادم قولي مهري.به من_

  میکنن شک نباشي تو،عروسي برو االنم درنیاد صدات شبم اخر تا

 لندب سرشو دوباره میکرد پرت باعصبانیت بودولباسهاشو پراشک چشماش شدم خیره بهش بغض با

  کرد

  دیگه برو وایسادي که باز_

 ... اخه امیر نه_

  لیلي اخه بي هاخ_

 یرهخ بهم بغض وبا گذاشت زیرچونم ودستشو اومد طرفم به ودوباره برداشت ساکشو شدو بلند جا از

  شد
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 دارومواظب نگه توقلبت رم علي یاد کني زندگي خوشبخت کن سعي کوچولوم خواهر دارم دوستت_

 باغ سیدوازپنجرهبو پیشونیمو بزنم حرف اومدم تا( برو نیومده کسي بروتا هم حاال!باش خودت

 ) رفت بیرون کوچیک

  

 اما ومبخواست امیرعباس مثله یکي دلم بدجوري شرایط تواون کنم بشینموگریه فقط میخواست دلم

 جمع به اکراه با میکردم کنترل خودمو هم مصطفي خاطر به شده هرطور وباید بودم عروس اونشب

  رسوند بهم خودشو دستپاچه هک بود مهري اومد سمتم به که نفري اولین برگشتم مهمونا

  دوباره؟اره برگرده میخواد غباس امیر میگه لیلي میگه چي مصطفي_

 بارسفروبست دوباره بهش توجه بدون امیرعباس میفهمید اگه میگفتم چي این به خدایا واي

 شد دور ازم اشک پراز چشمایي خوندوبا داستانو اخر تا خودش انداختم پایین سکوتکردموسرمو

 علي به احترامي شهیدوبي اینهمه وجود با که بود حقمون البته یاعروسي عزاست شب نبود معلوم

 مهمونا لحا به خوش گفتم دلم تو نداشت تمومي هم لعنتي مهموني این بودیم انداخته راه تشریفات انقدر

 مصظفي بودن باخبر مجلسم عروس خون دل از کاش ومیخندن میگن دغدغه وبدون خوشن اینقدر که

  داد رادستم شربت شدولیوان نزدیک بهم اهسته قدمهاي با

  رفت؟_

 کردم.نگاه نیمرخش شدبه خیره رو روبه وبه نشست کنارم مصظفي دادم تکون مثبت نشانه به سرمو

 یرس اي دیگه تودنیاي اینکه مثله اما پرکنه وبرام امیرعباس خالي وجاي بده دلداریم میخواست دلم

  نمیدید بدنو میکردوحال

 بود خالي که بزرگم مادر قدیمي ي خانه به ما ازمراسم بعد بود قرار گذشت خیر به انشب باالخره

 همه کردنو مان بدرقه هم ومادر پدر شدم رفتن ي واماده کردم سرم چادرمو مهمونا ازرفتن بعد برویم

 ازینکه يحت من دلتنگي براي هم وبقیه چي خاظر به بود معلوم که مهري ریختیم اشک فقط تونستیم تا

 ماجراي باشه وابسته بهم انقدر نداشتم وتوقع بودم شده متعجب میکرد قراري بي اینهمه مهدي امیر

 لد ازمون باالخره ناچار به اما شد دوبرابر مادر لورفتوغم خانه شدن خلوت با امیرعباسم برگشتن

 ومنوبه عروس ماشین دبو شده همیشگیش وهواي حال با ماشین اون حاال شدیم ماشین وسوار کندن

  میبرد مصطفي بخت خونه

 بودن میسر برام کودکیم عشق پراز ودنیاي خونه ازون کندن دل بود نشسته دلم روي غم دنیا یه انگار

 روعش بلند وباصداي نیاوردم ظاقت دیگه شدیم رد که علي درخانه از بود بسته گلومو راه تمام وبغض

 پیش دوسال وهواي حال دلم میکردم خالي خودمو بیشتر امطمئن نبود مصظفي اگر کردم گریه به

 رگردمب میخواست دلم داشتم گله بدجور دنیا واین سرنوشت ازین برگردمو دوباره میخواست دلم وکرد

 خاظراتم تمام از من هرلحظه مصطفي ماشین اما خانم وزري فاظمه وامیرعباس علي مادروپدر کنار

  میکرد دورتردوتر

  

  همیشه براي اونم مني زن االن که فهمي بي بنداز باستل به نگاه یه
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 ناراحت دستش از شدم خیره جلو به بدم جوابشو اینکه بدون نمیکرد درک منو چرا این خدایا

  کجام نمیدونستم من انگا بپاشه زخمم به نمک سخت شرایط تواین نداشتم بودمدوست

  ندادي؟ جواب_

  بگم؟ چي_

  نشو خیره خونه ندراو به انقدر گفتم_

  کني بس نیس بهتر نشدم خیره منم_

  کرد رانندگي توسکوت راهو ندادوبقیه ادامه

 بودوسروصدا مختلف پراز،ادماي روزي یه انگار نه انگار بود وکور سوت مادربزرگ خونه

  کرد پارک حیاط داخل ماشینو هم کردمومصطفي باز دروباضرب

 هب کوتاه ي پله تا چند با که داشت متري چهل سي حیاط یه بود کوچیکتر خیلي ما خونه از اونجا

 قدیمي ووسایل نقلي خواب اتاق دوتا با بود متر صد تقریبا هم خونه خود میشد متصل ساختمان

  مادربزرگ

 اهيشدونگ خونه وارد مصطفي دادم تکیه سرم پشت پشتي به وسرمو نشیتم زمین روي خستگي با

  رفت قهااتا سمت کردوبه اطراف به گذرا

  لیلي کردن چه اینجارو ببین بیا_

 نبودم امشب یاد اصال نشست تنم روي شرم عرق صحنه اون ازدیدن رفتم اتاق به جابلندشدمو از

  کردم نگاه میکرد ووارسي اتاق لبخند با که مصطفي به ناراحتي با نداشتم حوصلشو وواقعا

  قشنگه؟_

  نبود اینکارا یه نیازي نظرم به_

 دلم شدن موهام کردن وباز ارایش کردن پاک مشغول منم رفت حمام به حرف بدون توذوقشو خورد

 اتفاقو این پذیرش امادگیه بودواصال غریب پشت هفت برام مصطفي انگاري میزد شوهر حسابي

 ...  به برسه چه بایستم نمیتونستم پاهامم روي حتي که بودم خسته انقدر. نداشتم

  برد خوابم کي بودونفهمیدم روم روبه هک میزي روي گذاشتم سومو
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 نیس بردار دست امشب فهمیدم کردم حس هام شونه روي رو مصطفي دست گرماي ناگهان

  میخندید بهم تواینه از کردم بلند ارومسرمو

  خوابیدي اینجا چرا_

  سرجام میام االن_

 رفت رختخواب سمت به اوتتف بي اما میبرد خورد همراه منو اشتیاق میکردوبا بغلم داشتم دوست

  کشید ودراز
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 لباس هب گذرا نگاهي مصطفي برگشتم مشترکمون اتاق به لباسم کردن عوض از بعد شدمو بلند جام از

  بست وچشماشو انداخت تنم رنگ صورتي خواب

 وضع وبااین کامل حجاب بدون منو که بود بار اولین بده نشون خودش از شوقي حتما میکردم فکر

 تن هب رسمي لباس همیشه مصطفي بودم کجنکاو من اون برعکس نداشت براش فرقي انگار ماا میدید

 ..... لباس بدون.و جوریه چه عادي درحال ببینم داشتم دوست خیلي بود ومنضبط وخشک داشت

 شدوچشمام تاریک تاریک خونه کردم خاموش چراغو منم نداشت فرقي مصطفي براي انگار اما

 راغوچ میگه حتما گفتم دلم تو کشیدم دراز کنارش رفتم نمیدیدیم همدبگرو حتي دیگه رفت سیاهي

 اب دائما من شایدم بود کرده منومتعجب رفتارش با جور بد پسر این نزد حرفي بازم اما کنم روشن

 موقع چهی اینکه با نمیگرفت اروم نمیکرد حالجي وجودمو بند بند تا اي علي با میکردم مقایسش علي

 حرفاش از سیراب میکرد محبتش عشقو از سیراب منو همیشه اما نمیذاشت حدش از فراتر پاشو

  عاشقونش ونوازشهاي

 یکنهم پیدا من به اشتیاقي روزي حتما میشه علي شبیه زمان مرور با هم مصطفي حتما گفتم خودم با

 حس وفسشن گرماي برگشتم سمتش به زدمو لبخند رویا این با میکنه ازعشق سیراب حرفاش با ومنو

 ... اما بودم لبهاشم گرماي منتظرچشیدن میکردم

 کردم گاهن مصطفي جاي به نداشتم شدن بلند توانایي اصال بودن کرده له باوردنه منو که انگاري صبح

 ردد حسابي هنوزم دلم زیر شدم پهلو به پهلو سختي به. نمیامد اشپزخونه از هم بودوسروصدایي خالي

  مصطفي خشک رفتار انگار میشدیم اب خجالت از جفتمون امروزحتما مافتاد دیشب یاد میکردباز
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 بيو. ست سروظیفه از کردم حس که دیشب مثله درست بود نبرده ازبین ما روبین غریبگي هنوزم

 ..  عاشقانه حرف یه حتي بدون.میلي

 نکاراای حاي به نیستن هم مثله که مردا همه پسره این به میدي گیر همش شدي بین بد خیلي لیلي واي

  کن شوهرتواماده صبحانه پاشو

 بحانهص مخلفات پراز ي سفره رفتم بیرون اتاق از لباس کردن عوض بعداز شدمو بلند ازجا باالخره

 خبري انداختم دوروبر به نکاهي بود روپرکرده خونه همه سماور قل قل بودوصداي پهن زمین روي

  گذاشتم دردهانم هم روپشت مربا قاشق تا هدوس وباولع نشیتم سفره کنار نبود ازمصظفي

  گرفتم نون که خوردي همشو_

  وسیدمب کردموصورتشو سالم لبخند بودبا وایساده سرم پشت بربري نون یک با بودکه مصظفي صداي

  رفتي کي_

  داشتي تشریف ناز خواب شما_

  میکردم درست صبحونه میکردي بیدارم_

  شو مشغول نیومد دلم دیگه_
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  کرد نگاهم بالبخند دادم وبهش گرفتم قمهل یه

  نکنه درد دستت_

  جان نوش_

 سفره بود میکردومهربون همراهیم هم مصطفي خداروشکر بدم عادت خودمو شده هرطور میخواستم

 چرا که بود سوال برام خیلي شد رادیو به کردن گوش مشغول هم مصطفي کردم جمع رو صبحونه

 پناه بي تحمل ایندفعه دیگه چون بود من نفع به البته نمیکنه رمفک وبهش نمیره جبهه به هیچوقت

  کنارش ورفتم ریختم دوتاچایي شدنونداشتم

 ! تهران میرم کي_

  لواسون میریم میفتیم راه فرداصبح ایشاال_
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  چي؟ ام جهیزیه پس_

  کنیم استفاده خودمون خونه بریم شه تموم بمباران وقتي تا فرستادم رو اونا_

  باشم خودموداشته وسایل دارم دوست من اما_

  پرازاثاثه لواسونم خونه دیگه میریم بیفته وازاسیب اب نباش نگران_

  اونجا ایناهم مامانت_

  دیگه اره_

 ارزوهامو همه میخواست جنگ این اینکه مثله اما باشم تنها زندگي اول داشتم دوست شد گرفته حالم

  زدو سرم به فکري ناگهان.کنه برمال

  گفتم خوشحالي با

  خودمون خونه اول از بریم نمیشه_

  گذاشت کنارش رادیورو گردوشدو تعجب از چشماش

  چرا؟_

  مستقل زندگي خودمون اسباب دیگه بهتره_

  باشي اینا مامانم کنار نداري دوست یعني_

  یمباش مستقل.میخوام زندگي اول اما دارم رودوست مهري هم مامان هم من نخوام اینکه نه_

  رفت دستشویي سمت به دادن جواب بدون دادو گوش حرفام به دقت با

  نمیدي جواب_

  لواسون میریم_
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  کردم بغلش سر ازپشت کنارشو رفتم

 جهاز با خودمون خونه میریم.نباشیم تنها زندگي اول میاد دلت خودمون خونه بریم میکنم خواهش_

  چطوره لواسون میریم هم ها اخرهفته هماروبزن میکنه خود بي صدامم زندگیمونومیکنیم من
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  برگشت سمتم به کردوبرافروخته باز دورش واز دستانم ي حلقه

 یپزهم که اینه غیر فروخته بهت تري هیزم چه من مامان مه اصال.چشم بگو لواسون میریم گفتم بهت_

  تومنفجرکنه خونه صدام نمیلرزه تنت هردقیقه که غیراینه راحتي زندگي واول برات میشوره

 رفح باهاش مهربوني با داشتم که من بزنه داد سرم زندگي اول روز نداشتم توقع گرفت گلومو بغض

  کشیدم دراز تخت تواتاقوروي رفتم بدم جوابشو ابنکه بدون کرد برخورد اینظوري چرا میزد

 زهره هواي وامیرمهدي امیرعباس هواي وبابا مامان هواي بود کرده خونرو هواي دلم نجده هیچي

 ... هواي وفاطمه

 حاال میکردم باور باید علي ي بیوه نه م مصطفي زن االن که باورکنم نمیتونستم چرا خدایا واي

  شده که هرجور شده که هرطور

 ازدلم نمیاد چرا نمیاد من سراغ چرا اما میره راه توخونه داره بود معلوم میومد قدمهاش صداي

 مگه بود خواهش یه فقط بهش نگفتم چیزي منکه اخه ولي انيعصب وهنوز زوده شایدم دربیاره

 مشهد ونهم وگرنه لواسون توخونه باشیم تنها نیس قرار نمیدونستم که من بده زندگي اول اونم استقالل

  مشهد؟؟... میموندم

  

 که دمنکر قبول نکردم قبول عقل بي منه بمونیم مشهد که بود راضي مصطفي قبلش افتادم مشهد یاد

 وکارشم سبک بشه راضي بمونیم شه راضي بگم بهش که ایندفعه شاید کناربیام باشرایط راحتتر ونمبت

 با رانته تا بود بهتر خیلي اینجوري میگرفت خونه مامانشم براي بود اینجا که هم مهري همینجا بیاره

 بود هزد داد رمس که بود اون کرد منصرفم پیش لحظه چند یاد اما بگم بهش که شدم ازجابلند خوشحالي

 وخبري میگذشت ازظهر داشت کم کم نشستم تخت روي دوباوه میکرد عذرخواهي باید خودشم پس

 لندب صداي نرفتم بیرون اما رفت ضعف گرسنگي از دلم قهرم من انگارکه نه انگار نبود ازمصطفي

 مصطفي همون این مگه نمیاد من سراغ که بود عجیب برام اما توخونست هنوز که میداد نشون رادیو

  ؟؟؟...چرا پس قلب مسکن میگفت بهم بیمارستان تخت روي که نبود اي

 روکشیدودربازشد دستگیره میشه نزدیک دراتاق به داره شدفهمیدم بلندتر قدمهاش صداي ناگهان

 چوبیش روتخت مادربزرگتوکرده هواي دلت_ گشت دنبالم چشماش کردتواتاقوبا در ازالي وسرشو

  نشستي؟؟

  انداختم ندادموسرموپایین جوابشو

  نبود خودم دست زدم حرف بد باهات ببخشید_
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 یادوبغلتب اونم بزن لبخند بهش کن سرتوبلند براش مسکني توواقعا دیدي خانم لیلي اومد باالخره دیدي

  شیرین اشتي به میشه اینجوري کنه

  تواغوشش ادوبرمبی زودتر میخواست دلم باالرفت قلبم تپش زدیم هردولبخند کردم سرموبلند

  بخوریم ناهار بیا پاشو حاال_

 منیست عروس تازه من مگه کنه بغلم بزنه؟نمیخواست دست بهم حتي نمیخواست یعني! چي یعني

 بیا پاشو( کلمه تا توسه شد خالصه شیرینم اشتي تخت روي وارفتم ماست مثله) ورفت دروبست(؟

 ققدرنردافر چه احساس بودوبي سنگ کوه مثله پسر این نشدم بلند وازجام گرفت حالم بدجور)ناهار

 خونه زن اگه میکنه خودش رام مردشو که زنه میگفت همیشه افتادم مامان حرفاي یاد!!! باهم دارن

 من میگفت راست مامان... تودستش میشه موم مثله میکنه کاربراش مردهمه کنه وعشق روپرازگرما

 زن که هبیچار اون بیفته راه تااونم میورزیدم عشق بهش باید بودم من این سمتش میرفتم باید که بودم

 این نکني مقایسش دفعه یه شد لیلي استغفوهللا...چرا؟ پس نداشت ام علي خب... چیکارکنم بدونه نداشته

 عاشق ؟من!عشق عشق؟؟؟؟کدوم... بورز عشق بهش برس شوهرت به کاراپاشو این جاي به بدبختو

 تهوابس بهش شایدم یا داشتم دوستش اما نبودم عاشق مطمینا تمجوابمونمیدونس بودم؟؟خودم مصطفي

  بودم

  ناهار بیا رفتي کجا لیلي_

  رفتم بیرون کشیدموازاتاق لبهام رو کمي رنگمو قرمز ماتیک بلندشد مصطفي صداي

  

 نارشوک رفتم بود ساخته اشپزي واسه اینو خدا انگار بود غذا کردن گرم مشغول تواشپزخونه مصطفي

  شوبوسیدمصورت

  غذارومیارم توبروخودم_

 رازاب هم مصطفي اینجوري داد جواب مامان توصیه اینکه مثله نه رفت لپموبوسیدوازاشپزخونه اونم

  اما بودن زیاد باوجوداینکه موهاشم داشت سفیدوزیبایي پوست انصافا کردم ازدورنگاهش میکرد عالقه
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 لمد من ندارم دوستش مامان گفتم روزاخر وقتي ادمهی بشم مرد این عاشق میتونستم من بودپس خوب

 اینطوري اگه.هم دل به میفته مهرتون عقدوبخونن خطبه اینکه محض به کفت بهم هنوز علي پیش

  داریم خوبي زندکي وکنارهم میشیم هم عاشق هم منومصطفي پس باشه

 بخوریم غذا ببشقا تویه میشد کاش نشست روم روبه هم کردمومصطفي پهن زمین روروي سفره

  گفت خنده با همراه تعجب با برداشتم جلوش رواز مصطفي بشقاب بیشتربود کیفش اینجوري

  لیلي میکني اینجوري چرا_

  نه؟ بهتره بخوریم غذا بشقاب یه تو_

 فيمصط شدیم غذا وهردومشغول ریختم کفگیربرنج دوسه وسط منوگذاشت دادوبشقاب تکون سرشو

 انقدرسرناهار میکردم تعریف براش میفتادم خاطره یه یاد همش من اام نداشت زدن حرف به عادت

  کرد تموم بشقابو ومصطفي بخورم غذا رفت یادم که گفتم هام زدموازخاطره حرف



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 111 

 

  بخور بکش خودت براي نخوردي هیچي خودت_

  بشین توهم پس باشه_

  رفت اتاق بلندوشدوبه تفاوتي بي با

 زیادم خب اما باشیم باهم خودمپمیخواستم مثال شدم دلخور ازمب. کن بیدارم غروب میاد خوابم من_

 ندچ انگار که میکرد خروپف چنان مصطفي رفتم اتاق به ظرفها ازشستن وبعد غذاموخوردم نبود مهم

  برگشتم پذیرایي به وخودم نشدم مزاحمش نخوابیده که ساله

 نکهازی گرفتیم شب همون سالمو زنمادر تهران برگردیم قراربود چون مادررفتیم خونه به ظهر از بع

 تايدرخ تک تک کردمو بیرون ماشین ازپنجره سرمو دراوردم بال برمیگشتم محلموم به دوباره داشتم

  گفت شدوبالبخند متوجه هم مصطفي خیابونوبوییدم

  برگردي میخواي جوري چه توفردا پس_

  ؟ بمونیم میشه_

  بریم گفتي خودت گفتم منکه_

  میشه؟ الحا کردم اشتباه_

  

  خاروندوگفت سرشو مصطفي

  بستم جدید قرارداداي چون نه دیگه_

  چي یعني_

  بریم باید حتما مشهد بیام نمیشه تهرانه کاراصلیم دیگه یعني_

 دهنکر قبول اول همون اگه بود تقصیرحودم یکي این رفت ازبین قبلم دقیقه چند خوشحالي ي همه

 ...... بودم

  هرطورشده میکردم عادت باید.نداشت هفاید خوردنم افسوس اما

 ردمفکرنمیک وقت هیج کرد مستم باغ گلهاي با همراه باغ نم بوي شدیم وپیاده خونه رسیدیم باالخره

 ینداختم علي منویاد همیشه اسفند بوي بود اسفند بدتربوي ازهمه باشم داشته خونه به خوبي انقدرحس

  یومدم اسفند بوي بودیم کنارهم که مراسما توهمه

  خیلي سخته خیلي ها جدایي بعضي شد پراشک توچشمام باز

  

  ومهري خانم منیژه وزهره امیرمهدي بودن اومده همه

 خانم وما توپذیرایي وپدو ومصطفي امیرمهدي شدن زدن حرف مشغول بودوهمه شلوغ حسابي خونه

 ساالد کردن درست مشغول اشپزخونه ي گوشه بود ناراحت حسابي که هم مهري تواشپزخونه هم ها

 . نمیزد حرف بودوزیاد
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 باحسرت نگاهي مهري نشستم وکنارمهري کردم بودبغل شده شیرین و تپل که هم امیرمهدي دختر

  وگفت انداخت بهش

  دارن این مثله یکي همسنم دختراي همه_

  میتوني توهم خب_

  کرد زدوبهاروبغل غمگین لبخندي

 شدم عالم رسواي هست هم اي مهري انگار نه انگار که وت داداش گیر!گیره دلم چون نمیتونم نه_

  اینظوري که نمیادامیرعباسم خواستگاریم کسي

 شباپی براش وکسي بودن فهمیده امیرعباس به عشقشو قضیه همه میگفت راست سوخت براش دلم

 . نمیذاشت

  نباش ناراحت ازدستش داره حق امیرعباسم مهري_

 واون بده وعید وعده مامانت که نه میخوره بهم ازمن حالش بگه دبیا مردومردونه خب داره حقي چه_

 امیرعباس ازطرف کرد اشتباه منم مامان_ میکرد؟ ولت تواینطوري اول شوهر جبهه بره کنه ول اقا

  زد حرف

  نمیخواست؟ منو ازاولم اون یعني_گفت بغض با مهري

 شده سرکوب عشقش اون ثلهوم اي  گ  دی جاي دلش امیرعباس میگفتم چطور میگفتم بهش چي

  نیس مهم براش دیگه خودشم وجون داده ازدست قدیمیشو دوست امیرعباس میکفتم چطور

 میکردم حس همیشه مثله بود نااروم خودم دل اما بشه اروم تا کردم بغلش شد سرازیر مهري اشکاي

 دل چرا پس نمیومد شمظلوم چهره به نه اما اتفاق این شبیه چیزي یه یا میزنه ماروبهم زندگي مهري

  بود اشوب باهاش من

 رديز به بودوصورتش شده استخون پوست بیچاره برم ازکناررمهري شدم افتادومجبور گریه به بهار

  میزد

 بهاروبغل خوشحالي با داره دوست خیلي بچه فهمیدم پیشش بهاروببرم کرد اشاره ازدور مصظفي

  کردوگفت

  بیار برام مپلشو تپل دونه یه_

  که،زوده حاال_

  چي من ولي تواره براي_

 نه اما میشدم دار بچه زوتر باید یعني پس بود بزرگتر ازمن سال ده مصطفي بودم نکرده فکر این به

  نبود دلم مصظفي با اما بچه براي میمردم بااینکه نبود دلم خودم

  برد اتاق کشیدوبه دستمو بود ماجرا شاهد ازدور که زهره

  یکني؟م اینجوري چرا چته_

  خبریه؟ توفکر رفتي دیدي بچه_



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 112 

 

  شبه؟ شدي؟یه دیوونه_

  بلهههههه؟ دیشب پس_ زد چشمک شیطنت خندیدوبا زهره

  نبود بردار پررودست زهره این اما کشیدم خجالت

  بود؟ چطور حاال_

  چي بعني بود توچه؟جطور به_

  دیگه دیشب_

  نشد سختم منکه نبود بد میگن که انقدراهم_

  اصبحت من ولي_

  تاصبح میگفت ؟چطورزهره...ساعت نیم مافقط افتادم دیشب یاد

  افتادي یادسختیاش توفکر رفتي چیه_

  بیرون بریم بیا فضولي،بسه توزهره دست از_

  

 مشب اخر تا اما چرا نمیدونستم کرد واخم انداخت بهم داري معني نگاه مصطفي اومدیم بیرون اتاق از

 ياینطور چرا نمیدونستم کرد سکوت ماشین تو هم برگشتن موقع شتنمیذا محلم نزدو باهام حرفي

  بود دوخته چشم رو روبه به متفکرانه کردم نگاه نیمرخش به میکنه رفتار

  مصطفي؟؟؟

  بله_

  ناراحتي چرا_

  نیستم ناراحت_

  نمیزدي حرف چرا پس_
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  همینظوري_

  شده؟ چیزي_

  نه_

  پس؟؟_

  کردن ازدواج وقته چند وزهره امیرمهدي_ ترمز ،رويوزد برگشت سمتم به باناراحتي

  چطور سال پنج_
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 همش توچي اما میشست کنارش میکند پوس کیوه براش دیدي میرسید بهش چطوري زهره دیدي_

  بودي تواشپژخونه

 همنک بعدش کنم کار باید بیشتر معلومه عروس وزهره خونه دختر من خب مصطفي حرفیه چه این_

  نشستم پیشت ودمب کنارت شام بعد

  شوهرداري اینه نداشتي توجه ذره بودیه امیرمهدي به حواست همش_

  میکرد وشکایت گله ها بچه مثله بود بعید ازش حرفا این میگه چي نمیفهمیدم اصال

  بودي اینطوري خدابیامرزم بااون بببینم_

  میگي چي هست معلوم مصطفي حرفیه چه این_ بگه اینو میومد دلش چطور کردم نگاهش متعجب

 ... نه تو ولي اره من_

 چرا مبود نفهمیده هنوزم کرد رانندگي وباعصبانیت نزدیم حرف تاخونه افتاد کردوراه وروشن ماشین

  ناراحته انقدر

  

 اخرشب باید.بود حساس انقدر چرا پس بودم کنارش که من اما مهمه انقدر مسائل این مردا براي شاید

 دموپوشی وبرداشتم خوابم لباس بهترین ازتوکمد میشد حرفام متوجه ربهت شاید میزدم حرف باهاش

 ستممیدون کردم بغلش وازپشت کنارش رفتم بود خواب بودومثال کشیده دراز تشک روي هم مصطفي

 رخداروشک تودلم کرد وبغلم برگشت سمتم به شد همونم میشه نرم بامحبت باشه عصبي قدرم هرچه

 بهمو کردم قالب تودستاش دستامو باشه ناراحت ازم نمیحواست دلم ترف ازبین کدورتا این که کردم

 لبخندي...هبلرز دلش که کنم انقدرنگاهش میخواستم بزنم اتیش دلش به نگاهم با میخواستک کردیم نگاه

 يخیل ولي کنه محبت بهم بیشتر میخواست دلم نمیکرد راضي منو این اما فشرد خودش به زدومنو

  برد خوابش

 این باید من بود باالسرم ي سایه اما نبود وگرم امن اغوشش خوابیدم وکنارش کردم داشج ازخودم

  تغییرمیدادم رابطمونو باید من.میکردم گرم خودم وبراي اغوش

 از تماح قبلش داشتم دوست شدیم رفتن واماده کردم جمع وسایل بود رفته مصطفي بیدارشدم که صبح

 مرسوند علب وبه خودم واول کردم استفاده مصطفي ازنبود برم علي وسرخاک کنم خداحافظي فاطمه

 اینطوري که اومد بدم ازخودم نمیزد برق همیشه مثله قبرش نمیدادوسنگ گالب بوي خاکش دیگه

 براش نباید من کوتاهه دنیا ازاین علي دست که االن میگفت میخواست هرچي مصطفي کردم رهاش

  میذاشتم کم

 چرا ونمنمید قبرافتاد سنگ روي دستم ي حلقه برق چیدم براش رز لگ شاخه وچند شستم قبرشو سنگ

 حالخوش خیلي فاطمه قول به یا بود ناراحت خیلي ازدستم االن یعني کنم نگاه توچشماش میومد شرمم

  گرفتم سروسامون بودکه

 دبای بازنمیشد زبونم اما بزنم حرف باهاش داشتم دوست میحندید همیشه مثله کردم نگاه چهرش به

 رفتي ازیادمو عشقتوفروختم نشده هیچي میگفتم کردم ولت نرسیده دوسال به میگفتم میگفتم چي بهش

 محبت هواي شیطونیهاش بودنشو روزهاي هواي میکود هواشو دلم هنوزم بود نرفته یادم من نه اما

  علي نمیرفتي کاش نبود مصطفي تووجود که هرچیزي وهواي
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  اینجا بیاي گفت کي_

 دمش بلند کنم نگاهش اینکه بدون خداعالمه بوداومدم فهمیده ازکجا زد خشکم درجا طفيمص باصداي

 ينمیزن حرف چرا..استغفرهللا...این نه مني زن االن کنم حالیت چجوري من اینجا بیاي گفت کي_

  حاال

  خداحافظي بودم اومده... بودم اومده من_
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  بفهم لیلي فروکن توکالاینو بفهم مني زن هان؟تو چي براي خداحافظي_

  وکشید فروکردودستم توسرم دستشو انگشت

  شو سوار بیفت راه سوارشو_

  لیلي_فاطمه

 ومارونگاه بود ایستاده علي سرخاک بچه یه با فاطمه برگشتم صدا طرف به.. بود فاطمه صداي

  گذشته چي ما بین بود فهمیده میکردانگار

  دویدم سمتش به مصطفي به توجه بدون

  

 وزر امروز میدونست لبخندزدیم هردوبهم بود شده تنگ حسابي براش دلم گرفتم تواغوشم رو فاطمه

  گفت اشک پراز چشمایي با رفتنمه

  میري؟_

  اره_

  میشه تنگ خیلي برات دلم بشي خوشبخت_

  رومیدي علي توبوي همینطور منم_

 مه وخیلي بود گذاشته اسمش مه علي یاد به پسرشو اسم بوسیدم روهم وسرعلي کردم بغلش دوباره

  بود علي به شبیه

  نمیاي؟دیرشد_مصطفي

  میکرد نگاهم وباعصبانیت برافروخته برگشتم مصطفي طرف به

  نمیکنه که اذیتت_فاطمه

  بهم نداره کاري ولي تنده کم یه نه_

  میکنه نگاهت بدجور داره برو_
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 دارم ازت خواهشي یه_

  چي؟_

  بره کشخا ازروي گالب نزاربوي_

 خداحافظي وبدون گریه زیر هردوزدیم داد تکون مثبت عالمت به کردوسرشو نگاهم بغض با فاطمه

  شدم ماشین سوار

  بود وعصباني برافروخته هنوز هم مصطفي اشکامونداشتم کنترل توانایي

  بخت خونه میره داري ناسالمتي نگیر ابغوره انقدرم توماشین بزار وسایلتو خونه میریم_

 هواي دلم میشد رد ازجلوچشمم یکي یکي وگذرها ها مغزه تمام شدم خیره بیرون وبه ندادم بشوجوا

 مطمئنا اما کنم خداحافظي هم اقا از داشتم دوست نداشتم گفتنشو جرات اما بود کرده هم حرمو

 يیلخ دیکه نمیشد باورم دادم وسالم دیدم طالییشو گنبد ازدور دادمیزد سرم بیشتر ایندفعه مصطفي

  حرم میخوادبرم دلم که هربعدازظهري ونمیتونم سرمیزنم اونجا دیربه دیربه

 جدیدم بازندگي خودمو باید کم کم  گ  دی دورترمیکرد منو هرلحظه کویري ي جاده

 ازباغ خبري دیگه لواسون توخونه اونم ومامانش مهري مصطفي کنار جدیدم زندگي سازگارمیکردم

 تهران سمت به کویر هاي توجاده زندگیم ي همه نبودفعال ريپد ي وخانه باصفا واتاق کوچیک

  میشد خالصه

 میخوردم زمین دائم ومن میدویدیم حیاط دورحوض وعلي وامیرعباس منوفاطمه که ازبچگي

 ردممیک شماري لحظه دیدنش بودوبراي افتاده دلم به بدجوري مهرعلي که نوجوونیم دلنشین ازروزاي

 دیمز لبخند هردوبهم که باعلي نامزدیم روز از رومیدیدم علبي فقط ردمدرسیموبازمیک کتاب وهرموقع

 مثله چشمم ازجلوي اونا ي همه میدیدم کویري هاي وتوجاده خاطرات همه باشیم تااخرباهم دادیم وقول

   میریختم اختیاراشک بي میشدومنم رد سینمایي فیلم یه

 اهمب حرفي هیچ توراهم داشتم ضعف ربدجو ازگرسنگي رسیدبم سمنان به که بود غروب نزدبکاي

 داشت تعجب جاي برام نزنه حرف میاورد ظاقت چجوري بود پسرساکت این چراانقدر نمیدونم نژدیم

 یه به باالخره بود اي دیگه جاي هم مصطفي فکر شاید بودم کودکیم خاطرات وهواي توحال که من

 عدب بخوریم موقع شاموهمون دادیم وترجیح بودیم گرسنه هردوخیلي داشت ونگه رسیدبم رستوران

  تصادفي اینکه مگر گاهي هرازچند حرف وبدون سکوت دوباره کرد حرکت دوباره شام ازخوردن
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 ای فاظمه بزنم وزنگ برسم میخواست دلم میکردم دق داشتم دیگه بزنه حرف اي کلمه چند تا میدید

  مادر

 درد متن تمام ازخستگي رسیدیم باالخره اما نبود کشداروظوالني انقدربرام تاتهران مشهد راه وقت هیچ

  شدم زورپیاده میکردوبه

 وسایل مصطفي کمک به انداخت خودمون باغ منویاد درختاش وبوي بود خنک خنک لواسون هواي

  دروبازکرد ومصظفي برداشتیم
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 یميقد خیلي هم کاهگلي ساختمون خشکیده هاي پرازدرخت اما مابود ازحیاط کوچیکتر خونه حیاط

 ليخی فضابرام) میموندم؟؟ اینجا باید من یعني( بود شده وخراب ریخته جاهاش از بعضي وحتي بود

 امالک مصطفي براي اما کردم نگاه حیاط به ترس با اونجارونداشتم قبول جز اي چاره بوداما خوفناک

 رازبیرونبهت هم خونه داخل. شدم خونه وارد دنبالش به ومنم کرد جلوترحرکت مصطفي بود عادي

 دکر شوکم بدجوري بود شده پهن خونه کف که سوخته دار نم وفرش ریخته کاهگلي دیواراي نبود

  من بخت ي خونه بود این یعني

 ) همینجاست لیاقتت نموندي مشهد که لیلي برسرت خاک( کردم رونگاه خونه لغص با

  

 بود این پذیراییش که اي خونه اومدن بیرون ازاشپزخونه گویي امد خوش مادرومهري،براي

  بودن وخوشحال سرحال اونا اما کردم هردوشونگاه بغض با چطوریه ش اشپزخونه خدامیدونست

  رسیدین راحت مادر سالم_

  اومدي خوش جون لیلي سالم_مهري

  سالم_

 بوي ودیواراش بود ریختن ي اماده هرلحظه خونه سقف میکردم نگاه دوروبرم به هنوزم باگیجي

  میکردن نگاهم متعجب هم مهريمادرو نامیداد

  پرسیدم باترس مادر؟ شده چیزي_

  بمونیم اینجا ماباید_

 چشه مگه اره_

  طوریه یه میترسم ازینجا من_

  دردادزد کردوازجلوي اخماشودرهم مصطفي

  توسرت بخوره بمب تهران بري باید نمیخواي خوبه هم خیلي_

  میداد دخالت دشوخو که نبودم بااون اصال کردم نگاهش عصبانیت با

 ) کردوگفت من روبه بعد( داره حق عروسه تازه مصطفي زدنه حرف طرز چه این_منیژه

 ست توومصظفي ماله روهم روبه اتاق اون موقته اینجا خودتون خونه میرید افتاد اسیاب از که ابا_

 رکد زودتربه خبر ازخدابي صدام این کن دعا نباش نگران داره چیز همه وگرنه نداره دستشویي فقط

  خودمون خونه بریم ماهم تا بره

 هم مصطفي نداشتم خوبي احساس بود،هنوزم سخت خیلي برام اونجا تحمل نشستم زمین روي ناامیدانه

 ارشلو یه دراومد شاخام تنشه که لباسهایي بادیدن درازکشید زمین اومدوروي کردن عوض لباس بعد

 ...  لباسا دامادواین تازه کردم اهنگ بهش تعجب با. پاره لباس ویه قدیمي خاکي

 نشست اومدوکنارم چایي بادوسیني مهري نداشتم دعوا حوصله اما کنه عوض بگم میخواست دلم

  گفت ودرگوشم
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  خبر چه ازامیرعباس_

  خبرندارم_

  نمیده جواب میدم نامه هرچي_

  نمیاد خوشش نمیبیني نزن حرفشو هم مصطفي جلو شي خیالش بي بهتره_

  میگم یواش ارمد منکه_

  اینجاست گوشش همه اون_

  

  من؟ ازطرف بنویسي نامه توبراش میشه
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 درس هم خوشگلي توهم کن حفظ غرورتو توهم میده بده جواب بخواد جان مهري داره فرقي چه_

  نمیخوره دردت به داریامیرعباس خواستگار هم اینهمه خونده

  کردوگفت نگاهم بغض با

  میزني حرفو این توچرا بودي چاک سینه اشقع خودتم نرفته یادم_

 کن گوش حرف دندست یه خیلي اون نمیده انجام رونخواد کاري که میدونم میشناسم داداشمو چون_

  صالحتومیخوام مهري،من

 سمت به مصطفي شد اضافه هم مهري بود رودلم وغصه غم کم بزاره دلم این،کجاي نمیدونستم

 قیافش بازهم داشت بهتري ظاهر مثال که رفتم خودمون قاتا به سرش کردپشت وصدام دررفت

  بود.درهم

  کنارمهري رفتي کنارمن بشیني اینکه جاي به_

  میزنه؟ پرپر داره میبیني اصال خودته خواهر خوبه جته هست معلوم مصطفي داشت کارم_

  غیرتت بي داداشه خاطر به اره_

  گیره دلش که.توئه خواهره این ادهند قولي نزده حرفي مصطفي نیس غیرتت بي من داداش_

  بره یادش عاشقي که میکنم کاري.باهاش االن_

  درچسبوندم وخودموبه گرفتم جلوشو رفتم برد درهجوم سمت به مصظفي

  بگو من به ناراحتي ازمن چیکارداري اون به_

 کردفرو توموهاش دستشو زمینو روي نشست...... اما بگه چیزي خواست کرد نگاهم عصبانیت با

 باردیده اولین براي که اونروزي مثله نبود اول روزاي مصطفي شبیه اصال کردم ازباالسرنگاهش

 گاهن چشمام کردوبه بلند اروم سرشو بود ذیگه مصظفي یه این وتمیزخونسردومتین اراسته بودمش

  کرد

  دارم دوستت من لیلي کن توجه بهم_
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 لشبغ کنارشو رفتم نمفهمیدمش من شایدم دعواستپراز توش.که بود داشتني دوست جور چه این اخه

 که دبو خوب باز نبود تند دیگه نفسهاش صداي میشد اروم داشت انگار روسینم گذاشت سرشو کردم

  نمیلرزید دلم اغوشي هیچ با منکه نداشتم پناهي هیچ منکه ارومه توبغلم اون

 ) اینا مامان پیش بریم( وبوسید گرفت دستمو زدیم کردوهردولبخند بلند سرشو اروم

  نداشتم اي چاره میکردم عادت باید اما مهربون یا بود عصبي خیلي یا میکرد افراط ازهردوکار

  

  دادن انجام براي کاري هیچ اونجا.شدم باغ گلهاي به دادن اب مشغول هرروز معمول طبق

 هريم بود ظرف شستنو درختا دادن اب خونه تواون.کارم تنها.خونده ودرس پرستاربودم مثال.نداشتیم

 مسر به بود زده اینا مامان جورهواي بد میرفتم باهاش میخواست قدردلم چه مشهد بود برگشته که هم

 داشتیم مشکل چي بودسرهمه شده دعوامون باازم هفته چند تواین نذاشت خودخواه مصطفي این اما

 هاتن بزنه حرف اصال یا کنه رفتار درست برسه خودش به بفهمونم بهش چطوري نمیدوستم دیگه

 ممخود بودم شده خسته وضع ازون خودمم بود تخمه وشکستن رادیو کنار نشستن بود بلد که کاري

  جواب منم اما نبود بینمون عشقي ازاولم درسته نداشتم عروس تازه لیلي به شباهتي هیچ

 زیهج نبود مدممه هیچکس میترکید داشت دلم سوتفاهم بود شده دلسوزیام جواب بودم محبتامونگرفته

 مهه ازسرناچاري ومنم بودیم دوست باهم بود وقتي چند بود ماه پابه دختر یه که بغلیمون همسایه نفر

 بزنم هشب سري نیس بد گفتم خودم با کرد هواشو ودلم سررفت حوصلم بازم بودم گفته براش زندگیمو

 دمخن دیدنش با کرد وبازدر زنان نفس نفس فریبا.درخونش ورفتم کردم اماده سیب پراز ظرف یه

  میشي هرروزچاقتر توکه دختر سالم_ بود شده چاقتر پیش ازهفته گرفت

  افتاد چال خندیدولپاش

  پرسیته احوال جاي نگو بد ازم انقدر تو بیا_

 توهم نمیدونم من میکردم دق داشتم_ بوسیدم صورتشو سمتشو برگشتم میشدیم خونه وارد.که درحالي

  بودم.مرده دیگه که نبودي

  اتاق یا میشي توایوون.میکنه فکري یه همه براي خدا_

  رومیخوریم سیبا همین بیا خوردم چي همه بیاریا چیزي نري. خوبه ایوون همین_

  شد خیره صورتم به کنجکاوي نشوندوبا سختي به شو وفربه چاق اندام فریبا

  شده خبري نکنه پریده رنگت_

  وخیاله فکر مال خدانکنه بابا نه_

  چي؟ وخیال فکر_

  زدم بهش بزرگ گاز ویه برداشتم سیب یه

  مشهده تنگه دلم_
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  برو خب_

  بریم نمیاد که خودشم ببایم باهم بریم باهم میگه رونمبیشناسي؟نمیذاره مصطفي تو_

  کنه بگوکاروتعطیل بهش خب.شوهرت توبااین ازدست بابا اي_

  برم بزاره مکرد گناهي چه من خب اما نمیشه خرابه بازار وضع_

  براش نمیشه تنگ دلت چي تو میشه تنگ دلش_پرسید خندیدوبازیرکي فاطمه

 مهیاد نداشتم احساسي هیچ...؟!؟!رونمیدیدم مصطفي من اگه بودم نکرده فکر موضوع این به حاال تا

  ونداشتم حس اون االن اما میلرزید تنم میفتادم علي با جدایي یاد وقتي

  نه؟ یا میشه تنگ شد چي_

  ندارم خاصي حس نکنم فکر_

  

  گذاشت رودستم ودستشو کشید جلوتر کردوخودشو نگاهم نگران فریبا

 دست نه که اون نشه تنگ دلش یا باشه نداشته دوست شوهرشو ادم میشه مگه نمیفهممت من لیلي_

  لیلي توچیه درد نکرده که خیانتم هست که پولدارم دوروزمونه تواین معتاد نه داره بزن

 یهچ مشکلش میفهموندم بقیه به چطوري اخه میگذره چي تودلم نفهمه داشت حق بست گلومو راه ضبغ

  اوردم باال سرمواروم

 سنگه مثله اون... اون ولي کردم تالش اما نداشتم دوستش ازاول من...فریبا نمیفهمه منو کس هیچ_

 دست.نمیرسه خودش به نیست بلد ساده عالقه ابراز یه حتي چیه زن نمیدونه نمیفهمه حرفمو یخه مثله

 داخ.به توبرزخم انگار. خودم به میگم ناسزا خودم بعد میشه بقیه جلب نظرم اوقت گاهي نیس خودم

  فریبا جهنم یعني عشق بدون زندگي نمیدوني

  داشتي دوستش مبکردي محبت اول توکه.چیه حرفا این استغفرهللا_

 خیلي لمد میدونستم کنم نرم اونم میخواستم بود اختگيس محبت نبود دلم ازسر ولي میکردم محبت اره_

 ... اون اما میکنه رامم سریع حرفاش با کوچیکه

  بد یا خوبه اونجا چي رابطتون تو ببینم میاد معقولي ادم نظر چي؟به اون_

 ازمب شاید بود خوبم اگه اینطوریه؟ولي چرا نمیدونم اجباره انگار ازسروظیفس انگار سرده هم اونجا_

  نمیشدم عاشق نم

 اگه که مهمه اینجا اما داره درمان چیزا این خب ازونه اشکال اگه نیس معلوم خودت با تکلیفت پس_

 نمیخواستیش که شدي کسي زن چرا لیلي ؟اصال یانه بهش میشي من عالقه میشي توچي بشه خوب

 ... محبت بدون زندگي نکردي فکرشو

  بود بد خیلي حالم گیرمب نمبتونستم اشکامو جلوي کردم قطع حرفشو

  بزنم حرف بهش راجع نمیخواد دلم_

  خدابیامرزه؟ اون به مربوط چون_
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 هم وعاشق میفته هم دل به مهرتون عقد محض به که حرفایي این خام فریبا شدم خام من_

  نیفتاده اتفاقا ازون کدوم هیچ فریبا حرفا میشیدوازین میشیدووابسته

  اینجایي ماه یه همش لیلي زوده شایدم_

  داریم فرق بابقیه ما اما باشه زندگي ماه ترین شیرین باید ماه یه این فریبا نه_

  کن مشورت مشاور با نظرم به_
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  کنه کمکم میتونه یعني_

  خوبه؟ بزنین حرف باهم فردابیاد میگفم مشاوره من شوهر خواهر حتما اره_

  نیس بد اره_

  شدم ازجابلند بود مصطفي اومدن وقت انداختم ساعت به نکاهي

  میاد االن برم دیکه من_

  زدوگفت چشمکي فریبا

  میزنه شور که باهاشه دلت پس_

  اومدم بیرون وازخونه زدم تلخي لبخن

  

 نبودم خاطر به.نندازه دعواراه کردم خدا خدا بود پارک توحیاط ماشینش اومدم بیرون فریبا خونه از

  کرد وسالم انداخت بهم نگاهي زمین يرو کشیده دراز دیدم تواتاق رفتم

  نباشي خسته سالم_

  مرسي_

  بیارم؟ چایي_

  بودي؟ کجا نه_

  فریبا خونه_

 هازاین ریختم چایي ودوتا تواشپزخونه رفتم کرد تلویزیون به وروشو نگفت چیزي خداروشکر

 مقیاف از بودم ستهب درهم نبودوموهامم روم به رنگ فریبا قول به انداختم خودم به نگاهي اشپزخونه

 رخهمیچ اونطوري مصطفي میدیدم وقتي اما میرسیدم خودم به کم یه باید بود بدترشده مصطفي خود

  بودم شده شبیهش خودمم

 واراستگیش لباس به انقدر علي میکشیدم سرمه وتوچشمام میبافتم موهامو میومد علي هردفعه یادمه

  خاکشو همین براي عطرنده بوي بودم ندیده ارمب یه حتي میاوردم کم جلوش گاهي که داشت توجه
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 فاطمه بودن خبرداده بهم دیدنش میرفتم میشد کاش افتادم یادش دوباره میداشتم نگه معطر همیشه

 يشدوچای سرازیر ازچشمام اشک خاکش روي بریزه گالب نبود کسي دیگه ازایران رفتن هم ویوسف

 چمه نمیفهمیدم اصال بود گرفته بدجوري دلم شتمگذا اشپزخونه میز وروي تودستم زده یخ هاي

 هم خونه اون درودیوار میریختم اشک همش یا میخندیم یازیادي یاناراحت بودم خوشحال یازیادي

 پام زیر که سوسکي به نگاهي میکرد دق ازغصه ادم که بود ونمور تاریک انقدر میخورد وجودمو

  ریحتم میزواشک روي گذاشتم سرمو گهدی نداشتم اونم کشتن حوصله انداختم میرفت رژه

  نشستي؟ اینجا لیلي؟چرا_

  بود ایستاده باالسرم مصطفي بلندکردم اروم سرمو

  دکتر؟ بریم نیس خوب حالت_

  کنم چاییتوعوض بزار خوبم نه_

 شد روشن امیدي نور تودلم بزنه حرف میخواست انگاري نشست اشپزخونه صندلي روي مصظفي

  کردم؟ نگاهش کنجکاوي با بزنیم مشترک حرف همبا مامیتونستیم یعني

  بگي میخواي چیزي_

  نه_

 زن میشه مگه اخه عشقمون درمورد بزنیم حرف خودمون درمورد بیا بزن حرف خب نه چرا واي

  نشستم وکنارش رفتم میزدم من استارتوباید میگفتم بهش خودم باید نزن حرف وشوهر

  مصطفي_

  بله_

 ) اشتند گفتنم جانم خالقیت(

  بزنیم؟ حرف باهم میشه_

  اره_

 میگن باهم میکنن مشورت میزنن حرف باهم وشوهرا زن همه رودیدم خیلیها زندکي من ببین_

  کارارونمیکني تواین اما میکنن دردودل میخندن
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  دادم ادامه اخمش به توجه بدون نبود حرفام متوجه انگار کرد نگاهم اخم با

 وزتولدر کادوي هم براي باید بقیه مثله کنیم مشورت کنیم دردودل بزنیم رفح باهم باید هم ما ببین_

  بقیه مثله میدونیم ظرفمون شایسته که هرچیزي بخریم

  کرد نگاهم خشم بلندشدوبا حا از دفعه یه

 همونایي زن برو ایرادم همش من شو همونا زن برو خب بقیه مثله بقیه مثله میزني چیه حرفا این_

  باشه اروم اعصابمون نمیذاري بار یه میگي که شو
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 حاال ات شدم خیره مشکیش چشماي وبه گرفتم.رفتنشو وجلوي دویدم بیرون.بره ازاشپزخونه خواست

 زنانه حرکت بایه اروم بشه ونرم سمتم بیاد داشتم توقع بودیم نکرده نگاه بهم انقدرازنزدیک

 باخشم هنوز اما سردادم بازوانش رويو دستم شدم خیره چشماش وبه دورم وریختم موهاموبازکردم

  اشه؟ب مصطفي بزنیم حرف باهم باید ما باش اروم_ گفتم واروم کنارگوشش بردم سرمو میکرد نگاهم

  !بود؟ ازسنگ مرد این خدایا زد پس دستمم صندلي روي نشست دوباره برگردوندم سمتش به رومو

 کني رتمشو باهام توکارات میخواد دلم من مباشی خودمون مثله نباشیم بقبه مثله اصال مصطفي ببین_

 قطف نمیزني حرفم باهام نداري توباورم اما پرستارم ام کرده تحصیل من بدي بازارویادم وفن فوت

  ام چي من پس زعفرون بازار شده وحودت همه پرسي واحوال سالم

  وموشک زیربمب اونم تهران تفریح نمیرم دربیارم برات نون لقمه یه میرم من_

  هستم منم خب کاري غرق خیلي اما مبدونم اره_

 بازجاي توحال شدورفت بلند ازحاش فکرمیکرد حرفام به داشت انگاري نزد کردوحرفي سکوت

 زاونرو ازظر بعد نشه تفاهم سو معمول وطبق باشه گرفته درست حرفمو ایندفعه که بود امیدواري

 حتي که اي امروزي لباساي خودم براي مه مصطفي براي هم خریدم لباس دودست ویکي مغازه رفتم

 اميش یه کنم درست امشبوخودمو شام خواستم منیژه وازمامان برگشتم باخوشحالي نمیپوشید هم علي

  بود رادیو به دادن گوش مشغول هنوزم مصطفي پختم هم خوشمزه

 !  مصطفي_

  بله_

163 

 بیرون؟ فردابریم میاي_

  کجا؟_

  پارک مثال_

  جیکار میخواي ارکپ پردرخته اینجا_

  ندارم دوستش تکراریه اینجا_

  میاد خوابم ام خسته شد چي شام این پس ندارم وقت من_

  بزنیم حرف باهم شب اخر میخوام نحواب امشب_

  کردوگفت نگام کالفه

  ازگرسنگي بروشاموبیارمردم حاال بزن اومدم ظهر داشتي حرفي شو خیال بي لیلي_

 بهو بخورم نتونستم خودم اما جلوش وگذاشتم وشام تواشپزخونه تمرف گرفت گلومو بغض دوباره

  بردم پناه اتاقمون

  بهش کردم پشتمو ندادمو محل بخوابه اومده فهمیدم اومد دراتاق شدن بسته صداي

  جلودهنتوبگیري نمیتوني غرمیزنه من جون به گفتي بهش چي روگاز گذاشت برات مامان شام_
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  نگفتم چیزي من چیرو همه میفهمید میدید که سنگو ويت بود هم اي  گ  دی هرکس_

  من بدوبدوي اینهمه جواب اینه نباشه سنگ شو یکي بروزن گفتم_

 ریخته بهم لباساي بودوباهمون باز هنوز چشماش چرخیدم سمتش به نمیفهمید حرفمو اصال انگار

  بود خوابیده

  میپوشي چیه اینا اصال نخواب توش لباسات بااون جهازمه ماله ها تشک این_

  بچرخم شلوار کت با نمیتونم باغه خونه اینجا گفتم دفعه هزار_

   استغفرهللا......بتونه ادم که بدپوش چیزي یه حداقل نچرخ شلوار کت با_

 منم تهراني خوبه شهري ماپایین اي باالشهري قشنگي؟تو خیلي خودت مثال چي بتونه ادم_

  اوردم وتوروازشهرستان

  میشه خراب داره شهرتون صدام لطف به که فعال شهرستان نه هشهر مشهدم_

  زن زندگیتوبکن خب ننداز راه دعوا باهام ها اي مدرسه بجه انقدرمثله توهم پایتخته بشه خرابم_

  نمیدونم داري ماناز واسه انقدر توچرا نمیزنن حرغم میسابن میشورن میکنن اشپزي مردم زناي!

 زچی ارزوهام بدبخت منه زن نه میخواي کلفت میخواي پز سبزي قرمه تویه که اینه منم بدبختي_

 ماا بخوریم قهوه باهم اخرشبا کنم بحث بزنم قدم بزنم حرف بتونم باشوهرم داشتم دوست بود دیگه

  دیوار مثه سنگي تومثه

 سرش پتوروروي که منودراوردودرحالي اداي(بخوریم قهوه شبا اخر نیومدي امریکا ناف از خوبه_

  کن خاموش چراغم اون بزن حرف برام بعد اومدي ازکجا بروببین)گفت یکشیدم

 حال نمیفهمیم همو ماحرف میگفتم کي به میگفتم کي به دردمو من اخه میریخت هم پشت اشکام

 یسخ خیس بالشم ریختم واشک کشیدم دراز تشک روي بهش پشت خدا میگفتم کي به همونمیفهمیم

 ببینید منو حال بودین کجا اخه امیرعباسم هواي علي هواي بابام هواي دکر مامانم هواي دلم بود شده

 دونیننمی حالمو کدومو هیچ خوشبختم نیس معتاد چرن خوشبختم نمیزنه منو چون فکرمیکنین همتون

  چیه من درد ببینید کجایید اخه

  داره کارت فریبااومده مادر؟پاشو لیلي

 (     Asheqaneroman@ان   ) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رم

  کردم نگاهش گیجي با بود ایستاده باالسرم منیژه مامان بازکردم چشمامواروم

  مامان شده چي_

  نکن معطلش پاشو دنبالت فریبااومده_

  تواتاق اومد همیشه مثله زنان نفس قرمزونفس باصورت فریبا شدم بلند ازجام

  قرمزه انقدر چرا چشمات!شده شب شي توبلند تا اوووووه_

  گفت کردوباخنده تشک به نگاهي میکشید پتومو که درحالي
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  بدید هم با اینطوري تو وردل چسبونده بالششو اینکه_

 ومديا چته حاال نمیره خوابش نکنه سرسامم خروپفش وصداي نزنه بهم لگد کلي تا بدخوابیشه ماله_

  بگیري جونمو

  عزرائیلم من مگه!وا_

  دهش چي حاال بودي کاش_

  بودبیاد قرار... بود روانشناس شوهرم خواهر رفته یادت مگه_

  بودم سردوناامید دیگه نداشتم حوصلشو اصال ولي افتادم دیروز قرار یاد تازه

  نمیره توکلش حرف اصال این فریبا ندارم حوصلشو دیگه_

 ریمب پاشو شلوغه حسابي سرش جنگ اوضاع تواین ها رفته دیگه بره ببینم پاشو کرده خود بي_

  پاشو گذاشت پات جلو راهي شاید بزن حرف باهاش دوکالم

 خواهرشوهرش ازمهارتاي فریبا همش توراه کردم وچادرموسرم موهاموبستم شدمو بلند میلي بابي

 به یدیمرس شنیدن تعریف ازکلي بعد باالخره نداره اي فایده میدونستم من اما میکرد وتعریف میگفت

 دنمیخوندبادی بودوکتاب نشسته توایوان میانسالي خانم شدیم ردوهردوداخلدروبازک فریبا خونشون

  دادیم دست شدوهردوبهم مابلند

  بیار چایي براش میشه اگه جون فریبا بشین بیا اومدي خوش_

  جان فریبا نمیخوام مرسي نه_

  لیالست من اسم_

  لیلي منم اسم_

  خندیدوگفت لیال

  شبیهه اسمامون قدر چه پس_

  خیلي اره_

  کرد نگاه چشمام به وسپس گذاشت جلوش کاغذي میکرد حا جابه جشمش روي عینکشو که درحالي
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 يب خودت قول اززندگیتوبه بگي خودت دارم دوست حاال گفته ازت چیزایي یه فریبا لیلي خب_

  هات عالقگي

 دمز الک ناخناي وبهانداختم پایین سرمو بودم ناامید کامل کام دیگه نداشتم زدن حرف حوصله اصال

  نمیکرد فرق مصظفي براي ولي ناخونام به میزدم الک میشدم ماهانه عادت هروقت شدم خیره

  میندازه چي میکني؟تورویاد نگاه ناخونات الک به_

  یانه بزنم.نداره فرقي مصطفي براي اینکه یاد_

  نداره توجه ظاهرت به شوهرت پس_
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  تلویزیون پاي یا خواب یا بعدشم بازاره ظهر تا ازصبح من به نه خودش.به نه نداره توجه هیچي به_

  اینطورین؟ ایروني مرداي همه نمیکني فکر_

  نبود اینطوري اصال اون داشتم نامزد قبال من چون نه_

  بوده خوب تونامزدي اونم شاید_

 اینطوري مصظفي اما بودوعاشق گرم داشت عشق داشت عقیده داشت هدف اون داشت فرق اون_

 حرف اصال مصطفي ازعشقش واموالش ازمال ازعقایدوهدفش نمیدونم هیچي ازمصطفي من نیس

  نمیفهممش من نمیزنه

  کرد یادداشت چیزایي رفتویه توهم اخماش لیال

  داري دوستش بگر توبهش بهش بگو وعاطفت وعشق توازعالیقت بزن حرف توباهاش خب

  دارم؟؟ دوستش بگم_

  داره اشکالي چه مگه اره_

  ندارم بهش حسي منم اخه_

  گردشدوگفت ازتعجب لیال چشماي

  میشه؟ چرا؟مگه_

  کردیم ازدواج وزود خیلي ما چون اره_

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 هازی هک توهم میبینن همدیگرو عقد سفره پاي که توشهرستانا حتي میکنن ازدواج اینطوري االن همه_

 وبد قبلیتي تودرگیرعشق میکنم فکر من لیلي چیه؟میدوني مشکلت پس عقایدي به وپایبند سنتي خونواده

 رقف باهم مردا کرد مقایسه باهم رونباید مردا که درصورتي میکني مقایسه اونوداري مصطفي به بین

 با میشه رمن باچي نيببی باید کني روپیدا مصطفي قلق باید توهم قلقي یه دارن اخالقي یه هرکدوم دارن

  میشه نرم چي با حرف با جنسي بارابطه محبت

 فيمصط کنم ثابت بهشون جوري چه نمیدونستم نبود حالم متوجه اونم کردم نگاه لیال به ناامییدانه

 حرف بدون.قلق به برسه چه نداره اي وعقیده هدف هیچ نیس مهم براش هیچي اصال داره فرق باهمه

  دررفتم متس وبه شدم بلند ازجام

  رفتم من جان فریبا ممنونم ازراهنماییهات جون لیال مرسي برم دیگه بااجازتون_

  اومد دنبالم شدوبه بلند ازصندلي لیال

  فقط کنم کمکت میخوام لیلي؟من شدي ناراحت ازحرفام_لیال

 عتادوم هندار بزن دست که کسي میگه بزنم حرف تاصبحم میدونستم فشردم دستشو کردمو تلخي.خنده

 مصطفي من اندازه به هیچکس نداشت فایده زدن وحرف منونمیفهمید درد هیچکس خوبیه ادم نیس

 نیژهم مامان.شدم گلهاخیره وبه.نشستم خودمون حیلط باغچه کنار کنه درکم ونمیتونست رونمیشناخت

  نشست اومدوکنارم بیرون ازساختمون چایي بادوتا
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  نمیزنید حرف درنمیاد؟چرا تونصدا چیه؟چرا توومصطفي مادر؟مشکل لیلي_

 که ازمهري اون بود پراشک چشماش بیچاره کردم نگاهش لبخند با برگردوندمو سمتش سرموبه

 يول چیه وضعش زندگیمون بود معلوم که که ازما.اینم نمیداد.روراه خواستگاري بودوهیچ شده.عاشق

 غمهاش به غمي یه که نمیسازیم موباه نمیخوریم بهم ما میگفتم بهش چطوري میگفتم چي بهش باید من

  وضع بااین.اونم مابودیم امیدش تمام نداشت شوهرم بیچاره.شه اضافه

  میشه درست وشوهریه زن اختالفاي همش مامان نیس چیزي

  شد لندازجاب بود زانوهاش با دستش که ودرحالي داد تکون سرشو تاسف نشانه کردوبه نگاهم متفکرانه

 اون ژن باشه مهر بي زن به نسبت مردي یه اگه میگذره چي بینتون ممیفهم من نزنید منوگول_

 زندگي اون دیگه که اونحاست زن تودل بیفته مهري بي که روزي به واي اما میسازه رو زندگي

  بره کجا به نیس معلوم

 بي هک روزي به واي( تعریف یا بود سرزنش نصیحت بودیا تیکه نفهمیدم نشدم حرفاش متوجه درست

 نهم تقصیر چي همه بگه میخواست شاید عالقگي بودوبي مهري بي منم دل تو)بیفته زن دل به مهري

  نبود بلد کردنشو ابراز درست داشت اگه یا نداشت کمي دست پسرخودشم اما

 دیگشم تودست اومد میوه پراز ي کیسه چند با مصطفي اورد خودم به منو در شدن کوبیده صداي

  کردم نگاه بهش کنجکاوانه بود شیریني جعبه

  بگیرشون بیا وایسادي چرا_

  چیه براي خرید همه این_

  تو ببرشون میفهمي بعدا_

  طفيمص چیه اینا شدوگفت متعجب اونا بادیدن هم منیژه مامان بردم اشپزخونه وبه گرفتم ازش وسایلو

  خریدم اون ایناروبراي لیلیه تولد امشب_

  تگف اي پیروزمندانه لبخند با کردم نگاهش خوشحالي با هبیادم نمیشد باورم دراوردم شاخ ازتعجب

  نه؟ نبود یادت_

  مصطفي نکنه درد دستت نه_

 نکنه درد دستت مادر مصطفي لباتون روي اومد خنده باالخره که خداروشکر الحمدهللا_منیژه مامان

  براتون وبیارم تاکیک بیاید

 دارداشت پف هاي واستین بود زانوهام باالي تا که گلدارقرمزم وپیرهن تواتاق رفتم خوشحالي با

 ازیب تونظرش حتما میکردم نگاه بهم داشت بالبخند ازتواینه مصطفي کردم بازم وموهامم پوشیدم

  توفکرشه چي بفهمم که نمیزد حرفي حال درهر نه شایدم میومدم

  داد رومیزوچاقورودستم وگذاشت کیک منیژه مامان

  ببرش بعد بده بهتون زري پسرکاکل یه خدا کن ارزو اول مادر بیا_
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 مهر ارزوکردم بود زود خیلي شایدم نبود شدن دار بچه به حواسم اصال خندیدیم تامون هرسه

  وبریدم کیک واروم بیفته هم دل به هردومون

 دشخو باسلیقه کادوروخودش اون ازینکه خریده کادویي چه برام مصطفي بدونم کنجکاوبودم خیلي

 نداد شو هدیه شب تااخر اما کرده فکر بهم حداقل که بود امیدواري جاي کردم ذوق باشه خریده برام

 بادیدنم مصطفي رفتم اتاق وبه گرفتم دوش خواب قبل میکنه گل حسابي شیطنتش اونشبم میدونستم

  کرد شدوبغلم ازجابلند

  بغلم بودي نیومده بود وقت خوبي؟خیلي_

  تونخواستي خب_

  ازخدامه منکه_

 هب جذاب میشد اراسته وقتي داشت تن وبه بودم خریده براش من که لباسي درازکشیدیم رهمکنا اروم

  میرسید نظر

  بدم کادوتو باید حاال خب_

 همم براش من بود؟یعني گذاشته وقت برام یعني بود خریده برام چي یعني پریدم ازجا ازخوشحالي

  ؟ بودم

  کرد توجیبش ودست واورد بیرونش شلوار

 شمچ دستاش به صبر وبي مشتاقانه بود جاشده توجیبش که طالبود.جعبه حتما رفت عفض دلم ته

 این گرفت خندم!جلوم گرفت نباشن پاره اینکه ازبررسي وبعد دراورد اسکناس دوتا ازجیبش دوختم

  تيگذاش پول برام توصبح چیه این بده اصلیشو_ کردم نگاهش شیطنت با بود اي شوخي چه دیگه

  کردوگفت گاهن بهم گیجي با

  چیرو؟ اصل_

  کادورودیگه اصل_

  همینه خب_

  گفتم کردم اشاره بهشون باتعجب ودرحالي شدم خیره تودستش کهنه پولهاي به دوباره

  پوال اینه؟؟این_
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  دمب پولشو گفتم نداشتم سلیقشم راستش خرید برم نکردم وقتم نیس کم که مبلغش دیگه اره_

 گاهن بهشون بانفرت نداشت کادوهم پاکت حتي پوال اون کردم خالي سرم روي یخ اب سطل یه انگار

 رموس بگیرمشون اینکه شدوبدون سرازیر چشمام از اشک نبودم هم ساده پاکت یه الیق من یعني کردم

  زیرپتو کردم



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 128 

 

  چ ب ینع چیه میدوني ؟اصال اینه رفتارت میکنم برات که هم کاري نداري؟یه جنبه لیلي؟بببین چته_

 ینجوريا صبحش کادوبگیریم هم واسه بیا میگي شبش زندگیم به زدي گه نداري پولم این لیاقت ایيه

  اه اه اه وتخمه اخم حقت همون.حسابي زن میگذره توچي توکل نفهمیدم که من رفتارمیکني

 لمعا زینا پسرانگار میترکیداین داشت دلم کرد برخورد بود ازپتوبیرون که بازوانم با ضرب به پولها

 مکارامروزش شد معلوم سردي این به ادم میشد مگه اخه نبود بلد هیچي نمیدونست هیچي که دوربود به

 يا ژندگي بودم بدبخت من قدر چه نمیرسید ذهنش.به اینم نمیگفتم اگه که دیشبم حرف خاطر به

 نه رشتوکا نه نباید اي دیگه چیز نه خونش کلفت میشدم باید منم بود رویاهام خالف داشتم.که

 من اهر اینه فهمیدم خوردانشب بهم خودم از حالم وکلفت ابزارجنسي یه فقط میکردم دخالت توحرفاش

 جاي بهو بشم تسلیم باید فهمیدم اونشب زنگي ساختن نه اینه سازگارکنم وباهاش خودم باید که راهي

  لمحا کردنش بودوعوض همین مصطفي نبود شدني درست دیگه مصظفي کنم خودمودرست جنگیدن

 توهمه کال سرکار بود رفته جي براي اي جمعه روز نمیدونم نبود مصطفي کردم باز که چشمامو

  زدوگفت لبخند بودبادیدنم غذا پختن مشغول تواشپزخونه منیژه مامان میزد مشکوک کارش

 کرابش بینتون هیچوقت که ایشاال دخترم خوشحالم قدر جه نمیدوني شده صلح بینتون که خداروشکو_

  نشه

 کادو اون گذشت چي بینمون دیشب نمیدونست شده خوب رابطمون میکرد فکر منیژه مامان بیچاره

 هدرست.باشه گذاشته وقت برام مصطفي ازینکه بودم شده خیاالتي خیلي ولي نبود مهم برام اصال

  نبود مهم شایدم البته.داره ودوستم گذاشته وقت برام که بود این مهم اما نداشت سلیقشو

 منیژه مامان نکنه بودم ترسیده نیومد ظهرم مصطفي اما کردیم ناهاروحاضر منیژه مامان کمک هب

 قدران مصطفي نداشت سابقه بود دعواشده بینمون ازایناهم تر بد ما ولي دیشب ازدعواي ببره بویي

 جاک نبود معلوم کردیم وجمع خوردیم اشتهایي بي بودناهاروبا ازظهر جهاربعد نزدیک ساعت دیرکنه

 رسیدممیت هم کوچیک ازهراتفاق بود شده شهید علي ازوقتي بود افتاده شور دلمم کم کم رفته گذاشته

  هم باري جند میفرستاد وصلوات میرفت وراه اتاق وعرض طول هم منیژه مامان میزد شور ودلم
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 اتفاق دونستممی میشد خالي بدجوري دلم ته نیاوردم طاقت اخر برنداشت کسي اما زدیم زنگ مغازه

  کرد نگاهم پرسسگرانه منیژه مامان رفتم بیرون وازاتاق سرکردم چادمو نیفتاده خوبي

  دختر؟ کجا_

  دارم تهوع حالت میزنه شور دلم مصطفي دنبال برم_

 میاد پسره ابن اونوقت شده شب توبري تا بري تهران تا میخواي جوري چه اما میزنه شور دلم منم_

  نهمیز من جون به غرشو

  نمیگیره اروم دلم نرم شده چیزي به یعني میشم اینطوري هروقت من مامان نه_

 رودیدم فریبا شوهر محمد که بودم شانس خوش خیلي زدم بیرون وازخونه نشدم مامان جواب منتظر

  داشت نگه پام وجلوي وماشین افتاده اتفاقي فهمید من ي پریده وروي رنگ از

  ؟ خانم لیلي شده چي_
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  ندارین خبر ازش شما میزنه شور نیومده؟دلم هنوز يمصطف_

  دیدمش تومخابرات پیش ساعت نیم بار اخرین من_

  مخابرات_

  وایسادي توکوچه چرا لیلي شده چي_فریبا

  نگرانه نیومده مصطفي اقا_محمد

  گفت کردودرگوشم نزدیک خودشو فریبا

  چیه پرپرزدنت این پس نداري دوستش که توهموني_

  ارهند مصطفي به ربطي میترسم میشه اینطوري حالم هروقت من نیس شوخي وقته االن یبافر واي_

  دیدینش؟ کي نگفتین اقامحمد.

  ببرم شمارم شین سوار بیاین میشه ساعت نیم_

  دویدم سمتش به معطلي وبدون توکوچه پیچید مصطفي ماشین بشم سوار خواستم که همین

  رفت راههزار دلمون کجایي هست معلوم سالم_
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  کردوگفت بهم نگاهي بود شده دعوامون دیشب انگار نه انگار بودومظلوم دمق خیلي چهرش

  احواله مریض مادرت مشهد بریم باید_

  شد سست پاهام مادرم اسم باشنیدن

  مصطفي بگو اومده؟راستشو سرمامانم بالیي چه

  ببرم تورو گفتن باشه پیشش نیس کسي مریضه فقط نشده چیزي_

 رفتم ایلوس کردن جمع جاي به نمیکنه ها فداکاري ازاین میدونستم شد خالي بیشتر دلم ته حرفش بااین

  شد خیره بهم تعجب با مصطفي نشستم توماشین

  بردار وسایلتو برو_

  روبفهمم قضیه اصل بزنم زنگ میخوام مخابرات بریم اول_

 همریض مامانت مشهد بریم کن جمع وبرووسایلت میگم بهت میکني لجبازي چرا بفهمي چیرو اصل_

  میخواد مراقبت

 یدونيم میکشما خودمو یا مخابرات میري یا_ برگشتم طرفش وبه وبردم باال تحدید نشونه به انگشتمو

  ام دیوونه که

  ترکردودستموگرفت مهربون چشماشو

 میخوام ام خسته ممن بریم بردار لباساتو برو پاشو میخورم قسم نیافتاده مادرت براي اتفاقي لیلي_

  برسیم سمنان تا حداقل پاشو کنم رانندگي هم اینهمه
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 اورب جز اي چاره اما میگه دروغ داره میدونستم نیفتاده خوبي اتفاق میدونستم گرفت گلومو بغض

 نگر میدیدم میکرد صحبت مصطفي با داشت منیژه مامان برداشتم لباس دست تووچند رفتم نذاشتم

 دمدوی باز نمیگفتن من به اینا که بود افتاده اتفاقي چه خدایا میکنه نگاهش جووا وهاج پریده اونم

 مزد زانو بود ایستاده که مصطفي جلوي میکرد بودوگریه نشسته روي،زمین منیژه مامان توحیاط

 وت چرا مصطفي پریده مامان رنگ چرا میشم جون نصفه مشهد تا من شده چي بگو میکنم التماست_

  نامرد شده چي بگو خب شدي الل خودت

  حاضرشو توهم مامان بریم شو سوار پاشو_
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  مرده؟ مامانم بگو راستشو مصطفي بیاد منیژه مامان مریضه من مامان_

  نزد وحرف پایین انداخت سرشو مصطفي

  میشه جون نصفه بدتر اینطوري گه دی بگو بهش خب زندست مامانت مادر نه_منیژه مامان

 اگه تممیدونس لباش به بودم دوخته چشم فقط میگفتن من به روباید چي مصظفي يپا به افتادم دوباره

 وقتي شد مهمون بلندشم ازجام نمیتونم دیگه بزنه حرفشو اگه میدونستم نیس برام خبرخوبي کنه حرکت

 که باري اخرین همش بود شده داغ گوشم رفت سیاهي چشمام میگذره چي دورم نفهمیدم دیگه شنیدم

 ادی باش خودتوزندگیت مراقب کوچولو خواهر وگفت چونم زیر گذاشت دستشو بود روم جلو دیدمش

 ودتوخ کار باالخره علي پیش رفتي خودتم ؟؟باالخره! علي یاد گفتم خودم با.دار نگه تودلت رم علي

  امیرعباس کردي

  مدید سرم باالي هم مصطفي نگران چهره بود ازدود اي توحاله جا همه بازکردم که چشمامو

 تازه هاومد سرم مصیبتي.چه اومد یادم تازه توبیمارستانم که میداد نشون دورم سفیدوسنگي درودیوار.

  کردم گریه به شروع نیست دیگه رفته امیرعباسمم اومد یادم

  نیس خوب برات نکن گریه_

 خها کردم ریختن اشک به شروع کردمو بهش پشتمو میکرد نگاهم جدیت با که بود مصظفي صداي

 ودب دنیایي چه این میدادم ازدست عزیزامو باید همش من که بود دنیایي چه این اخه دیگه رفتي وچرات

 چرا بود خوش امیرعباس به همش من دل نبود انصاف دیگه یکي این خدایا میدبدم غم باید همش که

 نه هستم من هن میکشه چي داره االن مامان حال به واي افتادم مامان چرایاد شه خالي پشتم که بردیش

 دلم نداشت موندن طاقت دلم ببینمشون میرفتم باید مشهد میرفتم باید وضعیت تواین میکنه دق االن امیر

 ازجام دوره ازمشهد انقدر که تهران این به لعنت اه میدیدم امیرمو بار اخرین براي میخواست

 چراسرمتومیکني شدي دیوونه_ شد بلند من با همزمان هم مصطفي کندم تودستمو سرم بلندشدمو

  کني استراحت توباید بگیربخواي

  کشیدم وازکتش ماشین سوییچ جواب بدون کردم نگاه بهش گریه با

  سرجات بشین لیلي نشو دیوونه_

  ؟؟ ببینم ندارم حق برادرمم جنازه مشهد برم میخوام_
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 اونوقت میري بیاد ازمایشت جواب وایسا میري خب خیله_

  برم میخوام کن ولم چي شازمای بیاد چي جواب_

  دروگرفت رسیدوجلوي زودتر مصطفي اما دررفتم طرف به

 ) نرسید زورم اما بزنم پسش خواستم(اینو بفهم مرده داداشم برم میخوام کنار برو_

  دوخت چشم صورتم به وباخشم داشت ونگه وگرفت دستم دوتا مصطفي

  دبزنی سرمشو بیاید پرستار خانم شه ومتم سرمتم بیاد ازمایشت جواب میشیني اول میریم باهم_

 برم بزار داداشم سرخاک برم میخوام ازمایش نه میخوام سرم نه من مشهد برم میخوام مصب ال_

 )  میکوبیدم پاهاش به مشت با( دیوونه بزاربرم میکنم التماست

 نکرده لو دستامو هنوزم مصطفي افتادم زمین شدوروي سست پاهام بزنم حرفمو ادامه نذاشت گریه

  بود

  میبرمت کن صبر میبرمت گفتم منکه باشه_

  ببینم امیرعباسمو میخوام برم میخوام من برم بزار نرسم من کنن خاکش میترسم_

  نمیشه_

 میرم من_

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 گرفتمو کار به داشتم توان هرچي شد رربازد دیواروراه به خورد دادم هولش شدمو بلند جا از دوباره

 سرم پشت هم مصطفي میدویدم اما نمبدیم خوب چشممو جلوي رفت سیاهي چشمام دوباره اما دویدم

 کنم جيحال نتونستم حرفاشو)میري وري کدوم توشکمته من بچه( میشنیدم بریده بریده صداشو میومد

  فتمر ازحال که شد چي نفهمیدم میزد نفس سبودونف شده خم مصطفي کردم سرنگاه پشت به وایسادم

 ردوروب به نگاهي.کرد تالقي مصطفي قرمزوپرازخشم باصورتت بازکردمونگاهم چشمامو دوباره با

  وبوسید وپیشونیم کرد نزدیک بهم وصورتشو انداخت

  بارداري که شد قطعي اومد ازمایشت جواب_

  سبودوب مامانم پیش فقط دلم نداشت حالم هب فرقي هیچي دیگه یاناراحت باشم خوشحال نمیدونستم

  دورترازخونوادم وهزارکیلومتر بودم تهران هنوزم چرخوندم پنجره سمت به رومو.

  نکن اذیت خودتو بچه خاطر به فقط نباش نگران مشهد میبرمت_

  اومد؟ هوش به_منیژه مامان

  اره_

 دنیایي چه دیگه این نمیدونم نم میدرخشید خوشحالي توچشماش کردم سالم برگردوندموبهش سرمو

 ممروشک دستموگذاشتم اروم میکردم دق داشتم ازغصه مادر منه توچشماشونو خوشحالي برق اینا بود

  باشم داشته به حسي نمیتوستمم موقعیت تواین نذاشتم حسي هیچ
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 گيمه لباسام ازپوشیدن بعد داد ترخیص احازه سفارش باکلي سرمو باالي دکتراومد ساعت نیم بعد

 نه اما اونجا برمیکشتم دوباره میخواست دلم قدر چه افتادیم راه مشهد ظرف وبه شدیم ماشین سوار

 کيی دوتا بود شده دلم غم حاال ریختم اشک امیرعباس وبراي راه تمام اتفاق این وبا وضعیت تواین

 اخرش نگاه دوباره.گذاشت تنهام زود خیلي که علي هم یکي موند ناکام تااخرعمرش که امیرعباس

 هبزن داد سرم که بود کجا بود شده ذره یه اخالقیاش بد براي دلم ودلنشین زیبا قدر چه توذهنم اومد

 بود اکج شه پیداش باعلي یواشکیم حرفاي ووسط کنه چک وامدام رفت همیشه که کجابود شه وغیرتي

 زغصها میترکید داشت مدل دیگه.بره صدقش قوربون ومامان بپوشه وشلوار کت بلندش قد با دوباره که

  بزنم جیغ بلند بلند داشتم دوست فقط

 به میکرد نگاه زمین بودبه درایستادم جلوي پرازغم چشمایي با امیرمهدي بود شده پوش سیاه خونمون

 متمس بیاد اینکه وبدون بیاره طاقت مانتونست ماشین بادیدن شده خم پهنش هاي شونه میدیدم وضوح

  رفت

 قطع مامان هاي شیون وصداي بودن کشیده سیاه هاي پارچه جا همه عزاخونه نه که توخونه رفتم

 بازم خدا واي کنم تنبیهشون بودم اومده انگار ووایمیستادن میشدن ازجابلند من بادیدن محل همه نمیشد

 ددویدمبو امیرعباسوعلي خاطرات همش بو این میشنیدمش نباید میکردو بودیوونم این اومد اسفند بوي

 تازپش مصطفي فریادم شدن بابلند سوخت شدوپام زمین پخش همش.زیرش زدم سفندوبالگدا طرف

  زنهب بهم حرفي وضعیت تواین نداشت جرات اونم برد اتاق طرف به لنگان ولنگان گرفت کمرمو سر

 فظر دویدم فقط خیره نقطه یه به میکشیدوباباهم جیغ دائم که مامان بود بدترازبیرون حونه توي

 همه ازدوري نداشتم تحمل دیگه نبود ترازاغوشش ترواروم امن برام جایي هیچ کردم لشمامانوبغ

 برام اونجا میکردم دق داشتم جوونم داداش ازمرگ میکردم دق داشتم خونه تواون میکردم دق داشتم

  تاتونستم که بوبهشتي بهشت مثله

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 ممن دیدن انگار نمیزد جیغ بودودیگه ترشده اروم مامانم کردم وخودموسبک ریختم اشک تاتونستم

 شمتوگو صداش میخندید علي مثله کردم نگاه عکسش وبه سوموبرگردوندنم بود ارامبخش اون براي

 به..دبیا بالیي چي سرعلي نیس معلوم چون ازدواجم این مخالف من.. من خواهرکوچولي(میپیچید دائم

  گرفتم گوشامو میپیچید توگوشم حرفاش همه....)شه بیوه اونم نمیخوام نزن حرفي فاطمه

 توباغ رفتم بقیه به توجه بدون میشدم دیوونه داشتم...)من خواهوکوجولوي... من خواهرکوچولوي(

 دوروبرم به کردن نکاه بودم نرفته اونجا مصطفي با ازدواجم ازبعد زمین روي ونشستم کوچیک

 هیج ردک غروب افتاب تا موندم انقدراونجا.کردم وشیون گریه به شروع باصداي،بلند کرد ترم یوونهد

 عفض دلم میفهمیدم. بشه کوچیک باغ وارد کسي نمیذاشت وبابا بهمونداشت شدن نزدیک جرات کس

  نداشتم چیزي خوردن حوصله اما میره

 افتاد یادم تازه کردم نگاه بهش میلي بابي ورفت توباغ غذاروگذاشت ظرف اتاقم ازپنجره زهره

 وباال خوردم هرچي اما تودهنم زورگذاشتم به قاشق چند وابستش من به وجودش دیگه یکي مادرمو

 خوابیده تتخ پایین مصطفي تواتاق رفتم شدمو ازجابلند اروم نمیرفت پایبن ازگلوم هیچي انگار اوردم

 نجرهپ نیومذوبااینکه اونم توباغ نرید گفت اباب اینکه محض به میکردم شک وجودش به گاهي بود

  میگذره چي مغزش تو نبود معلوم نکرد صدامم بودحتي کوچیک باغ به مشرف
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 سهمبالبا پسرجواني بهش بود زده بودوزل نشسته امیرعباس عکس کنار مامان رفتم بیرون ازاتاق

  سمتم شدواومد ندبل ازحا من بادیدن که بود کردن گریه مشغول پذیرایي گوشه ها رزمنده

  خانمید؟ لیلي شما_

  بودین؟ امیرعباس دوست شما بله_

  دش زخمي امیرعباس وقتي بودین بیمارستان پرستار رویادمه شما من مااوردیم خبرشهادتشو بله_

  افتاده براش اتفاقي چه بگین میشه.بودین همراهش شما اومد یادم درسته بله_

 سمت میدوه داره میدیدم فقظ من بود زده هیجان خیلي ادتششه قبل اما لحظه اخرین ندیدمش من_

 يول بوده چي خبر اون نمیدونن.بقیه هنوزم برنگشت.دیگه اما بده وبهش تاخبري عملیات فرمانده

  شد؟ شهید جوري چه ندیدین شما پس_ بود بعدي عملیاتاي به مربوط میزنن حدس

  

 حرفاش کردوباشنیدن گریه به شروع جوان رسپ......و تیرخورده دیدم باالسرش رسیدم وقتي من_

  نمیگرفت اروم دلش جوره هیچ انگاري شد شروع هاش شیون دوباره مامانم

 يیک اونروز کردن تشییع بودن همراهش که دیگه شهید تا چند با اونروز وفرداي امیرعباس پیکر

 ارشکن ازبچگي که کسي کسم وعزیزترین داداشتم میدیدم وقتي بود عمرم روزاي انگیزترین ازغم

 دلم میشدم دیوونه دورترودورترمیشه ازمن. دستهامیره روي داره بودیم.شده بزرگ وباهم بودم

 میشدم وراحت میرفتم همراهشون منم میخواست دلم بزنم جیغ وفا بي دنیاي این ازدست میخواست

 خانمم ومریم زهره نمیداد رفتن راه اجازه بودبهم مشهدوگرفته خیابوناي اونروز که جمعیتي هجوم

 داشت دلم اما برم جلو جمعیت قاطي ونمیذاشتن بودن چسبیده بهم باردارم بودن فهمیده ازوقتي

 شونگوش اما ببرن جلو منو میکژدم التماس ومریم زهره به امیرعباسم دیدن لحظه یه براي پرمیکشید

 کنم خفش یخواستم دلم نبیني تااسیب نکنیم دستتوول گفته مصطفي اقا میگفتن بدهکارنبود حرفا این به

 ذاشتهگ پا به بازاروبرام بود رفته کنارم بیاد وخودش باشه داشته هوامو موقعیت تواین اینکه جاي به

 جیحتر اي دیگه هرچیز به کارشو بودن فهمیده وبقیه میشد رو هم بقیه براي داشت دستش دیگه بود

 وچهرهت وضوح وبه وخجالت خشم بازار رهمی امیرعباس جنازه تشییع جاي به گفت وقتي صبحم میده

 فرقي برام بودونبودش که منم نگفت بهش نیاوردوچیزي خودش روي به اما دیدم بیجاره باباي ي

  میپاشید زخمم به نمک کنه ارومم اینکه جاي به چون بود نفعم به نبودشم حتي نذاشت

 خوب اصال وروزم حال شتیمبرگ وهمه کردن خاکش امیرعباسموببینم بتونم اینکه بدون باالخره

 باید متواتاق علي عکس قاب خالي جاي به حاال بستم ودروخودم تواتاق رفتم مهمونا به توجه نبودوبدون

  میشد اضافه امیرعباسم عکس

 امیرعباس وعکس شدم بلند بده نشون وخونوادم من به خوششو روي نمیخواست دنیا این انگاري

 وپروندم جا از زني وجیغ ناله صداي بخواب اومدم که همین اما مگذاشت وچشماموروهم گرفتم وتوبغلم

  رفتم بیرون ازدراتاق سریع

 گالي ازدسته هم مهري خبرنکردن میدونستم بودن.کرده.خبردارش.تازه که بود بیچاره مهري

 وخود زدن چنگ حریف که بود شده زیاد زورش اماانقدر کردم بغلش سراغشو.رفتم ست مصطفي

 مهري که ودرحالي کنه ارومش کرد وسعي مهري به رسوند خودشو منیژه.مامان دمنمیش هاش زني

  کردوگفت من نثار طلبکارانشو بودنگاه گرفته روسفت
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 هشب نگاه یه بااین کنم چیکار من شدین؟حاال راحت کردین.دلشوخون بچم روي گذاشتیت اسم بیا_

  انه بده جواب بیاد کجاس داداشت اون وروزشو حال ببین بنداز

 کلمه چند یه اومد مامان فقط جون رومهري گذاشتیم اسم کي میزني؟ما حرفیه چه این جان مامان وا

 مامانت همون خب_ نمیدونست داداشم بیچاره قضیه ازین خبرنداشت امیرعباسم روح خدا به گفت اي

  من ي روبچه گذاشت اسم جرا نبود مطمئن ازپسرش وقتي

 همه که بودین ومهري شما ابن شما خود با وفقط خصوصي نماو کرد ساده صحبت یه من مامان_

  همن خورده شیرین وامیرعباس مهري که پرکردین جارو

  گفت رومیکشید مهري دست که ودرحالي رفت من به اي غره چشم منیژه مامان

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 میزنن حرف اینطوري که اوردیم ازسرراه تورو کردن فکر نیس ما جاي اینجا پاشو دختر پاشو_

 مثله عباسامیر فقط گفتي رفتي راست امیرعباس فقط گفتي رفتي چپ خودته نفهمیاي تقصیر همش

  بگیر تحویل دور انداختنت دستمال

  میبرد حرفاش بااین هممونو ابروي داشت تقریبا رفتم ودنبالشون شدم بلند

 به رونزنید حرفا توررخدااین میکنم خواهش کن صبر جان مامان..کن صبر منیژه مامان_

  ولي داریم رودوست مهري ماهم نداشت ازدواج قصد اصال اون نداشت خبر خداامیرعباس

  تگف بود پرخشم چشماش که درحالي سینمو ي قفسه به زد تحدید نشونه به وانگشتشو برگشت

 طفيمص مثله یکي که کنید خداروشکر برید خونوادتو تو دختر نکن بازي فیلم من براي خود بي_

 نم نکني جهنم االن مثله زندگیشو تا نمیکرد اینکارو کاش اي که داد نجاتت بودن اومدوازبیوه من

  کرد اصرار ترم عقل بي دختر واین گذاشت پاپیش عقلم بي پسر این بودم مخالف ازاولم

 حرفاروشنیده ي همه که هم مصطفي شدم خیره رفتنشون وبه وارفتم ها پله روي حرفاش شنیدن با

 کرده عادت کاراش این به دیگه گذاشت وتنهام مادرش دنبال رفت من به توجه بدون بود بودوشاهد

 چارهبی میبردن امیرعباسم اسم گاهي وگه بودن همدیگه با پچ پچ درخال زنا همه برگشتم وقتي بودم

 دمخور مسکن ودوتا تواتاقم رفتم دوباره داشتن طلبم بودوازش داده جون مملکت این براي که داداشم

 داشتمن رضایت ازدواج این به ازاولم که مني توقلبم رفت تیر یه مثله خانم منیژه حرفاي ودرازکشیدم

 بودم رهدخترباک یه بودمن بدجورشکسته ودلم نبودم حرفا این شنیدن مستحق بودم دیده مهري وانقدربي

  بزاره روروم هبیو اسم نمیتونست کس وهیچ

 غمي اازدوت بعد دیگه نداشت وقرار اروم دلم وفشاردادم تودستم گرفتم میترکید ازدرد داشت که سرمو

 برگشت تنها مصطفي که دیدم اتاق ازپنحره میزد شور دلم بودوته اشوب تودلم همش بودم دیده که

 دروباقدرت افتاد اتفاق همونم غربزنه جونم به کلي میاد داره میدونستم شد خونه وارد وباسرعت

  گرفت محکم دستمو شدومچ نزدیک بهم میبارید خشم ازچشماش بست سرش بازکردوپشت

  نمیشه سرت کوچیکتر دادي؟بزرگتر مامانمو حواب چرا_

 اون نهبز ناروا تهت داداشم به کسي ببینم نمیتونم ولي میشه سرم میشکونیش داري کن ول دستمو_

  داشت؟ نگه حرمتشو نباید ماها واسه داده جون شهیده
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  کردوگفت اي مسخره خنده

  نیس مردم نیس شهید وایسه حرفش پاي نتونه که شهیدي_

 میگي راست کن صحبت درست شهیدم مورد در وایسه پاش که بود نزده حرفي من امیرعباس_

  میزني بودن مرد حرف اونوقت هان نداري رفتن جرات چرا خودت

  کرد تر بلند صداشو توهمو رفت اخماش

 اوردي شانس سراغت اومدم ومن بودي بیوه همون مامانم قول به شدي ادم من واسه شو ساکت_

  میفتي پس ازگشنگي که جبهه برم من اگه بدبخت

  یدمم خرجشو من افتاد پس هرکي توبرو نترس وپرستارم ام خونده درس رفته یادت اینکه مثله تو_

 هم حاال بدترمیکني وضعتو حرفات این با بببین شده رپرفسو انگار ام خونده درس میگه همچین_

  برگردیم باید وسایلتو کن جمع بجنب

  گفتم وباتعجب کشیدم وازدستش دستم

  میگي چي هست حالیت برگردیم کجا مونده داداشم وهفتم سوم چي؟مراسم_

  رمکاردا تهران من کن جمع پاشو کرده زبونت بلبل موندن اینجا دیگه بسته حالیمه اره_

  درازکشیدم تخت وروي کردم بهش پشتمو

  تنهایي توبرو نمیام من_

  بزارکنار رم بازي مسخره پاشو باشي باید توهم هستم هرجامن_

  هان بدي میحواي جي بابامو جواب اینو بفهم نمیام نشه تموم داداشم هفت مراسم تا گفتم بهت_
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  کردوگفت بلندي ي خنده

 وراست خم من جلو بازار نصفه بابات نه منم بازار زعفرون اول قدرت االن شد تموم دیگه بابات_

  هوا میره واموالش مال بگه چیزي اگه چون بزنه حرف نمیتونه بابات میشن

  کردم نگاهش کنجکاوي با سمتشو برگشتم

  کنه زیرپاشوخالي نمیتونه کس هیچ سفیدبازاره ریش من ؟باباي چي یعني_

  روگرفت تگیرهدرودس سمت به شدورفت بلند

  مردم جلوي اونم کنیم امتحان میخواي_

  گرفتم دستشو شدمو بلند ازجا بره وابروش بگه چیزي بابام جلوي ترسیدم

  باهام میکني اینطوري که نیستم غریبه زنتم من خدا به بمونم بزار جان مصطفي_
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 ذاشتي نمي زارو اون چطور نبودي زنم داشتم نیاز محبتت توجهتو به من که روزایي چطور_

 ولپ به ربطي_ دارم قدرت که منم این حاال اما وپشتت پولداره بابات میدونستي چون بشم نزدیکت

  رونزن بجگانه حرفاي این نبودم ازدواج اماده من نداشت بابام

  کردي وعمرموتلف شدي من زن خودکردي بي نداشتي امادگي

 هردفعه رفتارکردي یخ کوه یه مثله که توبودي این بعدش چي بعدش ولي بود قبلش ماله اون_

 هوتومغاز بودي رفیقات با زندگي تموم که توبودي این رفتي طفره حرف،بزنم باهات میخواستم

  کردي پولدارشدن قرباني توزندگیتو هنره پولدارشدن اینطوري فکرکردي

 بابات نمیخواد دلت اگه هم حاال وتو مبدونم من کجبزاري پاتو اگه اما دارم هنوزم داشتم دوستت من_

  بریم کن ساکتوجمع پاشو شه برشکست

 هک زماني اونم برگردم زندگي اون وبه نداشتم دوست درصدم یه حتي شدم وتنها رفت بیرون زاتاق

 حد چه تا نمیدونم میموند برام اخرعمر تا عزاش بودوداغ نشده تموم هنوز برادرم هفت مراسم

 با مهمونا به توجه وبدون برداشتم ساکمو اروم اشتمند ریسکشم جرات اما بود راست تحدیداش

 خداحافظي روي حتي بود ایستاده منتظرم جلودر مصطفي اومدم بیرون ازخونه پرازاشک چشمایي

  قتواتا وگذاشتم نوشتم زهره براي نامه یه فقط بدم جواب سواالشونو بخوام که رونداشتم باکسي

 با هک گرفتم دل به اي کینه ازمصطفي میداد ونفرت يسرد بوي متنفربودم وهواش وحال ماشین ازون

 با اونم بود کرده محروم زندگیم هاي خوشي دل ازتنها منو مصطفي نمیشد جبران دیگه چیزي هیچ

  رحمي تحدیدوبي

  شدم ماشین وسوار کردم جوونم برادر ي حجله به بارنگاهي اخرین براي

  بریم سرخاکش میشه_

  نه_

  رحمي بي خیلي_

  ببینیش ندارم خوش که کردن دفن کسي کنار اونو_

  برادرم سرخاک برم میخوام من_

  نمیشه که گفتم نزن الکي ي چونه_

 هشوب کردن نگاه جرات دیگه ایندفغه کرد عبور چشمام ازجلوي علي ي بازدرخونه میترکید داشت دلم

  بمبخوا وفقط فقط تاتهران کردم وسعي دادم تکیه صندلي پشتي به سرمو نداشتم

 که بارفتاري اما میسوخت براش حسابي دلم مهري وقت وبي وقت هاي ازگریه بود پرشده خونه

 ربیشت هرروز تهران باران بمب نپلکم ودورشون اونانرم تواتاق زیاد میکردم سعي کرد منیژه مامان

 اون.هب برگشتنم چه اگر میدادم ازدست خودمم خذنه به رفتن براي امیدمو داشتم دیگه میشد وبیشتر

 به رقيف قصرم توي زندگي که بود افتاده انقذرفاصله مصطفي منو بین نداشت حالم.به فرقي هم خونه

 ظهر تا صبح بود شده وامیرعباس علي براي گریه خوندنو قران فقط هرروزم کار نمیکرد حالمون

 . برسم اقا اوامر به میشدم مجبور میومد میخندموظهرکه دعا مصطفي دوازچشم
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 کالفه حسابي داري ومهمون ازمهمون که بود کرده زیاد خونه به دوستاشم وامدهاي نقدررفتا جدیدا

 نهمشو نداشتن عقایدم منو به ربظي هیچ فرهنگ نه ظاهر ازنظر نه که دوستایي مخصوصا بودم.شده

  یکردنم خفه وسیگار قلیون وخودشونوازدود میذاشتن من تواتاق پاشونو ونامرتب کثیف باسرووضع

 رفته بیرون ازخونه منیژه مامان فهمیدم دراومد صداي که بودم خوندن قران مشغول روزماون

  میکرد رفتار بودوسرسنگین نزده حرف باهام دیگه تومشهد ازاونروز

  (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 سرتاپاش به نگاهي شدم اتاق ووارددرزد مهري که شدم خوندن قران ومشغول جشم به وزدم عینکم

  بود شده الغروضعیف بیچاره کردم

  میخواي چیزي_

  باهات بزنم حرف اومدم_

  بشینه که کردم اشاره بستموبهش قران

  داشت شک حرفش زدن براي انگار کرد نگاه ناخوناش به کمي

  نمیکنه؟ اذیتت بچه_

  مهري.شده چیزي.هواروم ساکت نداره غصه کم مامانش میدونه بیچاره نه_

  کرد گریه به وشروع انداخت توبغلم خودشو بود شده جمع توچشماش اشک درحالي

 حیلي نم لیلي رفته مظلومانه چجوري که میکنم فکر این به وقتي میسوزه امیرعباس براي دلم لیلي_

 اما ودب عاشقي فقط بخت بد منه گناه لیلي منونخواست وقت هیچ نفهمید وقت هیج اما داشتم دوستش

 قوي ليتوخی لیلي باشم زنده نمبحوام دیگه کرده بیشتر دلمو داغ بارفتنشون هم حاال نخواست منو اون

  بودي قوي خیلي کردي روتحمل علي دوري که بودي

 همین براي بزنم وحرف کنم اعتماد بهش که داشتم شک کردم پاک اوردشواشکاشو بیرون ازاغوشم

  کنم ارومش کردم سعي فقط

  کن دعا بخون قراان بروبراش مهري نکن تابي ربيانقد_

  زدم حرف علي درباره من لیلي_

  سیاهه هممون روزگار بزنه حرفي اگر میدونستم ندادم وجواب پایین انداختم سرمو

 گوب کردي تحمل روجطوري علي دوري بگو کن ارومم فقط نمیگم کسي به امیرعباس روح به لیلي_

 ترومهربون جذاب خیلي میدونم خوب من لیلي بودمش باردیده هی فقط بودمن ادمي چجور علي

 اونطوري عشقت به که خوردم غبطه بهت باردیدمش اولین براي که خودم من بود ترازمصطقي

 بوده سخت خیلي کردنش وفراموش ادم ازاین گذشتن لیلي بود امیرعباس شبیه خیلي نه ومن رسیدي

  میکنم التماس کردي چیکار بگو بهم

183 

  بکنم کمکشم میخواست دلم اما بودم دودل بازم
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 به مبرگرد مجبورشدم که افتاد توزندگیم بدتري اتفاقهاي یه اما بدتر شایدم داشتم تورو حال منم_

  زندگي

  اتفاقایي چه_

 بگذري ازخودت میشي مجبور اونوقت میشن تواب ازغصه دارن پدرومادرت ببیني وقتي_

  کني عشقتوفراموش مجبورمیشي

  چیکارکنم؟ باید من یعني عني،چيی

 توهم تو هم مارومیخور غصه هم مامانتم داریم مشکل باهم منومصظفي که میدوني توخوب ببین_

 شاد براي میگذري ازخودت انوقت تو براي میشه اب ذره ذره داره مامانت ببیني زماني یه وقتي

  اونا دل کردن

  تو براي بود مصلحتي توومصطفي ازدواج یعني_

  وبازکردم وقران ندادم وجواب پایین انداختم رموس

  ودستاموگرفت بست قران

 ونهخ دلم اما هستم مصطفي خواهر درسته خودخوریکني میخواي تاکي بگولیلي راستشو!بگو بهم_

  درسته نداشتي رودوست تومصطفي بگو راستشو میفهممت

  گریه زیر وهردوزدیم مهري توبغل رفتم من کردموایندفعه بغض

 باقي هم عشقي هیچ جاي بارفتاراش اون که میدونم خوب امااینم نداشتي عالقه مصطفي به میدونستم_

  نمیذاره

 نداشت من حال به هم اي فایده دیگه البته که باشه منوفهمیده حرف نفرباالخره یه که شدم امیدوار

 دخترسبزه یه عکس جلوم اوردوگذاشت بیرون عکس یه تواتاق قدیمي بلندشدوازکمد ازجاش مهري

  بود هم بانمک که رویي

  کیه؟ این_

  بود مصطفي عاشق دختر این_

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

  اشتد سبززیبایي چشماي بودکه وظریفي دختربانمک کردم نکاه بیشتري ،بادقت عکس،برداشتم

  قشنگه خیلي دختر این_

  کنه ازدواج باهاش نتونست مصطفي اما بود هشد مصطفي عاشق اره_

  چرا_

  باشه داشته پولداري خیلي باباي که بود یکي دنبال چیه عشق نمیدونست اصال مصطفي چون_

  منم؟ نفرم یه واون_
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 دختري هیچ دنبال خودش اصال اون سراغت اومده خاطرپول به میدونستیم منومامان اوال اره_

  نمیرفت

  نداشته کسودوست هیچ یعني_

 نهبز نمیتونست هم ساده حرف حتي برقرارکنه ارتباط بادخترا نمیتونست اصال عجیبیه ادم نه_

 باخوشحالي دادم پیشنهاد توروبهش من که اونروز اما بره طرفشون به نداشت هم میلي باهاشون

  پذیرفت

  پولداربود؟ بابام چون_

  حتما نمیدونم_

  بوده سرد لحاظ ازین ازاولم اینکه یعني نداشته دخترا به میلي میگي که این_

  نکرده خیانت تاحاال همینم واسه باش مطمئن_

  وگفت برگشت درمیرفت سمت به که درحالي هم مهري بلندشدم وازجام مهري.به دادم عکسو

  باش بچت فکر به نخور غصه_

  بگیري وسرسامون پیداکني امیرعباس شبیه یکي کن سعي همینطور توهم_

  نمیشه من امیرعباس شبیه کس هیچ_زدوگفت يتلخ لبخند

 حرف ازاینکه لحظه یه کرد اشوب دلمو بدجوري دیدنش بازم رقت بیرون ازدراتاق مهري

 ینا.نمیفهمیدم نمیزد حرفي مطمئنا پس یود گفته روبرام رازمصطفي اونم خب اما شدم زدمپشیمون

 . پس چیه ماله هام دلشوره

  وبراي.جلسه بود رفته منیژه مامان کرذم درست صريمخت ناهار.ویه تواشپزخونه رفتم

 حرفي یعني نمیزدم حرف بامصطفي خیلي ناهاروخوردیم ومصطفي مهري.همراه ظهربرنمیگشت

 چند تنمیذاش برامون حرفي هیچ جاي که بود گرفته فاصله.ازهم انقدردنیامون بزنیم باهم که نداشتیم

 ليع که شدم رنگي توسي گردن شال بافتن مشغول میبافتم بافتني هم ها رزمنده بودبراي وقتي

 نگرد شال ازون علي یاد به ها رزمنده تمام داشتم دوست پیشم بارجاگذاشت اخرین براي اونو.شبیه

 ودورگردنشکردویکیش اونا به نگاهي مصطفي بودم وکنارگذاشته بودم بافته تا پنج تقریبا باشن داشته

  انداخت

  برمیدارم من اینو قشنگن_

  روبرداشت ازونا دیگه دوتا اومدو بازدوباره شدم بافتن ومشغول انداختم نگاهي بهش کینه با

  اصغر ممد براي.اینم_

  کشیدم ازدستش وهردوشو بلندشدم ازجام حرص با میگفت الاوبالیشو دوستاي

  تو عالف دوستاي براي نه هاس رزمنده براي اینا_

  ببینم بدشون بافيمی شال بقیه براي خودمیکني بي مني زن تو_

  بفرستن مسجد بدم فردا میخوام نمیدمش_
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  بوداشت نزدیکموهمشونو اومد

  حرامه همشون به ببري نبستم راضي من اصال خودا بي_

  بابفتم اونا نیت به اینارومن سرجاش لطفا مصطفي؟بزارشون میکني توفکرم_

  اختاند بیرون کشیدوازپنجره وازدستم بافتني میله شد پرخشم چشماش

 رخت يمیکن اشپزي من براي میشیني چیه مرضت میدونم منکه ببافي شال بخواي میکني غلط دیگه_

  فهمیدي؟ بقیه نه میبافي

 منیژه ومامان مهري زد اتیش همشونو کبریت وبایه توباغچه کرد پرت گردنارو وشال گفت اینو

 گریهو نشستم فقط منم کردن حبس تواتاق مصطفي ازترس خودشونو دادنو تکون سر ققط اونا بادیدن

 ات کردم قایمش توکمدوسریع رفتم میکردن دق حتما میسوزوند هم رو اصلي گردن شال اگر کردم

  نرسه بهش مصظفي دست

  

 دهکمترش تهرانم باران بمب شدت میومدم بیرون کمترازخونه ودیگه بودم گذاشته ماهگي شیش پاتو

  مصطفي منو رابطه مدت تواین نیمک مکان نقل تهران به کم کم بودومیخواستیم

 ایام یدنرس داخوشیم تنها بزنیم مشترکي حرف باهم تا میومد بودوکمترپیش همینطورسردوسرسنگین

  باشم مشهدوکنارخونوادم برگردم میتونستم که بود تعطیلي

 بود يانگارتنهاکس روزبهترمیشد روزبه مالیش بودووضع کرده پیشرفت حسابي مدت تواین مصطفي

 لتوپو مصطفي وعرضه ثروت به همیشه فریبا درمیاورد پول خوب وتحریم جنگ اوضاع تواین که

 مهم واسم چیزا این من اما نیس اینطوري شوهراون چرا که میکرد میخوردوازخداگله غبطه دراوردن

 دادنمی اجازه زیاد داشت مملکت این که اي جنگي وشرایط بودم بزرگشده تونازونعمت ازبچگي نبود

  ببریم لذت وتمونازثر

 بسته ازاول که منم ي جهیزیه شدیم تهران وراهي برداشتیم اسبابمونو اوضاع شدن بااروم باالخره

  بردند تهران به وسایل بقیه وهمراه بودوبارزدن انبارافتاده ته شده بندي

 بود اي خونه. ببینم سراغشو برم که نداشت اهمیتي برام اصال یعني بودم ندیده تاحاال تهرانمونو خونه

  وبزرگه تهرانه شرق سمت میدونستم فقط.بود کرده قولنامه خودش مصطفي که

 خشکم درجا صحنه اون بادیدن بازشد حیاط ودرب خونه دم رسید من ي جهیزیه کامیون باالخره

  کردم نگاه مصطفي به زدگي بهت با زدوفقط

  ،بس بودم توفیلمادیده فقط سروشکل هاروبااین اینجورخونه

 ودورتادورشو بزرگ استخراب یه اون وسط که داشت فضا متر سیصد به نزدیک خونه اطحی

 جلوه که بود وزرد سرخ پرازگلهاي هم ها ازباغچه دورهرکدوم بودن پرکرده وتزییني زیبا درختاي

  حیاطودوبرابرمیکرد ي
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 هی ستشرا وسمت قرارداشت سفید میزروصندلي دست یه با سفید بزرگ تاب یه حیاطم چپ سمت

  میشد دیده توش گلها واقسام انواع که بود اي شیشه ي گلخانه

  میکردم نگاه دورم به زده بودوبهت منوگرفته فضا وشیکي بزرگي که درحالي

 به رانهپرسشگ میکرد نگاهمون بودوباخنده وایساده حیاط ته که افتاد دست به اسفند پیرزني به چشمم

  وگفت گرفت زناسفندوازپیر مصطفي کردم نگاه مصطفي

  توباشه قرارکمک اینجا زیورخانمه_

 کمک به احتیاجي مادونفرچه اخه نمیفهمیدم منظورشو شد ردوبدل وزیورخانم مصطفي بین نگاهم

  کردموگفتم مصطفي روبه داشتیم

  چیه براي کمک_

  گفت برود کردکه اشاره زیورخانم به بااخم که درحالي

  نمیشه اتنه میخواي کمک بزرگه خیلي اینجا_

 پدرم.بااینکه رفت ازسرم هوش تقریبا بازشد درکه دویدم سالن طرف وبه کنجکاوشدم حرفش بااین

  بودم عمرندیده روبه اي خونه چنین اما بود مشهد هاي ازمتمول

  میشم گم حتما تنهایي بودم مطمئن کرد خالي دلموحسابي ته خونه وپرازمبل بزرگ فضاي

  کردم بلند باترس سرمو

  

 متصل بعدي ي طبقه به سالن شرقي سمت هاي باپله هرکدوم که داشت طبقه سه خونه ریباتق

 یهبا دیگه تااتاق بودوسه پایین بزرگ اشپزحونه ویه خواب دواتاق چرخوندم نگاهمودورسالن.میشد

 قرارداشت ارتفاع روي بودکه اي دورتادورشیشه اتاق یه اخرهم ي طبقه باال طبقه کوچک اشپزخونه

 اینو اینجارونزده صدام چرا که بودم متعجب داشت دید حیاط به بود روش روبه که وسیعي لکنوبابا

  ندیده روکسي بزرگي این به خونه

 روي خونسرد مصطفي اومدم پایین ازپله جدیدم شرایط. ب  کردن وعادت خونه کامل ازوارسي بعد

  نشستم روش روبه رفتمو میخورد بودوچایي نشسته مبل

  کردي؟ جارواجارهاین مصطفي_

  خریدمش نه_

  چنده؟ خونه این میدوني انقدرپولدارشدي تاحاال ازکي_

 سمت به که ودرحالي شد بلند ازجا جواب کردوبدون خیره تودستش لیوان به نگاهشو خونسرد

  زد داد میرفت اشپزخونه

  جایي توهمچین بیان ارزوشونه بقیه زندگیتوبکن تو_

  برگرده سمتم به کردم ووادارش کشیدم ودستشوازپشت دنبالشو.رفتم
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 مامانت لواسونوخونه جزخونه هم ارثي هیچ بوده ساده دار مغازه یه تو میگي؟باباي داري چي_

  ؟ پول باکدوم خریدي جوري اینجاروچي نداري

 این حاصلش بودي منوندیده دوزدن سگ وقت چند تواین زندگیتوبکن گفتم حرفا این به وچه زن اخه_

 نيک خداروشکر بري اینکه جاي به نتیجش اینم ایران زعفرون اول مرد شدم گفتم رفت یادت بود

  میگي چي اومدي

 هم لحظه یه باشه توش الناس حق اگه خدا به یانه حالله اینجا بگو میدم خداقسم.توروبه مصطفي_

  نمیمونم

  سردادوگفت بلندي ي خنده

  بخوابم برومیخوام.هم حاال حرفات میره یادت کردي حال موندي که دوروز_

  مصطفي؟؟_

  زدوگفت بلندي داد

 کلفت ماروببین شانس بروبیرون ناراحتي نمیکنه کارادخالت تواین زن گفتم دفعه صد اه برودیگه_

  اه بزارم مرگمو بروبزارکپه.بده پس بگیرجوابم بگیرخونه

 که بود سوال رامب خیلي نیس عادي ش دفعه یه شدن وجمع ثروت این میدونستم گرفت گلومو بغض

  نمیداد حسابي درست جواب من ازسواالي کدوم هیچ به مصطفي اما وچطوري اومده ازکجا

 برام مامان باهزارزحمت که اي جهیزیه.درازکشیدم تخت وروي رفتم ها ازاتاق یکي طرف به ناچار

 قول به تا انبار گذاشتشون رحمي بابي هم ومصطفي نداشت جایي اصال خونه تواون بود خریده

  توویالمون ببره خودش

 کهازین.خیابون وسط چه توقصر چه حاال نبود خوش زندگي به که دلم نداشت اهمیت هیچي برام دیگه

 خوفناک خونه ازون ازینکه فقط ناراحت نه بودم خوشحال نه خونه اون وخانم بودم اونجا ازین بعد

 بود البج برام رفت بیرون ازخونه صطفيم دیدم بودازپنجره بهتر حالم بودیم جدااشده لواسون وکثیفه

 ادمي سرشت میگن بود شده خونه وارد بودوهمرنطوري نرسیده سرووضعش به مصطفي هم اینجا که

  این یعني نیس بشو عوض

  

 یادمنو خونه اون فضاي.گذاشتم اتاق کمد داخل لباسهامو یکي ویکي بازکردم ارام بلندشدموچمدونمو

 بودم مشتاق بود،وهمیشه جایي همچین یه شاه ازخونه تصورم همیشه دمبو که بچه مینداخت شاه کاخ

 گرفت حندم خودم ازفکر خودمم بود خونه اون شبیه دقیقا نظرم به ببینم وازنزدیک فرح ولباساي اتاق

  لباساشدم کردن مرتب مشغول

 نم بادیدن دبو ناهار پختن مشغول تواشپزخونه زیورخانم رفتم پایین ها ازپله لباسها ازچیدن بعد

  گفت دویدوبااسترس سمتم سربرگردوندوبه

  نشنیدم کردین صدام خانم ببخشید_

  وگفتم کردم تکرار بارتوذهنم چند)خانم(کلمه باتعجب
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  خانم؟ بگي من به گفته کي_

  گفتن اقا_

  کن صدا داري دوست هرچي نیس الزم_

  کرد قرمه وپرازخورش برداشت.کاسه زدویه ازخجالت لبخندي

  چیه بچه بپرسم میتونم جسارته میکشه دلتون باردارید خانم رماییدبف_

 خندیدوگفت شیرینش ي بالهجه پسره_

  براش کردین انتخاب اسمم حاال بود معلوم ازچهرتون پسره میدونستم ها_

 تنها امیرعباس منم مسلما بود گذاشته علي پسرشو اسم فاطمه که همونطور بودم مطمئن که ازاسم

  دبو انتخابم

  امیرعباس.اره_

  خانم باشه دارش نگه اسمش صاحب الهي_

  خانم زیور مرسي_

 امیرعباس اسم باري چند بود کرده هوس بدجوري دلم واقعا شدم خوردن ومشغول برداشتم قاشق

 ...  فاطمه پسر مثله درست داده بهم اي دیگه امیرعباس یه که گفتم وخداروشکر کردم وصدا

 مقدردل چه داد نامه بهم بار یه فقط بودن رفته ازایران ازوقتي خبرنداشتم ازفاطمه بود وقت خیلي

  فریبایي ونه داشتم اي فاطمه نه اینجا بود کنارم اون حداقل کاش بود کرده هواشو

  گفت خجالتي خنده همون وبا میزدوبرگشت هم خورش که درحالي زیورخانم

  بیان قراره مخانم ومهري بزرگ خانم شنیدم.خانم فضولیه ببخشیدا_

 هب وباتعجب خودم اب لیوان یه سریع کنم سرفه حسابي توگلومو غذابپره شد باعث زیور حرف

  گفتي؟ چي_ کردم زیورنگاه

 زندگي اینجا قراره اوناهم بیان شب قراره خانمم مادرشونومهري گفته اقا خانم خبرندارین شما مگه_

  کنن

  تومطمئني_

  خدا هب گفت نمیدونستین؟اقا شما مگه_

 یعني رفتم اتاقم به زده وهمونطوربهت کشیدم زیورخجالت جلوي خبرنداشتم هیچي از ازینکه

 پادشاهي ادعاي نشده وهیچي ونوکروکلفت کوچیک وخانم بزرگ خانم کنه قلمرودرست میخواست

 وير رقمه هیچ انگاري جنبه بي ي پسره میسازه سراهم حرم دیگه وقت چند حتما گفتم باخودم میکرد

 راحت امیرعباسم به منیژه مامان زبوناي زخم ازدست توچادراما برم حاضربودم استقاللونمیدیدم

.. نبودن ای بودن تنها نداشت فرقي منومصطفي براي البته نبودیم تنها دیگه تااخرعمرم انگار باشمولي

  نمیشنیدم زبون زخم ازکسي حداقل ولي نداشتیم خصوصي حریم وقت هیچ ما
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 وتاشبمدنبالشون بود رفته اونموقع مصطفي فهمیدم شد پیداشون.شب بود گفته زیورخانم که همونطور

  بود مونده کنارشون همونجا

 من سالم به دادن جواب ،بدون بودن شده ذوق،زده حسابي خونه اون ازدیدن خانم ومنیژه مهري

 بتهال میشد بلند وتعریفاشون ها به به صداي میرفتن که وهرطرف شدن واتاقا خونه وارسي مشغول

  میرفت پسرش ي صدقه وقوربون میکرد سروصدا خانم منیژه بیشتر

 شارها خونه به که زورصورتموبوسیدودرحالي دیدوبه منم سیرشد ازخونه حسابي ازینکه بعد بالخره

  میکردگفت

 مهري اشک ریخته پات به زنذگي چه میبیني برم قدروباالش قوربون لیلي پسرمو ي عرضه میبیني_

  نبودن سرراهش الیقي اداماي که حیف داشت شانسا ازین منم

 طبقه به میکشید زمین روي کیفشو که ودرحالي رفت مامانش به اي غره چشم باعصبانیت مهري

  باالرفت

 دبو دعوا توخونه روز ناسه وگرنه میدادم خانم منیژه هاي تیکه تحویل سکوت باید معمول طبق منم

 دکر جا جابه چاقشو وهیکل نشست ازمبال یکي دادوروي تکون سري ريمه ازرفتن بعد خانم منیژه

 بعد هب بودوازین داده دست بهش مادربودن ملکه حس تقریبا میخندیدم حرکاتش این به حسابي تودلم

  گفت خانم منیژه به اومدوبعدازرسیدن پذیرایي به چایي زیورباسیني.کارماساختس بود معلوم

  میمانه گل دسته ثلهم دارین قشنگي ماشاالعروس_

 رفح وبدون رفت اي غره چشم خانم منیژه تیزکردم سمتش کردموگوشاموبه تحسینش حسابي تودلم

  توچاییش زد قندشو

 نوربامنای به امیرعباس ازشهادت البته بودن تغییرکرده رفتاروکالمش واقعا بود.رودیده حونه ازوقتي

 برتربودن احساس حسابي دیگه شد خونه اون وارد ازوقتي ولي مینداخت بودوتیکه یرسنگین

  شد اضافه صفتاش بقیه به میکردوغرورهم

 منم کنمن کار که دستورداده مصطفي وگفت نذاشت اما کنم کمک زیورخانم به خواستم شام پختن براي

  شد وارد طلبکارانه خانم منیژه که شدم مطالعه ومشغول بردم پناه اتاقم به ناچار به

  گفت براتاقدورو به نگاهي وبا

 یه ريب میشه نمبگیره دلش ادم بزرگه فقط اتاق این هم اینجا باال برم پاندارم که مبدوني جان لیلي_

  دیگه جاي

 داشت دونفره تخت وهم بهداشتي سرویس هم که اتاقي تنها بودم دیده خونرو اون اتاقاي ي همه من

 که ودرحالي دررفتم سمت وبه شدم دازجابلن رودم کرده انتخاب همونو عادت ازروي بودومنم همون

  دونفرست تختش اینجا فقط اما_ گفتم میکردم اشاره تخت به

  کردوگفت نازک چشمي پشت خانم منیژه

  گلم ندارم عادت پایین میفتم نفره یه ازتخت من که میدوني عزیزم_

 یدادم گوش ما حرفاي به خونسرد روکه مصطفي غیط وبا ندیدي عمرت به تخت چون بله گفتم تودلم

  وگفت تواتاق کرد اروم سرشو مصطفي بزنه حرفي شاید تا کردم نگاه
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  باال میره لیلي مامان بخواب داري دوست هوجا_

 وهیچ نمیدونست مشترک من با خودشو اتاق حتي خوردم حرص حسابي. تودلم رفت هم وبعد

 ها ازتخت یکي روي وباال ي ظبقه رفتم بردارم لباسامو اینکه بدون نبود قائل برام احترامي

 بي مونظر من به نسبت مصطفي انقدر اینکه اما نبود مهم اتاق اون داشتن برام وگریستم درازکشیدم

 اینکه نه برم ازاتاق که بود کرده خواهش یه فقط خواهش یه کاش اورد درد به دلمو بود تفاوت

 این هب رفتن روز یه با فقط اونم بودن وچي بودن کي بود یادشونرفته همشون کنه منوخورد اونجوري

  بود پشتش نفرین تا چند میدونه خدا که اي خونه خدااونم خونه

 باشم خودم کردن زیادوخالي هاي گریه اهل که نبودم ادمي اصال بود گرفته درد شدت به سرم

 میشدم منفجر روزي یه تا توخودم میریختم.داشتم که ،غمي میخوردم که هرحرصي بیشترمواقع

 در دنش بازوبسته صداي بود گرفته درد شدت به ذسرم نزدم حرفي اونروزم نبود دستم ودمخ وکنترل

 وخوابید رفت اتاق اون به هم مصطفي میداد نشون بغل اتاق

 بدجوري اوقات گاهي نمیشناختیم همدیگروهم ختي انگاري زنوشوهر جز بودیم چیزي هر شبیه

 انگار ودنب توزندگیش کسي اما کردم پرس،وجو وحسابي کردم تعقیبش بارم یه حتي میکردم بهششک

  توزندگیش اي دیگه کس شدن وارد نه بود درونیش ذات ماله تفاوتي وبي سردي این

 یکردم منوشاد وشادیشونم بودي غم من براي همه غم باشم تفاوت بي مسائل به انقدر نمیتونستم من اما

 مصطفي اما میکردم فکر کردوبهشوندرگیرمی افکارمنو وهمه همه واحساسات حرف ها وامد رفت

 میکردم حس گاهي نداشت روش تاثیري حرفي وهیچ اي شادي هیچ غمي هیچ بود ربات یه مثله

 ارمد ویک شصت یادتونه مسافران سلاير ها بچه(نیس تووجودش اصال احساسات عنوان تحت چیزي

 ) میدیدم ادامه بسه یختنر مزه خخ رباته میشه معلوم اخرداستان همونه هم مصطفي نداشت احساسات

  میخواست چي براي پولو اینهمه نمیدونم میکردومن فکر پول به فقط مصطفي

  بازکردم اروم دراتاقشو میزدم حرف باهاش حتما وباید شده توهین بهم خیلي کردم احساس شب اون

  درهم اخماش بودوتوخوابم خوابیده روانداز بدون معمول طبق

  ؟...؟مصطفي...مصطفي_

  بلندشد ازحاش بازکردبادیدنم چشماشو ومار

  شده؟ طوریش بچه چیه_

  بزنم حرف باهات میخواستم نه_

  گفت یهویي ازسرکشیدن کردوبعد پراب ابشو لیوان

  مبروبزاربخواب خوبه اتاقم دعوامیکنیداین نیستید که بچه بده وبهم اتاق اون بگي میخواي البد_

  کني گوش شده مبار یه میشه نیس اتاق به راجع حرفم_

  بازترشدونشست چشماش که گفتم حرصي چنان روبا اخرجمله

  بگو_

  هان؟ میکني خورد مامانت جلوي منو چرا_
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  برسید تفاهم به خودتون چه من به اصال ومیخواي اتاق گفتم دیدي_

 شه تموم بزارحرفم!من میگم چي میفهمي اصال_

  اتاقه گرفتن اخرحرفت خب_

 حرف نمیذاري احترام بهم توجهي بي من به میگه دارم من نمیفهمي چرا ورهبخ تو،سرم اتاق اون_

  مصطفي بارصدمته نیس اتاق من

  نیس بست قصر اندازه گرفتم برات که خونه کنم حلواحلوا روسرم بزارمت کنم چیکار حاال خب_

 ترازینیشب میگم چي من نمیفهمي اصال وثروت پول شده چیت همه خونه بگو فقظ وگفتم شدم کالفه_

  نشده ریزي برنامه مغزت

 گهم بخوابم بروبزار روداد نباید زن به میگن که اینه شده ریزي برنامه مغزش که شو اوني زن برو_

  میخواي دونفره تخت که بزنم دست بهت میذاري دور به ادم از توي

  دادم تکون سري ناامیدانه منو حرف بود نفهمیده هنوزم

  نداره تعجبي نیس باراولت یگمم چي من نفهمیدي وقت هیچ

  سرشوکردزیرپتووگفت

  بروبزاربخوابم نفهم من اره_

 خودم اتاق وبه بلندشد دادش ازترس که کوببدم بهم طوري.دراومدودراتاقشو ازدستش حرصم

  ازدواج اوایل درانتظارمه روزایي.چه بعد به وازین وضعیت بااین.نمیدونستم.برگشتم

 سابيح که االن حال به واي نمبذاشتن.بهم چنداني.احترام تروباالتربودن دثروتمن ماخیلي.خونواده.که

  نمیدونستن ازخودشون بودومنم شده زیاد ومنالشون مال

 تتجمال پراز ي میزصبحونه و متفاوت لباسهاي با خانم منیژه بادیدن اومدم بیرون ازاتاق که صبح

  گرفت خندم

 منگاههاشونداشت ي حوصله اصال.میخورد غرورصبحونهبودوبا میزنشسته باالي ها ملکه مثله درست

  رفتم اتاق وبه برداشتم وپنیر نون مقدار یه باال طبقه ازیخچال همین براي

 مصطفي ي بیمزه هاي مخصوصاشوخي بود روپرکرده فضا حسابي هاشون خنده صداي

 همثل درست دنمیز حرف باهم باالشون مدل وماشین خرنه وسایل ازخرید همش میکرد بیشترحالموبد

  بودن فرارکرده ازقحطي که کسایي

 ودب رحیمي فهیمه ازرمانهاي یکي شدم خوندن ومشغول بازکردم کتابي سرمیرفت حوصلم داشت دیگه

  میشد پیدا کم خیلي زمان اون که

  بشه اتاق وارد که خواست درزدواجازه وشنیدم زیورخانم قدمهاي صداي که بودم خوندن مشغول

  میکرد نگاهم بودوباخنده دستش فاتمخل پراز سیني

  باال اوردم برات پایین بري نداري دوست میدونم بگیري بیاایناروبخورجون مادر بیا_
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 ردادس پیداشدوازپشت خانم منیژه ي.سروکله که بگیرم وازش سیني خواستم وشرمندگي خوشحالي با

  زد

  زیور؟ خبره چه_

  واوردم خانم غذاي هیچي_

 قبل موندتا ثابت برهنش نیمه پاهاي بلندو پاشنه صندالي روي نگاهم شد نزدیک اقدرات به قدمي چند

 ... شبه سرمیکردویه روسري هم توخونه ازین

  ژیورگفت بودبه من به نگاهش که درحالي تحکم با

  برو.خودتم من به روبده سیني سرمیزصبحانه میومدن باید خودشون خانم_

 اتاق فضاي در چشمي خانم منیژه دورشد ازدراتاق انداخت من به زده خجالت زیورنگاهي

  چوخوندوگفت

  سرمبز پایین نیومدي چرا_

  نداشتم میل_

 پایین میري باشه بهش حواست پس سعادتیهاس ي.نوه توشکمته اوني باشه یادت_

  ؟ فهمیدي.وصبحونتومیخوري

  کردم نگاهش باحرص کردمو سرموبلند

 توخودت باشه حواست پس میگیرم زن مصطفي براي یاريب دنیا به سالم بچرو این نتوني اگه_

  عرضشو هم داره پولشو هم میبینیکه

 یرنظرداشتز حرکاتمو اي ثانیه چند برگشتم تختم به بدم بهش جوابي اینکه وبدون پایین انداختم سرمو

 مدبو مشهدوکرده وهواي بود گرفته حسابي دلم دورشد ازاتاق بلندش پاشنه هاي صندل باهمون وبعد

 رايب بدن گوش حرفام به وممکنه هست گوشي یه ازاتاقا توهرکدوم میدونستم اما داشت تلفن خونه اون

  بنویسم نامه فاطمه تابراي برداشتم وکاغذي وقلم شدم منصرف زدن ازتلفن همین

 دعواش بامهري شدفهمیدم بلند خانم منیژه دادوهوار صداي بودکه نگذشته ازنوشتنم خطي چند هنوز

  شده

 زدن جیغ درحال مهري اومدم پایین ها ازپله سنگین قدمهاي با کنم حرکت تند نمیتونستم زیاد

  میزد داد داشت قدرتوان هرچه غصبانیت با خانمم بودومنیژه

  کرد قفل بازوم به اومدودستشو سمتم به من بادیدن بود ترسیده حسابي که زیور

  خبرچشونه چه زیورخانم شده چي_

 نه میگه خانم مهري ولي کرده خواستاري پسرش واسه خانم ازمهري بزرگ مخان دوست هیچي_

  سرهمینه ودعوا

 اقات ازتوي خانم منیژه رفتم سمتش وبه انداختم بود شده سرخ صورتش ازگریه که مهري نگاهموبه

  وگفت باالگرفت تحدیدشو انگشت مهري روبه
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 اونوقت بدبخت ازپاروباالمیره پولش پسره بگیري قیافه جلوشون اومدن اینا اگه حالت به واي_

  دور انداختنت مثله که امیرعباسه امثال همون لیاقتت نازمیکني من توواسه

 نوباای ندارم خونه به برگشتي راه میدونستم میگرفت اتیش درونم میزد حرف ازامیرعباس هروقت

 باهمین داشتم ویتود نداشتم حرفاشو اون تحمل هم دودقیقه وگرنه میکنه دق مادرم حتما مصیبت

  دوختم خانم منیژه پرازغصبانیتموبه نگاه کنم خفش دستام

  کني طرفداري غیرتت بي داداش وازون بشي حرفام منکر میخواي چیه؟طلبکاري؟نکنه_

  دارید نکه خودتونو احترام نیس غیرت بي من داداش_

  فت تحدید وبا دراورد منو اداي خانم منیژه

  

 قصروول این کي چون نمیري دیگه بابات؟نه خونه ؟میري میکني؟هانچیکار ندارم نگه مثال_

  نکن ودخالت ببند دهنتو پس تودهات میکنهبره

 فتمگ_ گرفتم تودست گردنشو ي مسخره گردن ودستمال بردم هجوم سمتش کردوبه ول روزمین مهري

 وکاري ما عرضه بي من نکن فکر دیدي خودت ازچشم دیدي هرچي داروگرنه نگه خودت، احترام

  فهمیدي؟ جوري وچه اورده ازکجا پوالرو این پسرت نمیدونم فکرنکن نمیکنم

 رديد ناگهان کنم کنترل خودمو نمیتونستم دیگه میومد وسط که امي،عباس پاي نمیفهمیدم خودمو حال

 رفايح میتونسته وفقط رفت سیاهي چشمام که بود زیاد انقدر درد شدت.زمین پیچیدوافتادم توکمرم

  بشنوم ودورم

  ببرش دار برش بیا چراوایسادي نداري؟مهري زاییدنم هان؟عرضه شد مرگت چه چیه

  گذاشتن تخت منوروي زیورخانم  ا همر زدزیربازوموبه سردشو دستاي مهري

 بهتر کمي قند اب باخوردن انداخت روز این به پیچیدوحالم توکمرم که بود چي لعنتي درد اون نمیدونم

 بابي نگاهي میکرد گریه بلند باصداي نبودومهري خانم ازمنیژه خبري رموببینمدوروب وتونستم شدم

 بودم داده روازدست علي من که روزایي مثله بود شده دقیقا سوحت براش ودلم انداختم بهش حالي

 رمبگی سروسامون من داشتن دوست فقط اونا نبود اینطوري رفتارشون هیچرقت من مادر پدر البته

 من پاي جا که بود کسي مهري م حاال دادم ازدواج به تن وعالقه شناخت بدون که بودم احمقم خود این

  میذاشت

  کرد نگاهم وغمگین دوخت بهم چشماشو بیدارشدم فهمید وقتي

  تونه؟ مثله میشم منم_

  شدمونشستم بلند ازحا باسختي بدم چي جوابشو نمیدونستم

  وگفت سمتم اومد بانگراني مهري رفت درهم پیچیدوچهرم توکمرم لعنتي درد اون دوباره

  شده؟ طوریش بچه نکنه_

  گفتم نخوره یهم وناتواني بودن بیعرضه مهر اینکه براي اما بودم ترسیده حودمم
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  میخوره تکون خوبه بچه نه_

 نای اما بودم افتاده ونه بودم خورده جایي به نه منکه بود شده چش نمیدونم نداشت حرکتي بچه ولي

  میشد بیشتروبیشتر هي لعنتي درد

  روموگفت روبه نشست مهري

  چي بشم عشق بدون زندگي یه وارد ومنم بیان ؟اگه کنم قبولشون باید_

 کن کمکم میشه اگه هم حاال عشق بدون زندگي سخته خیلي که اینومیدونم فقط نمیدونم مهري نمیدونم_

  میزنه تهمت هزارتا باشم مامانت جلوچشم باال برم

 خیس صورتم کجاس ماله درد این تیرمیکشیدونمیفهمیدم وکمرم دل باهرقدمم گرفت ودستم مهري

  گفت تخت روي ازخوابوندنم بعد مهري بودم داده پاهاموازدست میشدوتوان عرق

  نیس عادي توحالت اورژانس بزنم بزارزنگ_

  نو چیزي مامانتم به توبروپایین میشم خوب نمیخواد نه_

  میخوره تکون بچه بگو راستشو چته یفهميم خودت لیلي توپرستاري_

  گفتم باکالفگي

  بروبیرون فقط اره اره_

 ولق به بودم ترسیده حسابي میچرخید توفکرم که ازچیزي خودمم رفت بیرون ناچارازاتاق به مهري

 چهب براي اگراتفاقي که واي نداشتم کدومشونو هیچ به گفتن جرات اما نمیخورد تکون بچه مهري

  خونه تواون یگهد میافتاد

 تووجوم درد باهرحرکت اما بودم بهتر درازمیکشیدم وقتي نداشتم جایي هیچ خونه تواون دیگه

  میشد بیشتروبیشتر

 سرش دروپشت میزدوبادستپاچگي موح توچشماش استرس شد وارد اومدوزیورخانم دراتاق صداي

  بست

  بخور بیا دارید درد گفت بهم مخان مهري اوردم هاروبخوریواشکي جوشونده این بیا جان خانم_

  نفهمید که مامانش_

  بااجازتون نکن شک که برم من راحت خیالتون نه_

 شتمندا خوردنشونو شدنو بلند حال حتي رفت بیرون وازاتاق گذاشت تخت روي هارو جوشونده سیني

 اهمب دموبچهخو میخواست دلم بود بد خیلي حالم بود نشسته بدنم روي که بود سردي عرق بدتر ازهمه

 هم دهجوشون ازلیواناروبرداشتم ویکي دادم تکرن باسختي خودمو میشدیم راحت زندگي وازین میمردیم

 لعنتي درد اما شم بلند ازجام خواستم بگریم شدیدي تهوع حالت شد زهرمارمیدادوباعث ي مزه

  کنم حرکت نمیذاشت

 کند خیلي لحظات نشه چیزیم که ردمک خداخدا بفهمن وبدترهمه بخوره بهم همونجا حالم میترسیدم

  نداشت فایده اما بود درد شدن ساکت به امیدم وهرلحظه میگذشت



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 151 

 

 تواتاقو نرفتم پایبن میلي بي بهونه به اما بود پیداشده هم مصطفي ي سروکله کردن صدام ناهار براي

  موندم

  رفت اتاقش سمت به نم به تفاوت شدوبي همونم نمیگیره خبري ازم مصطفي بگذره دوسالم میدونستم

 خدا میزدم چنگ خودمو وپتوي بودم داده توانموازدست دیگه میشد بیشتروبیشتر هرلحظه درد

 نزارم حال همون با شدم مجبور نشد اما دکتر برم سرفرصت خودم تا بشه زودترقطع خداکردم

 ایینپ پله موازاولینازپا اروم تیرمیکشید استخوانهایم تا درد باهرقدم ذربرم سمت وبه بردارم چادرمو

 گیج سرم روبرم پله دومین اومدم که همین اما نبود سرراه کسي وخداروشکر بودن خواب همه گذاشتم

  اومد سرم بالیي چه ونفهمیدم رفت

 ودکترپرستار وبه بودن نشسته صندلي ومهري،روي خانم منیژه بودم توبیمارستان بازکردم چشماموکه

  درهم بودواخماش ایستاده سرم يباال هم مصطفي میکردن امرونهي

  کرد چاقشونزدیکم ازجابلندشدوصورت خانم منیژه چشمام بابازشدن

 بچه کردي پرت ها خودتوازپله رفتي کشتي؟هان؟ازقصد منو کردي؟نوه غلطي چه ببینم_

  ها؟ باپرسمو مشکالتت رفت یادم بیفته؟فکرنکن

 يمصطف سمت به نداشتم؟؟باگریه بچه گهدی ؟؟یعني بود مرده بچم یعني زن این میگفت چي خدایا

  برگشتم

  باتوا مصطفي بزن موده؟حرف بچه مرده؟مصطفي بچم مصطفي_

 ودشخ بسه براش گولتوخورد دفعه یه کني روخام پسره درنیاراین بازي غریبم من ننه خود بي_منیژه

 مرغاي که بیارم سرت سربالیي خیره دختره باشي منوداده جواب که کشتي توبچروعمدي میدونه

  کنن گریه حالت به اسمون

  داره درد دیدم من بود کرده پیدا مشکل قبلشم بچه بسه مامان_مهري

  میرسم موقعش حسابتوبه که ببند دهنتو تویکي_منیژه

  

  سمتموگفت برگشت دوباره

 ... که میکنم کاري باش مطمئن زیورفضول اون حتي شنیدن تحدیداتوهمه میرسم تورم حساب_

  بسه مانما_مصطفي

  گفت مصطفي خوردوروبه حرفشو خانم منیژه

 دکر توروتحدید هم شاهدن زیورومهري غریبمه من ننه ایناهمش بشیا خامش دوباره میذارم فکرنکن_

 ومنال مال صاحب که نداشت خودشم ي بجه دیدن چشم چون بچروبکشه داشت قصد این منو هم

  بیرون بیابریم نکن نگاش ماست عین توهم توبشه

  میام برومن شما_مصطفي

  بیابیرون گفتم_ منیژه
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  شدن مریضاسرسام بفرمابیرون روسرت بیمارستانوگذاشتي خانم خبرته.چه_پرستار

  بزنم داد دارم دوست داره ربظي توچه به_منیژه

  حراست بزنم زنگ باید اینکه مثله_پرستار

  برد بیرون تاقوازا خانم ومنیژه نزنه زنگ کرد.وخواهش پرستارفت سمت به مصظفي

 جودمتوو که بود اي بچه پیش فقط دلم نمیفهمیدم وهیچي میدادم گوش حرفاشون به فقط ناباورانه من

 شتمدا درد که موقع همون اگر گفتم خودم با بودمش کشته انگاري سهل با گناه بي بودومن کرده رشد

  تواون وهمدم مونس دونب همینطوري که مني بود زنده بچم االن شاید میکردم گوش مهري حرف به

 (     Asheqaneroman@) ساخته شده در کامال تلگرام عاشقان رمان   

 من دایاخ گرفتي یارمنو تنها این چرا خدایا چیکارمیکردم باید بچم بدون بعد به ازین بودم زنداني خونه

  کیودارم دیگه حاال

 بغل ه ب بچه یه هرکدوم امه تختي هم کردم گریه تونستم روسرموتا بیمارستانوکشیدم پتوي

 ...... اي بچه ونه روداشتم کسي نه من اما بودن وایساده کنارشون مهربوني با داشتنوشوهراشون

  کشید سرم وپتوروازروي تواتاق برگشت مادرش کردن ازبیرون بعد مصطفي

  لیلي؟ روتوکشتي بچه_

  شدم بلند ازجام وباسختي کردم نگاهش ناباورانه

  نامرد؟ باورمیکني مامانتو حرفاي وچرامصطفي؟ت توچرا_

 رفتين بادرد که بعدشم میزنن سیراززندگي ادماي که بودي زده حرفایي تحدیدتو بود شنیده هم مهري_

  پایین انداختي ها خودتوازپله نمرده دیدي که بدشم بمیره بچه تاخود دکتر

 هک بچم کردي درست توبرام هک اي جهنمي زندگي تواون ام دیوونه مگه من مصطفي میگي چیه اینا_

  دیوونم؟ مگه من قضاوتکن خودت بکشم ببرم مونسمه تنها

  زدوگفت امیز مسخره پوزخندي مصظفي

  نداري.خونه تواون جایي دیگه باشه یادت حال درهر_

 متونست فقظ ومن شدن خیره من به وغمگین زده بهت هام اتاقي هم تمام رفت بیرون وازدر اینوگفت

 جاییدک امیرعباس... علي واي ناسزابگم نداشت تمومي علي ازرفتن بعد که بدبختیام بهو بریزم اشک

  شدم پناه بي من قدر چه ببینید سراغم بیاید که

  

 سراغم پرستاراومد روزاخر نداشتم اي کننده مالقات وهیچ بودم بستري توبیمارستان روزي دوسه

 کي ظهرهیچ اماتا سراغم بیان هريوم مصطفي تاشاید دربود به چشمم شدم مرخص که وگفت

  میرفتم راه سختي بودوبه دردتووجودم هنوز بلندشم تخت ازروي تنهایي نیومدومجبورشدم

 بودن منوفهمیده وضعیت همه روز چند تواون اومد سمتم شدوبه بلند هام تختي ازهم یکي زیبا

  روندارم کسي ومیدونستن



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 152 

 

 ببرتت بگم بیاد شوهرم وایسا بري.اهر نمیتوني که هم اینطوري گرمه بیرون لیلي_

  رفتم ازدربیرون حرف وبدون زدم تلخي لبخند روشونشو دستموکشیدم

 دتش با وزیدن مجبوربودم بادرد وهمراه گرفت طوفان بدم ازشانس که بودم نذاشته پاموبیرون هنوز

  کنم تحمل وهم بادو

  دادم تکون دست ها تاکسي براي سرخیابونو رفتم

 نگه وپامجل ماشین یه باالخره ربع.ازیه بعد ببینم چشمم جلوي نمیتونستم که بود حدي هب طوفان شدت

  وسوارشدم داشت

 ايبر اما بود شده بودانگارخبرمهمي وپرکرده ماشین فضاي بودکه صدایي تنها ماشین رادیو صداي

  نداشت فرقي من

  وگفت انداخت پریدم رنگ صورت به نگاهي ازتواینه راننده

  بده حالتون چرا شما خانم خوبي روزیه که امروز_

  عیده؟.شده چي_ وگفتم زدم پوزخندي

  ابجي بده گوش میگه االن رادیو نیگا نشنیدي خبرو شما اینکه مثه خانم نه_

 چه ودمسیرب اززندگي که من براي بود عملیات پیروزي حبر حتما رادیوانداختم به نگاهي تفاوتي بي

 ...)  خمیني هللا ایت حضرت(کرد خبري خوندن به شروع گوینده داشت فرقي

 استهر میشنون دارم که خبري نمیشد باورم خودموجلوکشیدم کردوکمي وجمع حواسم اسم این شنیدن با

 هشد جمع توچشمام.اشک دوخت بهم پیروزمندانشو نگاه ازتواینه ؟راننده!بود؟ شده تموم جنگ یعني

 ودمب داده وتوزندگیم جنگ این تاوان من بود وعلي اسمامیرعب خداحافظي لحظه میدیدم که چیزي تنها

  بود زخمام همه براي تلخي مرهم پیروزي این

  ریختم اشک دادمو تکیه غقب صندلي به دوباره

 ناو بادیدن اما نگرفت کرایشو خبر این شنیدن خاطر به وراننده داشت نگه درخونه جلوي تاکسي

  شد پشیمون هم کمي کردم حس عمارت

 یکي تا هارودوسه پله خوشحالي با خانم زیور ودربازشد روزدم درخونه زنگ راننده رفتناز بعد

  کشید اومدومنودراغوش پایین

 نبیني بچه داغ دیگه که الهي بود شده ذره یه برات دلم نبودي که خانم برگردم دورت الهي_

  سالمي خودت خداروشکر

 خانم منیژه که بودیم.باالنرفته هم پله یه وزهن اما وگرفت اومدودستم بیرون وازاغوشم زیورخانم

  کرد نگاهم سینه به اومدودست بیرون ازدرعمارت

  نمیکرد سرش چادرم جدیدا بلند پاشنه وصندل رنگاوارنگ لباساي بازم چرحید پاش ازباالتاپیین نگاهم

  نیس اینجا جات بهت نگفت مصطفي خونه؟مگه تواین بزاري پاتو گفت کي_

  تو بیان بزارین مریضن کوچیک مخان خانم_زیور
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  نخواست ازتونظر کسي_منیژه

  تو برم بروکنارمیخوام شوهرمه خونه خونمه ایتجا_

 ایيج تواینجا دیگه شد تموم شوهر_ جلوموگرفت منیژه که باالرفتم دیگه پله تا زیوردوسه کمک به

  هري ننت دل بروور نداري

  میکني؟ تکلیف تعیین برام که هستي کي تو_

 نبالتد بیاد نکرد حسابت ادم ولي خونست مصطفي بندازباالسرتو نگاه.یه اصلي ام؟صاحاب کي من_

 سنج قاتل این به بزني دست بروتو زیورتوهم کن گورتوگم هم حاال نمیخوایم قاتل عروس ما کال

  میشي

 داختمان اتاقش پنجره.به میکردنگاهي بیرون خونه ازون منوداشت مصطفي یعني نمیفهمیدم حرفاشو

 ...  ي پسره میکشید سیگار تفاوت بودوبي وایساده خودش

  کردم نگاه بهش انزجار وبا روي،زمین کردم پرت ابدهانمو

 فقمون هم نیس کمم میدوني خودت که مو.مهریه هم نمیشینم ساکت من اما.خیلي مصطفي پستي خیلي_

  خیلي پستي خیلي میگیرم ازت وحقوقمو حق تمام وهم

  بیار منو لوسای زیورخانم

  انداخت وچمدونموازدربیرون توخونه رفت منیژه

  یانه هست وسایلم همه ببینم تا چمدونوبازکردم سریع

  شه اضافه شیطانیت صفتاي بقیه به تاخیانتم نگرد خود بي هست هم پسره اون عکس_

 ینهس به بودودست شده تموم سیگارش که مصطفي به ناه یه وبا دوختم چشم صورتش به نفرت با

  زدم بیرون میکردازخونه نگاهم

 که شهديم اقا حاج دختر من نداشتم اصال وناسزاشنیدنو تحقیر انقدر تحمل بود بسته گلومو راه بغض 

 گرا میشدم طرد خونه ازون شکل این وبه اینجوري بود مشهد بازاري ترین وپولدار خیرترین به دست

 کتهس انداختن بیرون ازخونه اینجوري دونشو یه يودختریک چیکارکردن من با اینا که میفهمید پدرم

  میکرد

 نقدرا وقتي برمیگشتم باید رویي چه با هیچي دیگه که امیزوتوهیناشون تحقیر ونگاههاي مردم حرف

 یگهد اونوقت انداختن بیرون روازخونه لیلي که بپیچه تومشه بود کافي بود خورده ناروا تهمت بهم

 رسیدوشرمندهمی بابا گوش به میرفتم هرجا که تهرانم برگردم نمیتونستم. بود مشکل برام کردنم سربلند

  ترمیشد

 حاال بودم رونفرستاده تاکسي راننده کاش بود سروصدا وبي خلوت کوچه انداختم دوروبرم به نگاهي

 برسونم.کوچه به خودمو کردم سعي پاهام کشوندن وبا دیوارگرفتم وبه دستم بود سخت برام رفتنم.راه

  بودن.سردموپرکرده تن تمام عرق درشت هاي بودودانه بد حسابي وحالم میرفت گیج شدت به سرم
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 خودمبا کمي میرفتم؟نمیدونستم کجا باید حاال وسوارشدم داشت نگه پام جلوي که اي تاکسي اولین

 ميعمو وباتلفن داره نگه خواستم بودازراننده امیرمهدي داشتم اعتماد بهش که کسي تنها فکرکردم

  خوردوبرداشت بوق هم بارپشت چند روگرفتم امیرمهدي مارهش

  بفرمایید بله_

 ...الوامیر_

  خوبه؟ بچت ابجي تویي؟خوبي جان لیلي سالم_

  میزدم حرف خودم ازخونواده بایکي نمیشد باورم گلوموبست راه بغض

  ابجي؟؟ شده چیزي نمیزني حرف چرا لیلي الو_

 امبارصد چند امیرمهدي میکرد درد شدت به قلبم که بود تهشکس دلم انقدر بزنم حرف نمیتونستم

  کردم سالم درمیومد چاه ازته که صدایي با کردواخر

  خوبم داداش سالم_

  ازنگراني مردم دختر بزن حرف اخه ددد شده حرفت بامصطفي.شده گرفته؟چیزي صدات چرا پس_

  

 ديش چییي؟دیوونه_ بابا مخصوصا مهبفه کسي فعال نمیخوام اما مشهد برگردم باید شده حرفم اره

  شوهرشوکه خونه نمیکنه ول ساده دعواي بایه ادم دختر

  دنبالم؟ میاي رسیدم اهن راه میرم االن من بگم نمیتونم تلفن امیرپشت نبود ساده دعواي_

  یتوکنزندگ بشین کرده خود بي گفته هرچي مصطفي اون حاال انقدر نبودي لوس توکه لیلي ببین_

  حرفمونمیفهمید انگارامیرم بودم شده کالفه

  خداحافظ میام دارم من نه یا جدي فهمیدي حاال بیرون انداخته منو مرده بچم امیر واي_

  میخواد وقت کلي حرفام کردن هضم میدونستم روگذاشتم وگوشي نشدم حرفش ادامه منتظر

 ختمفرو داشتم دوستش هم خیلي باباروکه هدیه ودستبند رفتیم طالفروشي به تاکسي راننده همراه

  خریدم بلیط وباپولش

 براي نمیدونم دورمیشدم شهربزرگ اون از میکردومن حرکت بعد ساعت یه تا قطار خداروشکر

  نشه زنده برام خاطرات واون برنگردم دیگه که امیدواربودم اما یانه همیشه

 پدریم خونه به بارهدو شکسته ودلي پرازاشک چشمایي با لیلي من و شد قطارکشیده بلند سوت

 که مبود کرده عادت تلخ حوادث به انقدر اما درانتظارمه دراینده اتفاقاتي چه ونمیدونستم برمیگشتم

  بود رفته ازیادم خوب اتفاقات براي کشیدن انتظار دیگه

  بودن برده خودشون با وامیرعباس هاروعلي خوبي ي انگارهمه

  

  کشید بیرون توافکارم شدن ازغزق منو قطار سوت بلند صداي دوباره
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  بردم پرلباسموازقطاربیرون چمدون زحمت با بلندشدمو ازجام

 مسال رضا امام وبه حرم سمت برگشتم بودن.داده انگاردنیاروبهم کردم حس وجودم وباتمام مشهد بوي

  رفت یادم دردهامم ي انگارهمه دادم

 وغم باسرشکستگي بااینکه.فتادما راه.به خروجي درب طرف به کردمو بلند چمدونو دسته اروم

 حالخوش میکردم استشمام شهرمو بوي دوباره ازینکه فراري زنداني یه مثله درست اما بودم برگشته

  گفتم وهزاربارخداروشکر بودم

 دلم قدر چه رو برو قدبلندوخوش امیرعباس مثله درست خدایا بود دروایساده روي روبه امیرمهدي

 بوي امیرمهدي کردم وبغلش بهش رسوندم سالن ازته خودمو جوريچ نفهمیدم بود هواشونوکرده

 ودب پناهگاه یه انگار وجودش بود شیرین امیرعباس مثله برام همش نگاهش دستاش ومیداد امیرعباس

 ديامیرمه میکردیم امنیت واحساس میبردیم پناه بهش قرمز تووضعیت که هایي پناهگاه مثله درست

 نزدیکم هروقت بودم نکرده اش تجربه مصطفي تواغوش هیجوقت که نيمأم بود مامن یه من براي هم

  دورمیکردم وخودمو میترسیدم بیشتر ارامش احساس جاي به میشد

  شدم خیره قشنگش و سرخ چشماي به کردمو سرموبلند

  خیلي براتون شده تنگ خیلي دلم_

  مرده؟ بچت عاواق ازدلشوره مردم تااینجا برگشتي که شد چي.جان همینطورلیلي ماهم_

  کرد هدایت ماشین طرف دورمومنوبه انداخت دست امیرمهدي نزدم وحرفي پایین سرموانداختم

  امیرجان بفهمن زودي این به روشوندارم بابااینا خونه نریم_

  

  ؟ برگشتي ؟چرا شده بگوچي من به فقط ما خونه میریم باشه_

 براي جا هی فقط دلم بودم توخیابون تااینجا ستانازبیمار نیس خوب حالم االن میگم خونه برسیم میگم_

  میخواد استراحت

 نم بودیم هردوتوفکر نشد ردوبدل بینمون حرفي هیچ توراه افتاد کردوراه وروشن ماشین امیرمهدي

 شینوهردواژما رسیدیم باالخره گذشته من به چي اینکه وامیرتوفکر بگم بابااینا به چجوري ازینکه

 ومنورسوند سریع خودشو من بادیدن بودوانتظارمیکشید دروایساده جلوي نگراني با زهره شدیم پیاده

  وفت گرفت دراغوش

 دلم کردیا صحبت باامیرمهدي که ازدیروز ما به سرنمیزدي چرا بودي کجا جان لیلي اومدي خوش_

  بیار توچمدونشو امیرجان.ببا تو بیا.  رفته هزارراه

 امنه دیگه اینجا برام داشت خوبي حس وهواش وحال حیاط قدر چه رفتم خونه داخل به زهره کمک با

  نمیکردم زورتحمل وبه داشتم دوست دورشو ادماي دیگه بود امن

 همبشه مامان که ازونایي رنک خوش شربت وبادوتا رفت اشپزخونه وبه مبل منونشوندروي زهره

  برگشت میکرد درست

  ممیخور مامانو شربتاي دارم نمیشه باورم خدا واي_
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  میکرد نگله بهم باتعجب زهره سرکشیدم سره ویه باربوییدمش ودوسه وبرداشتم شربت لیوان

  

 تودستش ماشینودائم سوییچ به اویزون بند که اتاقودرحالي ي گوشه گذاشت چمدونو امیرمهدي

  اومدي؟ چرا ببینم بگو خب_ وگفت نشست روم روبه میپیچوند

  امیرگفتم بودوروبه دوخته چشم بهم ترازمهدي نگرانکنجکاوترو که انداختم زهره به نگاهي

 هکردوتوخون بیرون همین براي اینکاروکردم ازقصد فکرمیکنه مصطفي مرد بچه افتادم ها ازپله_

  نداد راهم

 کت اون زهره هان نده راهت کرده جرات چجوري خور مفت ي پسره کرده چي؟غلط_

  ابروبزنم بي این به زنگ یه منوبیاربرممغازه

  گرفتم جلوشو حوصلگي وبابي رفتم شدمنم ازجابلند امیرمهدي

  داداش؟ کجامیري_

  توخونه نده روراه اقامشهدي دخترحاج کرده جرات کي ببینم برم_

  میشي نروکوچیک نیس سابق مصطفي دیگه اون_

  وگفت روي،زمین کتشوانداخت حرف این باشنیدن امیرمهدي

  چي؟ یعني_

  هیچیم جلوش ما دیگه یعني وفرح شاه کاخ اندازه خریده خونه یعني شده گنده کله یعني_

  باباش ازارث اونم بود دارساده بنک یه که اون_

  نمیزد من به حرفاشو داداش نمیدونم_

  کفت من روبه انداخت امیرمهدي به نگاهي تعجب با زهره

  میشه؟ چیکارمیکنه؟مگه داره نمیدونستي توزنشي_

  داشتیم مشکل اولم ازروز ما بودیم زنوشوهر اسما يمنومصطف میشه عزیزم اره_

  بدونه بچه مردن تورومقصر باید چرا داشتین چرامشکل اخه_امیرمهدي

  ندارم دوستش میدونست چون مشکال همین خاطر ه_

  لیلي؟ ؟؟اره نداشتي دوستش_

 احصیل يحساب ادم دوتا گفتن همه کردین ازدواج توومصظفي که کرد صدا توپ مثله اینجا_زهره

 هتواخ به میشد حسودیش دخترا نفرازین چند نمیدوني میشه چي کنن ازدواج باهم وبافرهنگ کرده

  نداشتي دوستش چي واسه

 يکس نخواسته خودشم مصطفي نمیخواد دلیل داشتن دوست مثله نداشتنم دوست جان زهره نمیدونم_

  باشه داشته دوستش
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  تدادوگف گوش ما حرفاي به گیجي با امیرمهدي

  لیلي میگي چي نمیفهمم منکه_

  میگم بهت اصلشو خودم من برومغازه چیه قضیه فهمیدي که حاال شما زنونس حرفا بعضي_زهره

 یه نیس ادم اون بهشا نزني زنگ_ زدم داد که دررفت سمت وبه کتشوبرداشت دوباره امیرمهدي

  میشکنه حرمت میگه چیزي

  بیرونودروبست رفت حرف بدون

  

  دستاموگرفت سمتمودوتا اومد ها بچه عین زهره امیرمهدي نازرفت بعد

 رمهديجلوامی توشوکم حسابي چیکارمیکني؟من تواینجا چیه؟اصال قضیه ببینم کن تعریف لیلي_

 ... نمیاد بهش باوقاروتوداره خیلي مصطفي اقا اخه کردم تعجب قدر چه بدم بروز نمیتونستم

  گفتم درازمیکشبدم وزمینر سختي به درحالي کردمو روقطع زهره حرف

 میدونه نه چیه زن میدونه نه اصال یخ مثله سنگه مثله داره فرق درونش نکن نگاه ظاهرشو_

 دوروزنیس،رفتن هنوز کردن خودشونوگم که حاالهم دراوردنه پول بلده که کاري تنها چیه احساسات

 و چهب این میرسه دهنش به دستش.بگیره دوم زن میتونست دیگه چون بیرون انداخت گرفت منو اونجا

 مونمه خودش نردبوم بشه اعتباربابا که منوگرفت بابا موقعیت خاطر به اون بهونس انداختنم ازقصد

  شد

  نداره دوستت اونم میگي یعني_

  بزنم حرف نمیتونم االن ام خسته خیلي من زهره چیه داشتن دوست نمیدونه اصال میدونم فقط_

  بروعزیزم میکنه سرودا میاد ازمهدکودک رمبها االن بخواب تواتاق برو_

  تنم هم بود خسته روحم هم بودم خسته حسابي درازکشیدم تواتاقو رفتم

 یرز درد گاهي هرازچند اما نامعلومم اینده نه گذشتم نه نکنم فکر هیچي به کردم وسعي چشماموبستم

 تا رمنحو تکون داشتم یدمودوستمیترس شدن پهلو ازپهلوبه که انقدر میکرد یاداوري جیزوبهم همه دلم

  دیدارعلي منتظر پیشمو سال چند لیلي کنم فکر دوباره

 هممیحندیدووقتیب درشتش چشماي همبشه که اي علي زیر بودوسربه سرکوچه پسرهمسایه که اي علي

  بکنه وگناه بزنه گولش شیطون مبادا که میفرستاد صلوات زیرلب اروم میرسیدیم

  بابا ي دونه یه یکي لیلي اون به شادوسرحال لیلي اون به برگردم میتونستم چجوري

  چرا میکني امتحان داراییهامون وگرونترین عزیزترین ماادماروبا چرا خدا اي

 دبلن ازجام نمیذاشت راه ازحد بیش وخستگي بودم داده ازدست که خوني این انگار خوابیدم تاغروب

  شدم اماده وبراي،رضوگرفتن شدم بلند مغرب اذان باشنیدن باالخره اما شم

 دستش روزنامه به کردودوباره سالم بهم توهم هاي اخم با ومغموم بودگرفته برگشته هم امیرمهدي

  شد خیره
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 براش پرکشید دلم اومد سمتم به اروم اروم ازجاش بادیدنم بهار.اشپزي مشغول تواشپزخونه هم زهره

 ... اما باشم اونوداشته مثله بکي میتونستم من

 سمتمون وبه دارم حالي چه فهمید زهره بود زده حلقه توچشمام اشک وبوسیدمش کردم بغلش روما

  نمیشد خوب چیزا بااین من دل امازخم دورشه من از که کرد اومدوصداش

  

 اشهب ساکت که پذیرفت بوداما مخالف گرچه نگه بابااینا به چیزي ازاومدنم فعال خواستم مهدي ازامیر

 به من اما کاره کجاي بفهمه خبر ازخدابي مصطفیاي این تا چیزوروکنیم بایدهمه ودمعتقدب امیرمهدي

 روز ان فرداي نزنه وحرفي داره نگه دست خواستم فعال داشتم که بدي وجسمي روحي شرایط علت

 تونستممی که جایي تنها سربزنم وامیرعباس علي وبه برم زودتر.هرچه میخواست دلم گرفتم تاکسي یه

  بود وامیرعباسم علي مزار بکنم وخالي دلم ودرد غصه

  باشم تنها که وخواستم نذاشتم اما بیاد تاهمراهم خواست زهره

 وباید شده پرخاک مزارشون حسابي بانرفتنم که میدونستم خریدم گالب شیشه تا چند ازرسیدن قبل

  کنم تمیزش

 نم که زماني به شباهتي وهیچ بود صدبرابرشده تعدادشون انگار افتادم راه به شهدا مزار طرف به

  کنم پیدا مزارشون راحتي به نتونستم که طوري نداشت بودم دیده بار اخرین

  زد چشمک بهم امیرعباس وزیباي پرجذیه ي ازدورچهره باالخره تا چرخیدم دورخودم باري چند

 کرد نظرموجلب چادرش که جلورفتم قدم چند.نشسته یکي سرخاکش دیدم کردم دقت که خوب

  دنبالم بودن اومده نشده هیچي.پیداشده مهري ي سروکله همیدمکهف

  بود اومده تنها ومهري نبود اینکه مثله اما نحسش ماشین دنبال چرخوندم چشم ازترسم

 بي کامال مهري به نسبت کردم وسعي افتادم راه به مزارامیرعباس ظرف به شد راحت که خیالم

 مهري شدم نزدیک نیاوردمو خودم روي به اما میلرزه داره هاش شونه ازدورمیدیدم باشم تفاوت

 نکيخ برخورد با کردم خالي قبرامیرعباس سنگ روي وبارکردمو میکردگالب بودوگریه پایین سرش

  شد حضورمن متوجه تازه دستش به گالب

 هب شروع بهش توجه دزدیموبي نگاهمو میکردم حس نگاهشو کردسنگیني نگاه کردوبهم سربلند

  کردم حهفات خوندن

  نمیکني نگاهمونم دیگه حاال_

  برگشتم طرفش کردوبه کوبم درجامیخ میشنیدم که صدایي

  فاطمه...فاطمه_

  

 تادهجااف فاطمه میکردیم نگاه هم چهره به فقط شه ردوبدل بینمون خرفي اینکه وبدون شدیم هردوبلند

 انگاربود انداخته وگل سرخ هنوزم ولپاش وکشیده درشت علي مثله درست چشماش بود تروزیباترشده

  یمگریست ازخوشحالي فقظ دفعه واین گرفتیم تواغوش همدیگرو بودیم ندیده همدیگرو بود سال ده
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 ونما میدیدم دوباره بچگیم دوران صمیمي دوست بودم اونروزگرفته که بود اي هدیه بهترین انگاراین

 ونشستیم شدیم جدا ازهم هم کشیدن دراغوش دقیقه چند ازیه بعد باالخره شرایط توبدترین درست

  وگفت وشکست سکوت اخرفاطمه تا نمیزد حرف وکسي میکردیم نگاه هم صورت به هردومشتاقانه

  خوبه؟ خوبي؟زندگیت_

  زدم لبخند وفقظ نزدم حرفي اما نشست دلم به غم

  خوبه ؟اقایوسف میگذره خوش توچطور؟اونوراب میگذره_

  زدوگفت تلخي لبخند فاطمه
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 یا کار یا شده زندگیمون کنیم شب روزوچجوري نمیدوني که انقدرغریبیم خوشي چه بابا نه_

 داشتم دیگه هم توخونه همش.من اینوراونورمیره بیشتریوسف نمیرم بیرون زیاد که من نشستنتوخونه

  بخوره کلم.به بادي یه تا ایران وقت چند برگردیم کفت یوسف که میکردم دق

 !  چطوره علي حال دادن انگاردنیاروبهم دیدمت خوشحالم خیلي_

  نرفته خدابیامرز علي به اصال وغرغروئه بداخالق خیلي خوبه اونم_

  گفتم خنده با

  کرد مسخرش علي این که ازبس رفته ما امیرعباس به پس_

 يرمعنادا.نگاه با که فاطمه شدوبه خشک لبام ازروي خنده کجاییم افتاد یادم وتازه زیرخنده هردوزدیم

  کردم بودنگاه دوخته چشم امیرعباس به

  ؟چرا؟ میکردي گریه داشتي امیرعباس توسرخاک ببینم_

  گفت کنان من من بود شده دستپاچه که.فاطمه

  علي سرخاک پاشوبریم یادبچگیاروکرد ذلم همینطوري_

  شدم خیره پرازغمش چشماي کشیدموبه دستشو که بلندشه ازحا خواست

  ......و امیرعباس تو_

  رفت علي خاک سمت اوردوبه بیرون ودستشوازدستم شه تموم حرفم نذاشت

  

 میرعباسا پیش دلش هم فاطمه باورکنم نمیخواستم میافتاد برام باید که بود اتفاقي بدترین دیکه این

 ... امیرعباسم شاید میگفتم اگه که موقع به اونم بگم چیزو همه.نرفتم ومن.بوده

 خودم سمت دویذموبه میلرزید.هاش شونه هنوز که سرفاظمه پشت شکمم درد به توجه شدموبي بلند

  گردوندم برش

  داشتي؟ امیرعباسودوست توهم بگو راستشو فاطي کن نگاه توچشمام_

  کردوگفت نگاه بهم باجدیت بود پریده ازدهانم که هم کلمه باشنیدن فاطمه
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  ؟؟)هم( من ؟گفتي گفتي چي_

 نشستودستاشکه چشماش به غم شدم خیره.فاظمه ي چهره وبه کردم وتسک گند،زدم دوباره فهمیدم

  نشست سرخوردوافتادوروي،زمین بود بازوانم روي

  بگو جان فاطمه بگو!ه بود چي تودلت بگو بزن حرف فاطمه_

  وگفت دوخت بهم پرازغمشو نگاه

 ...... لیلي نمیکردم فکر. باشه دوطرفه عشقم نمیکردم فکر_

 ممیکرد امبرنگاه ي چهره به که درحالي بغض وبا شدوافتادم سست خودمم پاهاي حرف این باشنیدن

  گفتم

 اغتسر میومد داري دوستش میفهمید امیرعباس اگه اخه د من به نگفتي چرا فاطمه چرازودترنگفتي_

 دل من خدایا گند،زدم من خدایا. چرا نگفتي چرا ازغمت شد تومردوزنده عروسي شب اون فاطمه

  خدا اي رفت ناکام من امیرعباس خدایا شکوندم امیرعباسمو

 از مه پشیموني،بزرگ یه غم اونم غم بودبه شده تبدیل پیشمون لحظه چند شادي میکردیم هردوگریه

  ازامیرعباس وهم ازفاطمه هم من طرف

 عاشق که وفاطمه امیرعباس دوتا این تا داستان این بودبه زده زخم جوري یه هرکدوممون فداکاري

  من فقط نه نامرده همه دنیابراي بود شده ثابت بهم دیگه.نرسن بهم ودنب هم

  بودم زده قدرخجالت چه کردم نگاه امیرعباس سمت به دوباره

  

 بودم شنیده که حرفایي ازشوک تازه که منم رسوند علي خاک به وخودشو گرفت فاصله قدم چند فاطمه

  شدیم خیره علي وشیرین انينور ي چهره به غم وهردوبا نشستم کنارش درمیامدم

 علي یادته نوجووني تا ازبچگي بودیم.باهم ماچهارتا همیشه!لیلي بود روزاي،خوبي قدر چه_فاطمه

 باهم.قرمزه دامن عروسک سراون وقتي مخصوصا من طرف توبودوامیرعباس طرفدار همیشه

  میشد دعوامون

  وگفتم زدم تلخي لبخند خاطرات اون بایاداوري
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  میومد کوتاه علي معمول طبق میشد دعواشون باهم وعلي امیرعباس بعدشم اره_

  بود دنده مغرورویه ازبچگي امیرعباس_

  زد زمین توداریشو غرورو که توبود عشق فقط تو جلوي جز اره_

  باالبرد اسمون روبه روپرکردوسرشو فاطمه بازچشماي اشک نم
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 میخواستم هم لحظه تااخرین من بگم بهت نزاشت نشي من مثله توهم اینکه براي امیرعباس فاطمه_

 .... اما بگم چیرو همه

 میگیره تیشا جیگرم میکنم فکر بهش وقتي لیلي واي.نفهمیدم من میدونستي توکه. لیلي میگفتي کاش_

  لیلي نمیفهمیدم کاش بیام کنار باید شده ویوسفم علي خاطر به اما

 اشک تونستیم هردوتا فاطمه وهمراه گذاشتم ليقبرع سنگ روي سرمو ومنم گریه زیر زد فاطمه

  ریختیم

 پامو دبو شده شهید علي ازوقتي رفتیم علي خونه به فاطمه همراه که میکرد غروب داشت افتاب کم کم

  میرفتم که باربود اولین واین بودم نزاشته اونجا

 وایساده توحیاط داردورکمرش چادرگل با خانم زري رومیداد علي بوي برام دیواراش وتمام خونه

 اور یاد برام هم خانم زري کردیم بغل همدیگرو هردو سمتمو اومد من بادیدن میداد اب ها گل بودوبه

 دهش پیرترهم علي ازرفتن بعد که اش چروکیده وصورت پرازاشک ریز چشماي با بود علي خاطرات

  کرد پاک لرزونش بادستاي هامو شدواشک خیره بهم بود

  من برم قدوباالت قوربون مادر شدي بزرگ درق چه.کوچولو لیلي_

  بودم کرده قدرهواتونو چه نمیدوني جان مامان حدانکنه_

  گفت مینالید پاهاش ازدرد که ودرحالي رفت حیاط توي تخت سمت به سختي با خانم زري

 تا برهمین علي پیش خدامنو چرا نمیدونم ازتنهایي میکنم دق دارم دیگه رفتید وفاطمه تووعلي ازوقتي_

  کنه راحتم

  میشه ناراحت علي روح خانم زري حرفونزنید این_

 ... وزودتر شه راضي حداازم امیدوارم روندارم کسي دنیا تواین که من_

 تنهات دیگه بره خودش نخواست بمونیم که میگم یوسف به من اصال مامان چیه حرفا این_فاطمه

  بریزي اشک اینطوري که نمیذارم

  کردوگفت پاک اشکاشو چادرش هگوش با خانم زري

  برسي شوهرت به توباید مادر نه_

  یوسف اقا بعد بوده دخترشما اول دخترتونه باشه کنارتون باید فاطمه خانم زري حرفیه   چه این_

  

  شد شوکه من تووبادیدن اومد ازدر یوسفم موقع همین

  کجا اینجا کجا شما استاد اول شاگرد به به_

  آرزوهات دنبال وبردي مارودزدیدي دوست قاپ خوب کالس تنبل اقاي سالم_

  گفت میرفت حوض سمت به که زدودرحالي لبخند یوسف

 درس ومشغول بودیم راه سربه.که ما مارودزدید بودقاپ شما دوست این دوما همه به سالم اوال_

  وتحصیل
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 !!! یوسف اِاا_فاطمه

 هک زیرش نزني خواستگاریت بیام یکرديم التماس میومدي نیس یادت میگم دروغ.مگه جان_یوسف

  شاهده مامانت

 دنبو معلوم نمیداد جاخالي اگه که یوسف طرف کرد پرت دستشو کنار دراومدوجاروي حرصش فاطمه

 وخيش من با بود.نشده هیچوقت که افتادم مصطفي یاد میخندیدیم دوتا این به هم خانم منوزري بشه چي

 شب.چیکارکردي چیه؟صبح داربم؟ناهار شام(تکراي حرفاي با ورسمي خشک همیشه وبخندیدم کنه

 ايبر فقط دلم بود حوب زندگیش وامکانات داشت خوبي شوهر فاطمه که کردم خداروشکر)میري کجا

  نمیشد دختر هیچي اما سرمیزنه بهش هرازگاهي مامان میدونستم البته میسوخت بیچاره خانم زري

 مکشید سرک توکوچه اروم دروبازکردم برگردم خونه به گرفتم وتصمیم موندم اونجا ساعتي یک

  توجهم سرکه پشت به زیادبودوحواسم انقدرسرعتم دویدم نفس یه سرخیابون وتا نشه پیداش تاکسي
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 اش چهره به توجه بدون ریخت خریداش وتموم کردم برخورد خانم بایه پشت از دفعه ویه نشدم

  گرفت دستمو مچ که دمش زمین روي هاي زمیني سیب کردن جمع مشغول

  میاي بود نگفته مامانت چیکارمیکني اینجا ؟دختر تویي لیلي_

 ويت هاروریختم زمیني سیب.کرد تالقي خانم مریم سبزوشیطون باچشماي نگاهم که کردم بلند سرمو

  نمیشد بدتر ازین بدشانسي بلندشدم وازجام سبد

  خوبه؟ حالتون خانم مریم سالم_

 زندگیت خداروشمکر شدي اي حسابي ادم خوب زن شنیدم بود شده تنگ دلم رقد چه برم قوربونت_

 هترب ازین خب ولي رفت که خدابیامرز اون باوقاره هم خیلي بلند وقد.برازنده رودیدم نه؟پسره خوبه

 دارن همه حاال ایران اومده تازه.شده پیداش جونیت جون رفیق داري خبر راستي نمیشد پیدا برات

  جایي به خورده مغزش کنم فکر ایران اومده چرا این یدونمنم میکنن فرار

 وازدین محل کل امشب شده هرطور که میدونستم ومنم خندیدن خودش حرف به کرد شروع خانم مریم

  شدم خندش شدن تمام منتظر دیوار.به دادم تکیه ناچار به میکنه خبردار من

 میگیره سخت بهت شوهرت نکنه غرشديانقدرال چرا نزدي؟راستي حرف کالم.یه توچرا دختر وا_

 ... راستي موش مثله میشن بعدا بدن اول روزاي نکنا رونگاه مردا این

  گفتم روبهش جدي حالت وبا کردم قطع حرفشو.نداشتم طاقت دیکه

  باشه شن سورپرایز.میخوام نگو اینا مامان به میشه اگه ام امیرمهدي خونه من خانم مریم_

  میکنم سعیمو ولي گفتي کسي چه به اوه_

  

  باشه نگو چیزي ها نره یادت برم باید کاردارم من االن برم قوربونت نکنه درد دستت

 به موخود تاکسي وبااولین دویدم خیابون سمت به.باشم جواب منتظر.اینکه بوسیدموبدون صورتشو

  رسوندم امیرمهدي خونه
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 ازاشپزخونه امیرمهدي من ورود با بود خواب وبهارم بودن غذا پختن مشغول وامیرتواشپزخونه زهره

  اومدوگقت بیرون

  

 منتظرتم دوساعته کجایي_

  مگه شده چي_

  گفت میمالید خیسش بند پیش به دستشو که درحالي زهره

 لیلي چرا که پریده ازدهنش.بوده تورودیده خانم مریم اینکه مثله فهمیدن ومامان اقا حاج هیچي_

  اره که لوداده اونم دیدیش مگه تهگف مامانم جدیدا انقدرالغرشده

 چادروکفشمو اینکه بدون میکردم نگاه بابا توچشم جورري چه باید شدحاال خراب روسرم انگاردنیا

  گرفتم دستام وسرموبین نشستم زمین روي درارم

 ليو میخورد خونشو خون همینطوریشم بابا البته روگفتم قضیه سربسته من نباش نگرا_امیرمهدي

  اونجا وبریم بخوریم شاموزود شدهقرار حاال

  چیکارکنم حاال.امیر بفهمن نمیخواستم_

 طالق وقتي کرده غلط.نداده راهت پسره نمیشه دوال دوال که سواري شتر لیلي_

  کاره کجاي میشه حالیش.ومهریتوگرفتیم

 بودیم وشوهر بودوزن روم اسمش که اولم نامزد بنداز من موقعیت به نگاه یه امیرمهدي میگي چي_

  میگن چي مردم جداشم ازش جوري چه شوهردوممه مصطفي شد فوت

 توخودت اگه مشهدي اقا دخترحاج هستي لیلي رفت یادت اینکه تومثله میزنن زیاد حرف مردم_زهره

 هوگرن رومیشناخت علي اون میداد کمترازدکترومهندس توروبه عمرا اقا حاج که رونمیخواستي علي

  هستي لیلي توهمون هست هنوزم بود بلند هواش

 شم جدا اگه...اینطوري نه بود دخترمجرد یه بود وشاداب سرحال اون نیستم لیلي اون من زهره نه_

  میکنه سکته بابا

  گفت توموهاشو کشید دستشو کالفه امیرمهدي

 ديش استخون پوست مثله بخور شام بریم هم حاال ببرتت نمیزارم نیفته کردن غلط به تا هرحال به_

 فقط میجوشید سیروسرکه مثله دلم افتادیم راه به بابا خونه طرف به ازشام وبعد وخوردیم شام

 قطف ساکت که بود حالموفهمیده انگاراونم میفشردمش خودم به ازاسترس توبغلمو بودم بهاروگرفته

  میکرد نگاهم

 ردوازماشینه کردمو بهاروبغل کرد توقف باغ جلوي امیرمهدي سررسیدوماشین به انتظارم باالخره

  شدیم پیاده

 ي هچهر بادیدن بازشد که درخونه نداشتم بهارم داشتن نگه وتونایي بود شده حس انگارسروبي پاهام

 گرفتم توبغل وهردوشون دویدم حیاط ته وتا نیاوردم طاقت دیگه مامان سرخ وصورت بابا پراشک

 گاه تکیه برام بابا هاي تقدرذس چه بشه تموم نمیخواست ودلم داشتم رودوست لحظه این قدر جه
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 هاي شمعدوني بوي بود شده تنگ باغ اون براي قدردلم چه مکان ترین امن مامان بودواغوش بزرگي

  داشتم ودوست حیاط

  

 کامال بابا پیرتروموهاي مامان ي چهره بوسیدم تک تک جفتشونو وصورت کردم جدا ازشون خودمو

 هک ومیکشیدم انتظارامیرعباس انگاري شد خشک رسالند به نگاهم ازونا ازجدایي بعد بود شده سفید

 چیزي وقتي چرا ادما ما نمیدونم کجابودي گیربده معمول وظبق کنه نگاهم بیادوباجذبه ازدربیرون

 همه ندرسال به من ظوالني نگاه دنبال بودبه نعمتي چه میفهمیم تازه نداریمش یادیگه میدیدم روازدست

  گفت سرمو پشت انداخت ودستشو سمتم اومد هم بابا رکردپ چشماشونو اشک ونم شدن متوجه

  حودته ي خونه بروتو جان بابا اومدي خوش_

 هرهم.یه واالن نمیدونم خونه اون دختر خودمو من میدونستم همه یعني بود سنگین برام خیلي جمله این

  سوختم ي

 دست براي دلم بود پهن نزمی روي مامان رنگین همیشه سفره رفتیم خونه به واقاجون مامان همراه

 ازین مهه خوردمو ولع با رو شده برشته هاي ازکتلت ویکي.رفتم سفره سمت به ناگاه پرکشید پختش

 جاي دبو شده کوچیکتر سفره نظرم به قدر چه نشستن سفره کنار یکي ویکي شدن متعجب من کار

  میداد نشون خودشو حسابي وعلي امیرعباس خالي

 جرات کس هیچ انگاري دوختن چشم نقطه یه به اخم وبا نشستن دورهم مهه سفره کردن ازجمع بعد

  وغم سکوت بود شده خونه ي همه ونداشت مطلب اصل درباره زدن حرف

 ودب روپرکرده فضا کل بهار صداي فقط میکشید اه دقیقه هرچند میچرخوندومامان تسبیح دائم بابا

  کردوگفت بابا روشوبه امیرمهدي اخرسر

 من.بابا چیکارکنیم ما حاال شده ادم ما واسه بیرون بندازه روازخونه لیلي کرده جرات پسره این_

  نذاشت لیلي سروقتش برم میخواستم

  بگي بهش چي میخواستي_بابا

  فردابرم بدین.اجازه اگه هم حاال.کردي خواهرمنوبیرون کردي غلط بگم_

  میزنم حرف باهاش خودم من نباشه توکاریت_بابا

  اجرا بزاریم مهریشو بریم باید من پدر دارهن زدن حرف_

  وکفت رفت بهش اي غره چشم بابا امیرمهدي حرف بااین

  کنیم خرابش راحتیاي این به میشه مگه زندگیه_

 بزني حرفي همچین میاد دلت چجوري نمیفهمم من بیررن انداخته دونتو یه یکي دختر اون من پدر_

  برگردوندن کردن خواروذلیل شهديم اقا دخترحاج نمیگن میگن چي بازاریا

 امیر ازخرفاي نه من شکسته توقلب میشد خنجر یه انگار حرفشون هر رفت توهم بازاخماش بابا

  بختم بد قدر چه کجامو که بودن فهمونده بهم وضوح به جفتشون انگار بابا نه بودم خوشحال
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 دلم ته همهوبف کنه درکم نمیتونه کس هیچ میکردم احساس بردم پناه کوچیک باغ به گریه با شدمو بلند

 مهه میشدم جدا اگر بشم جدا اینکه ونه.برگردم.میتونستم نه نمیدونستم خودمو تکلیف خودمم.چیه

 ناجور وهزارتاوصله بیرون روانداختن مشهدي اقا دخترحاج که میموند.برام سرشکستگیش

 اهمر بود شده توپول غرق که االح مصطفي اینکه ونه دلشو نه نداشتم.برگشتنم دل اما میچسبوندن

  میداد

 چارهبی اومد کوچیک باغ.به شربت لیوان یه با مامان که بود نگذشته ازنشستنم اي دقیقه چند هنوز

 بهضر براش امیرعباس غم دیگه میدونستم پرازچروک بودودورشماش پیرشده پیر وقت چند تواین

  شکسته ودلش بشه خم.زانوهاش تا بود اخر
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 باتمامو وگرفتم شربت لیوان.کرد نگاه بهم لبخند با هامو شونه روي انداخت گلدارشو یرونوچادرب اومد

  دوختم چشم اسمون وبه بوییدمش وجود

  مامان گرفتست هوا قدر چه_

  پره اسمونم دل انگاري اره_

  نشدم خوشبخت منم مامان دیدي_

  دختر نکن ناشکري_

  مامان نداره معني برام هیچي برددیگه اخودشب منو ودلخوشي زندگي همه رفت که علي_

  کشیدوگفت بلندي اه مامان

  میکرد مخالفت ازدواجت با که میدونست امیرعباس_

  رومیدونست چي_

  میخوري ضربه قدر چه بدي وازدستش برسي بهش اگه اینکه_

 درق چه همممیف نیست که حاال بود شناخته روهم بودعلي شناخته منو امیرعباس میگفت راست مامان

 فتوگ گرفت گرمش تودستاي دستامو مامان میکنه خوباروگلچین خدا انگار بود نگروفهمیده اینده

 بابات منو نیس معلوم بربیاي مشکالتت ازپس باید تو دادي قول علي به همونطورکه لیلي باش قوي_

 چیز ههم شي داج نکن فکر نکنه خراب ایندتو که بگیر تصمیمي االن ازهمین پس باشیم زنده تاکي

 مه تصمیمي هر فکرکن عاقالنه پس مادر بیاد چي سرت نیس معلوم نباشیم که بابات منو نه خوبه

  شه راضي که میکنم صحبت بابابات من بگیري

  

 حصیالتپولوت وقتي کردم فکر من نگفتم بله مصطفي به دلم با ازاولم من مامان چیکارکنم نمیدونم من

 عالقگي وبي مهري بي معني که بودم غرق علي انقدرتوعشق من افيوک داره چي همه یعني داره

 مالي یطشرا فقط زندگي نمیدونستم باشن.عقیده.وهم همشکل زنوشوهرباید نمیدونستم من رونمیفهمیدم

 تمنمیدونس من مامان متفاوتن نیستن اینطوري مردا همه نفهمیدم من که بود خوب انقدر علي وکارنیس

 امید وبهر مصطفي من.بود مصلحتي انتخاب یه مصطفي.باشه خودم شبیه که نمک روانتخاب کسي باید

 ... ولي کردم انتخاب شیم مند عالقه بهم روزي اینکه
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  شدوسرموبوسیدوگفت جمع توچشماش اشک مامان

 خوادب روز یه که وقیح پسرانقدر این نمیدونستیم میکردیم تشویقت نباید هم ما بود ماهم تقصیر_

  ادبی پیش خیرباشه هرچي کن دعا هم حاال ازدواج این به اصرارمیکردیم نباید ماهم هکن توروبیرون

 میومدن خیر نظر به کدوم هیچ جدایي یا سرد زندگي اون به برگشت باشه میتونست چي من خیربراي

  خدابود فقط خبرداشت خیر ازاینده که کسي تنها

 اصرارداشت امیرمهدي.وقت چند تواین نبود ازمصطفي وخبري میگذشت تومشهد ازموندنم دوهفته

 يچ نمیدونستم خودم که منم میشد ومانع میگرفت جلوشو بابا اما رواجرابزاریم ومهریه دادگاه بریم

  سرنوشت دست بودم وسپرده حودم غلط چي درسته

 اونجا بودن انقدر اما میکردم خونه خودمومشغول وتاشب بیدارمیشدم ازخواب ها صبح معمول طبق

 اب مشغول اونروزم نرم بیرون ازاونجا عمر تااخر داشتم دوست که بود بخش لذت برام فضا واون

 دلم يحساب منکه بود پناه اتاقش به راست اومدویه خونه به وناراحت گرفته بابا که بوذم ها گل به دادن

  رفتم اتاق به سرش وپشت.وبستم شیراب سریع منه به مربوط شورمیزدومیدونستم

 فکرش انقدر اما میکرد درمباوردوعوض لباسهاشو اروم اروم بابا شدم درزدمووارد به اي ضربه چند

  نشد حضورم متوجه اصال که بود مشغول

  نباشي خسته باباجون سالم_

  داد جواب گرفته حالت اومدوباهمون بیرون ازفکر تازه من باصداي

  داریم مهمون بگوشب مامانت به برو.دخترم سالم_

  کیه؟_

  شوهرت دهخانوا_

 هب چشمم هم دیگه لحظه یه حتي نمیحواست دلم اصال شد خشک لبام ازروي لبخند حرف این باشنیدن

  سراغم اومدن دوباره چي براي نمیدونم بیفته چشمشون
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 ببرنت دنبالت بیان میخوان_

  

  بیان؟ دادي اجازه بهشون شماهم

  بیان گفتم پشیمونه دیدم که منم روبرگردون لیلي افتادکه وپام دست اومدوبه_

 حودش حرفاي با بابا؟اینا به والتماس افتادن وپا دست وبه مصطفي کرد متعجب منوحسابي بابا حرف

  منودیدوگفت تعجب هم بابا جوردرنمیومد

  گرفته خونه خاطرتواینجا وبه مشهد اوردن.وسایلشونم اینکه مثله_
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 مونه با نمیفهمیدم واقعا بود چي رفتارا اون پس بود کرده اذیتش من دوري یعني نمیشد باورم بازم

 روکلشونس که بود شب نه حدود ساعت نیومدم بیرون پیداشدنشون موقع وتا رفتم اتاق به افکارمشغولم

 باغرورراه هنوزم خانم منیژه شدن ازدروارد مامانش همراه که دیدم حیاط ازپنجره پیداشد

 بهم حالمو دیدنشونم حتي بود توهم هاش رمهسگ همیشه مثله مصطفي اما میرفتوفخرمیفروخت

  مینداخت روزام اون ویاد میریخت

  هانشستم ازصندلي یکي روي بهشون توجه کردموبدون سالم اومدوزیرلب بیرون ازاتاق زور به

 بعد بینهب میخواست حتما میکردم حس نگاهشو وسنگیني برگردوند سمتم به روشو بادیدنم خانم منیژه

 خشیدبب_ کردوگفت بابا سمت به دوباره روشو شدم وارسي خوب ازاینکه بعد یانه مکرد فرقي ازعمل

  سرزندگیشون برگردن جوون دوتا واین کنیم حل شده سوتفاهمي اگه که شدیم مزاحم امشب ما اقا حاج

 من براي اسمشو اونوقت توخونه ندادي راه وضعیت بااون دخترو این شما خانم چیه تفاهم سو_بابا

  سوتفاهم؟ میذاري

 ردمک نگاهش متعجب دروغ بااین( اینکارونکن گفتم بهش منکه کرد بچگي پسرمن اقا حاج_منیژه

  خورد شکري یه بود دیده بچه داغ بود عصباني)داد ادامه عادي وخیلي
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 خورده زخم ندادم دونمو یه یکي دختر من محترم خانم خورده شکر بیشترازاشتهاش شما پسر

  شما کردین وصلت اي خانواده چه با رفته یادتون اینکه مثله ریمبگ تحویل ومریض

 فتگ مصطفي وبعدروبه دوخت من به اول پرازنفرتشو نگاه میشد منفجر داشت ازدرون که.خانم منیژه

 پاشو خودت دیگه کنه بارمون درشت داره حق اقا حاج خب نکن روي زیاده.گفتم هزارباربهت بیا_

) کردوگفت بابا روبه دوباره( شدي عوض که بفهمه اقا حاج بزار هبخوا معذرت اززنت همه.حلو

 ونخیالت اینجوري پاییني کوچه همین گرفتبم خونه مشهد اومدیم جون لیلي خاطر به ما اقا حاج.تازه

 . نمیبریمش تهرانم دیگه راحته

 ذابع بدون که حرفاروبشنوه این داشت دوست خیلي میدونم انداخت پایین کردوسرشو سکوت بابا

  باشم ااین کنارمامان داشتنم دوست فقط نمیکرد فرق نبودنم یا بودن که منم براي کنه راهي منو وجدان

 خوادمی نمیدونستم.اومد من سمت به شدوباتردید بلند توصندلیش شدن جا جابه ازکلي بعد مصطفي

 سمت به هينگا دوباره مصطفي والعمل عکس ومنتظر بودن دوخته چشم ما به همه فقط چیکارکنه

  وگفت زانوزد من جلوي زمین انداختوروي ومادرش جمع

  توبرگرد فقط شه درست چي همه میدم قول خونه برگرد بیا میخوام معذرت من لیلي_

 نماما سمت به نگاهم میگه چي نمیفهمیدم انگار.قبل روزاي مثله درست نداشت مفهومي برام حرفاش

 ثابت مصطفي چهره روي دوباره چرخید میکردن گاهرون صحنه این خوشحالي با داشتن که اینا

 بودم وختهس ي مهره.یه انگاروافعا نبود تووجودم حسي یا نمیتپید دلم اصال بایدبگم چي موندنمیدونستم

  رفتوگفت بابا سمت به منودید سکوت که مصطفي

 میدم ولق ببریمش دبزاری.میکنم التماس جده کنده ازقلبم.تیکه یه انگار.رفته ازوقتي خدا.به اقا حاج_

  ببرمش بدین اجازه فقط کنم فراهم بخواد هرچي
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  وگفت انداخت من به نگاهي بابا

  وتو میدونم من بیاري ابروش به خم دیگه دفعه یه اگه ولي خب.خیله_

  نشست سرجاش ودوباره باباروبوسید شدودست خم مصطفي
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 نگرفتم قشوطال االن تا میبینین اگرم هستم دخترم پشت من گفتم پسرتونم به حجتاموکردم اتمام من_بابا

 قاا اما اشتباهشو فهمید هم مصطفي خداروشکر جایزالخطاست انسان داشتم اعتقاد اینکه براي فقط

 دختر ینا ابروي.به خم ببینم بعد دفعه داري فرصتي چنین که باره اخرین این که بدون خوب مصطفي

  وتو دونممی من گفتي پایینتربهش ازگل با اومده

  چشم اقا حاج چشم_

  گفت اب لیوان یه ي سره یه خوردن از بعد میخورد خونشو خون حسابي که خانم منیژه

 هک توخونه چیدیم خودتم جهیزیه بروحاضرشد شماهم جون لیلي کنیم زحمت رفع بدین اجازه اگه_

  اقاببریمت حاج اجازه با باشه راحت خیالت

 خونه به برگردم زودي اون به نمیخواست دلم اصال نشستم يصندل نکردموروي توجه حرفاش به

 بود سخت برام هم سردي اون به زندگي تحمل اما نیس خانم اژمنیژه خبري ایندفعه میدونستم بااینکه

  گفت خانم منیژه روبه نمیدم نشون العملي عکس دید که بابا

  برنشمی دنبالشونو میان فردا مصطفي اقا ایشاال میمونه اینجا لیلي_

 منمیدونست بردم پناه میکردم ترکش باید دوباره که اتاقم به اونا ازرفتن وبعد کردم روشکر خدا

 نیاموند ورفتن شده خشک مصطفي مثله منم تووجود احساسات.میدونستم فقظ ناراحت یا خوشحالم

  نداره برام فرقي

 یداپ ومفهموني معنا برات زندگي چیز هیچ بعد به جایي ازیه.که میگیره سخت ادم.به دنیا انقذر گاهي

  ونفرت عشق مرز مثله درست مو تار یه اندازه میشه وشادیت.غم بین ومرز نمیکنه

 طفيمص مثله بایکي ناموفق وازدواج میپرستیدمش.که وبرادري علي.زندگیم عشق دادن باازدست منم

  نداره فرقي راشب ونوربخوره بدن بهش اب قدرم هرچه که بودم شده خشک گیاهي یه مثله درست

 سنگینش وفضاي ماشین اون دوباره سراغمو اومد وشیریني گل با مصظفي وقت اول صبح فردا

  داشت فرق خودمون خونه با کوچه یه درست که کرد جدیدي خونه منوراهي

 ازانتخابش نداشت تهرانمون خونه به شباهتي بودوهیچ متر صد حدودا مصظفي اي اجاره جدید خونه

  تمسخرگفتم شدموبا متعجب بودم تهران که مانيز مثله درست

  شدي؟ برشکست_

  گفت تفاوت بي لحني وبا انداخت من ي طلبکارانه ي چهره به نگاهي

  باش خوشحال اره_
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  چي یعني_

  باال؟ برو شد؟حاال راحت خیالت گذاشتن کاله سرم رفت داروندارم اینکه یعني_

 زدمو بهش محکمي ي ضربه کیفم دراومدوبا موبودحرص شده پیداش دوباره همین خاطر به پس

  زد داد که برم خونه طرف به خواستم

 تنیس که منم مامان اینا مامانت نزدیک مشهد مستقل رونمیخواي؟خونه زندگي تواین میري؟مگه کجا_

 برگرد ندارم بهت کاري میام سرکار میرم منم بدتره برات بري برگرد نشو دیوونه هم جون به بیفتین

  لیلي

  

  وگفتم.برگشتم سمتش به حرص باهمون

  هان؟ خورده دماغت به پول بازبوي کردي خیال ایندفعه_

 القط اگه نکن عقلي بي وسطه ابرومون پاي برگردي که بهتره فقط باباتو پول نه تورومیخوام نه_

  زندگیتوکن برگرد پس من توبازارپشت اعتباري وبي.توئه پشت حرف هژارتا بگیري

 وارد گریه وبا کردم حس وجودم عمق تا زهرشو ز مزه که تلخ انقدر.تلخ اما بود تدرس حرفاش

 کيی یکي ها کارگر بودو پرکرده من ي جهیزیه اسبابش تک تک که اي خونه شدم جدیدم بخت خونه

  میخوند برامون باد مبارک بادا بادا اهنگ برامون زیرلب ویکیشون اونارومیچیدن بادقت

  کنیم زندگي قراره هم کنار امیدوهدفي چه وبا هستیم ودومادي عروسجور چه ما نمیدونست

 هم مصطفي بردموخوابیدم پناه اتاق به مصظفي به توجه بدون ازوسایل تکه اخرین شدن چیده بعداز

  درازکشید من به توجه بي دیگه اي گوشه یه کارگرا پول کردن ازحساب بعد

 همش بود شده من زندگي بود شده تلخ طنز یه به تبدیل من زندگي گژفت خندم خودم ازشرایط

  ووفاداري مهرومحبت مشترک اززندگي تصورم همیشه تونوجووني یادمه نگري واینده مصلحت
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 من بود بفیه مصلحت میداشت ونگه میساخت منو زندگي که چیزي تنها االن اما بود ولذت

  پول خاظر به خاطرپدرومادرمصطفي.به

  ودب وگنگ نامفهوم برام اینا ي همه. دیگه چیز هیچ ونه امید نه عشق نه ودمب شده مصلحت تسلیم من

  

 که کاري تنها اومد اونجا به جدیدمون ووضعیت خونه دیدن براي بابا روز همون عصر

 روي به هم مصطفي بود خودم دادن نشون خوشحال بدم انجام خیالش شدن راحت براي.میتونستم

 ازراحت بعد ما حال بادیدن باباهم وعادیه خوب چیز انگارهمه که رفتارمیکرد نیاوردوطوري خودش

 به دوباره مگرفت تصمیم بودیم برگشته مشهد به که حاال.وتنهاشدیم برگشت خونه.به دوباره خیالش شدن

 قضیه نای با مشکلي که وگفت کردم صحبت هم مصطفي با شم کار مشغول واونجا برگردم بیمارستان

 بیمارستان به راست یه روز اون فرداي گذاشت احترام من عقیده به ارب اولین وبراي نداره
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 داشتن جنگ قبل با فرقي واصال بود شیمیایي وجانبازاي جنگي پرازمجروح هنوزم بیماژستان.رفتم

  شدم کار مشغول روز شدواژهمون استقبال ازاومدنم خیلي همینم خاطر به

  شده ازقبل بهتر خیلي خیلي ضامواو حال بودم برگشته مشهد به خداروشکرازوقتي

 این سنشوح ونداشتم بدبختیام به کردن فکر حال شب که میکرد ام خسته انقدر بودوکارتوبیمارستان

  روز کردن وشب شب کردن روز بود شده زندگیم که بود

 نای اما سردرنمیاوردم اصال ازکاراش میداد گیر من به بودوکمتر بیرون تاشب ازصبح هم مصطفي

 تياهمی من براي ازرفتاراش کدوم هیچ اما داشت غذا به اشتها میشدوندرتا وپکر پریشون خیلي اواخر

  بودم ترشده سرد برابر صد بودم کرده تحقیرم اونطوري وازوقتي نداشت

 به يدختر با بیمارستان توي اینکه بودمخصوقا وعلي امیرعباس وخاک بیمارستان روحم میکن تنها

 از عیال میگذروندم اون وکنار بیکاریم مواقع واکثر بودم شده اشنا بود ها ضازمری یکي که لعیا اسم

 اب که بود ومقاوم کشیده سختي انقدر.بودن شده مفقود وبرادرش وپدرش داده وازدست مادرش بچگي

  میداد دلداري منو همیشگیش صبر با واونم میگفتم براش هام ازغصه راحت حیال

 تخت وير لعیا بزنم اتاقش به سري گرفتم تصمیم شیفتم شدن تموم از بودوبعد کرده هواشو دلم بازم

 تمگذاش هاش شونه وروي دستم نزدیکشو میخوردرفتم تکون هاش شونه بودو درازکشیده من به پشت

  دوخت بهم پرازاشکشو وچشماي برگشت سمتم.به دستم تماس با

  

 ! نبود بازم_لعیا

  میکنن اعالم اسمشو شب فردا حتما نباش ناراحت_

  پرستار خانم میشنیدم اسمشو بودن اسیر اگه سراغشون رفته سرخ صلیب میگن_

 وخیالفکر کمتر.ها بده قلبت براي استرسا این اما نگراني میدونم خدا به میکنم درکت.بگم؟منم چي_

  میگم بهت شنیدم اسمشونو هروقت من به.بده رادیوتم این کن

  ومچموگرفتپرید ازجا بردم رادیو سمته دستموکهبه

  میمیرم من نباشه این پرستار خانم نه_

 بباد االن توروداره فقط که باش پیرت ي.عمه اون فکر دختر میبري ازبین خودتو اینجوري اخه_

  روسرش رومیذاره اینجا بازرادیودستته ببینه

  میدم جوابشو من خانم.نداره اشکال_

  

  بیاري فشار بهش انقدر هک ترازاونیه توضعیف قلب اون خوب دختر صورت درهر

 ان دهزن مردن کجان نیس معلوم اونم که وداشتم وداداشم بابام فقط دنیا پرستارازدار خانم چیکارکنم_

  مصداشونوبشنو که میجوشه سیروسرکه مثله دلم گفتن کردنواسمشونو مصاحبه بااسیرا ازوقتي
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 صبورمن سنگ همیشه توکه اما همسرشهید هم شهیدم حواهر هم خودم من عزیزم میگي چي میدونم_

  میشه پیداشون ایشاال کن خدا.به توکل باشي ضعیف انقدر نیس درست بودي

 حرفام الک دیدم که منم چرخوند وپیچشو گرفت تودست ورادیوشو دادودوباره تحویلم تلخي لبخند لعیا

 حال حالم تمرونداش خونه به رفتن حوصله اصال اومدم بیرون وازاتاق دادم تکون سري تاثیره بي

 هی همین براي کنه خرابش مصطفي واخمهاي خونه فضاي اشتم ن دوست عنوان هیچ به که بود خوبي

  رفتم مامان دیدن وبه خریدم کیلوشیریني

  گفتم صورتش ازبوسیدن بعد سمتشو دویدم بود لباس بافتن مشغول توحیاط مامان

  چطوره گلم مامان سالم_

  وشکر؟خدار خوبه حالت شده چي به به_

  سربزنم یه اینجا بیام قبلش گفتم نداشتم رو خونه حوصله نشده چیزي_

  باشین اینجا شام بیاد شوهرت بزن زنگ خب_

  کن ولش براتون میکنه وتخم اخم اینجا میاد جان مامان نه_

  درنیاد صداش خونه برو پس،زودتر_

  ببینمتونا اومدم دودقیقه مامان واي_

 حق خب اونجاست وروزت شب بیمارستان تواون رفتي ازوقتي اي يفرار ازخونه توچرا اخه_

  بزنه حرف.داره

  داره زن رفته یادش اصال که گرمه سرش خودش انقدر نداره حق هیچم_

 فرار جاي هب.زندگیته دختر_ گفت میپیچید تند تند بافتنیجو نخ ي میله که شدودرحالي عصبي مامان

  میده جواب کن محبت بهش بسازش برو

 کردم اشتیاه من چیه میدونید اصال بیارم ازکجا رو نباشه که محبتي محبت کدوم جان مامان اخه_

  خداحافظ فعل بیمارستان همون برمیگردم اومدم

  دررفتم سمت به غصبانیت با باشم مامان جواب منتظر اینکه وبذون بلندشدم ازحام

 میدمنمیفه من بسوزه داره نگه بسازه وزندگیش داشتن توقع اززن همه انگار نمیکرد ذرک منو هیچکس

 شقع چجوري،باید شکسته احتراما نیس محبت که اي توزندگي اینکه یا چیکارست پس مرد وسط این

 هن دورکرد منو مزاجیش وتند باسردي که بود مصطفي این بودم کرده تالشم اول روزاي منکه ورزید

  من

  برگشتم بیمارستان به دوباره هواروشنه دیدم ووقتي انداختم اسمون به نگاهي افکاردرهم باهمین

  

 غرق خودشونو همه نمیکرد درکم هم مامان حتي که داشتم تنهایي احساس انقدر که بود سخت خیلي

 مامانم میدونستم نداشت وقهرواشتي دعوا ي حوصله کس وهیچ بودن کرده زندگیشون روزمرگیو

 منوازخودش ژندگیم دوباره خوردن بهم زترسوا ونداره کاري هیچ حوصله رفته امیرعباس ازوقتي
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 ومحکوم بقیه خواهي اسیرمصلحت د بو شده فقط که داشت گناهي چه من دل وسط این اما میکنه طرد

 ) رمانه حمله ازاین برگرفته کاور عکس(نبود بینمون محبتي هیچ که باکسي زندگي ادامه به

ّ    به وحودم روپوشم پوشیدن از وبعد رفتم لباس تعویض اتاق به راست یه رسیدم که بیمارستان به

  شدم دستش سرم زدن مشغول وعصبانیت استرس با و رسوندم مریض اولین

  کردوگفت نگاه من عصبي حرکات به تعجب با بود مریض باالسر که متخصص دکتر

  نیستا؟ خوب حالتون شما مشهدي خانم_

  دکتر خوبم_

  چیکارمیکني اینجا شده تموم که شیفتتم نیستي خوب که معلومه_

  برم نیومد دلم خب دکتر مگه داره اشکال_

  بیمارکردوگفت دست به اي دکتراشاره

 براش نم کن استراحت برو داره اشکال نمیکني وپیدا ورگ میکني وتودستش بارسوزن بیست وقتي_

  میزنم

 وکارممت اگر رفتم بیرون وازاتاق انداختم دکترنگاهي بیماروبعد ي بادکرده دست به اول باشرمندگي

 بازهم دورشدم مریض ازاتاق سنگین قدمهاي با بود ساخته دیگه کارم میکردم دقتي بي زندگیم مثله هم

  تنگه ونفسش میریزه اشک باز ودیدم رسوندم اتاقش به خودمو فورا میومد رادیو صداي راهرو ازته

  کردم وپرت گرفتم رادیوروازش باعصبانیت

  بمیري باید حتما نمیفهمي؟؟نه ناکه خطر برا گفتم ؟بهت یکنيم گریه چرا شدي دیوونه_

 انقدر وختس براش حسابي دلم انداخت تواغوشم بیشترشدوخودشو لغیا گریه که گفتم کلماتوطوري این

 ادمد پس وبهش برداشتم زمین ازروي دوباره رادیورو چیکارمیکنم نمیفهمیدم خودمم که بودم عصبي

  گذاشتم صورتش روي اکسیژنو ماسک وابهبخ میکردم کمک که ودرحالي

  نبود خوب حالم زدم داد سرت ببخشید بیا_

 حسن اینجانب سالم( شد رادیوبلند خوندوصداي چر پیچشو دوباره کنان هق وهق رادیوروگرفت

  نبود ازاسما کدوم هیچ بین پدووبرادرش اسم میگفت راست)هستم محمدي سعید خدا نام به...عبدي
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  تمهس زمان علي خدا نام به(کرد کوب میخ درجا منو صدایي.که دررفتم سمت حابلندشدموبهناگزیراز

 ......) 

  

  زمان علي...زمان علي...زمان علي
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 نمیشد باورم بود خودش اسم بود خودش لحن بود خودش صداي پیچید هزاربارتوگوشم اسم این

 زمان علي تا چند مگه.چرا شنیدم وازرادیو اسم این چرا نمیفهمبدم میگذره چي دورم بفهممم نمیتونستم

  کنن معرفي خودشونو اینطوري که داشتیم علي چندتا مگه بودن علي همصداي که داشتیم

 شدنمی من حال بودومتوجه دوخته رادیوچشم به ناامیدانه پرازاشک چشمایي با لعیا سمت به برگشتم

 ودب شده تموم قسمت اون بود شده تموم اما باالبردم تااخر وصداشو کشیدم رادیوروازش سمتشو دویدم

 یشدمم مظمئن باردیگه یه تا میخریدم عالمو رادیوهاي تمام میخواست دلم رفتم در سمت به کالفگي با

 نمک اشتباه بود محال رومیشناختم علي صداي من بودم مطمئن من نه اما میشنیدم اسمشو باردیگه یه تا

  بود محال

 نبود خبري نمیشدو پخش اما کردم روشنش دستپاچگي با رادیوداشت ذیرشمپ قسمت دویدم راهرو ته تا

 بشم مظمین میخواستم فقط میکودم سوال ازهمه ها دیوونه عین ازهمه رفتم ذوم ي طبقه به دوباره

 )  وشنیدین؟ اسم این شما چي شما اقا...زمانوشنیدین؟ علي اسم شما خانم( پرسیدم میشدمي رد ازهرکي

 کيچادرمش با قدبلندي زن لعیا تواتاق وررفتم پایین اومدم دوباره بود نه بعضي هار جوابا بعضي

 . دوخت پرازاشکشوبهم چشماي سمتمو دربرگشت بابازشدن بود ایستاده اونجا

  بود؟؟؟ خودش فاظمه؛_

  زمین روي شدوافتادم سست پاهام.داد تکون مثبت ي نشانه به سرشو

  

 ********* 

  

  1369_مشهد_چهارم فصل
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 جوري.چه من اخه میکردن.درکم کم یه کاش مامانه میدونستم.بود خورده بارزنگ.بیشترازده تلفن

 گاهن با که بود فاطمه فقط نمیفهمید منو حال کس هیچ.میکردم شرکت مراسمي همیچین.وتویه میومدم

 شسرزن یا بود مترح توش یا که ها نگاه ي ازبقیه امان مبکنه درکم که میغهموند بهم دارش معني هاي

 خائنم تنمیگف وفام بي میگفتن بودم خورده که ازتهمتایي امان بودم.شنیده سرم پشت که ازحرفایي امان

 نمیکوبید سینه به دست من واسه اومد که علي شهادت خبر که همونایي درست ظلبم تنوع میگفتن

  بره.اهر مجرد نداره خوبیت.شدوبیوه بیوه مردم دختر واي اي که میریختن واشک

 لندشدموب میترکید داشت مخم دیگه بلندشد تلفن بازصداي نمیکرد ولم اینام حرفاي بود کم خودم دل داغ

  روبرداشتم گوشي اکراه با

  برنمیداري چرا فاطمم...لیلي...الو_

  مامانه فکرکردم خدا.به تویي اا_

  جوابشوبدي نمیخواستي چرا خب_

  یانه میام پرسهب میخواست حتما دیگه امروز خاطر به_
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  کردوگفت سکوت اي دقیقه چند

 . یانه بیاي بخوام ازت باید نمیفهمم منم واال_

 میکنه وجمع مردم حرف کي بیفته اتفاقي واونجا بیام اگه کردم ازدواج من نمیدونه هنوز که اون_

  برام تنهایي چیز بهترین فاطمه خرابه خیلي حالم نیس درست اومدم اصال

  نگرانتم من بیرون ازخونه نبز حداقل باشه_

  خودت براي کني روخراب روزي همچین یه نباید عزیزم نباش نگران_

 ازحدقه داشت چشمام میکردوانگار درد شدت به سرم روگذاشتم وگوشي کردم خداحافظي ازفاطمه

 وخودم میجوشیدوحال سیروسرکه.مثله دلم.رفتم اتاق وبه خوردم مسکن ویه شدم بلند میزد بیرون

 وازدواج بودم مونده منتظر اگه نبود من سهم دیگه که اي علي اما برمیگشت داشت علي یفهمیدمنم

 ......  االن اما میشد زندگیم روز بهترین شاید نمیکردم

 دلم خیلي میکردم پاکشون ازصبح.که بود بارهزاوم براي این سرخورد هام گونه روي اشکهایم

  اما کنهب اتفاقو این تحمل که نداشت کشش انقدرراهم من لد دیه باشم تفاوت بي میتونستم میخواست
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 رو ملهج این نداره ربطي من به بگم میتونستم چجوري میشدم موفق کمتر میکردم بیشتر،سعي هرچي

 تمام اب که کسي برمیگرده توداره علي میگفت میپرسیدم که ازدلم... من دل نه میگفت وشرع قانون

  اي نفردیگه یه توزن کن بروتوبه... استغفرهللا بگو لیلي واي..... پرستیش مي وجود

 بي دل بزنم گول نمیتونستم که خودمو نبود شیطون این اما...تووجودت اومده شیطون...وتوفکره

 مارو تانمیدیدمش ازدور شده حتي میدیدمش باید..... میشد ازجاکنده دیدنش براي داشت شدم صاحاب

 وجدانم بازصداي...روزي یه واون من باشه هرچي میگذره يچ من تودل چه مردم به نمیگرفتم

 وزهور نمازمیخوني خیرسرت کني فکر کسي به شدي مصطفي عقد وقتي میکني توغلط بلندشد

 .. ؟؟!میگیري

  

 باید میدیدمش باید من.چیه حکمش عاشق دل ننوشته دین جاي داره؟؟هیج نمازوروزه به ربطي چه

 يزیرعل وسربه نمکي ي چهره یاد میریخت بهم حالمو بدجور بو این که واي شد بلند اسفند بوي....

 جزکردنه جز درحال که اسفندي بابوي اونم... میکنه سالم میادواروم ظرف به سنگین باقدمهاي که

 غلغله شونخون جلوي انداختم بیرون به نگاهي وازپنجره شدم بلند میشد بیشتروبیشتر بو. وتودستشه

 اشک دنبالش رفته کنندگان استقبال جز هم امیرمهدي میدونستم بودن نرسیده هنوز اما ازجمعیت بود

  سرکاربودوحال مصطفي خداروشکر شدم وساکت زدم خودم به نهیبي بازدوباره...... منم

 شیدهک ما ي پنجره تادم حتي رنگي چراغهاي کردم خم بیرون به ازپنجره بیشتر سرمو.وروزمونمیدید

 گرفت بدجوري دلم...بود ممنوع من براي چي همه از بردن لذت میشداما وخاموش وروشن بودن شده

 مشکیمو کمدوچادر ظرف رفتم... لرزوند دلمو خراشش گوش صداي... روبستم پنجره حرص وبا

 فتناشگ لیلي صداي هنوز میگه چي دلم ببینم میخواستم فقظ کنم فکر نمیخواستم دیگه سرکرردم

  چجوري باشم فاوتت بي میتونستم چجوري بود توگوشم
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 کسي خداروشکر گفتم زیرلب..نبود کوچه تو کسي خداروشکر روبازکردم خونه درب ترس با

 ) میالن میگن کوچه به مشهدي درزبان( نیس تومیالن

 يا دقیقه میکردچند خودنمایي امیرعباس تصویربزرگ سرکوچه افتادم راه به علي ي خونه طرف به

 یربرقت پشت برگردوندمو روموازش... میکنه سرزنشم قبلنا مثله کردم حس کردم نگاه وبهش وایسادم

 جلوي هم وبهار وزهره مامان حتي بود وامد پرازرفت خونشون. کردم مخفي خودمون کنارکوچه

 که بودن کرده حس انگار میکردن نگاه پشتي کوچه به هرازگاهي وهردوشون بودن وایساده منتظر

  شونم روي سرزد شدوازپشت نزدیک بهم خانمي بودم رمنتظ که همینطوري. بشه پیدام ممکنه
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  ؟؟ بیاد قراره.ازاده خانم ببخشید_

 ي بله برگردم اینکه بدون منونمیشناسه که بو معلوم ازسوالش اما بودم شده درجامیخکوب ازترس

  فکرمیکردن همه خانمه پسرزهرا اره：گفت اولي خانم همین شدوبه دیگري،نزدیک زن گفتم یواشي

 زود امادختره بوذن ومجنون لیلي مثله که داشت نامزدم بیچاره وبرگشته بوده زنده اما شده هیدش

  رفت شوهرکرد

  خندیدوگفت اول زن

  بوده خودش فکر به نبوده لیلي دیگه که شوهرکرده انقدرزود اگه_

  زد حرف نمیشه مردم پشت واال نمیدونم_

 توقف اما بگم دربیاد ازدهنم وهرچي برگردم میخواست دلم میخورد خونمو خون هرحرفشون با

  بازداشت منوازهرکاري خانم زهرا ي خونه جلوي امیرمهدي ماشین

  

 اونجا ادم انقدر اما ببینم بهتر بتونم تا ایستادم پاهام پنجه روي کالفه برد هجوم ماشین سمت به جمعیت

 وهیاهوي میانداختن ماشین طرف.به مردم که بود گل شاخ دونه دونه میشد دیدم مانع که بود ایستاده

 زدن سرخ چشمایي با اومدن بیرون جمعیت ازمیون تازه که هم وزهره مامان دربود جلوي زیادي

 میدویدم اونجا تا نفس.یه داشتم دوست میشد ازجاکنده داشت دلم...روي،زمین نشستن زیرگریه

 که ودیدم ویوسف مهديامیر خوشحال ي چهره شد بلندوبلندوتر ودست صلوات صداي ومیدیدمش

 ودود گالب عطر جا همه. ... وتیزترکردم چشمام... وبازکردن عقب ودرب شدن پیاده ازماشین هردو

 یدهسرتراش....سفید پیرهن... میشد ازدوردیده باقدبلندش همیشه مثله دیدمش ازدور....پیچید اسفند

 سال7 ترشده شکسته میدیم وضوح هب بود کرده فرق قدر چه. ...... اسرا همه مثله پهن هاي باسیبیل

 علي...علي( کردم صداش دلم توي اروم... ترکردم نزدیک خودمو کم یه....نبود شوخي اسارت

 کرد نگاه باکنجکاوي چپشو وسمت برگشت بود دلموشنیده فهمیدوصداي اونم انگاري...)...جان

 بودنمو عطر من مثله درست میدونستم بود من دنبال هنوزم اون اما گرفتم صورتم روي کامل چادرمو

 .  کرد حس

 روهم علي احتماال میشدن خونه وارد هم پشت داشتن همه دیدموگرفت جلوي.دوباره جمعیت هجوم

  میکرد اینطوري من با چرادنیا... ومیدیدمش بوذم اونجا ساعتها میحواست قدردلم چه بودن برده
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 اتفاق وصالي نباید همیشه چرا یکشیدنم انقدرسختي واقعي عاشقاي باید همیشه چرا...چرا

  بود نگاه لحظه یه فقط عشق همه ازون من میشدوسهم خون باید لیلي مثله من دل چرا...میفتاد

  چیکارمیکني اینجا.._

 مثله شماشچ برگشتم سمتش وبه خدا یا گفتم زرلب رفت فرو توتنم میخ مثله سرم پشت صداي شنیدن

  نزدم وحرف پایین سرموانداختم نداشتم براش یحيتوض هیچ... وپرازغضب جدي همبشه

  گفت کردواروم احاطه بازوم دور محکم دستشو

 يقدرب چه بفهمن محلتون کل دادبزنم یه میخواي!نمیکشي هان؟؟خجالت کرده پندوستان یاد فیلت_

  یاال گمشوخونه...بروخونه بیفت هان؟؟راه ابرویي

 الدنب هم مصطفي هیچي نداشتم ازخودم دفاعي هیچ تمیگف راست داد هولم جلو به دستشو حرکت با

  داریم داستان بعد به ازین داره این که اي کینه با میدونستم بود دعوا انداختن راه براي بهونه

 ویهشد بلند نداشتم توچشماشو کردن نگاه جرات. سردروبست تووپشت داد هولم دروبازکردودوباره.

  زدوگفت توگشم محکم سیلي

 قلوه میدادي دل اون به چجوري که میکنم نگات دارم دوساعته نکردم ابروت بي ياورد شانس_

  میرسم نوقعش به اونم حساب میگرفتي

  

 ازم که نداره دوستم انقدرهاهم میدونستم.میزد حرف وباخودش میرفت راه هم اتاقوپشت وعرض طول

 وهیچ میدادم حق شوهربهش یه عنوان به بود هرچي اما پره دلش اي دیگه ازجاي وبازم بشه عصبي

  نمیکردم ازخودم دفاعي

 داشتم ازسردرد که منم نیومد تاشب بیرونو زد ازخونه وخودش من به دادن فحش ازکلي اخربعد

  خوردموخوابیدم ومسکن ارامبخش هم پشت میمودم

 نبود بودوخونه رفته زود صبح روز هر معمول ظبق مصطفي پروندم ازجا تلفن صداي بازم صبح

 وشيوگ رفتم تارمیدیدمش هنوزم که تلفن سمت به اروم اروم رفت گیج بدجوري سرم شدم بلند مازجا

 انشوپرازهیج صداي داشتم معرفتي با این به دوست یه که بود قدرخوب چه بود فاطمه بازم روبرداشتم

  رهاکردوگفت توگوشم

  بهتره خوبي؟حالت لیلي سالم_

  )شدوگفت ناراحتیم متوجه هم فاطمه کردم وسکوت مگفت بغض اینوبا( روشن چشمت خوبم سالم_

 دهب حالش اونم که بگم زدم زنگ همینوبگم زدم زنگ فقط نخوابید چیزوفهمیدوتاصبح همه دیشب_

  بدترازتو خیلي

 پایینمو همولب روي گذاشتم چشمامواروم میسوزوند استخونمو مغز تا حرفاش زیرگریه زد فاطمه

  شدم والل بزنم حرف نمیتونستم میترکید داشت غضمب اومد خون که گازگرفتم طوري

  يبر مجبوژشدي که گفتم روگفتم چي همه بهش من اما شد خون اونم دل بامنه؟؟میگم گوشت لیلي_
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 امید به فقظ علي بیچاره... میکنه گالب توبودوپرازبوي اسم به.که قبري اون هنوزم لیلي که گفتم..

  لیلي غونهدا خیلي اونم بود اورذه توطاقت دیدن

 هقو روگذاشتم گوشي خداحافظي بدون عمیقتروبدترمیکرد منو دل زخم حرفش هر نداشتم تحمل دیگه

 عقدي زن که مني اره بکشم خودمو میخواست دلم..... کردم پرت بودو دستم جلوي هرچي کنان هق

 اشپزخونه اقويچ.... باید میکشتم خودمو باید من بود مردن حقم دیگه حا یه دلم بودم اي دیگه مرد

 چاقورواروم تمومه کارم حتما مصطفي تااومدن مبدونستم گرفتم دستم رگ طرف وبه روبرداشتم

 یه دمفهمی وگرفت تنم تمام بدي سوزش بیارم رویادم علي ي چهره کردم سعي وفقظ روي،رگم گذاشتم

 میکردم روخالص ليع خودمو بابد بیشتر باجرات فشارمیدادم بیشترباید اما ببرم تونستم ازدستمو کم

 پیش.میرفتم نمیخورد غصه باباهم میشد راحت هم مصطفي میشدیم راحت جفتمون من بامردن

  چشم جلوي اومد علي ي چهره بازم چاقوروبیشترفشردم میشدم راحت نامرد دنیاي ازین امیرعباسم

  ودسفیدوپرنورب.اش نمازمیخوندوچهره داشت.....وپرازنور.نماز درحال دفعه این اما...

  هللا الي اله ال اشهدان

 يبرا پرکشید دلم میگفت اذان مسجد گوي ازبلند که رومیشندیم علي صداي چشماموبازکردم اروم

  وبستم ودستم زمین روي چاقوروگذاشتم بودم شده اروم صدا اون شنیدن

  اکبر هللا اکبر هللا

  شدم نماز ي واماده برداشتم نمازمو چادر میکردم تکرار صداش با
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 عشرو وباانگشتام شدم بلند ودوباره گذاشتم مهر سرموروي اروم بود مصطفي درچرخید توي کلید

  گفتن تسبیحات کردم

  سریخچال شدورفت رد ازجلوم تفاوت بي خیلي

  میکني غلطي چه شب تا ازصبح پس نداریم ناهار که بازم_

 نم که نمیذاره خرجي.وقته چند که بود رفته انگاریادش بیرون رفت کوبیدوازخونه وبهم دریخچال

  بکنم خریدي

 رمازی خواب ق،ص تاثیرات هنوزم بااینکه حاضرشدم بیمارستان به رفتن وبراي زدم تلخي لبخند

 ومحیط میکرد دیوونه منو بیشتر هم خونه توخونه موندن اما داشتم بودوسرگیجه نپریده

  میدادم بیمارستانوترجیح

  بود گوسفندا ي شده ریخته فندوخوناس ودود پرازچراغ کوچه هنوزم

 تشهر تونجابت که مشهدي لیلي من کوچیک بودومن شده قدربزرگ چه علي باشکوهي استقبال چه

  نبود اززندگي من سهم کدوم هیچ اینا میشد تحقیر اینجوري شوهرش جلوي باید بود وخاص عام

  ازهرروزبودم تر خسته رسیدم که بیمارستان به
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 هم عیال ازوقتي سراغم اومد لعنتي سردرد بازاین میزنشستم وپشت استراحت واتاقت رفتم راست یه

 ودب توخواب تنها میخواست خواب دلم فقظ انگار نداشتم توبیمارستانم موندن طاقت بود شده مرخص

  میشدم واروم میبردم ازیاد چیزو همه که

 هب اونم کردم گریه تاتونستم ششنواغو شدو دگرگون حالم بادیدنش اومد هم بازشدوفاطمه اتاق درب

 مامیرعباس اگه که میکرد تصور انگارباخودش میریخت بودواشک ناراحت باشه خوشحال اینکه جاي

 رقف مصطفي با خیلي یوسف چون نه شایدم البته باشه داشته منو حال میتونست اون برمیگشت

 فاطمه شدیم خیره زمین هوب وهردونشستبم اومدم بیرون ازاغوشش شدنم اروم بعد باالخره.داشت

 حبتص بشنوم ازعلي نمیخواست دلم گذاشتم لباش روي دستمو بزنه حرفي خواست بلندکردوتا سرشو

  گفتم بهش همین براي میکرد دگرگون حالمو ازعلي

  نزن حرف میشه خون بیشتر تودلم ي هرکلمه با من نزن حرف فاطمه نزن حرف_

  

 طرف بلندشدوبه ازجا دادو تکون مثبت عالمت به شوسرخوردوسر هاش گونه روي اروم اشکهاش

 ونجاا برمیگردم پروازداریم فردا_ منوگفت سمت برگشت باتردید دوبار شدن ازخارج ؛قبل رفت در

  لیلي باش خودت مواظب

  ورفت گذاشتم هم روي حرفش تایید معني به چشمامو

 کيی اتاق به.کنه ارومم یتونستم بهتر مریضا با زدن حرف رفتم بیمارستان راهرو به شدمو بلند

 لحن با قران خوندن مشغول همیشه معمول طبق رفتم بابارمضون اسم به جنگي مسن ازمجروحاي

 رداشتب استکانیشو ته عینک شدواروم حضورم متوجه شه تموم خوندش تا موندم منتظر بود شیرینش

  زد ولبخند

  پریده رنگت بابا؟چرا پریشوني_

  بارمضونبا دنیائه این ازدست_

 این رايب حافظ حضرت ببینم بذار_ برداشت کناردستشو حافظ کتاب دادو تحویلم مهربونشو لبخند

  میگه چي بهت پریدت رنگ

  بازکرد حافظشو کتاب اروم

  مپرس که ام کشیده عشقي درد

  مپرس که ام چشیده هجري زهر

  واخرکار درجهان ام گشته

  مپرس که ام برگزیده دلبري

  نداشتم من بابارمضون میخواد لیاقت هرچیزي_ میگه اینو حافظ که برگزیدي بريدل چه ببین

  برداشت استکانیشو ته عینک کردودوباره ارومي ي.خنده

  میگیري شکستتو دل اجراین که ایشاال دنیارومیلرزونه دل عاشق دل اه باالیي اون به کن توکل_
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  وگفتم نشستم کنارش رفتم

  رمضون؟ بابا میخوني قران برام_

  بود ارامبخش برام صداها این قدر چه کرد خوندن به وشروع برداشت زدوقرانشو لبخند دوباره

  

 هب برد خودش کار غرق انقدر که مصطفي کردم رو خونه الزم وخریداي مغازه رفتم بیمارستان بعد

 از عدب من وشد روي بود افتاده مسئولیتاش و خونه خرج تمام نمیکردوتقریبا فکر اي دیگه چیز هیچ

 صورت سمت به ها نگاه همه رفتم مغازه صندوق به کردن حساب براي برداشتم که خریدي اخرین

 که داشتن حقم البته میگذره چي داره االن من تودل میشد سوال براشون محل اهل تمام انگار بود من

 ازمغازه واروم مکرد وحساب خریدم اخرین داشتم حسي چنین بودم اونا جاي منم شاید باشن کنجکاو

  وایساد قلبم ناگهان اما اومدم بیرون

 هدستپاچ حسابي کنم کار چي باید نمیدونستم چرخید سمت به نگاهها تموم مغازه سمت میومد داشت

 به کردن نگاه بود شده وجردم همه رونداشتم ها کیسه داشتن نگه توانایي دیگه سرشد وانگشتام شدم

  زمین روي ریخت ها میوه شدوتمام تر سر بازم مدست بود شده شکستگي پر که چهرش

 مامچش روي ایستادونگاهشو درجا شد خیره کردوتوچشمام بلند سرشو تازه میوه شدن ریخته باصداي

 بزارن مون تنها باید میدونستن انگار میشدن دور ازونجا باترید یکي یکي م سر پشت کردمردم ثابت

 ازهت اونم انگار پایین انداخت وسرشو برداشت ازصورتم چشماشو ثانیه بیست ازحدود بعد باالخره

 راه اینطوري چرا( گرفتم چشمام از نگاهمو جلو اومد قدم چند سختي با بود دراومده ازشوک

 ازچشمام اشک صحنه اون بادیدن نبود ازپاهاش یکي نمیشد باورم پاهاش سمت به چرخید نگاهم)میره

 خودش پاهاي کردوبه دنبال نگاهمو نگاهش با میلرزید شدت به لبهاش.کرد هاموخیس وگونه سرخورد

 اروخمدیو کنار گذاشت دستشو عصاي سوخته جوري بد دلم ته فهمید میکنم گریه چرا فهمید شد خیره

 بهم همیشگي تهوع حالت اومد بند نفسم نداجتم رو صحنه اون دیدن طاقت برداره هارو میوه تا شد

 ببینم حال دوب شکسته بودم عاشقش که کسي مو علي نمیتونستم ببینمش اونجوري نمیتونستم داد دست

 تو کردم پرت خودمو کنان هق وهق دویدم وتاخونه کردم رورها ها میوه تموم نیاوردم طاقت دیگه

 ..... اتاق

 همه ماهردومون گرفت درد ازدیدنش قلبم تمام بود داده ازدست ازپاهاشو بودویکي شده جانباز علي

 ...... هردو ومیدادیم حنگ ماهردوتاوان بودیم داده داراییمونوازدست

  

 بازوبسته صداي که بود غروب نزدیکاي نمیومدم وبیرون بودم کرده حبس تواتاق خودمو غروب تا

 هازینک قبل بود اویزون پلکام به صدکیلویي وزنه انگاریه چشماموبازکردم اروم دروشنیدم شدن

 این ماش البته( وایسادم اي دقیقه چند سرد وزیراب توحمام رفتم بشه حالم ومتوجه ببینه منو مصطفي

 یرش بشه وبهتر بخوابه ورمش شد باعث صورت به سرد اب برخورد)خیلي کمه خیلي اب کارونکنین

 قرمز دورچشمام هنوزم کردم نگاه حمام اینه وبه پیچیدم بلندم موهاي حماممودور وحوله وبستم اب

 بلم وعصبي،روي گرفته مصطفي اومدم بیرون ازاتاق بودم بهتر خیلي پیش لحظه بازازچند اما بود

 دلبخن.جلو اومد کردوطلبکارانه بلند سرشو من دیدن با میداد تکون تند تند بودوپاهاشو نشسته

  گفتم زدمو بهش اي مصنوعي
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 . نباشي خسته سالم_

 وبراي مکشیدودستتیر تامغزاستخوانم صورتم ازسوزش توصورتم خوابوند محکم سیلي ندادویه جوابمو

 کنم هنگا بهش اینکه بدون چیه گریش پرخاش این دلیل نمیدونستم دادم فشار هام گونه روي التیامش

 مشد متوجه وتازه دردیدم وجلوي بودم خریده صبح روکه هایي میوه پالستیک درکه سمت.به رفتم

 فتمر میکرد منگاه برافروخته هنوزم که سمتش به.برگشتم باترس چیه براي مصطفي عصبانیت

  گفتم التماس حالت وبا حصارکردم زانوهاش ودور ودستم نشستم پاش جلوي نزدیکشو

 بي من نباش ناراحت ازمن توروخدا شد چي نفهمیدم شدم هول خدا به دیدمش اتفاقي من قران به_

  میکنم خواهش مصطفي گناهم

  تتروگف کرداونطرف پرت منو حرکت کردوبایه درشتر خشم ازفرط چشماشو

 نکن فکرم نکني غلطا ازین که میفهمي روبردم.کشیده جانمازاب ي پسره توواون ابروي وقتي_

  بشه دندونات رنگ موهاتم تا میکنم معطلت انقدر میدم طالقت

  کردوگفت پرت سمتم به کمدوچادرمو سمت به رفت

  بیفت راه من دنبال بپوش_

  بیام؟ کجا_

  کالنتري_

  چي واسه کالنتري_
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  داره مردم ناموس به ناپاک چشم که ازکسي شکایت واسه_

  جلووگرفتمش کشیدم خودمو زانو با دوباره کردن وصل برق بهم انگار حرف این شنیدن با

 داده پاشو تو منو واسه داره گناه رزمندس اون میره هممون ابروي رو قضیه نکن گندش توروخدا_

  مصطفي بیا کوتاه

  دررفت طرف ردوبهبازک ازدورش دستمو دوباره

  سرم پس بزارم غیرتي بي کاله باید بره پیش اینجوري رفتم من نیا تونمیاي_

 زشانسا وگرفتم مامان شماره باري وچند رفتم تلفن سمت به دستپاچه منم.رفت بیرون وازدر گفت اینو

 نستمنمیدو مچرخید دورخودم ساعتي نیم بود بد خیلي حالم کجان نبود نمیدادومعلوم جواب کس هیچ بدم

  بیرون رفتم وازدرخونه برداشتم چادرمو وگنگ گیج کنم چیکار

  

 اي قیقهد چند نبود دووبراونجا مصطفي یانه هست خبري ببینم که دویدم نفس یه محل سرکالنتري تا

 ومدا بیرون ازکالنتري مامور یه با مصطفي ربع ازیه بعد میچرخیدم خودم دور وکالفه موندم منتظر
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 ادیدنمب سمتشون ودویدم گفتم ناسزا بهش دلم تو دادن مامور بهش سریع انقدر که بود گفته يچ نمیدونم

  خوردوگفت جا

  نیومدي؟ چرا بیا گفتم که موقع اومدي؟اون چي واسه_

 با رياینطو که اینا به گفتي بازیاروچي بچه این کن بس نکن بازي ابرومون با مصطفي روخدا تو_

  ؟ میان دارن ودستگاه دم

  خونه برو گمشو االنم نداره ربظي تو به_

  نگذره ازت خدا مصطفي وبریزي مومن یه ابروي اگه نگذره ازت خدا مصطفي برم نمیخوام نمیرم_

 سمت به دوان دوان هم باز کجاست مقصدش میدونستم شدورفت ماشین سوار من حرف به.توجه بي

 میکرد بودونگاه ایستاده زده شگفت اهمباب حتي بود ازادم پر علي خونه دم دویدم خودمون کوچه

 میزدن حرف هم با داشتن وعلي پلیس ومامور مصطفي زدم وپس جلووجمعیت رفتم توانم بانهایت

  گفتم پلیس مامور وروبه جلو رفتم
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 خدا به.باشین نداشته کاریش توروخدا.میگه دروغ داره)مصطفي به اشاره(اقا این گناهه بي اقا این اقا_

  ما بین بوده افتاده اتفاقي چه که اهدنش محل کل

 وانعن به شما سنگینه زمان اقاي جرمه کردن ادعا اقا این که هستین؟اینجور مشهدي لیلي شما_پلیس

  بیاید ما با باید حتما ماجرا طرف یه

  اومدوگفت جلو حرف این باشنیدن بابا

 تمداش جوغیرت یه میکني زيبا مردم وپسر زنت باابروي چرا چیه کارا این بکش خجالت مصطفي_

  باش

  کردوگفت اي مسخره ي خنده مصطفي

 دخترت ازش شدم غافل نبودم اینجا که بودم غیرت بي وایسادم زنم پاي که دارم غیرت اقا حاج_

  میداد دستم کار داشت

 شمانع پلیس مامور که باالبرد زدن براي ودستشو مصطفي سمت به رفت حرف این باشنیدن بابا

 کوبیدمو سرم به ومحکم دستم ودوتا زمین روي نشستم ناچاري از منم. کرد دورش طفيشدوازمص

 ودب غافلگیرشده اتفاق همه نمیزدوازین حرف که بود کسي تنها علي بیچاره کردم گریه به شروع

 حرکت یه با پلیس ومامور شد پراشک کردوتوچشماش تالقي بهم نگاهمون باال گرفتم اروم سرمو

 هب حالم کرد سوارم زور وبه گرفت زیربازومو سمتمو اومد افتخار با هم مصطفي توماشین کردش

 يمنطق ازبي حجم این نمیدونم میخورد بهم مصطفي از حالم میکشید خجالت ازروي بود شده بد شدت

 قلب یاد میکشید تیر سرم داشت عقده جور یه.همیشه که انگاري بود.شده جمع تووجودش جوري چه

 صطفيم به وخبرچین مردم همین.ها توهمسایه کنه سربلند نمیتونست ازفردا بیچاره تادماف ومامانم بابا

  بود شده اینطوري ماجرا که بودن کرده زیاد پیازداغشو انقدر جتما بودن زده حرف

  بشینیم روش روبه کرد اشاره هم ما نشوندوبه نیمکت روي رو علي مامور شدیم کالنتري وارد
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 درشت هاي دونه ازخجالت میخورد خونمو بودوخون مونده ثابت علي ي شده قطع پاي روي نگاهم

 نديک به زمان درانتظارمونه چي نمیدونستم.میرفت سیاهي وچشمام میریخت ازپیشونیم هم پشت عرق

 لندب ازجا ترس با کردن صدامون معطلي کلي بعد باالخره بود سال ده انگار اش ثانیه وهر میگذشت

  عطر بوي رفتیم قرار کنارهم کامال ازدر عبور موقع شیم وارد که تنخواس وازهممون شدیم

242 

 تمنشس و گریه زیر زدم بلند وبلند بگیرم خودمو جلوي کردونتونستم داغونم بدجوري همیشگیش

  گفت تندي بالحن بود خورده جا من حرکت ازین که مصظفي.روي،زمین

 شما من دربیاري اداواصول قدرم چه هر!گنده زن بکش درمیاري؟خجالت چیه اداها ؟این چته_

  پاشو پاشویاال پس نمیکنم ول دوتارو

 فهمیدم زدم جیغي یه ازدرد شد کشیده ازسرم موهام همراه چادربه چادرمو به گرفت محکم دستشو

 وسریع شد خالي دلم ته نکرد برگردوندونگاهم روشو حرکت این دیدن محض به علي افتاده چادرم

 به که دیدم روازدور ومهري منیژه مامان نگران ي چهره بشم بلند خواستم که نهمی کردم چادروسرم

 اروم شدیم تنها منوعلي رفت طرفشون کردوبه ول چادرمو اونا بادیدن مصطفي میدویدن ما سمت

  گفت سمتمو به برگشت

 مکتنی يورو شدم بلند سوزونداروم دلمو غریبش لحن)خانم لیلي... خانم لیلي... (خانم لیلي پاشید_

 داشت میکردودعوا بحث هم ومهري مامانش با داشت انگار شدم خیره مصطفي به وازدور نشستم

  .اومدن من سمت به ومهري منیژه مامان بیرونو ازدررفت عصبانیت با مصظفي باالخره مدتي بعداز

 چرا دوتا شما من؟اخه عقل بي پسر این شده هار اینظوري که باهاش کردي چه_منیژه مامان

  هان اید اینطوري

  زده ناروا تهمت که ازمردم شنیده چي نمیدونم تقصیرم بي من خدا به_

  بگیره پس شکایتشو کردم راضیش بابات خونه برو پاشو پاشو دیوونه دوتا شما ازدست شدم دیوونه_

  گفت ومهري رفتیم مامور دفتر به کمکش به گرفت بازومو اومدوزیر طرفم به مهري

  بریم ما میگیره پس کایتشوش میاد داداشم_

  گفت ناراختي با بود شده عصبي که پلیس مامور

  ودروبست کردن مارومسخره همه امشب_

  گفت توگوشم وباتعجب علي به کرد روشو نگاهم با هم مهري چرخوندم علي سمت به نگاهمو

  امیرعباسه مثله درست_
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 هم ینع درست وحالتشونم پوشیدن لباس که بودن صمیمي باهم عباس وامیر علي انقدر میگفت راست

 مصطفي اومدم بیرون ازکالنتري مهري وباکمک دادم تکون حرفش تایید نشانه به سرمو بود شده

  برگشتن کالنتري به ودوباره کردن بحث بازباهم توحیاط منیژه ومامان
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 کمک به اروم دبو شده نجاتم فرشته منیژه مامان شده بارم یه براي که کردم خداروشکر تودلم

 خونه ادرس تاکسي اولین ا نبود خونه اون به برگشت جاي دیگه اومدم بیرون مهري،ازدرکالنتري

 يحالت با دربازشدوبابا دروفشردم زنگ اروم رسیدم که خونه به کردم خداحافظي وازمهري بابارودادم

  گفتم وباگریه تواغوشش رفتم کنم کنترل خودمو نتونستم بازم اومد بیرون غمگین

  بسه دیگه بابا نمیتونم دیگه برنمیگردم دیگه من بابا ندارم تحمل دیگه_

 باو اومدم بیرون ازاغوشش شدم اروم حسابي وقتي میداد گوش حرفام بودوبه کرده سکوت فقط بابا

 ناخونشو که درحالي بود دارشده خبر ازماجرا تازه که امیرمهدي رفتم خونه سمت به بیحالي

  بلندشدوگفت من دیدن یدبامیجو ازعصبانیت

  نگفتم؟ هبیخبری ازخدا ادم پسره این نگفتم طالقشوبگیریم موقع همون بزار گفتم من دیدي بابا دیدي_

  چیکارکنیم میگي افتاده اتفاق این که حاال خب_بابا

  ترشدوگفت برافروخته امیرمهدي

  درارم ازروزگارش دمار امشب برم بزار_

 هب نمیشه مارزخمیه االن اون ترکردي روسخت لیلي کارظالق کني کاريهر نکن وقال قیل خود بي_

  کرد خالص روازدستش لیلي راحتي این

  فهمیدي اجرا میذارم مهرتو میرم فردا نده طالق سوخته پدر کرده غلط_امرمهدي

 مامان توحونه ورفتم رهاکردم خودشون حال روبه وامیرمهدي بابا نداشتم جروبحث ي حوصله اصال

 مهه این ؛بعد ودلپذیر اروم میدیدم که بود اي صحنه بهترین این بود سرنماز گلدارسفیدش چادر با

 هچ)مبخوند وهللا هو قل(دادم وش نجواش به واروم بستم چشمامو کردم بغلش وازپشت ؛رفتم سختي

  بود ودلنشین خوب بودم شکسته ودل خسته که مني براي دعا موقع قدرصداش
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 سیلیمصطفي هنوزازجاي که صورتم روي کشید دستشو بازکردم اروم چشمامو شد تموم مامان دعاي

  گفت واروم میکرد درد

 ... دستش بشکنه_

  گناهمودادم؟ کدوم تاوان من اومد روزم به چه دیدي مامان دیدي_

  پشتتن که داري بابایي ویه داداش یه خداشکر دختر نکن ناشکري_

  نمیکنه اینکارو نممطئ من نمیده طالق مصظفي اما_

  داره هواتو بیشتر ازهمه باالسري اون خدا به کن توکل نباش نگران_

 ... توکل میکردم توکل باید میگفت راست مامان
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 داشت میشدو شنیده خونه تا بلندوتیزش صداي پروند درهممونوازجا هم پشت شدن کوبیده صداي

 لمتود رفتم در سمت دادوبه فحشي دوزیرلبش بلند ازجا خشونت با مهدي امیر میکرد تحدید هممونو

 دروبازکردوبادیدن مصطفي دویدیم سرش پشت همه بشه پا به بلوایي االن ترسیدم شد خالي هري

  گفت سینشو به زد دست بایه امیرمهدي من به برسه تا بده کردهولش سعي امیرمهدي

  هان؟ اینجا میکني غلظي چه_

  ببرمش اومدم اینجاست زنم_

 روما نکشم بیرون ازحلقومت تا که مهریش پول ذنبال بري ازفردا باید حاال برد لولو شد تموم زن_

  نمیشینم

 نه منه نز لیلي بکنین نمیتونین.نمیکنین غلطي هیچ کدوم هیج میکني خود توبي!مهریه بي مهریه_

 ... کثافت این ي معشوقه

 وهینت علي به میومد دلش جوري چه شد کنده ازجا قلبم بازم بود وایساده پشتش اي علي به کرد اشاره

 .. که اي علي اونم کنه

 هب شدکه بلند مامان جیغ زمین روي خوابوندش حرکت بایه طرفشو برد هجوم امیرمهدي حرفش این با

 هروک امیرمهدي میکرد کردوسعي پرت دستشو عصاي یر ازپشت هم علي نزنش میکرد امیرالتماس

 ودنب رسیده خانومم ومنیژه مهري قیامت ي صحنه بود شده حنهص کنه مصطفي،بلند روي بود افتاده

 من نمبز داد بلند میخواستم میشدم خل داشتم بود خواب یه مثله برام چیز همه میکشیدن جیغ وهرکدون

  مصطفي محل جووناي کمک با باالخره نمیتونستم اما کنم راحت همرو وخیال برم حاضرم

 تواتاق دویدم بود شده پرخون داداشم صورت جداکردن وازهم فتنمیگ ناسزا هم به دائم که وامیرمهدي

 هیچ اما ببرن روباخودشون مصطفي میکردن سعي هم ومهري خانم منیژه اوردم دستمال وبراش

 شمبک خودمو میخواست دلم تقصیرمنه اتفاقا این ي همه نمیشد باورم نبود کردنش اروم کس،حریف

 دمیکر اذیتش حسابي که شدشو قطع پاي حیاط بودوگوشه سوخته ودهن نخورده اش که علي بیچاره

 . میمالید ازدرد

 قداهاي باالخره میگذره چي دورش نمیفهمید کس هیچ انگاري بود بد وروزشون حال همه

 علي ها صدا شدن ازتموم بعد.کردن رودور مصطفي شده هرطور بود معلوم شد کم دوروبرمون

 اراحتهن خیلي میدونستم کردورفت خداحافظي زیرلب بکنه بقیه به نگاهي اینکه شدوبدون ازجابلند

  ؟...چي میکرد سکته اگر شدم نگرانش حسابي

  

 پاک دستاشو رو شده ریخته خون که دادودرحالي تکون ازتاسف سري علي ازرفتن بعد مهدي امیر

  گفت میکرد

 ووهممون رنمیدارهب لیلي ازسر دست اوضاع این با این کرد اساسي فکر یه بابد نمیشه اینطوري_

  میکنه اذیت

 شد بلند ازحا زانوشو به گرفت دستشو زور به بود کردن عود درحال سرش میگرن باز که مامان

  گفت غرغرزنان لب وزیر

  هخودمون تقصیر همش.میدونه خدا کردیم بهش بیجا اعتماد ما چرا ادم بااین شد سیاه من ي بچه بخت_
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  ردک امیرمهدي وروبه گفت اکبري هللا باباهم کرد گریه به ع وشر میرفت اتاق سمت به که ودرحالي

  میشه چي ببینیم تا اجرا بزارین اشو مهریه هم بدین طالق درخواست هم دادگاه برید فردا_

 دبو غوغا دلم ته موندم توحیاط ومن خونه برگشتن دادوهمه تکون تایید نشونه به سرشو مهدي امیر

 رو ایستادن توانایي که بود شده خون دلم انقدر درید مي ردومنوبازمیک دهن زمین میخواست دلم

 این همه کاش گفتم تودلم بود رنگ اي نقره هاي پرازستاره دوختم اسمون به نگاهمو. نداشتم پاهامم

  صبح موشب کوچه تو علي دیدن امید وبه گذشته به برگردم دوباره میتونستم کاشي بود خواب اتفاقها
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 خدا داشت حالي چه علي االن میدونست خدا بشکنه دلم اینطوري که نمیشدم بزرگ قتو هیچ کاش کنم

 ......... بود پا به غوغا دلش تو من مثله یا میخوابید امشب میدونست

 نمیکشید پاهام بود نگرفته کردمو یخ دستاي امیرمهدي اگر بودیم دادگاه جلوي صبح هشت ساعت

 اراحتن با باشم خوشحال نمیدونستم.دادیم طالق ودرخواست فتیمر بدبختي هزار با باالخره بشم وارد

 نم براي مصطفي با زندگي ندارم رو مصطفي تحمل هم دقیقه یه دیگه که میدونستم خوب اینو اما

 یخ کوه ومثله بشه گرم کانونمون نذاشت که بعد ؛چه شدم زنش میلي بي با که اول چه بود پرازعذاب

 بي اب اما بودم تواغوشش که روزایي کنم تحمل جسمشو بودم مجبور قگيعال بي با که زماني بود؛چه

 رارف میخواست ودلم میشدم اذیت بیشتر کردن ذوق جاي به میخورد بهم که دستش که روزایي میلي

 هم اشيوفح بزن دست که االن و بودم ناراحت بشم خوشحال ازینکه بیشتر خونه میومد که وقتایي کنم

  هیچ دیگه.بود کرده

 خانواده دادگاه درب جلوي وحاال نداشت وگرمي شیریني طعم من براي هیچوقت مصطفي با زندگي

  بود اتمام به رو

 نگاههاي بین ومنم برگشت خونه به کرد همراهي کوچه تاسر منو که امیرمهدي گاه ازداد بعد

  شدم خونه راهي مردم پرازمعناي

  

 دوان ازدور که بود مهري. برگشتم صدا طرف کردوبه صدام زني که بشم رد کوچه ازپیچ اومدم

  کردوگفت اي بریده سالم مبزد نفس نفس که درحالي.و برسه بهم تا ایستادم میومد سمتم به دوان

  بودي؟ گاه داد_

  وگفتم کردم تعلل کمي

  فرستادت؟ چطور؟مصطفي_

  کارداشتم باهات اومدم خودم من راستش نه_

  گفتم کردمو نگاهش کنجکاوانه

 رهباالخ دادگاه میدونه وخودش برنمیگردم شرایطي هیچ تحت بگو بهش فرستادتت اون اکه بینب_

  بخوره خنک اب بره باید بده نمیتونه دیگه امو مهریه چون میده طالقمو حکم
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  دادوگفت تکون سرشو مهري

  داشتم کار باهات خودم من نداره خبر مصطفي نه نه نه_

 یزچ انگاریه شد انگشتاش با بازي ومشغول نشست کنارم هم ومهري نشستم مسجد ي پله وروي رفتم

 .  بگه ومیخواست مهمي

  نمیگي؟_

 )  پایین انداخت گزیدوسرشو لبشو(نمیشه روم اخه نمیدونم_

 . خونه برم میخوام ندارم جون خدا به بگو_ گفتم کالفگي با کردمو نگاهش کنجکاوانه

  وگفت باال اورد سرشو اروم

 هک امیرعباس عکس به برگردوند نگاهشو( بودم امیرعباس خواه وخاطر عاشق من که دتهیا...لیلي_ 

 دمبو کسي دنبال هم همیشه کنم ازدواج باالوباید میره داره سنم اما هستم هنوزم)داد بودوادامه سرکوچه

 به میگم مامان به منم کني کمکم اگه بگم اومدم.باشه داشته اونو عقاید باشه امیرعباس مثله که

  نمیکنه ورد میخونه خوب مامانو حرف که میدوني بده طالقتو بگه مصطفي

  گفتم کردمو نگاهش گیحي با

  کنم؟ کمکي چه_

  گفت کنان من من

 مصطفي همینم.میزنه دلتونوداد حرف ورفتارتون نگاهاتون هنوز هستي علي عاشق تو میدونم من_

 منم مبرس بهش من کني کمک تواگه امیرعباسه یهشب که کسیه تنها علي لیلي اما... اما ریخت بهم رو

  خوبه ي معامله یه این میگیرم طالقتو

 منو قدر چه خدایا میخواست؟؟واي رو ازم؟؟؟؟علي میخواست چي دوختم چشم بهش وحیرت بهت با

  کردوگفت نگاهم نگراني با مهري. خدا تحمله غیرقابل دیگه این اخه میدي عذاب

  کنم رفک بهش لیلي راهته تنها_

  توصورتش وخوابوندم باال بردم دستمو چطوري نفهمیدم

  

 اوردم دتحدی نشونه به دستمو شدمو بلند ازحا کرد نگاهم وکینه بغض با صورتشو رو گرفت دستشو

  وگفتم باال

 نم ورو چشم بي من جواب بود این نمیکشي خجالت تو میدونم من بیاري رو علي اسم دیگه بار یه_

 من هب پیشنهادیه چه این خریدم ابروتو جلو بیاد خوندم امیرعباس توگوش اینهمه دمکر کمکت اینهمه

 شه ختب بد خودم عین فردا پس که شماها ي تله تو بندازم کنم بدبخت دستي رودستي علي میگي میدي

  معرفت بي نمیشکي توخجالت

  گفت توچشمامو زد زل پررویي با
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 رومخ نماما با انقدرم خواستي خودت بدون ولي لیلي رقیبتم ازاالن میکشم اتیش به پسرو این دل من_

  نده وطالق کنه سفید دندونات مثله موهاتو تا میریم راه مصطفي

  گفتم عقبو دادم هولش دستم با

 وبیشعوري صفت مار توهم فهمیدم حاال چي واسه نمیدونستم میکردي اشوب منو دل همیشه_

 نه یا کني اهنگ میتوني عکسش به ببین بازکن کورتو چشماي ببینتت نیست زنده داداشم که خداروشکر

 . خیلي مهري پستي خیلي

  کردوگفت تر دریده چشماشو بازم

  کن تماشا وایسا داري دوست خواهي معذرت براي میرم دارم االنم_

  زدوگفت صورتش به دراوردوکمي صورتیشو ماتیک کیفش ازتو

 یه نمیخواد وداغون کرده سقط.وبچه کرده شوهر بار یه عروس یه خانم زري بگیري ظالق اگرم و_

  ؟ فهمیدي پسرش براي میگیره جوون دختر

 یهگر که درحالي ببینم رو صحنه اون نداشتم طاقت افتاد راه به علي ي خونه طرف وبه گفت اینو

 روي افتادم در وپشت توحیاط اختم ان خودمو برسه مهري ازینکه وقبل خونه سمت به دویدم میکردم

 . زمین

  سمتموگفت اومد نگراني با مامان

 مادر؟ شده ؟چي لیلي چته باز هشتم امام یا_

 و بود فاطمه کاش میزدم دلمو حرف چطووي کحاست دام بگم نمیشد روم بزنم حرف نمیتونستم

  رفتی کجا تو اخه میداد دلداریم

  

  وگفت گرفت دستمو مامان

 هما قرص مثله کردم بزرگ دختر برگشت وشتگ تیکه یه رعناشد کردم بزرگ پسر خدایا واي_

  خدا خدا کردم گناهي چه من اخه دادن تحویلم اینطوري

  فشردموگفتم دستشو میکنه تابي بي خیلي مامان دیدم

  همین شد بد حالم ودیدم دادگاه که نشده چیزي_

  شد اینطوري دخترمون بودیم خورده حروم مال ما مکه چرا اخه_

  حرفات با میکني ناامید رتومنوبدت جان مامان_

 مسکن قرصاي به بردن پناه با ودوباره توخونه رفتم.نزد حرف دادودیگه تکون سرشو مامان

 هاي خنده میومد چشمم جلوي که اي صحنه تنها اما بخوابونم زور به خودمو کردم سعي وارامبخش

 علي بازي،کنه قششون بود بلد خوب هم مهري اما نداشتم شک علي عشق به من... بود ومهري علي

 اما گزیدم لبمو...... اونم اگر که واي نبود سردوخشک امیرعباس.مثله بود ومهربوني احساسي ادم

 شممی خالص کي اسم ازاین نبود بودومعلوم توشناسنامم مصظفي اسم هنوزم که افتادم خودم یاد تازه
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 بود کرده اون که سکوتي اونبا نخواد ومنو نرسم علي به دوباره وقت هیچ بود ممکن میشدم واگرم

 هکن جایگزین رو مهري مثله جوون دختر یه وبخواد بدونه شده تموم همیشه براي منو که نبود بعید

 جلسه اولین......  کنه فکر بودبهش ممکن بودوهرپسري انداز غلط حسابي ظاهرش که اي مهري

 تيازوق مخصوصا نبود هیچي هب امیدم داشتم عجیبي وبدحالي استرس ازصبح بود اونروز دادگاهمون

 بودن زده حدسایي یه ها همسایه ي همه تقریبا که بود شده زیاد علي خونه به مهري وامدهاي رفت که

 تر اقمشت ازمن بیاد سرم بالیي چه نداشت فرقي برام بدم ازدست دوباره رو علي بود قرار وقتي دیگه

 هرظور میکرد ترقیب میکردومنو شماري لحظه اونروز دیدن واسه که بود امیرمهدي تر اي وکینه

 استرس همون با. کنیم یکسره کارو وزودتر کنم تعریف قاضي براي زیاد داغ پیاز وبا وقایع تمام شده

  حاضرشدم دادگاه اول روز براي همبشگي
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 رزیدنمیل پاهام میکرد سنگیني صدکیلویي وزنه ریه اندازه کیفم داشتم سردرد شدت به بود هواگرم

 ضایيق مجتمع( بود نحسش تابلوي دیدم که چیزي اولین شدم پیاده ازتاکسي نداشتم رفتن راه وقدرت

 يگناه چه اخه بود این یعني من سرنوشت خدایا. واقعا بود من حق این یعني چیکارکنم خدایا.........)

  من کردم

 طبق تماح بیاد حتما باید همون جلسه اولین نکنه شرکت نکنه نبود ازش اثري دوروبرانداختم به نگاهي

  بود بدقول همیشه دیرمیرسه معمول

 .. ادمد فشار ام ورومعده دستم باالبیارم میخواست دلم میکرد ام دیوونه داشت ام معده جلوتررفتم قدم یه

 شدمی شروع کاري وکتک میداد بازکاردستمون میدید فشارعصبي اگه نیومد امیرمهدي شد خوب واي

  باشم ظرمنت وباید نمیشه شروع نکنه شرکت مصطفي تا گفتن بهم شدم دادگاه ووارد برداشتم قدم اروم

 کرده واینکار چرا پس میشه بد براش میدونست شدم ناامید ازاومدنش تقریبا ونیومد گذشت ساعتي یک

  ؟ بود

 لندب ازجا کالفگي با کنسل جلسه مصطفي حضور عدم دلیل به که کرد واعالم بیرون اومد اقایي یه

 لبشوج حکم سریعتر هرچه باید بده عذاب کاراش این با منو میخواست بازم رفتم بیرون وازدادگاه شدم

 از ابيحس میخواستم رفتم خودمون خونه به تاکسي با سرمو به بیاد،زد کاردستش حساب تا میگرفتم

 يبار دوسه افتاد خونه نحس ساختمون به نگاهم باز گذاشته کارم وسر نیومده که بیام در خجالتش

 باري چند باز نباشن خونه کدومشون هیچ میشه مگه گفتم باخودم اروم نکرد باز اما وفشردم زنگ

  ندادن جواب وفشردم زنگ

 سيک حقیقتا اینکه مثله اما شدم خونه وارد احتیاط وبا اروم کردم ودروباز انداختم کلید شدمو کنجکاو

 تموم باشه شده دعواش کسي انگاري بود ختهری وبهم عجیب شدت به خونه ظاهر ولي نبود خونه

 وحشت صحنه اون ازدیدن بازبودن همه ها ودرکابینت شده کنده ها پرده شده وجمع چروک ها فرش

 دهش منفجر بمب خونه تواون انگار نداشت پذیرایي از کمي دست هم اتاق رفتم اتاق طرف به کردمو

 برگردم اومدم که همین اما برم راه بتونم تا تممیذاش وپامو میکردم پیدا خالي حاي یه زور به بود

 شپهن هاي سیبیل با مرد.زمین روي م افتا کشیدمو بلندي جیغ جلوم هیکلي وقوي چاق مرد بادیدن

  گفت عصبانیت کردوبا بازي
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 ! هان؟ گوري کدوم بیابونیت غول شوهر اون_

  دادزدم قبلش اما بزنتم باالکه برد دستشو اروم کردم نگاهش وحشت با ندادمو جوابشو

  خدا به نمیدونم نزن نزن_

  کردوگفت بلندي ي خنده

  کنه جلو عادي تا فرستاده تورو کاسست تویه جفتتون دست نفهمیدیم ماهم_

  دادم گوش حرفاش به گیجي با

  شمشمیک)دراورد چاقوروازجیبش(چاقو همین با یا گوریه کدوم شوهرلندهورت میگي یا ضعیفه ببین_

  نکردم زندگي باهاش هفتس سه جدامیشیم ماداریم کجاس نمیدونم من خدا به_

  

  ندیدمت تاحاال من که هستي توکي. دنبالشین چي براي اصال

  گفت اي مسخره حالت با مرد

  تونمیدوني؟؟ یعني_

 ) جلوش گرفتم تودستمو کاغذاي(کن نگاه میام ازدادگاه االنم بودیم جدا ازهم ما نمیدونم خدا به_

  کردوگفت فرو پشتش توجیب دوباره وچاقوشو انداخت تصريمخ نگاه

 اما زدم ردشو تااینجا تهران از مونده توش وحسابي کرده نزول پول. زن اورده باال گند شوهرت_

  بود توخونش دیشب تا رسیدم من که داده خبر بهش دیشب بیخبري ازخدا کدوم نمیدونم

  گفتم کردمو نگاش حیرت با

  کرده؟؟ نزول_

 ازپول خانم ؟نه!بودن فرستاده برات اسمون هان؟از بود ازچي داشتي تهران که قصري اون پس_

 کرد فکر خر احمق مشهد کرد وفرار رفت داروندارش که اورد باال انقدرگند اواخرم این بود نزول

  نمیزنم ردشو

 از.بود داده ازيب هممونو قدر چه من نه مشهد بود اومده فرار براي پس خندیدم خودم خریت به دلم تو

  گفتم شدمو بلند حام
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  کجاست نمیدونم من درهرحال_

  وگفت گرفت جلومو درکه طرف به رفتم

  سرت رو میشم اوار همینطوري اونوقت ونگي بدوني اگه خالت به واي_

  گفتم زدمو پوزخندي
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  برم بزار. ازش خونه دلم بدجوري چون میدادمش تحویلت حتما میدونستم اگه_

  وگفت رفت کنار در لوازج

 وتور فقظ ازامروزم میارم جا حالتو بدجوري داري ي سروسر باهاش بفهمم اگه باشه یادت ولي برو_

  نکني خطا ازپا دست تا میپام

 کارنامش تا شه فراري بود مونده کم فقط مصطفي بیرون زدم ازخونه شدمو خیره مرد به حرص با

  باشه نداده جامان که نبود کاري ودیگه بشه تکمیل خوب

  

 امیرمهدي رسوندم خونه به خودمو میرفتم راه زور.میلرزیدوبه پاهام هنوزم ازترس که حالي در

 تيرف من بدون توچرا موندم خواب شد؟من چي_ سمتموگفت دوید.بادیدنم بودومنتظر درایستاده جلوي

  اخه؟

  نیومد اصال نمیکرد فرقي_

  دروگفت هب کوبید شدومشتشو برافروخته امیرمهدي

  میکنم حالیش میرم االن بزاره سرکارمون میخواد االغ مرتیکه_

  فراریه کجا نیست معلومم دنبالشن طلبکارا همه کرده نزول پول اقا. بودم اونجا کحامیري؟االن_

  کردوگفت ودرشت چشماش تعجب ازفرط

  دررفته؟ االن پس!!بابا نه_

  گفتم دادمو تکون سري
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 فرارکردن امروز بودن دیشب تا میگن ازشون نیست اثري کدوم هیچ مادرش هن خواهرش نه اره_

  زده گندي چه مصطفي میدونستن ومادرشم انگارمهري

  زدوگفت پوزخندي امیرمهدي

  چیکارکنیم باید ببینم بیاد احمد بزنم زنگ بروتو کند خودشو گور خودش_

  احمد؟_

  وکیله که مومني احمد دیگه اره_

 شماره امیرمهدي وبابا مامان به دادن پس ازجواب وبعد شدیم خونه وارد يامیرمهد همراه

 هلباساموک رفتم منم. برسونه خودشو دیگه ساعت تانیم شد وقرار کرد صحبت وباهاش احمدوگرفت

 . شد پیدا احمد ي سروکله موقع همون کردمو عوض بود شده عرق خیس

  گفت کردن فکر زکميا بعد کردواحمد تعریف رورا ماجرا تمام امیرمهدي

 یابيغ طالق میتونیم داریم برعلیهش که باسندومدرکي اینجوري نشه پیداش نفعتونه به این خب_

  روبگیریم
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  هست؟ امیدي یعني_امیرمهدي

 نکنن وشرکت دادگاه جلسات پور سعادت اقاي اگه هم بزارن اجرا مهرشونو میتونن هم مشهدي خانم_

 . روگرفت غیابي طالق میشه

  میبوسه خودتو دست پس_مهديامیر

 عدب. بده وانجام طالق کاراي تا بگیره برعهده منو وکالت احمد وقرارشد کشیدیم راحتي نفس یه همه

  ابرویي بي...من طالق... امیرعباس نبودن... شد ماپرازسکوت خونه احمد رفتن از

 شده خاک علي جاي که وکسي...بابا هاي اشک...مامان ي وغصه غم...علي جانبازي...مصطفي

 که ام بچه...تهران عمارت...لواسون خونه...تهران باران بمب...من وسخت عشق بدون زندگي...بود

 درانتظارمه چي نمیدونستم شد رد چشممو جلوي اومد فیلم یه مثله درست وهمه همه...شد کشته مظلوم

  علي براي وهم خودم براي.هم خیرخواستم کردموازخدا اسمون روبه فقط
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 1371 مشهد

 که کردم نگاه اسمون روبه بودوگرفته ابري هوا.اومدیم بیرون وازدادگاه زدم روهم امضا اخرین

  گفت امیرمهدي

 ... لیلي شدي راحت باالخره_

  گفتم زدمو تلخي لبخند

  سوخت دلم هم جورایي یه زندان وانداختنش گرفتنش وقتي ولي امیر نمیدونم_

  توشد نفع به خواري ربا امااین.ادم جون به یفتهم میشه اتیش همینه ربا پول_

 اما وردا بالسرمن خیلي مصطفي جلوم بشکنه کسي ببینم نداشتم دوست من امیرمهدي نگو اینطوري_

 ریختن اب یه انگار خمار وچشماي افتاده وهیکل شده بلند ریشاي سرووضع بااون دیدمش که امروز

  من هاي کینه رو

  دید اعمالشو سزاي اون گرچه میبردي لذت ها لحظه ازین تا بودي من جاي بابد رحمي دل ازبس_

  انداختش روز این به تو دل واه.

  کنه خیر به عاقبتشو خدا_

  شلوغه حسابي خونه االن که بریم_ دادوگفت تکون سرشو هدي امیرم

  میکشتمون مامان نره یادمون مصرف بار یه ظرف راستي بریم اره_

 معمول طبق برگشتیم خونه به سمنو نذري مایحتاج ازخرید وبعد وشدیم اشینم سوار امیرمهدي با

 نذري بساط که باربود اولین این سال چند تواین بود محل هاي خانم هاي وامد رفت پراز حیاط.همیشه

 . کنیم پهن تونستیم دوباره رو
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 یدند با.ومیخندیدن میگفتن دورش هم بودوبقیه شیطنت مشغول معمول طبق خانم مریم شدم حیاط وارد

 به خودم بپرسن چیزي بخوان که این بدون سوال پرازعالمت صورتشون شدوهمه سکوت جا همه من

  شد تموم باالخره_ وگفتم اومدم حرف

  گذاشت هم کشیدوچشماشورو راحتي نفس مامان

 دمش خونه وارد حرف بدون ومنم نزدن حرفي کدوم هیچ باشن ناراحت یا کنن خداروشکر نمیدونستن

 به شدم پرت انگاري کرد برخورد صورتم به اتاق تواینه نگاهم. دراوردم اموازسرم وچادرومقنعه

 تهشکس بودم کرده فرق حیلي بودم مجرد وهنوز داشتیم نذري که باري اخرین یعني ودو شصت سال

 هیچ هب سن تواون اما میکرد وبودوبدجورخودنمایي شده بیشتر سفیدمم موهاي تعداد.تر تروجاافتاده

 دشخو براي فاطمه... داشت بچه امیرمهدي. بود گرفته ایندمو اتفاقات این انگاري بودم نرسیده چیز

 ... وعلي من اما بود شده کسي

 مشتاق هم خیلي فهمیدم گرفت حسابي دلم بود نیومده چرخوندم توحیاط سرمو اسمش اوردن یاد با

 دبو نیومده دفعه این.نره خونه من هواي وبه توحیاط بیاد سمنو نذري ازصبح قدیما مثله تا نیست

 ازمصطفي بااینکه وبستم درازکشیدموچشمام زمین روي اروم بکنم کمکي که نبودم سرذوق.منم

  بود.خسته ي خسته روحم بودم جداشده

  

  گفت حال تواون من اومدوبادیدن اتاق به مامان.کنه ارومش نمیتونست مرحمي هیچ که خسته اونقدر

  میکردي؟ شماري لحظه.همیشه رفته یادت ها نذریه روز_

  خندیدموگفتم بسته چشماي با همونطوري

  ازش بشم خوشحال که نمونده برام چیزي دیگه که االن_

 جوون توهنوز دختر کن خداروشکر دراومد ازشناسنامت اسمش که همین نکن ناشکري پاشو_

  هنوز داري شانس کلي وزیبایي

 زور به بازکردمو چشمامو. دلم نه بود جوون صورتم پوست فقط من گرفت خندم مامان ازحرف

 کشیدمو قشنگش صورت روي دستي میکرد خودنمایي سرم باالي امیرعباس عکس.شدم بلند ازجام

 شستن ناامیدي دلم ته نبود خبري ازعلي بازم اما بود گذشته ازظهرم. رفتم حیاط وبه برداشتم چادرمو

 من دندی مشتاق قدیما مثله دیگه که کنارفهمیدم وبزارم کنم وابدي قعش این همیشه براي باید فهمیدم

 تا که جزکسي به رسوندن خودشونو غروب زدن هم براي شدوهمه زیاد مردها تعداد کم کم. نیست

 اشتد دلم بودوازنبودنش خالي جاش قدر چه.. میزد هم قدرت وایمیستادوبا سمنو پاي وقفه بدون صبح

  وريبدج وامیرغباس اون نبودن اما باشه من ماله یا بیارم دستش به میخواستن دلم...میترکید حسابي
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 که خبرداره وهم جداشدم من خبرداره هم بودومیدونستم خانم زهرا که درحالي..میکرد تازه دلمو داغ

 ....  نذریه روز امروز

 يب دیدن با زهره چینیمب شامو تابساط رفتیم خونه به ماهمه.. اقایون زدن هم شدونوبت غروب باالخره

  جلووگفت اومد من حالي
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  اي؟ گرفته انقدر چرا.کارارومیکنم من بروبشین.بده حالت.اگه لیلي_

  دادم سرموتکون کردمو نگاش غم با فقط.. بدم جواب ونمیتونستم بود گرفته گلومو بغض

  برمیداره ازسرت دستشو دنیاکي بده این نمیدونم میگذره چي تودلت میدونم_

 ناهپ اتاقم به کردمو بهاروبغل نشه حالم متوجه کسي اینکه وبراي ازچشماموریخت اشک اي قطره دچن

 . بود ترسیده حسابي بیچاره نمیزد میکردوحرف نگاه پراشکم صورت به تعجب با بهار. بردم

 رپود اب صورتمو شدموقرمزي بلند ازجام برگردم جمع به وتونستم کردم خالي خودمو کلي ازاینکه بعد

  پوشوندم صورت

  

 کوبم میخ درجا کوچیک باغ پنجره ازسمت صدایي که برم ازدربیرون خواستم کردمو بغل بهارو

 . کرد

 ......... لیلي

 فکر ولا پنجره سمت به برگشتم وباترس اروم چرخید هزاربارتوسرم اسم این...)لیلي...لیلي...لیلي(

 دچن من خداي...میکرد نگاهم ایستاده که بود علي ینوا بودم بیدار من نه اما میبینم خواب دارم کردم

 اب دوباره شاید تا پنجره این به زدم زل سال چند بودم روکشیده صحنه این دیدن وحسرت ارزوي سال

 نمیتونستم وازخوشحالي میدیدم رو صحنه این امروز اره... کنم دعواش ومن تواتاق بپره شیطنت

 فکر بود اي دیگه هرکس... میریختیم اشک دلیلي بي...ختمیر اش هم علي... کنم مهار هامو اشک

 عشق کردن ردوبدل دنیا یه بود وخاطره حسرت دنیا یه برامون صحنه اون اما ایم میکردمادیوونه

 ... وامید مهربوني دنیا یه ومجبت

 زده هشوک هنوز منکه نشست پنجره ولب کشوند جلوتر وخودشو ره پنجه قاب به رسوند بزور دستشو

  گفتم زیرلب اروم میکردم اهشنگ

  

 ...!!' اومدي باالخره_

  وگفت لباش روي نشست ملیحي لبخند شنید دلمو حرف انگاري

 ...  اومدم باالخره_

 به نگاه... نگاه هردوشدیم وفقط نشستم اتاق ي پنجره قاب وکنار نزدیکش شدورفتم دوبرابر هام اشک

 ... میخندید که وچشمایي ودرشتش معصوم صورت

  گفتم بغض وبا اروم

  رفتي چرا بود سخت...علي بود سخت_

 بااین. کشیدیم یواشي پروندوجیغ بهاروازجا هم منو هم رعدوبرق صداي کرد اسمون روبه سرشو

  خندیدوگفت اروم ما حرکت



 an@Asheqanerom          کانال تلگرام عاشقان رمان             منفی عشق    

@ASHEQANEROMAN 194 

 

 به ولهوگل بمب صداي با میترسه رعدوبرق بایه که فرشته توواین نازک دل رفتم؟؟چون چرا میدوني_

  هنیفت رعشه

  نفس به پرازاعتماد ونگاهش وقانع ادم جوابش همیشه.مثله

  گفت کمدم در به وبااشاره پایین انداخت سرشو گرفت هردوخندمون

  هنوز،داري که منو حلقه_

  داد ادامه دادمو تکون سرمو اروم

 ...  کن دستت پس_

  

  کرذوگفت پاش هب اي اشاره شد ومهربون اشنا صورتش باز کردم نگاهش پرازتعجب چشمایي با

  میپذیریم؟ اگه البته_

 ازپاي صحبت بودواون اون وجودم همه من من به راجع میکرد فکر چي خندیدم حرفش این به تودلم

  گفتم کردمو نگاه چشماش به ارامش باهمون میکرد نداشتش

  نیس بدم!پا تا سه میشیم هم رو_

  نداري مشکل یعني_

  نه_

  کشیدوگفت دل ازته اهي

 حملت تو ارامش براي جنگیدم تو یاد به نوشتم تونامه براي اسارتو دوران این تمام لیلي نينمیدو_

 ......  تو که ودیدم اومدم وقتي کردم

  وگفتم پایین انداختم سرمو شرمندگي با بزنه حرف نذاشتم

  علي ازخوذم میشه خون دلم که معرفتیم ازبي نگو_

  کردوگفت پنحره به اي اشاره شیطنت دادوبا تحویلم وقشنگشو لبخنداروم

  نه؟ بچرخم ساختمون دور وباید تو بیام ازینجا نمیتونم دیگه که اینه پا این بدیه_

  میاي که تویي اگه_

  شام براي بیاید شده تموم حرفاتون اگه اقا علي جون لیلي_ مریم

  دیدوگفتخن خانم مریم برگشتیم وباترس کردیم همونگاه شده هردوشوکه خانم مریم باصداي

  نمیگم کسي به نترسید_

  فهمیدن محل همه... شدیم بخت بد_ کردوگفت نگاه من به شیطنت با علي

 اشک.... بزنم حرف... بخندم باهاش بتونم که رسیدم کسي به لیلي من دوباره اره... خندیدیم هردو

  کنم وگریه... بریزم
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  راافرید زمین اول روز خداوند

  دریارا دوم روز

  را اسمان سوم روز

  را گیاهان چهارم روز

  را حیوانات پنجم روز

  را انسان ششم روز

  رانیافریده چیز چه دیگر که اندیشید خداوند هفتم روز

  افرید من تورابراي پس

  

 پایان

  اسماعیلي شیما94/7/21

  

  https://instagram.com/shima_esmaeeli_roman/       :نویسنده اینستاگرام لینک

 

 

 ن : منفی عشق رما

 نویسنده : شیما اسماعیلی 

 ساخته شده در کانال تلگرام عاشقان رمان

 جهت دانلود بهترین رمان های ایرانی و خارجی 

 به کانال تلگرام عاشقان رمان بپیوندید

@Asheqaneroman 
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