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!سه باران میکنم زندگی لعنتی را بو  

 می بوسم و کناری می گذارم ، تا تو خودش با بوسه های درد آور من کنار آید ! 

 تا خود دلش به رحم آید ! من تنها بازیچه ی سرنوشت هستم ! 

 

بــــوســہ بــر زنـــدگــــے لعنتــــی...   

 

 با صدای داد مامان ، از خواب پریدم.

ایا، به خاک سیاه نشوندیم! شرووووین! خدااا -مامان   

ترسیده از حرفاش از جام بلند شدم و به سمت در خونه پرواز کردم . مامان رو وسط حیاط با چادر آزاد 

دل آراااا  -دورش آشفته دیدم.با متوجه شدن حضور من دستاشو با ناله برای بغل کردنم باز کرد   

مامان  -آغوشش پرت کردم و زمزمه وار اسمشو صدا زدم چشمام بی اراده از اشک خیس شد خودمو تو 

! 

دل آرا ... بابات ، بابات ! -ضجه زد   

 

 ترسیده به اطراف حیاط نگاه کردم ، بابام صبح خونه بود ، بابام بود ولی عصبی بود .

مامانی ! کو بابام ! -هق هق هام بلند شد   

 با دستاش به موهاش چنگ زد .

نککککن! -داد زدم   

بابات ... بابات ... -ن میون هق هق هاش گفت ماما  

 تند از جام بلند میشم ، ضربان قلبم تند زد.

 فریادی از ترس زدم که در تند باز شدو چهره ی الیاس نمایان !

 

 مات و مبهوت به دیوار مقابلم خیره شدم و زیر لب اسم مامان رو زمزمه کردم. 

دل آرا ؟ خوبی ؟ -الیاس به سمتم پا تند کرد و نگران پرسید  
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صحنه هایی جلوی چشمام رژه رفت . صحنه های گنگ !سقوط مامان بعد از گفتن حرفش که تو خواب 

ی پی در پیم تو متوجه نشدم. خبر کردن همسایه ها توسط دختری کوچیک که من بودم ! جیغ کشیدن ها

 سرم اکو شد.

دل آرا بیدار شو ! -دمبا گرفتن شونه هام و تکون دادنشون توسط الیاس کمی هوشیار ش  

مامانم حالش خوب نبود ، مامانم داد میزد ! مامانم بیهوش شد ! -بی روح به چشماش خیره شدم   

 

 اشک هام سیلی روی صورتم شد.

برای از دست دادن خانواده ات متاسفم ، دلیل کابوس هاتو نمیفهمم ! -الیاس نگاه غمگینش رو بهم دوخت   

م تو تصادفی مرد، ولی هیچ وقت دلیل مرگ پدرمو نفهمیدم ، یعنی هیچ برای خودم گنگ بودن ، مادر

 وقت عمو بهش اشاره نکرده بود و همیشه صحبت رو یک جوری دور می کرد !

 

فقط زندگی آروممون رو یادمه ، ولی طوفانی به پا شد که مادرم مجبور شد منو دست عموم بسپره! دلیلش 

ی گرده ولی بازم تو عالم بچگی چشمای نا امیدش رو یادمه ، رو نفهمیدم ، فقط مادرم گفت زود برم

 انگار بهم گوشزد می کردن که بار آخرت رنگ مادرتو میبینی !

 هق هق های خفه امونم رو برید .

چیشدیییی! -الیاس فریادی کشید   

  

دل  -رد نفس هام کشدار شد در تند باز شد و زن عمو و عمو وارد اتاق شدن زن عمو به سمتم ما تند ک

 آرا خوبی !

دادم .  توان گفتن حرفی رو نداشتم ، تنها سرم رو تکون  

باید ببریمش درمانگاه ! -زن عمو نگران رو به عمو فریاد زد  

باشه باشه -  عمو هول بود و نگران  

عمو منو بغل کرد ،زن عمو شالی روی سرم گذاشت ، چشمام روبه سیاهی می رفت ، نرسیدن هوا به  

م رو خراب تر می کرد . شش هام حال  

 

چی کارش کردی !؟  -زن عمو عصبی به الیاس گفت   

 توان دفاع از الیاس رو نداشتم ، چشمام سیاه شد و تاریکی مطلق مهمونشون!
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چشمامو به سختی باز کردم ، کمی سرم سنگین بود ولی طوری نیست که اذیتم کنه . موقعیت اتاقم رو 

منو درمونگاه بردن ، ولی حالم خوب نبود که متوجه اطرافم بشم . یاد کابوس های هرشبم   تشخیص دادم

 می افتم ، همه چیز برام گنگه ، دوست دارم چشمامو روی هم بذارم و خواب گذشته رو دوباره ببینم!

 

 کالفه آهی کشیدم و از روی تخت بلند شدم به سمت سالن حرکت کردم 

چرا بلند شدی ! -م پا تند کردزن عمو با دیدنم به سمت  

خوبم!  -لبخند زدم   

مطمئنی؟  -  نگران تر از قبل پرسید  

اوهوم-  

دیشب چه اتفاقی افتاد ؟-کنجکاو گفت   

مادرم ! -پر بغض و کوتاه گفتم   

 

 نگاهم مات نگاه ترسیده اش شد. تعجب کردم !

مادرت ! چی ؟ -  کنجکاو تر از قبل پرسید  

ابش رو دیدم خو -مستقیم نگاش کردم   

 انگار خیالش راحت شد چون پوفی از سر آسودگی کشید.

حاال چه خوابی دیدی ؟ -لبخندی زد   

 

یک جور جدایی از مادرم ، هق هق های مادرم تو سرم اکو میشد ، مادرم مدام  -گیج تر از همیشه گفتم 

م.اسم پدرمو صدا می کرد . دلیل اینکه االن کنار شما زندگی میکنم رو نمیفهم  

هیچ وقت سعی نمیکنید بهم بگید !همیشه با یک دلیل پوچ منو  -سرم رو پایین انداختم و غمگین گفتم 

 منحرف می کنید ! حاال بزرگ شدم حرف راست و دروغ رو میفهمم ، من این حقو دارم !

 

خترمی ببخشید عزیزم ، ولی فعال توان گفتنش رو ندارم ، تو برام مثل د -زن عمو منو تو آغوش کشید 

 پیش خودم بزرگ شدی ! ولی سخته ، خیلی سخته ...

دارید نگرانم می کنید ! -حرفاش به استرسم دامن زد   
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نگران نباش ، هرکاری کنیم به صالحته!  -بوسه ای روی گونه ام کاشت   

متوجه حرفاش نشدم تنها سرم رو تکونی دادم ، دوست نداشتم بازیچه باشم ، این حس االن کامال مشهود 

 بود! 

 

با صدای باز شدن در نگاهم رو به اون سمت کشیدم ، با دیدن الیاس لبخندی زدم ، با دیدنش شاد می شدم 

سالاام  -  

سالم گلی چطوری ؟ -تند نگاه جذابش رو به من دوخت   

خوبم ممنون  -جلو رفتم و دستش رو فشردم   کمی  

خیلی   من بزرگتره، پسر نجیب و پاکیه، سال از 3سال سن داره یعنی  22الیاس پسر عمو کوچیکمه که 

دوسش دارم ! کم از برادر نداره ، درسته برادرم نیست ، ولی یک کسی فراتر از برادر! شاید یک حامی 

!   

 

سالم، مامان ، ایلیا داره برمی گرده  -  الیاس کتش رو آویزون کرد و به زن عمو گفت  

چی ؟ -زن عمو لحظه ای مات الیاس شد و ناباور گفت   

میخوآد برای همیشه برگرده -گفت   خنده ای کرد و  

دروغ میگی ؟  -چشمای زن عمو از شادی برق زد   

نه بخدا  -الیاس نیشخندی زد   

 

از ته دل خداروشکر کرد.  زن عمو دستشو رو باال برد  

 لبخندی برای تمام ذوق و شادی هاش زدم .

که باهاش دیدار داشته باشم ، چون از وقتی به دنیا  سالشه و تا حاال نشده 29ایلیا پسر عمو بزرگم که 

 اومدم ،ایلیا تو خارج از کشو اقامت میکرده ، همراه عمو بزرگم ،فکر کنم کشور سوئد هستن!

تبریک میگم . -  زدم  لبخندی به روی زن عمو  

وای دل آرا ، نمیدونی چقدر خوشحالم ... -زن عمو قهقه ای بلند سر داد   

بابات میدونه ! -لیاس کرد زن عمو رو به ا  

آره بهش گفتم  -الیاس   

کی میاد ؟ -زن عمو مشتاق پرسد   
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هفته ی دیگ روز شنبه  -الیاس   

وای خدا وقت ندارم ! -زن عمو جیغی کشید   

زن عمو اینقدر هول نباش ، مگه چیکار میخوای بکنی؟ -لبخندی زد  

 

نم !میخوام همه فامیل رو دعوت ک -دستاشو محکم بهم کوبید   

مثل بچه ها شده  -  الیاس لبخندی به روم زد  

به زن عمو برای این همه خوشحالی باید حق میدادیم ، پسرش رو نتونسته بزرگ کنه ، یعنی ازش دور 

ماه می رفت پیشش ولی موقع برگشتن عزا میگرفت ، عاشق ایلیاس!  2بوده و هر سال   

کنم !هیچی از ایلیا نمیدونم ، کنجکاوم باهاش مالقات   

 

بازم تبریک  -به سمت اتاقم حرکت کردم و روبه زن عمو گفتم   

فدات  -زن عمو   

 

 ا * * * * * * * * * 

همگی تو فرودگاه منتظر ایلیا ایستادیم ، زن عمو از شادی و ذوق مدام میخندید.بعد از نشست هواپیما 

 جیغی کشید و اسم ایلیا رو بلند صدا زد.

س ایلیا رو دیده بودم ، شناختنش بین این همه پسر و مرد سخت بود واسم ، منی که فقط برای چندبار عک

کردم .  ولی سعی خودمو  

اوناش -الیاس لبخندی زد و به گوشه ای اشاره کرد   

 

 نگام رو به اون سمت کشیدم ، با دیدن پسری آشنا ، لبخند هم مهمون لب های من شد.

خشکی میومد ، چون چندان ذوقی نشون نداد .همگی به سمت ایلیا پا تند کردیم به نظر پسر   

سالم پسرم خوش اومدی  -بغل گرفت   زن عمو با مهر ایلیا رو  

 ایلیا مردونه بغلشون کرد و گونه مادرشو بوسید .

سالم به همگی ممنون  -رو به همه کرد   

 



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

سالم . -کمی نزدیکش شدم و با لبخندی بر لب گفتم   

دی سالمم کرد ، پسر مغروریه ولی برام مهم نیست ، چون باهاش دستم رو آروم فشرد و با نگاه سر

 ارتباطی نخواهم داشت. ولی من لبخند روی لبم رو حفظ کردم 

الیاس خنده رو از برادرش استقبال کرد ، بعد از کلی بوسه بارون شدن ایلیا توسط زن عمو تو ماشین 

 نشستیم !

 

صحبت بشه ! ایلیا هیچ احساس خاصی بهم منتقل نکرد زن عمو دل تو دلش نبود که با پسرش تنهایی هم 

 ! نه سرد برخورد می کرد نه گرم !

 یک شخصیت متفاوت داشت که فکر میکنم با معاشرت کردن موافق نیست ، زیاد هم برام مهم نبود !

ایلیا قد نسبتا بلندی داشت ، چشماش مشکی و خمار بود، رنگ نگاهشو نمیتونی تشخیص بدی ، برعکس 

اس که چشمایی آبی داره و همیشه رنگ نگاهش خاص و مهربونه !الی  

شروین کی مراسم بگیریم ؟ -رسیدیم خونه ،که زن عمو روبه عمو کرد   

خانم بذار عرق این بچه خشک بشه ، بعد ! -عمو کتش رو دراورد و به سمت اتاقش رفت   

حرف دارم !وای خوب نمیتونم ، ایلیا بیا که کلی باهات  -زن عمو قهقه ای زد   

 ایلیا تک خنده ای کرد و همراه زن عمو وارد اتاق مخصوص خودش شد .

نو که میاد به بازار ، کهنه ها میشن دل آزار ! -به الیاس نگاه کردم ، که با لحن با مزه ای گفت   

کهنه ها ! منظورت ماییم دیگه؟ -خنده ای کردم   

دقیقا  -الیاس   

ومده !خوب بعد از مدت ها ا -لبخندی زدم   

چقدر هم از اومدن خوشحاله!  -اخم کمرنگی کرد   

یعنی چی ؟  -گیج پرسیدم   

با اصرار های بابا برگشته و گرنه نمیخواست بیاد  -پوزخندی زد   

تو از کجا میدونی ؟ -چشمامو ریز کردم   

بابا داشت تلفنی با ایلیا صحبت میکرد ، شنیدم . چند هفته پیش ! -الیاس   

رای چی ؟حاال نفهمیدی ب-  

اینو نه !  -شونه هاشو باال انداخت و کالفه گفت   

وا ، این دیگه چه کاریه !-  
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نمیدونم واال -الیاس   

من برم لباسامو در بیارم -گیج گفتم   

الیاس سری تکون داد و وارد اتاقش شد .منم وارد اتاق خودم ،گیج از حرفای الیاس شروع به در اوردن 

که به خاطرش ایلیا مجبور شده این همه راه رو برگرده !؟ لباسام کردم . یعنی چی بوده  

تا غروب تو اتاق مشغول درس خوندن بودم ،امتحان اخرم بود و بعدش تعطیلی ! خسته و کالفه از اتاق 

 خارج شدم . وارد آشپز خونه شدم و لیوان آب خنکی نوشیدم .

برای منم بریز !-  

تی شرتی جذب به چارچوب در تیکه   وار اسپورت راحتی وبا صدای ایلیا برگشتم و نگاهش کردم با شل

 داده بود ، سری تکون دادم و لیوان آبی براش ریختم .

بیا ! -  

ممنون -ایلیا   

خواهش -  

 بی تفاوت از کنارش گذشتم و وارد سالن شدم ، حتما خودش میدونه برای چی اینجاس !

ی میکنه . لبخندی به روش زدم و روی کاناپه زن عمو رو مشغول مکالمه دیدم ، حتما داره اطالع رسان

 نشستم .

آخیش تموم شد ! -گوشی رو قطع کرد و گفت   

خسته نباشی ! همه رو دعوت کردی !-  

همه ی همه رو ! -تک خنده ای کرد   

کجا مراسم رو میگرید !؟-  

باغ بابام  -زن عمو   

 

اهان ، کی هست ؟ -  

هفته دیگه ، لباس داری ؟ -زن عمو   

م میگیرم نه میر-  

پس با الیاس قبل از مراسم برید بگیرید  -زن عمو   

باشه  -سری تکون دادم   

 انگار زن عمو میخواست چیزی بگه ولی دو دل بود .



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

چیشده زن عمو ؟ -لبخند زدم   

هیچی ، هیچی  -هول گفت   

 متحیر نگاهش کردم ، که تنها لبخندی زد .

 

 ا * * * * * * * * 

آرایشگر نشستم ، یک ساعتی هست روی صورتم کار میکنه و کم کم دارم  امشب جشنه و من زیر دست

کالفه میشم . از صبح استرس دارم ، منتظر یک خبرم ! منتظر خبری که حس می کنم ، آینده ام رو 

 عوض میکنه !

بلند شو عزیزم -لبخندی زد   

ممنون  -لبخندی خسته زدم   

چه خوشگل شدی!  -زن عمو با دیدنم گفت   

موهام فر های ریزی خورده بود و صورتم آرایش ملیحی شده بود !و ابروهامو تنها   م نگاه کردم،به خود

 کمی تمیز کرده بود .

 

گل کاشتی ! -لبخندی به آرایشگر زدم   

عزیزی ! -آرایشگر   

با کمک زن عمو لباسم رو پوشیدم ، زن عمو هم کت و دامن پوشیده ای انتخاب کرده بود ، کتش با 

ی طالیی خیره کننده بود . منم به انتخاب الیاس لباسی جذب البته پوشیده و بلند انتخاب کرده حاشیه ها

 بودم ، رنگش بادنجونی بود و هارمونی خاصی با رنگ پوستم داشت !

 

 بعد از اتمام حاضر شدن ، الیاس اومد دنبالمون .

اس تا ماشین دستم رو گرفت ، شالم رو کمی محکم تر گرفتم که سر نخوره ، از سالن خارج شدم ، الی

مرسی !-لبخندی به روش زدم   

 من عقب نشستم و زن عمو جلو .

الیاس کت و شلواری سرمه ای رنگ با پیرهن سفید پوشیده بود و موهاش رو به طرز جذابی اتو زده بود 

! 
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ون ها به باغ رسیدیم . صدای آهنگ سرسام اور بود ، زن عمو تند از ماشین خارج شد ، تا از مهم

 استقبال کنه ، شادی تو صورتش آشکار بود .

ایلیا کجاست ! -  

رفته آرایشگاه آقا داماد ! -الیاس تک خنده ای کرد   

باید به خودش برسه دیگه ، من برم مانتوم رو در بیارم میام  -خنده ای کردم   

 الیاس سری تکون داد و ازم دور شد . 

 

این مهمونی مثل   خونه زیبا شده بود و وسایل برق می زد با قدم های محکم وارد خونه ی باغ شدم ،

 اینکه خیلی براشون مهم بوده !

وارد اتاق مخصوص خودم شدم ، مانتوم رو در اوردم . شالم رو از سرم کشیدم ، موهای مواج و اتو 

 کشیدم به جذابیتم اضافه می کرد .

 

م ، چون معموال تو مهمونی های خانوادگی از اتاق خارج شدم ، وارد باغ شدم ، اکثریت رو نمی شناخت

 زن عمو شرکت نمی کردم ، تنها فامیل های درجه یک رو میشناختم . 

با صدای بوق برگشتم . ماشین روبه روم ایستاد و ایلیا از ماشین خارج شد ، کنار رفتم و سالم کردم ، 

 انگار حال ایلیا خوب نبود ، انگار از چیزی نگران بود ! 

اره به ترسم دامن زد .استرس دوب  

 

! بی تفاوت و تنها با تکون دادن سرش به معنی سالم ، ازم دور شد  

گیج به سمت جمع رفتم ، زن عمو خوشحال ایلیا رو بغل کرد ، خیلی ها متحیر به ایلیا خیره شده بودن ، 

ود ، ولی به جذاب ببعد از سال ها باهاش دیدار کرده بودن، کوه سیل خوش آمد سر ایلیا آوار شد ! ایلیا 

 خوشگلی و با نمکی الیاس نمی رسید !

دل آرا؟  -الیاس کنارم ایستاد و دست به سینه شد   

بله ؟ -  

بابا گفت ، یک ساعت دیگه خبر مهمی رو میخواد بگه ! -الیاس   

خبر مهم !  -متعجب گفتم   

 

اوهوم  -الیاس   
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خوبه یا بد ؟ -  

وبه بابا که میگه خ -الیاس تک خنده ای کرد   

انشاءهللا که خیره ! -نگران گفتم   

 آهنگ شادی گذاشتن و همگی وسط باغ شروع به رقصیدن کردن.

ماهم بریم ! -الیاس لبخند زد   

بریم  -شونه هام رو باال انداختم و خندیدم   

به جمع اضافه شدیم ، شروع به رقصیدن کردم، الیاس حرکات بامزه در می اورد که از خنده قرمز می 

 شدم .

 

بسه ... بسه تو رو خدا آبرومون رفت ! -  تیکه تیکه گفتم  

دیوونه ! -با یک حرکت بغلم کرد ، که نزدیک بود بیوفتم ، اخمی کردم   

دیوونه نگاتم!  -قهقه ای زد   

برگرد به حال ! -آروم به سرش ضربه زدم   

تو فقط بخند ! -خندیدم که گفت   

 

، موزیک قطع شد ، همه متعجب ایستادن ! گونه اش رو بوسیدم . و ازش جدا شدم آروم  

سالم ، به همگی خوش آمد میگم ، ببخشید که  -عمو لبخند بر لب میکروفن رو دستش گرفت و گفت 

خبر خوب و مهمی رو آهنگ رو قطع کردم ، ولی خواستم هر چه زودتر صحبتی با شما داشته باشم و 

 بهتون اعالم کنم !

 همه مشتاق ایستادن .

 

ل از همه به پسرم برای برگشتن به زادگاهش تبریک میگم! او -عمو   

 به ایلیا نگاه کردم ، عصبی به نظر میرسید ! ولی لبخندی تظاهری کرد.

 همگی دوباره به ایلیا خوش آمد گفتن . 

 زن عمو تند به سمت عمو و رفت و چیزی دستش داد .

 ضربان قلبم تند شد ، دستم رو روی سینه ام گذاشتم .
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خوبی ؟ -نگران پرسید الیاس   

 آروم سرم رو به معنی اره تکون دادم !

 

امشب یک خبر مهم رو میخوام بگم ، یک خبری که همه تون جواب سوال هاتون رو میگیرد . -عمو   

حسم میگه اتفاق خوبی نیست ! -الیاس   

الیاس دارم دیوونه میشم -نگران نگاهش کردم   

ه !خیلی عصبی -به ایلیا اشاره کرد و گفت   

 

خواستم نگاهم رو به سمت ایلیا سوق بدم ولی با شنیدن و هضم کلمات عمو ، خشک شدم ، ماتم برد ، قلبم 

 ریخت ، نفس هام به شماره افتاد ، روی زمین سقوط کردم .

 الیاس بسم اللهی گفت و سر جاش خشک شد !

مات ، کمرم رو خم کرد !همه نگاه ها به سمتمون کشیده شد ، چشمام داشت سیاهی می رفت ، فشار کل  

 

باورم نمی شد من با این عنوان تو خونه عمو زندگی می کردم ، چشمام از زور تعجب گرد شده بود و 

 نفس هام کشدار ، حالم مساعد نبود، چنگی به شلوار الیاس زدم.

الیاس ! -آروم صداش زدم   

کنه .الیاس مات و مبهوت نگام کرد ، انگار حرفای عمو رو نمیتونست هضم   

تو ، تو ...تو ! باورم نمیشه  -الیاس ناباور گفت   

 

 به دیوار تکیه داد و روی زمین سقوط کرد ، دستشو بین موهاش فرو کرد ! 

بلند شید زشته!  -زن عمو تند به سمتمون اومد ، عصبی گفت   

حالم از  الیاس خشمگین نگاهشو به زن عمو دوخت ، زن عمو ساکت شد ، منم اشک تو چشمام جمع شد ،

 این همه بی ارزش بودن بهم خورد !

 

عاری از هرگونه احساسی به زن عمو خیره شدم ، سرش رو زیر انداخت و دور شد ، انگار رفتار من 

سم ! بهم خوردن مراسم گند بزرگی به مراسم زد ، ولی من دارم از این همه حقارت به مرز جنون می ر

 مهم نیست !
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آخه چرا عمو ! -لب زدم   

 

چشمایی اشکی به اطرافم نگاه کردم ، همه نگاه ها به سمت ما بود ! یا  

 الیاس کمکم کرد بلند شم ، منو از جمع دور کرد ، سست قدم بر میداشتم .

الیاس چرا ؟ -آروم گفتم   

فعال عصبیم هیچی نمیدونم ، فقط من بفهمم چرا! زمین و زمان رو بهم  -الیاس عصبی و کالفه گفت 

 میریزم .

   سالگی عروس خونه عموم بودم ، نه دخترشون! 8ز عمو و زن عمو چرکین بود ! من از دلم ا

خوبی؟  -محتویات معده ام به سمت دهنم هجوم اورد، عق زدم . که الیاس نگران پرسید   

خوبم ! -آروم سرم رو به طرفین تکون دادم   

توی موهاش فرو می کرد . وارد خونه شدیم ، ایلیا عصبی مشغول رژه رفتن بود و مدام دستش رو  

  

از همتون متنفرررم ! -با متوجه شدن حضور ما داد زد   

واال ، ماهم تازه متوجه شدیم !  -الیاس پوزخندی زد   

 ایلیا نگاه سردش رو به من دوخت. صورتش از عصبانیت به کبودی می زد. 

چرا ، اخه چراااااا؟ -اشک هام سیلی روی صورتم شد   

د ، چشمام سیاهی رفت و بعد متوجه چیزی نشدم ، تاریکی و بود تاریکی!سرم به دوران افتا  

آب قند بیاااار  -سمتم پا تند کرد و داد زد   الیاس به  

 

 ا * * * * * * * 

خوبی ؟ -لبام ، آروم چشمامو باز کردم ، الیاس لبخندی به روم زد   با حس سردی چیزی روی  

 

نه ! کو عمو ؟ - جرعه جرعه از آب نوشیدم و آروم ، گفتم  

این مسخره بازیا یعنی چی ؟ -همون لحظه عمو عصبی وارد سالن شد   

واقعا نمیدونید یعنی چی ؟ این دیگه چه رسم مسخریه!منو از اون سر دنیا اینجا  -ایلیا قهقه ای بلند سر داد 

 کشیدید ، تا این خبر مزخرف رو بدید ! هاااان!
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داد و بیداد می کرد ، دلم گرفت !بغل الیاس می لرزیدم و عمو اون ور    

ادبتو نگه دار بچه ! -عمو عصبی گفت   

 

یعنی چی واسه خودتون میبرید و میدوزیییید!  -ایلیا فریاد کشید   

هرکار میکنم باید بگی چشم !  من پدرتم، -عمو سگرمه هاشو درهم کشید   

 الیاس لب گزید تا حرفی نزنه! 

 

سالمه ! بچه نیستم  29جان من  پدر  -ایلیا قهقه ای بلند سر داد   

واسه من هستی ! کاری نکن از ارث محرومت کنم  -عمو داد زد   

الیاس چشماش گرد تر از این نمیشد ، چشمای صاف و آبیش کدر شد ، دلگیر به پدرش نگاه کرد ، قلبم 

 فشرده شد ، عمو اینطوری نبود!

 

نیم ، بهتره نیاید بیرون ، تا آبرومون رو بعدا درباره اش حرف میز -عمو از سالن خارج شد و گفت 

 نبرید !

 رنگ نگاه ایلیا به نفرت تبدیل شد ، از سردیش دلم لرزید .

حاال میخوای چیکار کنی ؟ -الیاس با چشمایی به خون نشسته گفت   

چیکار میتونم بکنم ! -ایلیا آروم گفت   

 

ست از آغوش الیاس خارج شدم ، نگاه الیاس لب گزید انگار نمیخواست حرف های عمو رو باور کنه ، س

ایلیا سمت من کشیده شد .سرد نگام کرد ، سرم رو زیر انداختم و دستم رو روی سینه ام گذاشتم، و نفس 

 عمیقی کشیدم !

اینطوری نمی تونم ! -الیاس اشک ریخت ، دستی به سرش کشید و آروم لب زد   

استه شون برسن بلند شید ، نمیذارم به خو -ایلیا رو به الیاس کرد   

 

وقتی به همه اعالااام کردن ! -داد زدم   

میتونی منو تحمل کنیی! تو اگه میتونی ، من نمی تونم ، بفهم بازیچه بودی  -ایلیا عصبی برگشت طرفم 

 بچه !
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 دلم ریخت ، دلم از بی لیاقتی سوخت .

بسه ایلیا ! -الیاس آروم گفت   

 

است !این دختر خیلی ساده  -پوزخندی زد و گفت   

 با نفرت نگاش کردم ، حق نداشت ، اینطوری در موردم حرف بزنه .

 ایلیا وارد اتاقی شد و خونه تو سکوت غرق شد.

 

به حرفاش اعتنا نکن ، هنوز نمی شناستت!  -الیاس سکوت رو شکست   

الیاس با حرفای عمو خورد شدم!  -چشمام از اشک خیس شد   

!؟ حال من از تو بدتره عزیزم -آروم گفت   

چرا ؟ -بغضم رو قورت میدم   

هیچی ! همه چی درست میشه  -انتظار نداشت متوجه شده باشم ولی گفت   

من جز شما کسیو ندارم ! -سرم رو زیر انداختم   

هیچ وقت نتهات نمیذاریم  -الیاس لبخند زد   

ولی عمو ؟ -آروم گفتم   

 

ن ! بیا بریم بیرونبهش فکر نک -الیاس دستمو تو دست پر مهر و مردونه اش گرفت   

با کمک الیاس بلند شدم ، وارد باغ شدیم ، همه نگاه ها به سمتون کشیده شد ، بعضی نگاه ها به ما جالب 

 نبود ، من که به نام کسی نیستم ، چرا اینطوری رفتار میکنن ؟

!  زن عمو اخم ظریفی کرد ، که حتی کمرنگ بودنش دلم رو شکست . باورم نمی شد ، این همه تحول

 مگه من چه گناهی کردم ؟

 

همراه الیاس روی صندلی نشستیم، زن عمو لبخند ظاهری به جمع زد و وارد خونه شد ، چند دقیقه بعد 

 ایلیا عصبی رو وارد باغ کرد ، به سمت ما حرکت کرد ، ضربان قلبم تند شد .

نکن زن عمو ! -زیر لب زمزمه کردم   
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بلند شو پسرم  -فت زن عمو مقابلمون ایستاد ، به الیاس گ  

 همه خیره به ما بودند و منتظر یک سوژه !

الیاس تنها برای موقعیت به وجود اومده بلند شد ، کناری رفت . ایلیا کنار من نشست ، حتی نیم نگاهی به 

 من نکرد .

لبخند بزنید . -زن عمو لبخند مضحکی زد و از ما دور شد ، قبل رفتن گفت   

کارا چیه واقعا ؟این  -ایلیا زیر لب گفت   

 نگاه سردم رو بهش دوختم ، سنگینی نگاهم رو حس کرد و نگاه بی تفاوتی نصیبم کرد .

باید چیکار کنیم ؟ -آروم لب زدم   

تو خیلی به پدر و مادرم نزدیکی، میتونی منصرفشون کنی ؟ -همونطور که نگاهش به جمع بود گفت   

دم ، مسلما حرف یک عروسک حتی یکم براشون وقتی خودم بازیچه بو -پوزخندی کنج لبام نشست 

 ارزش نداره .

تسلیم شدی ؟ -پوزخند زد   

عمو میرم !  نه تا آخر می جنگم حتی اگر نخوان ، یا از خونه -  

چقدر راحت حرف میزنی ، جایی نداری بری! -ایلیا   

بی بهره ام ! من   ادربه یاد میارم ، که من یتیمم، من مادر و پدری ندارم ، من از دست نوازش پر مهر م

دختر تنها بین یک مشت گرگم ، من بازیچه ام ، بازیچه ی همه ، هرکسی تقدیری واسم رقم میزنه ، این 

 حقم نیست !

عمو بد نیست ! -آروم گفتم   

ولی دیدی چیشد ! -پوزخند بر لب گفت   

تنها میخوام بدونم چرا ؟ -  

فکر نکنم بهت بگه ! -لحنش سرد شد   

 

این حقمه باید بدونم ... -کردم اخم کمرنگی   

دیگه نمیذارن برگردم  -ایلیا عصبی شد و دستی بین موهاش کشید   

 سعی نکردم همدردی کنم ، چون خودم نیاز به یک همدم داشتم !

بعد از کلی بزن و برقص مهمون ها ، و غصه خوردن من بابت این زمونه ، مراسم به اتمام رسید . و 

درگیری با خانواده عمو بودم . هر چه زود تر منتظر یک  
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کالفه آهی کشیدم و وارد خونه باغ شدم . مانتوم رو تنم کردم و شال رو روی سرم گذاشتم ، زن عمو 

 وارد اتاق شد و لبخند زد ، ولی جواب لبخندش رو نگرفت ، سرم رو زیر انداختم و خارج شدم . 

 

نی دیگه ای اینجا زندگی کردم ! ولی با خودم گفتم ) نمیتونستم فعال باهاشون کنار بیام ، چون من با عنوا

 بالخره عمو و زن عمو بودن که بزرگم کردن (

 کالفه و خسته بودم ، ذهنم یاری نمی کرد . 

 وارد سالن شدم ، عمو و الیاس روی کاناپه ها نشسته بودن و مشغول و جر و بحث کردن بودن !

 

بیا بشین دخترم ! -زد با ورود من ساکت شدن ، عمو لبخندی به روم   

 کنار خودش جایی برام باز کرد ، ولی دلم نمیخواست فعال هم آغوشش بشم .

بریم ، بحث برای بعد ... -سکوت کردم ، زن عمو هم غمگین وارد سالن شد   

 

 از باغ خارج شدیم . کنار الیاس صندلی عقب نشستم .

ایلیا چرا نیومد ؟ -آروم زیر گوشش گفتم   

میخواد تنها باشه ، خودش ماشین داره بر میگرده  -ناراحت و عصبی بود ، پوزخندی زد  الیاس به شدت

. 

 با سنگینی نگاه عمو از آینه جلو و اخمش از الیاس دور شدم ، درک نمی کردم ! 

 الیاس اخمی به عمو کرد و چیزی نگفت . زن عمو پوفی کشید و در سکوت به سمت خونه حرکت کردیم.

  

 

* * ا * * * * *   

صدای جر و بحث های ایلیا با مادرش سر سام آور بود ، ایلیا از اجبار متنفر بود ، ولی نمیتونست از 

 ارثش هم بگذره ، چون عمو تو این کار ها جدی بود ، اگه میگفت نمیدم واقعا عملی می کرد .

د . محکم در این چند روز حتی دوست نداشتم باهاشون رو در رو بشم ، ولی حبس کردن خودم بس بو

 اتاق رو باز کردم و وارد سالن شدم. 

 با ورود من جر و بحث خوابیده شد .

چرا این همه اصرار ؟ -تو چشمای زن عمو سرد نگاه کردم و تنها پرسیدم   
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 زن عمو جوابی نداد .

 

می کنید من دختر یتیمم ، من خانواده ندارم ، من هیچی از خودم ندارم ، چرا ؟ چرا مجبور  -دوباره گفتم 

 ؟

تو دخترمی ! -زن عمو غمگین گفت   

اگر برای ترحمه ،من نمیخوام. من تن به این ازدواج نمیدم ! -کمی جلو تر رفتم و رو به روش زانو زدم   

 زن عمو متحیر نگام کرد ، ایلیا کالفه راه می رفت !

اگر کنار نیاید ، باید مارو فراموش کنید ! -زن عمو سرد شد   

یعنی طرد میشیم ! -زد ایلیا قهقه ای   

 

 دستم رو از این همه بی عدالتی روی سینه ام گذاشتم .

نمی خواید که بد نام بشید ؟ -زن عمو دوباره پرسید   

اگر ابرو خیلی براتون مهمه ، هیچ وقت همچین کاری نمی کنید  -  

رفت .با صدای الیاس ، همگی برگشتیم ، با عجز نگاهش کردم ، به سمتم اومد و دستم رو گ  

بلند شو!  -گفت   

 دستش رو گرفتم و بلند شدم .

چرا این رسم مسخره رو تموم نمی کنید ! -الیاس رو به زن عمو کرد   

حالم از اینجور رسم هایی که هیچ قائده و اساسی نداشت بهم میخورد ! ازدواج دختر عمو پسر عمو ، که 

 چی بشه !

ارن! میخوای پشت سرمون حرف در بی -زن عمو اخم کرد   

مگه باید با حرف مردم ، آینده ی دختری رو خراب کنی ! -الیاس فریاد کشید ، اعصابش متشنج شده بود   

 

حرف آقاجان مقدسه ! -زن عمو تیز گفت   

اصال درست نیست ، دل آرا هر تصمیمی بخواد میتونه برای خودش بگیره ! تمومش  -الیاس اخم کرد 

 کنید ...

! حتما -زن عمو پوزخندی زد   
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کالفه از جر و بحث وارد اتاقم شدم ، از شدت سر درد به مرز جنون رسیده بودم ، حالم از این همه 

 اجبار بهم میخورد ! 

 ا * * * * * * * 

ماهی میشه که همه سخت مقاومت کردیم ، ماهی میشه که با زن و عمو هم کالم نشدم ، ماهی میشه از 

ه که گذشته های خوب کنار عمو و زن عمو رو فراموش کردم بودن تو این خونه دلسرد شدم ، ماهی میش

 ! 

ولی االن باید برای آخرین بار با عمو حرف بزنم ! باید تکلیفم رو روشن کنم ، حالم از این همه بی 

 تفاوتی به میخوره !

لباس مناسبی پوشیدم و سرد به سمت اتاق عمو حرکت کردم،چند تقه به در زدم ، با صدای عمو که گفت 

بیا تو  -  

 در رو باز کردم ، دستی به موهام کشیدم و وارد شدم .

بله ! کاری داشتی ؟ -عمو سوالی پرسید   

اومدم باهاتون حرف بزنم  -بی روح نگاهم رو تو نگاهش غرق کردم   

بشین  -دستش رو زیر چونه اش گذاشت   

اینطوری راحتم -به دیوار تکیه کردم   

خوب بگو ، فکراتو کردی ؟ -عمو   

    آره -

خب... -عمو   

نمیتونم ، اگه بخواید همینطوری ادامه بدید ، چشممو روی همه چیزا می بندم و میرم ... -  

اینطوری نبودی ! چقدر زود فراموش میکنی لحظات خوبتو، من برای  -پوزخندی کنج لباش نشست 

ن ناراحت میشه ، خودت میگم ، این یک وصیته... همه میدونن ،عملی نشه آبرومون میره و آقاجا

 مخصوصا که پسرش فوت کرده .

نمیتونم عمو ! -پدرم رو میگفت ولی من راضی به این وصلت نبودیم   

از وقتی به دنیا اومدی ، به اسم ایلیا شدی ، از وقتی اومدی خونه ی من عروسم شدی ! -اخمی کرد   

من بزرگتره !سال از  10! عمو ایلیا  ولی بی اطالع خودم -قهقه ای بلند سر دادم   

اشکال نداره ! -عمو   

عموو من نمی تونم ، با کسی که هیچ حسی بهش ندارم زندگی کنم ! -کمی بلند تر گفتم   

خوب این عادیه ، ایلیا هم نداره -عمو    
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نه قبول نمی کنم ! -پوزخندی زدم  

 

همین که گفتم دل آراااا!  -عمو داد کشید   

دم ! حتی دیگه اختیار خودم دستم نیست !شکستم ، روی زمین سقوط کردم، تحقیر ش  

زندگی منه عمو ! -آروم گفتم   

من بزرگت کردم ، من برات پدری کردم ! -تیز نگاهم کرد   

منت میذارید؟ -بغضم رو قورت دادم   

هفته دیگه عقدتونه!  -با تاسف نگام کرد   

لم ریخت با شنیدن جمله اش ، دنیا روی سرم آوار شد، سرم به دوران افتاد ، ته د  

عمو متوجه حالم شد ولی بی تفاوت گذر کرد ، دوباره شکستم ، مردی که همه زندگیم بود ، حامی ام بود 

 ، حاال بی تفاوت به حال دخترش یا بهتره بگم عروسش از کنارم میگذره! 

من اینجا نمیمونم  -دستم رو روی قلبم گذاشتم و بلند شدم   

کجا میخوای بری ؟ -قهقه ای زد   

هرجایی ، غیر از اینجا ! -شدم ، قلبم یخ بست  سرد  

چه زود گذشته ها فراموش میشه ! -پوزخندی زد   

دیگران نمیذارن شیرین بمونه ! -سرد گفتم   

 

حق نداری جایی بری! -خواستم از اتاقش خارج بشم که گفت   

به سن قانونی رسیدیم ، فکر کنم بتونم مستقل زندگی کنم ! -بی تفاوت نگاش کردم   

نمیخوای بدونی مادرت کجاست ! -در رو باز کردم که گفت   

دستم   ایستادم ، زمان متوقف شد ، مادرم ! مادرم که دیار باقی رو وداع گفت ، نفس هام به شماره افتاد،

روی زمین سقوط کردم . از روی دستگیره در سر خورد ، قلبم ایستاد،  

 نگاه متحیرم رو به عمو دوختم که پوزخندی زد .

مادرم !؟ -لب زدم   

 سرش رو به نشونه بله تکون داد . 

مادرم زنده است ! -چشمام قالب اشک شد ، صورتم خیس شد، با عجز گفتم   
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نمرده بود ! -نزدیک تر و کنارم زانو زد   عمو اومد  

چطور ممکنه ! یعنی شما ؟ -ناباور گفتم   

 سرش رو زیر انداخت. 

هیچ وقت نمی بخشمتون!  -داد زدم   شدم، با نفرت نگاش کردم و از سر جام بلند  

در رو محکم پشت سرم بستم و وارد اتاقم شد ، هق هق هام امونم رو بریده بود، نمیتونستم اجبار رو 

 قبول کنم ، ولی مادرم ، باورم نمی شد زنده اس ، کسی که همیشه حسش می کردم 

رده بودن ! مادرم ، هنوز گریه هاش تو به تخت چنگ زدم ، باورم نمیشد منو از داشتن مادر محروم ک

 سرم اکو میشه ! صورتم از اشک خیس شد ، نفسام به شماره افتاد ، نمی تونستم درک کنم !

 زن عمو وارد اتاق شد .

دل آرا  -صدام زد   

آروم سرم رو باال گرفتم ، با چشمایی اشکی بهش خیره شدم ، لبخند زد و کمی جلو تر اومد ، کنارم رو 

ست و سرم رو تو آغوشش گرفت ولی من اینو نمیخواستم و ازش جدا شدم .تخت نش  

خوبی ؟ -لبخندی خسته زد   

نه ! -کوتاه و پر بغض گفتم   

تو جونمی ، خودم بزرگت کردم ، نبینم غمتو  -چشماش از اشک خیس شد   

دید !من مادر دااارم زن عممموو ، شما منو از مادرم جدا کر -فریاد کشیدم و گله جو گفتم   

مادرت ، نمیتونست تامینت کنه ! -سرش رو زیر انداخت   

من می ساختم ، من لحظه ای کنار مادرم بودن رو طلب می کنم . -با عجز گفتم   

آخر عمو بهت گفت ؟ -زن عمو دلگیر گفت   

اینکه مادرم ، زنده اس و نمرده ! -پوزخندی زدم   

د ، هنوز چهره اش یادمه! مامانم رو نشونم بدی -نگاهم نکرد ، با عجز گفتم   

نمیخوام از پیشم بری ! -زن عمو   

تا اینکه عروس خونتون بشم !-قهقه ای زدم   

 انگار یاد آوری اون ماجرا ، سردش کرد.

باید انجام بشه !  این یک رسمه، -گفت   

مگه من دخترتون نبودم ؟ -پوزخندی کنج لبام نشست   

همیشه دخترمی ! -زن عمو   
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، با بردارم زندگی کنم . پس من نمیتونم -  

ایلیا ، بردارت نیست ، توهم دختر خونیم نیستی ! -سرد گفت   

زن عمو ، لطفا تنهام بذار ، باید وسایلم رو جمع کنم ، برم  -کالفه از حرفاش گفتم   

این حق رو نداااااری  -فریاد کشید   

من مستقل شدم ! -اخم کردم   

! برای من هنوز بچه ای -زن عمو تند گفت   

زن عمو من مادر دارم ! -غمگین گفتم   

مادری که توانایی بزرگ کردنت رو نداشت ! -زن عمو   

من آدمی نیستم ، که زود در مورد مادرم قضاوت کنم ، باید دلیل رو از خودش بپرسم ! -  

 

که این امکان پذیر نیست ! -پوزخندی زد   

وان فرزند خوانده قبول نکردید ، از همون اول من این حق رو دارم ، شما منو به عن -دست به سینه شدم 

 قصد داشتید ، عروستون باشم ...

خب ... -اخم کمرنگی کرد   

پس من حق دارم هرجا دلم بخواد برم  -  

فردا مژگان خانم میاد ، برای لباس عقدت، نمونه بیاره  -کالفه از اتاق خارج شد   

 زن عمو خارج شد و من محکم به تخت ضربه زدم .

هام دوباره راه خودشون رو پیدا کردن ...اشک   

 

 ا * * * * * * * * 

 

بعد از پوشیدن لباس ها به اجبار مژگان خانم ، همراه الیاس برای عوض کردن روحیه ام از خونه خارج 

 شدم .

دارم دیوونه میشم الیاس ! -کالفه پوفی کشیدم   

به مرز جنون می رسم !من دارم  -سرش رو زیر انداخت و سنگ کنار پاش رو شوت کرد   

 دستش رو گرفتم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم ، لبخند شیرینی زد .
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تو چرا ؟ -پرسیدم   

نمیخوام ، با اجبار خانواده ام با کسی که تازه باهاش آشنا شدی ازدواج کنی! -الیاس   

مادرم زنده اس ! -با عجز گفتم   

فهمیدم ، بابا شرط گذاشته درسته ؟ -آهی کشید   

از گفته هاش ، اینو میتونی برداشت کنی ! -شمام قالب اشک شد چ  

میخوای تسلیم شی ! -الیاس   

یاد مادرم ، همیشه همراهمه الیاس ! -  

یعنی میخوای تسلیم خواسته عمو بشی ! -الیاس   

تو چیکار میکردی؟  -با عجز گفتم   

نمیتونم خودمو جای تو بذارم ! -الیاس   

من روزای خوبم با خانواده ام رو یادمه ، یادم اومد  -از چشمام سر خورد آهی کشیدم ، و قطرات اشک 

 پدرم زندانی شد !

زندانی شد !؟ -الیاس متحیر گفت   

آره ولی متوجه نشدم چرا ، و متوجه نشدم چطوری فوت کرد ! -  

  متاسفم -الیاس سرش رو زیر انداخت و محکم تر دستم رو فشرد 

ممنون -لبخندی تلخ زدم   

بشین  -س به سمت پارک هدایتم کرد و روی نیمکتی نشست ، لبخند زد الیا  

مادرت رک ترجیح میدی یا ایلیا !؟ -کنارش نشستم ، دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت   

 جوابش راحت بود ، ولی زندگیم تغییر می کرد !

  تغییر بده  نگاه کن الیاس شاید مادرم بتونه زندگیم رو -ولی با فکری گفتم 

چطوری ؟ -الیاس کنجکاو پرسید   

مادرم مالقات کنم ، بعد باهاش حرف بزنم ، شاید راه حلی باشه ، بالخره مادر واقعیم اونه!   من کافیه با-  

یعنی میخوای شکایت کنی ؟ -پوزخندی زد   

همه نه نه ، من همچین کار زشتی نمی کنم ، ولی بالخره میتونم کنار مادرم زندگی کنم ،  -تند گفتم 

 اختیارم دست مامانمه 

یعنی میخوای تسلیم خواسته عمو بشی ! -الیاس صداش گرفته شد   
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با مادرم همه چیز رو عوض می کنم . -کمی نا مطمئن بودم ولی گفتم   

بابا کی گفت میذاره مادرت رو ببینی ! -الیاس   

مسلما بعد از ازدواج  -پوزخندی کنج لبام نشست   

بول کنه باید ایلیا هم ق -الیاس   

باهاش حرف بزن تو رو خدا ، یک سال همو تحمل می کنیم ، بعد  -با التماس به چشماش نگاه کردم 

 توافقی طالق میگیریم.

یعنی اینقدر ، از کنار ما بودن دل زده شدی ، که حاال برای  -چشمای الیاس کدر شد ، با عجز گفت 

 رسیدن به مادرت زندگیتو نابود می کنی !

 

مادر واقعی یک چیز دیگه اس ، من لحظات خوبم رو یادمه  -صادق گفتم   

دل آرا ! -صدام زد متفاوت تر از همیشه   

جانم ! -لبخند زدم و پر انرژی گفتم   

دوست دارم  -لب زد   

منم دیوونه تم ! -قهقه ای زدم و گونه اش رو بوسیدم   

 تنها لبخند ظاهری زد .

شو ، بریم چیزی بخوریم  بلند -دستش رو گرفتم ، تک خنده ای کردم   

بهتر نیست به ایلیا هم بگیم بیاد ! -الیاس صداش رو کمی صاف کرد   

 نمیخواستم تو خلوتمون کسی دیگه هم باشه ، ولی فکر کنم میتونستیم باهاش حرف بزنیم !

 

حله ! -لبخند زدم   

 شماره ایلیا رو گرفت ، بعد چند بوق الیاس شروع به صحبت کردن کرد.

سالم ، خوبی ؟ -الیاس   

ا....................-  

( صحبت باهات داریم ، میشه بیای ؟  من با دل آرا ، اومدیم پارک ) -الیاس   

ا................... -  

اره مهمه ! -الیاس کالفه گفت   
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 ا. ..................

ایلیا ، بچه نشو  -الیاس کمی تن صداش رو باال برد   

 ا...................

منتظرم ، فعال  -کرد و گفت  اخمی  

بیا بریم ، برات چیزی بگیرم تا بیاد . -گوشی رو قطع کرد و گفت   

باشه  -لبخند زدم و دستمو حلقه بازوش کردم   

 همراه الیاس به سمت مغازه ای کوچیک حرکت کردیم ، وارد شدیم .

چی میخوای ؟ -الیاس   

همه چی ! -لوس گفتم   

ت قفسه ی چیپس و پفک ها حرکت کردم. دو تا پفک و دوتا چیپس به میل تک خنده ای کرد ، منم به سم

 الیاس انتخاب کردم ، دست الیاس چند قیف بستنی بود . 

 بعد از حساب کردن خرید ها ،از مغازه خارج شدیم .

 الیاس با دیدن ایلیا ، دستی براش تکون داد ، متوجه شد و به سمتون قدم برداشت 

سالم  -رد ، منم جوابش رو گرم دادم مثل همیشه سرد سالم ک  

 

 سری تکون داد ، برای در جریان گذاشتنش استرس گرفتم ، از عکس العملش می ترسیدم .

بگیر  -الیاس بستنی به ایلیا داد   

   ممنون -ایلیا 

خوب ، چیکارم داشتی ؟ -به سمت نیمکتی رفتیم ، نشستیم ، که ایلیا گفت   

چند روز دیگه عقد باید بکنید !؟ میدونی ، -الیاس پوزخندی زد   

 

آره ، ولی خوب انجام نمیگیره!  -ایلیا پوزخندی کنج لباش نشست   

مادر دل آرا زنده اس  -الیاس   

چه خوب ! -ایلیا بی تفاوت گفت   

 اخمی ظریفی کردم .

دل آرا ،من راضی نیستم  -الیاس سرش رو پایین انداخت و گفت   
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ر اولویته .خودمم نا مطمئنم ، ولی مادرم د  

الزمه الیاس ! -دست الیاس رو محکم فشار دادم   

میشه باهات حرف بزنم ؟ -از روی نیمکت بلند شدم ، و روبه ایلیا کردم   

خودم میگم  -لب زدم  -نگاه گذرایی بهم کرد و بی هیچ حرفی بلند شد ، الیاس متعجب نگاهمون کرد   

بود کنم ، اگر هر کسی جای من بود اول زندگیشو ولی من چجوری میتونستم ، زندگیمو دستی دستی نا

 انتخاب می کرد یا مادر خونیشو؟

کنارش قدم بر میداشتم ، قوطی کنار پامو ، گوشیه ای پرت کردم و دستمو پشت کمرم گذاشتم که ایلیا 

می شنوم  -گفت   

مادرم زنده است ! -نفسی میگیرم   

میدونم  -ایلیا کوتاه گفت   

ی عمو شرط گذاشته ؟میدون -پوزخندی زدم   

اینکه با من ازدواج کنی و بعدش به مادرت برسی  -ایلیا تک خنده ی مسخره ای کرد   

درسته ! -سرم رو به نشونه اره تکون دادم   

خب... -ایلیا   

 

قصد ازدواج داری ؟ -پرسیدم   

صادق میگم کسی رو دوست ندارم  -ایلیا   

کنی پس تا کسی رو دوست نداشته باشی ازدواج نمی -  

کال ازدواج نمی کنم  -ایلیا   

میتونم بپرسم چرا ؟ -  

اره ، من کارام خیلی زیاده اگر تنها حواسم یک لحظه از شرکتم بره ، نابود میشه  -سرد گفت   

 

اینقدر حساسه  -متعجب گفتم   

االن که به تار مو بنده !  -پوزخندی زد   

میخوای چیکار کنی ؟-  

خیلی مهمه ، من برای همیشه بر نگشتم ! شرکتم اونجا -ایلیا کالفه گفت   
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کارمندات میتونن اداره کنن ؟ -  

!  اره ، بعضی هاشون!حرف اصلیتو بگی -ایلیا کالفه تر از قبل گفت   

 لب گزیدم ، غرورم خورد می شد ، ولی اگر حسی در کار نبود هیچ مشکلی پیش نمیومد.

من یک لحظه کنار مادرم بودن رو از خدا میخوام .-  

وت کرد تا بشنوه! سک  

  

 

عمو شرط گذاشت ، اگر به خواسته اش پا بدم میذاره کنار مادرم باشم و گرنه هیچ وقت ! -  

یعنی حاضری با من زندگی کنی ؟ -پوزخند زد   

فقط یک سال ، برای اینکه درگیری بجود نیاد ، من همه اختیارم دست  -تند گفتم و بغض گلمو فرو بردم 

ونیم کاری کنیم ، توافقی جدا شیم .بالخره میت  مادرمه،  

از کجا معلوم من قبول می کنم ؟ -قهقه ای زد و سرد گفت   

شما که نمیخوای ازدواج کنی ! -سرم رو زیر انداختم   

اینطور که تو میگی دل آرا، پس این چیه ؟ -ایلیا   

خوب ما که بهم کاری نداریم  -  

نه ! -ایلیا کوتاه گفت  

چرا ؟ -نگاش کردم و گفتم لحظه ایستادم ، ناباور   

گفتم که برای شرکتم ! -ایلیا به سمت نیمکت قبلی قدم برداشت و گفت   

هیچ مسئولیتی در قبالم نداری ! -با عجز گفتم   

نمیتونم  -ایلیا سرد گفت   

 شکستم ، قلبم یخ بست ، دلم از این همه بی رحمی تو سینه سوخت !

ر سست پسند شدم ؟ناباور به سمت الیاس حرکت کردم ، من چقد  

قطرات ریخته شده رو با انگشتم پاک کردم و قیف بستنی رو از دست الیاس بی حرف گرفتم ، گازی 

 ازش زدم ، حالم بهم خورد .

الیاس بریم ، حالم خوب نیست ! -با عجز گفتم   

 الیاس سگرمه های وحشتناک توهم بود ، داغ کرده بود ، مسلما جواب ایلیا رو فهمیده بود !
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چقدر خودتو کوچیک  -و دستم رو گرفت ، از بین دندون های بهم سابیده شده اش گفت   صبی بلندم کردع

 میکنی !

 

مامانم ! -ناراحت همراهش حرکت کردم   

مگه بچه ای ، که هی میگی مامانم مامانم ! -کنترل خودش رو از دست داد   

بودن کنارش رو حس نمیکنی ، برای من تو مادرت کنارته، ن -عصبی نگاش کردم ، اخمامو توهم کشیدم 

جای خالی مادرم عذاب آوره، مخصوصا که بدونم حضور داره ! من برای رسیدن به مادرم هرکار می 

 کنم .

با نابود کردن زندگیت !؟ -ایلیا از ما دور شده بود ، الیاس داد زد   

وقتی مشکلی پیش نمیاد اررره! -منم بلند تر گفتم   

یم ، باید ایلیا قبول می کرد هم به نفع من بود و هم به نفع خودش !هردو نفس نفس می زد  

چیزی نگو ! -میخواستم دوباره جبهه بگیرم که الیاس تند گفت   

 سکوت کردم ، چیزی نگفتم ولی اخم های در هم کشیده شدم ، همه حرف های نگفته رو بازگو می کرد .

د به سمت خیابون رفتم عصبی دستمو تو جیب مانتوم کردم و با قدم های بلن  

کجا میری؟ -الیاس کمی بلند گفت   

توجه ای نکردم و برای اولین تاکسی دست تکون دادم ، آدرس مورد نظرمو گفتم ، ایستاد . نگاهی کوتاه 

آقا برو  -زود گفت  به پشت سرم کردم ، با دیدن الیاس که به سمتم پا تند میکرد ، تند سوار شدم و  

ت ، رفت ، دیگه نگاهی به عقب ننداختم ولی صدای زنگ گوشیم بلند شد ، راننده گازش رو گرف

ملودی   پوزخندی زدم و رد دادم و گوشیو خاموش کردم . تو کیفم انداختم و راننده به سمت خونه ی

 حرکت کرد .

 واقعا االن بهش نیاز داشتم ، تنها کسی بود که می تونست بهم روحیه بده !

، باید تا در خونه شون پیاده می رفتم . کرایه اش رو حساب کردم .راننده تاکسی نگه داشت   

 زنگ در رو فشردم 

کیه ؟-  

منم ،دل آرا -لبخند زدم   

جااان، بدو بیا -فریادی خفه زد   

در با صدای تیکی باز شد ، آروم در رو هل دادم و وارد شدم   کردم،  تک خنده ای برای شوق و ذوفش

. 
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به استقبالم اومد .ملودی با صورتی خنده رو   

 تند درآغوشش کشیدم ، نزدیک یک ماه می شد که ندیدمش ، از وقتی دانشگاه تعطیل شده بود !

کجا بودی بی معرفت ؟ –با چشمایی براق نگاهم کرد   

نه که تو خیلی با مرامی ! -ضربه ای به دستش زدم   

بیا تو خونه  -پشت چشمی نازک کرد   

مامانت هست ؟ -پرسیدم   

آره  - ملودی  

با اجازه   -چند تقه ای به در زدم و گفتم   

بیا برو تو  –ملودی تک خنده ای کرد   

 وارد خونه شدم ، مادر ملودی که خاله مهتاب صداش می کردم از آشپز خونه خارج شد .

سالم دخترم. -لبخند بر لب سالم کرد   

 

م خاله سال -کمی جلو رفتم و دستش رو فشردم و ظاهری گونه اش رو بوسیدم   

خوبی ؟ -خاله   

بله ، شکر خدا  -با یاد آوری اتفاقای اخیر تنها نمایشی سرم رو تکون دادم   

حاال بریم اتاق من  -ملودی دستم رو کشید   

 وارد اتاقش شدم ، شالمو از سرم در اوردم و دستی به موهای اشفته ام کشیدم 

چه خبرا ؟ -  

ه !داداشم داره داماد میش -با نیشی باز گفت   

جون من؟از داداش یک دنده و لجبازت بعیده ! -خنده ای کردم   

دختره تو گلو داداشم گیر کرد ! -ملودی لبخند زد   

حکایت هلو بپر تو گلو ! -قهقه ای زدم   

اره ، بدجور هلوعه، المصب  -تک خنده ای کرد   

چه خوب ، ولی چرا الیاس به من نگفت ؟  -  

م !نمیدون -شونه هاشو باال انداخت   

ملودی بیا بشین -دلگیر از الیاس و خانواده اش به ملودی گفتم   
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 به کنارم روی تخت اشاره کردم ، انگار متوجه حالم شد ، چون نگران کنارم نشست

چیزی شده ؟ -ملودی   

منو میخوان زوری شوهر بدن ! -پوزخندی کنج لبام نشست   

یییی؟ چ -با چشمایی گرد شده از حرفم نگام کرد ، متحیر گفت   

ایلیا ! -پوزخندی صدا دار زدم   

همونی که هیچ وقت ندیدیش!  -متعجب تر از قبل گفت   

 سرم رو به نشونه اره تکون دادم .

وا  -ملودی   

مادرم زنده اس  -بی مقدمه گفتم   

چچچچیییی؟  -اینبار از قبل بیشتر تو بهت رفت ، داد زد   

مامانم نمرده بود ! -سرم رو انداختم   

یعنی چی؟ -رد تر از حد معمول شد چشماش گ  

عمو گفت ، شرط کنار مادرم بودن ازدواج با ایلیاس! -لحنم از دلخوری پر شد   

چه ادمااایی ! -ملودی عصبی فریاد کشید   

بزرگم کردن خواهر... -پوزخندی زدم   

ولی این شرط اصال مناسب نیست ! -ملودی   

دارن مثل اینکه خیلی دوستم  -تک خنده ی تلخی کردم   

چه خرکی ! -ملودی پشت چشمی نازک کرد   

خوب حاال  -کالفه گفتم   

میخوای چیکار کنی ! -ملودی   

من مامانمو انتخاب میکنم  -به موهام چنگ زدم   

دیوونه  -عصبی نگام کرد   

تو رو خدا نصیحتم نکن ، که حوصله ندارم  -  

زندگیتو نابود میکنی ابله ، -ملودی اخم وحشتناکی کرد   

اتفاقی نمیوفته ! -ه هامو باال انداختم شون  

از کجا میدونی ؟ -ملودی   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

چون نه من و نه ایلیا نیازی بهم نداریم  -  

مگه میشه ؟ -ملودی تیز گفت   

آره  -  

اگر ایلیا قبول کنه ! -ملودی پوزخندی زد   

میکنه ، چون ارث خیلی براش مهمه  -اخم کردم   

تا جواب بده . ملودی بلند شد ،  گوشی خونه زنگ خورد  

سالم  -ملودی   

ا...............-  

شما؟ -ملودی   

ا............-  

و نگاه گذرایی به من کرد .  قهقه ای زد  

بله ، اینجاس ! -ملودی   

 تیز نگاهش کردم ، که دست پاچه شد ، گوشی رو محکم تر تو دستش گرفت .

شیدم ، ملودی هم بعضی مواقع مخش کار مطمئن بودم یا زن عموعه یا الیاس ، کالفه دستی به موهام ک

 نمی کرد .

بذارید بمونه  -ملودی   

ا..................-  

بله ، بهش میگم  -ملودی با شنیدن حرفی اخمی کرد و گفت   

ا................-  

خداحافظ  -ملودی  

خونه !گفت باید بیای  -گوشیو قطع کرد ، با اخم هایی درهم نگاش کردم ، که متقابال اخم کرد   

الیاس ! -  

آره  -اخماش بیشتر توهم کشیده شد   

مگه زوره ! -گله جو گفتم   

مثل اینکه اره -ملودی دست به سینه شد   
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من نمیخوام باهاش رو در رو شم ، رفتارش بد بود ! -  

نازنازی!  -ملودی پشت چشمی نازک کرد   

واال  -تیز نگاهش کردم که گفت   

زهرمار  -اخم کردم   

االن میاد ! -م گفت ملودی آرو  

نمیذارن تنها باشیما  -کالفه پوفی کشیدم   

ولی دل آرا اینکارو نکن ! -ملودی ناراحت گفت   

چه کار ؟ -  

ازدواج با ایلیا  -ملودی   

برم پیش مادرم همه چی حل میشه  -بی تفاوت گفتم   

 ملودی تنها نا مطمئن نگاهم کرد.

عه دل آرا چه زود الیاس اومد دنبالت!  -مهتاب که گفت صدای آیفون اومد و بعد از اون صدای خاله   

االن میام خاله  -   

بیشتر به من سر بزن ! -ملودی رو در آغوش کشیدم و لبخند زدم   

دامادی داداشم تموم شه حتما  -سرش رو زیر انداخت   

باهم بریم خرید   ماهم دعوتیم، -چشمکی زدم   

حتما -ملودی لبخند زد   

افظی کردم و از خونه خارج شدم.از خاله هم خداح  

 سرد سوار ماشین الیاس شدم چیزی نگفت و حرکت کرد،تنها اخماش توهم گره خورده بود .

 ا * * * * * * * * * * 

خب ... -پوزخندی به عمو زدم ، ولی اون لبخند زد و پا روی پا انداخت و گفت   

اگر فردا مادرم رو ببینم ، قبول می کنم  -  

میذارم صداش رو بشنوی ! -اال داد تای ابروشو ب  

از کجا باور کنم؟  -اخم هامو درهم کشیدم   

چون دروغ ندارم بهت بگم دخترم . -لبخند زد   

باشه . -تنها سرد نگاش کردم   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

ایلیا سکوت کرده بود ، عمو جلوی خودش داشت وصیت نامه می نوشت که وقتی خدایی نکرده فوت کرد 

من قبول کرده بودم به شرط خودم   ا کالفه بود و مدام پاشو به زمین می کوبید،، به ایلیا ارث نرسه ، ایلی

 ولی ایلیا نه !

عمو خودکار رو توی دستش کمی جا به جا کرد و به ایلیا نگاه کوتاهی انداخت ، ایلیا تو فکر بود و 

 عصبی !

کشیدم و چتری هامو از روی  اگر من نتونم مادرم رو ببینم ، حتما از اینجا میرم ، کالفه دستی به موهام

 صورتم کنار زدم .

ننویس ! -عمو خواست آخرین خط رو بنویسم که ایلیا گفت   

تعجب کردم ، چشمام گرد شد ، باورم نمی شد ، متحیر به صورت سرخش نگاه کردم ، مثل اینکه خیلی 

بود ! براش زور داشت ، الیاس عصبی از جمع دور شد ، اونم از این وصلت به شدت ناراضی  

قبول میکنم  -عمو پوزخند بر لب به ایلیا خیره شد ، ایلیا کالفه پوفی کشید   

عمو لبخند مضحکی زد و برگه رو باال گرفت و پاره کرد ، ایلیا چشماش به خون نشست و با نفرت به 

راسم کنید ، م میدونستم قبول می -من و عمو نگاه کرد ، سرم رو زیر انداختم و بلند شدم که عمو گفت 

 دو روز دیگه اس !

 ناخن هامو تو کفت دستم فرو کردم و نفسی از حرص کشیدم !

چقدر  -به سمت اتاقم پا تند کردم و در رو محکم بهم کوبیدم ، روی تخت نشستم و به موهام چنگ زدم 

 اجبار !

،  مادری که از وجودش به دنیا اومدی  مگه دیدن مادر خونیت، -قطرات اشک از چشمام سر خورد 

 شرط میخواد ؟

محکم پامو به زمین کوبیدم و لب گزیدم ، اشک تو چشمام جمع شده بود ، پس زدم و تند لباسی تن کردم ، 

 تا از فضای خفه ی خونه خارج بشم 

شالمو با دستم گرفتم ، با قدم هایی تند از خونه خارج شدم ، الیاس نگران نگام کرد ، بی اعتنا از کنارش 

 گذشتم .

تم زیر بارون پرواز کنم ، دوست داشتم به اجبار هایی که طعم هاش متفاوته فکر نکنم ، دوست داش

 اجباری شیرین که منو به مادرم میرسونه و اجباری تلخ که زندگیم رو تغییر میده !

نفسی گرفتم و دستامو باز کردم ، چرخی دور خودم زدم و به سمت پارک قدم برداشتم ، باید روز های 

وب پشت سر بذارم ، و خداحافظی کنم با این روزا ...سالم دنیای ناعادل !مجردی رو خ  

 

 ا * * * * * * * * * * 
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صدای بوق های گوشی ، برابر میشد با کوبیده شدن قلبم ، دستام برای شنیدن صداش می لرزید ، با عجز 

بر نمیداره ! -گفتم   

برمی داره  -عمو لبخند زد   

بله؟-  

 

بم ایستاد ، نفسام به شماره افتاد ، به قفسه سینه ام چنگ زدم ، با صدای پر بغض با شنیدن صداش ، قل

مامان ! -گفتم   

شما ! -سکوت کرد و ناباور گفت   

دل آرا -لب گزیدم تا مانع ریزش اشک هام بشم ، پر بغض گفتم   

 صدای کشیده شدن نفس های عمیقش گوشم رو نوازش داد ، قلبم تند می زد . 

دل آرای مامان؟  -فته گفت با صدایی گر  

 

من دل آرای مامانمم!  ااررره، -نتونستم بیشتر از این مانع ریزش اشک هام بشم ، بلند گفتم   

 زن عمو اشک می ریخت ، بلند هق می زد ، تند از جمع دور شد ، عمو سرش رو زیر انداخت.

خوبی ... دخ ...دخترم ؟ -مامان هق هق می کرد ، تیکه تیکه گفت   

نه ! -گزیدم لب   

زندگیت چطوره ؟ -مامان   

نمیدونی ؟ -بغض به گلوم چنگ زد   

همیشه در موردت از شروین پرسیدم  -مامان   

پس باید بدونی ! -دستمو روی سینه ام گذاشتم   

چیو ؟ -آروم گفت   

ازدواج اجباری من و ایلیا  -پوزخند زدم   

ریاد های خفه ی من ...اتمام حرف من شد سکوتی تلخ ، شد فریاد بی صدا ، شد ف  

مامان ! -آروم صداش زدم   

 چیزی گفت که متوجه نشدم ، تن صداش آروم بود .

 



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

چی ؟ -پرسیدم   

شرمنده دخترم ، من باید برم  -صدای گریه اش امونم رو برید   

خواستم مخالفت کنم ، نخواستم از صدای خواستنیش محروم بشم ، ولی بوق های آزاد ضربه ی بدی بهم 

گوشی از دستم سقوط کرد و روی زمین افتاد . عمو کنارم نشست و سرم رو تو آغوش گرفت.زد .   

 

قبل از فوت آقاجان شمارو به اسم هم در اورد ، منم سرنوشتی شبیه شما دارم   این تنها یک رسمه، -عمو 

 ، خوشبخت میشی ، مطمئنم !

، در رمان ها و کتاب هاس ، عموی من پوزخندی کنج لبام نشست و با خودم گفتم ) اون ازدواج اجباری

)! 

 

من میرم استراحت کنم ، فک کنم فردا وقتی برای سر خاروندن ندارم ! -از کنارش بلند شدم ، سرد گفتم   

 طعنه رو گرفت ولی تنها لبخند زد ، به سمت اتاقم رفتم و خودم رو روی تخت پرت کردم.

 ا * * * * * * 

ه تحوالت صورتم رو برای ازدواج اجباری و با شرط نبینم ، بسته بودم چشمامو بسته بودم ، بسته بودم ک

 که نفهمم این زیبایی برای مردیه که هیچ حسی بهش ندارم !

 آرایشگر تنها و تو سکوت به آرایش کردن صورتم پرداخته بود .

تموم شد!-  

 

 با شنیدن صداش بدون اینکه به آینه نیم نگاهی بندازم، بلند شدم .

ممنون عزیزم  -م لبخند زد  

متعجب از رفتار های من لبخندی ظاهری زد،که جوابی به نگاهش ندادم و همراه ملودی وارد اتاقک شدم 

. 

خوشگل شدیا!  -نگاهی بهم کرد   

چه فایده داره ؟ -پوزخند زدم   

 

نگو اینطور حاال ! -مشتی آروم به دستم زد   
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د ، مژه های حالت دارش با کمی ریمل پر بهش نگاه کردم ، خط چشمش قاب چشمای خمارش شده بو

 پشت تر شده بود . لبای مناسبش هم با رژ کمرنگی خوش فرم تر دیده میشد .

خوب شدم ؟ -چشمکی زد   

عالی  -تک خنده ای کردم  

 با کمک ملودی لباس بلند به رنگ آبی اسمونی رو تن کردم ، نگین های ریزش کمی خیره کننده بود . 

شنلت رو سرت کن ، االن ایلیا میاد . -گفت  زیپ پشتش رو بست و  

 چه بده که عاشق نشده ازدواج کنی ، چه تلخه مردی بی احساس و سرد برای مراسم عقدت دنبالت بیاد ! 

 اگر اختیارم دستم بود ، تا وقتی عاشق نمیشدم تن به ازدواج نمیدادم .

 کالفه آهی کشیدم و لب گزیدم تا مانع ریزش اشک هام بشم .

تو رو خدا به خودت فشار نیار ! -ودی نگران گفت مل  

 تنها سرم رو تکون دادم و شنل رو سر کردم.

سانتی سفید رنگ رو پام کردم و همراه ملودی از اتاقک خارج شدم، 5کفشای پاشنه   

آقا داماد اومد . -آرایشگر لبخند زد   

.محتویات معده ام به سمت دهنم هجوم آورد، ولی خودمو کنترل کردم   

 دست نیلو رو فشار دادم و از سالن خارج شدم .

ایلیا با کت و شلوار مشکی و پیرهن سفید ، خوب شده بود ، هیکل مردونه اش بیشتر به چشم میومد ، 

ولی اصال مهم نبود ، تنها در رو باز کرد و کمک نکرد تا سوار بشم ، فیلمبردار دست از سر ما بر 

. ه ام می کردنمیداشت ، و این موضوع خیلی کالف  

 

 با کمک ملودی سوار ماشین شدم ، ملودی عقب نشست . ترجیح میدادم تنها نباشیم!

به باغ رسیدم ، تنها برای دیدن مادرم شور و هیجان داشتم ، این مراسم ، تنها مراسم مرخرفیه که روحیه 

 منو خراب کنه ، ولی من باید بایستم! 

ر و ذوق و شوق پر شد ، حتی نمیتونستم در رو باز کنم ، با دیدن با توقف ماشین... اطرافمون از ادمای پ

 الیاس لبخندی زدم ، جمع رو کنار زد و به سمت در من حرکت کرد، در رو باز کرد .

 

به چهره جذابش خیره شدم ، به ته ریش طالیی رنگش که رگه های مشکی هم توش دیده میشد ، به 

خیلی بهش نشسته بود. چشمای صاف و صادقش ! کت سورمه ای رنگ   
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سالم عروس خانم  -لبخندی غمگین زد و گفت   

 سرم رو زیر انداختم و اروم سالم کردم .

آروم باش ، همه چی تموم میشه ! -ناشیانه گفت   

 

مامانم  -لب زدم   

فعال بذار تبریک بگن -الیاس   

ش کردم ، سیل تبریک ها روی الیاس کمی ازم دور شد و زن عمو تند ایلیا رو یه سمتم کشید ، کالفه نگا

 سرم آور شد ، تبریک ها سرسام اور بود. 

 عمو متوجه شد، مارو به سمت جایگاه برد .

عمو  -قبل از اینکه ازم دور شه صداش زدم   

جانم  -برگشت و گفت   

 

مامانم کجاست ؟ -مردمک چشمام لرزید   

االناس که بیاد! -پوزخندی زد   

سال مادرم رو ببینم . 11، مهم این بود که االن بعد از  پوزخند کنج لبش برام مهم نبود  

ایلیا خسته بود ، آثار خستگی تو چشماش موج می زد ، رنگ نگاه اجباری شدن تو چشماش فریاد می 

 کرد ، ولی اینا اهمیتی نداشت ، پوزخندی زدم چون بالخره تموم میشد !

مادرت اومد ؟ -ایلیا   

اد ، میاد پیشم .اگر بی -نگاهی کوتاه بهش کردم   

 چشماش سرد شد ، تحول ناگهانی رو نفهمیدم ، فقط خداروشکر می کردم ، که منو مقصر نمیدونه ! 

 پوزخندی تو دلم زدم ، یک جورایی منم اجبارش کردم.

هلهله و شادی سرسام اور بود ، از این محیط شاد راضی نبودم ، چون این عقد ، عقد روزای تلخ من 

  میشد ، مطمئنم !

نفسی گرفتم ، به اجبار بزرگتر های فامیل ، مجبور شدم همراه ایلیا برقصم، با بی میلی از جام بلند شدم ، 

 آهنگی آروم پخش شد ، ایلیا راضی نبود ، ولی اونم مثل من مجبور بود سکوت کنه .

هر بار !آروم و بی عشوه بدنم رو تکون دادم ، عادی رقصیدم ، بی هیچ شوق و ذوقی ، خسته تر از   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

انگار زن عمو هم متوجه شد و ناراحت به این رقص خسته کننده خاتمه داد ، ولی فامیل های زن عمو پر 

دن و میل زیادی برای رقصیدن داشتن . کمی به اطراف نگاه کردم، به بهونه دستشویی همراه شور تر بو

م حک شده ، پیدا کردنش راحته ، ملودی از جمع دور شدیم. خواستم مادرم رو پیدا کنم ، چهره اش تو ذهن

 حاال چشمام از شادی دیدنش برق می زد !

دنبالم بیاید ! -چشم چشم کردم ، الیاس به سمتون اومد ، پر شور گفت   

ته دلم میگفت میخوآد منو ببره پیش مادرم ، الیاس به سمت خونه باغ پا تند کرد ، منو ملودی هم قدم های 

در آغوش کشیدنش پر می کشید . بلندتری برداشتیم ، دلم برای  

.  خودت برو -وارد خونه شد ، نزدیک در اتاقی ایستاد ، لبخند زد   

 ناباور بهش خیره شدم ، لبام به لبخند باز شد ، وجودم از بودنش مست شد !

 تند در رو باز کردم ، چشمامو بستم و کمی مکث کردم .

ی شکستش دلم رو لرزوند با قدم هایی سست به سمتش چشمامو باز کردم ، با دیدنش قلبم ایستاد ، چهره 

 رفتم .

چه بزرگ شدی !  -غمگین و لبخند بر لب گفت   

، مادرم بود ، چهره اش به زیبایی جوونیش بود ، همونی که خون گریه می کرد  اشک تر شد  چشمام از

شسته بود ، ، همون که شوهرش رو از دست داد ، همون که من همه زندگیش بودم ، روی ویلچر ن

 شکسته بود ، قلبم از چین و چروک های صورتش تو سینه سوخت !

 آغوشش رو باز کرد چشمای خمارش قالب اشک های زمردیش شد !

ماااامان  -به سمتش پرواز کردم ، بلند اسمشو صدا زدم   

جون مامان ؟ -بلند گفت   

وقفه چکیدن! قطرات اشک پس از پیدا کردن آزادی بی  

روم و با احتیاط بغلش کردم ، عطر مادرانه اش رو با ولع بوییدم .لب گزیدم . آ  

باورم نمیشه ! -زمزمه کردم   

صدای هق هق های خفه اش دل نا آرومم رو نا آروم تر کرد.   

 

 ازش فاصله گرفتم ، نگاهی عمیق بهم کرد .

میبینی چقدر خوشگل شدم ! -تلخ خندیدم   

ش کردم و چونه اش رو آروم گرفتم و باال دادم .تنها سرش رو پایین انداخت .مهربون نگا  

این همه مدت نذاشتی کنارت باشم ، حاال حداقل بذار نگات کنم! -  
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 صدام لرزید ، نگاه گرمم رو بهش دوختم .

شرمنده دخترم -آروم گفت   

تو مجبور بودی ، مثل االن ک من مجبور به ازدواجم !  -پوزخند زدم   

ه زندگی بی اجبار میشه!مگ -لب گزید ، قهقه ای زدم   

فقط یک سال صبر کن ، تب  -دسته ی ولیچرش رو گرفتم و از پشت ،سرم رو به گوشش نزدیک کردم 

 این رسم مزخرف بخوابه !

 

 میخواست چیزی بگه که پشیمون شد، لبخند زدم و به سمت در هدایتش کردم .

ا شنیدن صدای در ، به سمتون پا تند در رو باز کردم و مامان رو وارد سالن کردم ، ملودی و الیاس ب

سالم بانو -کردن ، ملودی لبخند زد و سالم کرد   

سالمی دوباره بر زن عمو  -الیاس هم لبخند بر لب گفت   

سالم دخترم ، ممنون الیاس جان  -مادر تک خنده ای کرد   

خودتو معرفی میکنی ؟ -مادر رو به ملودی کرد   

 

حتما ، من دوست چندساله دل آرام  -سید ملودی لبخند زد و گونه اش رو بو  

چه دوست های شایسته ای  -مادر چشماش برق زد و صادق گفت   

دقیقه از فضای خفه ی باغ در امان بودیم ، ولی  5همگی عقد رو از یاد برده بودیم ، همگی تنها برای 

 این لذت خوشحالی با اومدن عمو از بین رفت .

بیا عاقد اومد  -د و اخمی ظریف به من کرد عمو بی تفاوت به مامان نگاه کر  

 دستام با شنیدن حرفای عمو یخ بست ، الیاس صورتش سرخ شد و مادر سرس رو زیر انداخت.

 لب گزیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم .

بهتره حالت خوب باشه ، به مهمون ها گفتم کمی سر درد داری ! -عمو سرد گفت   

ور کنه ؟ولی کی بود که با -پوزخند زد   

 نفسام برای این همه تحقیر به شماره افتاد .

بابا! -الیاس از بین دندون های بهم سابیده شده اش گفت   

 عمو جوابی بهش نداد و دست منو گرفت . با عجز برگشتم و نگاهی به مامان کردم 
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 تو دلم گفتم ) فقط یک سال سختی مادر !(

رش کرده بود ، از این همه اجبار به مرز جنون رسیده بودم . وارد باغ شدیم ، حالم خوب نبود ، معده ام ت

 ایلیا خسته بود ، کالفه بود ، به سختی تحمل می کرد.

 کنارش نشستم ، ناخن هامو تو دستم فرو کردم ، صورتم به قرمزی میزد ، سخت بود کنترل کردن خودم!

کرد به خوندن خطبه عقد ...ایلیا کالفه دستی به موهاش کشید ، عاقد روی صندلی نشست ، شروع   

نمی شنیدم چه آوایی از بین لباش خارج میشدم ، کر شده بودم ، نمی خواستم کلمه های نابودگر 

رو بشنوم ! میخواستم برای چند لحظه از این دنیا و ادماش دور باشم ، چشمامو بستم.  زندگیم  

 

گشودم .صدای عروس خانم ، عروس خانم سر سام آور بود ، به اجبار چشم   

نگاه سردم رو غرق ادمای پر شور اطرافم کردم ، سرد تر از هر لحظه ای ! نگام میخ نگاه مامان شد ، 

 چشمای اشکیش برد دل خاک گرفته منو!

 گرم نگاش کردم ، سردی نگام با گرمی نگاش ذوب شد . 

با اجازه مادرم بله ! -ناغافل و ناباور جواب دادم ، تنها گفتم   

ب بقیه مهم نبود ! تنها من مادرم رو قبول دارم .شکسته شدن قل  

الیاس نبود ، الیاس حامی من این فضای خفه کننده رو ترک کرده بود ، ملودی چشماش از اشک خیس 

دل من یخ بست ، سرد شد ، اجبار رو دوست نداشتم ، ولی تحمل میکنم تا   بود ، ولی بقیه کل میکشیدن!

 یک سال !

 

اکو شد ، اونقدر اکو شد ،که مجبور شدم دستمو به سرم بگیرم .حالم مساعد نبود . کلمه یک سال تو سرم 

عاقد بله رو از ایلیا هم گرفت و من به نام ایلیا شدم ، شدم زن مردی که تنها چند هفته اس می شناسمش ، 

دن شدم زن مردی با عقاید متفاوت ، شدم زن مردی سرد و بی احساس ، من به اجبار کنار مادرم بو

 ،متهم به زن شدن هستم !

 

مراسم تشییع جنازه روح من به اتمام رسید ، کالفه وارد خونه باغ شدم ، ترجیح دادم ، اول لباسامو 

 عوض کنم ، بعد حرکت کنیم ، مادر رو با ویلچر هول دادم ، وارد اتاقش کردم .

امشب میام پیش تو ! -لبخند زدم   

فکر نکنم خوشت بیاد ! -پوزخندی زد   

مکانش برام مهم نیست  -سرتق گفتم   
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اذیت میشی! -مامان سرش رو زیر انداخت   

این چیزا برام مهم نیست !  مادرمی، -لبخند زدم   

عموت نمیذاره  -پوزخند زد   

اختیارم دست تو  -شونه ام رو بی تفاوت باال دادم   

 چیزی لب زد ، که متوجه نشدم .

 

غ خارج شدم ، بی تفاوت و بدون نیم نگاهی به بقیه به سمت ولیچر مامان رو هول دادم و از خونه با

 ماشین الیاس حرکت کردم ، انگار نه انگار که امروز مراسم عروسی من بود !

بله ؟ -زن عمو صدام زد ، برگشتم   

کجا میری ؟ -زن عمو   

خونه مامانم  -لبخند مضحکی زدم   

، انگار قصد نداشتن بیشتر از این اذیتم زن عمو اخم ظریفی کرد و عمو عصبی به سمت ماشینش رفت 

 کنن!

 لبخند زدم و در ماشین رو باز کردم ، الیاس از خونه باغ خارج شد ، به سمتمون پا تند کرد .

کمک کن سوار ماشینش کنیم -الیاس   

 

مامان پا هاتو محکم بذار  -سری تکون دادم ، به مامان گفتم   

چیشد ؟ -با تعجب گفتم   ، مامان سرش رو زیر انداخت، الیاس ایستاد ، متعجب و غمگین نگام کرد  

مادرت باهاش فلجه -الیاس با صدایی گرفته گفت   

، نا مطمئن به مامان نگاه کردم ، به پاهایی بی جونش خیره شدم ، روی زمین زانو زدم ، به   قلبم ایستاد

 پاهاش دست کشیدم ، چشمام از اشک خیس شد .

فلج... -ناباور گفتم   

 

ویر پا های مامان تو چشمای خیس از اشک من غرق شد .تص  

 به صورتش نگاه کردم ، صورتش خیس از اشک بود ، لب گزیدم.

چرا مامان  -پرسیدم   
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تصادف کردم . -آروم گفت   

صدای ماشین اومد ، ایلیا بی توجه به همه از باغ خارج شدم ، دوباره نگاه نگرانم رو به طرف مامان 

 سوق دادم .

نکن اینطوری دل آرا ! -یی گرفته گفت با صدا  

 زیر بغلش رو گرفتم ، دلم از بازی زمونه گرفت ، از این همه ناعادلی گرفت ، چرا خدا ...من و مامانم ؟

الیاس کمک کن ! -با صدایی پر بغض گفتم   

شد ،  با کمک الیاس مامان رو سوار ماشین کردیم ، کنارش نشستم ، دوباره نگاهم به سمت پاهاش کشیده

 لب گزیدم و سرم رو به طرف پنجره گرفتم .

حرکت کن الیاس -  

  چشم -الیاس لبخند خسته زد 

چشمه اشکم از شنیدن فلجی پای مامان جوشیده بود ، قطرات اشک بی هوا روی صورتم ریختند ، شلوار 

ش رو رق در اشکمو با دستم فشردم ، لب گزیدم تا صدای هق هق هام بلند نشه، ولی مادر فهمید و نگاه غ

 به من دوخت ، نگام رو به طرف پنجره کشیدم و دستمو روی دهنم گذاشتم ، تا حداقل الیاس متوجه نشه !

 مادر دستش رو به سمت بازوم اورد و آروم فشرد .

چرا گریه دخترم ؟ -نگاهم رو به سمتش کشیدم ،که لب زد   

 لب گزیدم و آروم صداش زدم .

دیگه چیزی برای باختن ندارم   های زندگیم ساختم، من با ناهمواری -لبخند زد   

 دلم از زندگی تلخ مادر ، از سرنوشت رقم خورده ی خودم تو سینه سوخت! 

 

 از بازی زمانه ، از ازدواج به اجبار ، شروع زندگی با مردی که هیچ شناختی ازش نداشتم .

کدر شد .  الیاس از آینه جلو بهم خیره شد و تنها نگاه صافش،  

 نگاه گذرایی بهش کردم و سرم رو زیر انداختم .

 

 ا * * * * * * * * 

روی اجاق گاز گذاشتم و زیرش رو روشن کردم و به   خسته از غروب جمعه ی دلگیر کننده ، کتری رو

 سمت یخچال رفتم تا کمی میوه بشورم .

دل آرا  -  
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بله ! -، گفتم  با شنیدن صدای ایلیا برگشتم ، موهاش رو با حوله ای خشک می کرد  

بچه های اونور میخوان برای کارای انتقالی بیان اینجا  -کمی شور تو صداش بود   

خب... -تایی از ابروم باال پرید   

خب به جمالت دختر ، میان اینجا ! -سری تکون داد و کالفه گفت   

که حتی یک ماهی از زیر یک سقف باهاش بودن می گذشت ، اونقدر بی تفاوت زندگی میکردیم ، 

هردو غافل از هم به کارای روزمره می پرداختیم ، زندگی باهاش   حضور همدیگر رو حس نمیکردیم،

سخت نبود ، ولی نبودن یک حامی خیلی اذیتم می کرد ، از شب تنهایی می ترسیدم ، ولی ایلیا متوجه این 

 نبود ، تفریحاتش اونقدر زیاد بود ، که تا نیمه های شب طول می کشید.

روزا بیشتر از هر وقتی دلم الیاس شاد و شوخ می خواست ، کسی که منو از هر حصار غمی رهایی  این

 میداد .

خوب به من چه ! -پوزخندی زدم و گفتم   

چند روز اول میان اینجا ! -دستی به موهاش کشید   

 

برن هتل ! -تای ابرومو باال دادم   

نمیشه ، دوستامن  -اخم کرد   

حتما کل زندگیتو میدونن !؟ -دم تک خنده ی مزخرفی کر  

ازدواج با تو رو که میگی، اره ! -پوزخندی زد   

این اجازه رو نمیدم بیان اینجا  -با نفرت نگاش کردم   

من هرکار دلم بخواد می کنم . -عصبی خندید   

منم اینجا زندگی می کنم  -نفرت تو چشمام بیداد کرد   

منه ! این خونه به نام -پوزخندی کنج لباش نشست   

 

دستامو مشت کردم و تند از آشپز خونه خارج شدم ، وارد اتاق شخصی خودم شدم ، در رو محکم پشت 

 سرم کوبیدم .

هنوز فرصت نشده بود ، با مامان حرف بزنم ، این یک ماه اخیر حالش   کالفه دستی به موهام کشیدم،

 اونقدر خوب نبود ، که هیجان هم وارد زندگیش کنم !

و خودم رو روی تخت پرت کردم ، به لجبازی های ایلیا فکر کردم ، بعضی اوقات تحمل هم  پوفی کشیدم

 دیگه سخت بود . اگر شب ها کمی زود تر میومد و به من کال کاری نمیداشت بهتر بود !
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 با صدای ضربه های آروم به در هوشیار شدم. 

خدمتکار بگیرم  اگر نمیخوای کاری انجام بدی ،  دو روز دیگه میرسن، -ایلیا   

بگیر ! -اخمی ظریف کردم ، ولی خودم حاضر نبودم براش کاری بکنم ، ولوم صدامو باال دادم   

ولی باید تو این مراسم شرکت کنی ! -ایلیا جدی گفت   

 عصبی شدم ، حق نداشت برام تصمیم بگیره ! 

میرم خونه مامانم  -داد زدم   

م بفهمه اجازه نمیده میدونی بابا ه  نمیری، -ایلیا کالفه گفت   

 عمو برای نزدیک کردن ما هرکاری می کرد ، اگر میفهمید ، اجازه نمی داد از خونه خارج بشم .

سکوت کردم و مسلما ایلیا مثبت برداشت کرد ، چشمامو روی هم گذاشتم و سعی کردم فکرمو آزاد کنم و 

 بخوابم .

 

 ا * * * * * * * 

 10باد روی کاناپه نشستم و به کاراش نگاه می کنم ، ایلیا ساعتای  از صبح که خدمتکار اومده ، من پر

صبح از خونه خارج شد ، تا مقدمات اومدنشون رو آماده کنه ، هرچه اصرار کردم الیاس هم باشه ، 

 اجازه نداد ، و منم نتونستم دلیلش رو بفهمم.

خانم از کدوم بشقابا استفاده می کنید ؟ -  

ر این بدبخت خالی نکنم ، به سمتش رفتم و لبخند زدم سعی کردم عصبانیتم رو س  

 که لبخند بر لب به چند نوع بشقاب اشاره کرد .

 بشقابی از بشقاب های سفید رنگی که حاشیه های طالیی داشت ، برداشتم .

این فکر کنم خوب باشه ! -  

چه زیبا پسند ! -تند تایید کرد   

ممنون -تک خنده ای کردم   

شروع به پخت و پز کردیم ، چند نوع غذا درست کردیم که   ن فهمیدم اسمش لیالست،با خدمتکار که اال

 شامل مرغ شکم پر ، قیمه و پیراشکی بود همراه با ساالد و چند نوع دسر...

 با صدای در خسته از گاز دور شدم ، عرق نشسته روی صورتم رو با دستم پاک کردم.

سالم همه چی آماده اس ؟ -  
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حال و احوال ما مهم نبود ، مهم این بود که همه چی آماده باشه !پوزخندی زدم   

بی حرف وارد اتاقم شدم ، حتی نگاهش هم نکردم .ولی لیال بهش جواب داد ، خیلی دوست داشتم تو این 

شه ، که بعد نیش و کنایه هاش مراسم حضور نداشته باشم ، ولی فعال نمیخواستم به عمو چیزی گفته با

 اذیتم کنه !

 

 تند وارد حموم شدم و دوش سریع گرفتم . تا غرق های ریخته شده از تنم پاک شه .

حوله ای دورم کردم و رو به روی آینه قرار گرفتم ، تیکه ای از حوله رو زیر بغلم زدم و سشوار رو 

 روشن کردم و شروع به حالت دار کردن موهام کردم.

 

دم، بهم میومد !فر های ریز و درشتی که با پکیج موپیچم کرده بو  

کرمی به صورتم زدم تا کمی بی حالی صورتم از بین بره ، مژه هامو با ریمل پر پشت تر کردم ، و با 

 خط چشمی چشمامو خمار نشون دادم ، رژ کبودی رنگ به لبام کشیدم .

فی باید زیبا تر از هر شب می بودم ، تا ایلیا رو با رفتارم اذیت کنم ، بی هیچ احساسی ، تنها تال

 زورگویی این چند روز اخیر رو سرش در بیارم .

 

پیرهنی شب مشکی رو انتخاب کردم ، چاکی از رون پام تا آخر میخورد ، ولی به غیر از همون چاک 

دیگه جایی از بدنم دیده نمی شد . یقه بسته بود و این به زیبایی پیرهن افزوده میشد . پیرهن برق می زد 

داد می کرد.و رگه های سرمه ای توش بی  

 انحنای کمرم بیشتر به چشم میخورد ، چون جذب بدنم بود ، تک خنده ای کردم . 

بیا بیرون ،اومدن  -  

 با صدای ایلیا از پشت در ، نگاه آخر رو به آینه کردم ، خوب شده بودم ، شاید هم فراتر !

 

لند شد. دستی به موهام دستگیره رو پایین کشیدم و در رو باز کردم ، صدای سالم احوال پرسی ها ب

 کشیدم و با اقتدار به سمت در سالن رفتم . با دیدن سه مرد و دو خانم تنها لبخندی زدم .

 

کمی جلو تر رفتم ، مردها به رسم ادب سری خم کردن و خوش رو سالم کردن ، ولی دقیق نگاهم می 

یر شال بیرون ریخته شده کردن ، به خانمی برخورد کردم ، که موهای بلوندش به طرز مزخرفی از ز

بود ، و آرایش غلیظش زیادی تو چشم بود ، مگه نمیگن کشور های خارجی و مخصوصا سوئد به آرایش 
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اعتقادی ندارن و از لوازم آرایشی در هر زمانی مانند ما ایرانی ها استفاده نمی کنن ، بیخیال شونه ام رو 

 باال انداختم .

 

سالم خانومی  -  

ساله رو به روم خیره شدم ، زیبا بود ، مانتویی  23نمی از پشت ، برگشتم و به زن با شنیدن صدای خا

مشکی با نگین های طالیی و شلواری دم پای طالیی ، و با شالی ساتن مشکلی طالیی، بی نهایت جذاب 

 شده بود . 

سالم ، جانم  -لبخندی زدم   

خوشبختم عزیزم ، -ش کاشتم که گفت کمی جلو اومد و دستم رو فشرد ، بوسه ای ظاهری روی گونه ا

ژیال وطن خواه هستم  من  

 

خوشبختم ، دل آرا حکمتی ! -لبخند زدم   

 از خوش رویی ژیال خوشم اومد ، ولی معلوم بود اون یکی پر باده !

شیال ، نامزد طاهر ! -ژیال تک خنده ای کرد و به مسیر نگاهم ، نگاه کرد   

ال به سمت پسری با تیشرت جذب خاکستری و شلواری جین رفت خواستم بپرسم کدوم یکی ، که خود شی

. 

 ژیال رو به سالن هدایت کردم .

وارد آشپزخونه شدم ، لیوان هارو از شربت پر کردم و روی سینی گذاشتم ، چند تار موم روی صورتم 

 ریخت ، پشت گوشم گذاشتم و با قدم های محکم به سمت سالن رفتم. 

پیرهنی چهارخونه و شلواری مشکی تند بلند شد ، و به سمتم اومد .با نزدیک شدنم .پسری با   

بدین به من  -لبخند زد   

 

دل آرا جون بده مهرسام بیاره -نا مطمئن نگاهش کردم که ژیال گفت   

 سینی رو با لبخند به مهرسام دادم و نشستم .

مرد رو بررسی می کردم که  نگاهی کوتاه به ژیال که کنار مردی اتو کشیده نشسته بود ،کردم ، کنجکاو

شوهرم، کیان ! -ژیال لب زد   

باشن ،   لبخند زدم پس ژیال متاهل بود، و تنها شاید مهرسام و پسری که کنار ایلیا نشسته بود که مجرد

 کالفه از صحبت های کاری ایلیا دستی بین موهام کشیدم.
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جشنه عه ایلیا بلند شو یک آهنگی بذار انرژی هدر بدم ، خوبه مثال -  

نوشیدنی چی ؟ -ایلیا تک خنده ای کرد   

پایه ام داداش  -کمی چشمام گرد شد که همون پسره که اسمش رو نمیدونم گفت   

 ژیال نگاه نگرانی به من کرد ، که متوجه نشدم .

 

با دیدن شیال که بیش از حد به طاهر چسبیده بود ، چشمامو بستم و نگاهمو به سمت دیگه کشیدم ، چقدر 

 سبک !

 ایلیا بلند شد و وارد اتاقش شد.

من که حوصله رقص ندارم پیمان ! -طاهر   

اوا!  -شیال آروم به بازوی طاهر زد   

جدی حوصله  -طاهر که انگار از نزدیک بودن زیاد شیال بهش کالفه بود ، کمی ازش دور شد و گفت 

 ندارم 

طاهر  -شیال با عشوه و افاده رفتار می کرد ، با عجز گفت   

  نگاه خندونش رو به من دوخت ، که نیشخندی زدم ، رفتارای شیال بیش از حد شرم آور بود !ژیال

ایلیا با چند شیشه نوشیدنی وارد سالن شد ، متوجه شدم که این شیشه ها از چی پر شده بود ، عصبی بلند 

 شدم و قبل از نشستنش آروم دستش رو کشیدم. 

دنبالم بیا  -فتم از بین دندون های بهم سابیده شده ام گ  

 اخمی کرد و همراهم اومد ، وارد آشپز خونه شدیم .

اینا چیه ؟  -اخم کردم   

نوشیدنی ! -تای ابروش باال رفت   

نوعش ؟ -پوزخندی زدم   

همونی که خودت میدونی ! -ایلیا   

که چی بشه ! -اخم کمرنگی کردم   

چون نیاز  -ایلیا   

ری بخوری !حق ندا -انگشتم رو روی سینه اش گذاشتم   

به تو ربطی نداره !  -قهقه ای زد   
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خواست از آشپز خونه خارج بشه ، ولی دستش رو گرفتم ، اخم وحشتناکی کرد و دستم رو محکم پس زد 

و منم از عصبانیت محکم پامو به زمین کوبیدم .  . از آشپز خونه خارج شد،  

ارسی حالم بهم میخورد ، لب گزیدم و صدای آهنگ خارجی بلند شد ، از آهنگ هایی با زبون غیر از ف

 وارد سالن شدم .

 جام ها از محتوای داخل بطری پر میشد ، بوش همه جارو فرا گرفت .

 اخمی کردم و کنار ژیال نشستم .

 

زیاد بهشون فکر نکن ، عادته! -ژیال نگاه کوتاهی به جمع کرد و گفت   

جا زندگی می کنم.اصال براش مهم نیست منم این -کالفه دست به سینه شدم   

یک عادته که موقع  -ژیال تای ابروش رو باال داد و به شوهرش که جام رو مزه مزه می کرد ، خیره شد 

 کنار هم جمع شدن ، بر پا می شد.

 

دیوونه ان ! -اخم کمرنگی کردم   

شوهرم دوست نداره ، ولی ... -لبخند زد   

می کنه ! این بشر اذیتش -نگاه اخم آلودش رو به پیمان دوخت   

اخی ! -از لحن با مزه اش خنده ام گرفت   

من تا حاال لب نزدم ! -ژیال لبخند زد   

اینو نشون میده!   هم ظاهر و هم باتنت -نگاهی مملو از محبت بهش کردم و گفتم   

 دستی به روسریش کشید ، روسری که تمام زلف هاشو پوشونده بود. 

؟چطور با طاهر آشنا شدی  -کنجکاو پرسیدم   

تو شرکت ایلیا ، باهاش آشنا شدم ، اینقدر که ایلیا توی پروژه هاش مارو باهم انداخته  -تک خنده ای کرد 

 بود ، که رفته رفته از رفتار های مردونه اش خوشم اومد و بهش دل بستم . اونم عاشقم شد !

کی برای بیان عشق اقدام کرد ! -لبخند زدم   

طاهر ! -ژیال   

م ، منم زندگی با عشق رو میخواستم ، اصال هم مایل نبودم که ایلیا بهم ابراز محبت سرم رو زیر انداخت

   کنه ، چون هیچ جوره از رفتار هاش خوشم نمی یومد!

 ذهنم به طرف الیاس سوق پیدا کرد ، نیمچه لبخندی با یادش زدم .
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کم و بیش از ازدواجتون میدونم ! -ژیال   

! کم و بیش نه ، همشو -پوزخند زدم   

اوهوم  -سرش رو زیر انداخت   

تنها برای مادرم قبول کردم ، همه اختیارم دست مادرمه ، با شکایت همه چی درست میشه ! -آهی کشیدم   

چطور دلت میاد ؟ -ژیال تای ابروش رو باال داد   

از سنگدلی و بی رحمی خودم دلم گرفت ولی بیشتر از خودخواهی عمو و زن عمو و از رسم بیخود دلم 

!  تو سینه سوخت  

از اجبار متنفرم!  -اخم کمرنگی کردم   

شاید عاشقش بشی ! -ژیال نا مطمئن گفت   

خودمو که میشناسم امکان نداره ، به رمان ها و کتاب ها فکر نکن ! -چشمام گرد شد و ناباور گفتم   

نمیدونم واال ! -شونه هاش رو باال انداخت   

شما سوئد بود ؟همراه  -مخفیانه به شیال اشاره کردم   

فقط سال آخر ! -ژیال   

برای چی اومد -  

تفریح ! البته طاهر پسر عموشه ! -پوزخندی زد   

اها ! -  

زیادی سبک ، اگه اونجا بودی رفتار های قبیحانه اش رو میدیدی!  -ژیال   

هرکی رو توی قبر خودش میذارن، بهش فکر نکن ! -پوزخندی کنج لبام نشست   

نجور ادما اذیتم می کنند . خوشحالم برگشتم !ای -ژیال کالفه گفت   

چند سال اونجا بودی ؟ -  

 

سالگی همراه خانواده ام ، که دو سال پیش پدر و مادرم برگشتن ، من و برادرم برای کار  15از  -ژیال 

 ها موندیم .

االن خیلی خوشحالی ؟  پس -  

خیلی ! اونم همراه کیان ! -لبخند زد   

خوشبخت بشید !-  
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ممنون عزیزم ، همچنین  -ژیال   

 

 تنها جوابم پوزخند روی لبام بود . به پیمان نگاه کردم ، خمار بود ، مثل ایلیا !

اخم کردم ، پیمان بلند شد و شروع به رقصیدن کرد ، ولی تعادل نداشت و مدام به کاناپه ها برخورد می 

رفتم و پیرهنمو کمی باال دادم ، که کرد ، عصبی به ایلیا که سیگار کنج لباش بود خیره شدم ، به سمتش 

 زیر پام نیاد .

که دستی دور کمرم حلقه شد .  میخواستم کنارش بشینم،  

ولم کن  -به پیمان خمار و مست نگاه کردم و اخمی وحشتناکی کردم   

برقصیم زن داداش ! -قهقه ای زد   

 

ند روی لباش روی اعصابم بود ژیال نگران نگاهم می کرد ، پیمان رو پس زدم و به سمت ایلیا که پوزخ

 ، رفتم. 

تمومش کن ! -عصبی گفتم   

بطری هایی که خالی شده بود رو برداشتم ، ژیال به سمت شیال که حال مساعدی نداشت رفت و جام رو 

 ازش گرفت.

 

 طاهر و شیال اصال هوش از سرشون رفته بود ، با انزجار بهشون خیره شدم .

میون می ذاشتم.  باید هر چه زود تر با مامان در  

نمیتونستم هر دقیقه و هر ساعت این مراسم های بی موقع ایلیا رو تحمل کنم ، مسلما با اومدن دوستاش 

 هر شب همین بساطه!

 با عمو که نمی شد حرف زد ، ولی حتما به الیاس می گفتم .

 

 ا * * * * * * * 

ر رو باز کردم با دیدنشون لبخند زدم با صدای زنگ در ، دستامو خشک کردم و به سمت در سالن رفتم.د

سالم  -  

 الیاس لبخندی زد و سرش رو تکون داد . ولیچر مامان رو هول داد .

سالم دخترم، خوبی ؟ -مامان   
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ممنون، شما چطوری؟  -با دیدن چهره خنده روش ، لبخند زدم   

شکر خوبم  -مامان   

الن حرکت دادم. کنار کاناپه ایستادم و از الیاس رو کمی کنار زدم و خودم ویلچر مامان رو به سمت س

چه خوشگل شدی  -پشت، سرم رو به گوشش نزدیک کردم   

 روسری سرمه ای رنگش که قالب سرش شده بود،چهره اش رو بانمک نشون می داد.

سال ، از کنار مادرم بودن ، محروم بودم ، ولی همیشه روحم بهش نزدیک بود ، همیشه و  11با اینکه 

وحی که فکر می کردم کنارمه باهاش زندگی می کردم .هرجا با ر  

از عمو ناراحتم که مادرمو برام زنده تو خاک کرد و گذاشت همچین تصویری داشته باشم .این 

حداقل به من فهموند که مادرم رو دارم .  ازدواج  

 

خیلی دوست دارم!  -عطر تنشو به ریه هام کشیدم و گونه اش رو بوسیدم   

تش رو روی دستم گذاشت.لبخند زد و دس  

 الیاس از دستشویی خارج شد ، انگار ناراحت بود . آروم از مامان جدا شدم و به سمتش قدم برداشتم .

 با لبخند نگاش کردم ،بغض کردم ، دلم از دور شدن ازش تو سینه سوخت.

تنها تو چشمام خیره شد ، در یک حرکت ناگهانی بغلش کردم و به پیرهنش چنگ زدم.   

ولی در گذشته   گزیدم تا مانع ریزش اشک هام بشم. خونه عمو ، هرچند ادماش االن خوب نیستن،لب 

بودم دختر خونشون!  برام کم نذاشتن،  

 الیاس بود تنها حامی زندگیم!

 قطرات اشک پیدا کردن راهی برای ریختنشون، شدم ابری که از قصه های تلخ این روزا می بارید .

 

چیشده دل آرا ؟ -رد ، با صدایی گرفته گفت سرم رو به سینه اش فش  

ازت دور شدم! -  

من همیشه کنارتم، دیشب همه چی خوب پیش رفت ؟ -چنگ آرومی به لباسم زد   

تنها سر تکون دادم . من در برابر الیاس سست بودم ، از کنارش بودن مست می شدم ، الیاس مهربون 

 بود و شاید فراتر از اون !

تم زد و من ازش جدا شدم.ضربه ای آروم به پش  

ایلیا کجاست ؟-  



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

حتما با دوستاش! -با شنیدن حرف مامان ، پوزخندی کنج لبام نشست   

اذیتت کردن ؟ -الیاس اخم کرد   

 

نه ! فقط ازشون خوشم نیومد . -سرم رو به نشونه منفی تکون دادم   

مراسم زیاد میگیرن ، شرکت نکن بیا پیش من ! -الیاس   

ماحت -لبخندی زدم   

بیا بشین دخترم  -مامان به کاناپه کنارش اشاره کرد   

االن چای رو دم کنم ، میام  -تند گفتم   

برو پیش مادرت ، دل تو دلش نیست باهات حرف بزنه ! برو ، من دم می کنم . -الیاس مانعم شد   

 

ممنون  -لبخندی به روش زدم   

 تند به سمت مامان پا تند کردم و روی کاناپه نشستم.

زندگیت چطوره ؟ -مان سرش رو زیر انداخت ما  

بیشتر اوقات ، وجود همو حس نمی کنیم ! برای همین اذیت  -دستامو باالی سرم گذاشتم و بهم قفل کردم 

 نمی شیم. زیاد بهم کاری نداره .اگر هم کمک بخواد انجام می دم. برام مهم نیست!

 

حت نیستی ؟از اینکه میسازی ، نارا -مامان اشک تو چشماش نشست   

همین یک ماه ،زندگی آرومی داشتم ، ولی تنهایی و شب بیداری خیلی اذیتم می  -تای ابرومو باال دادم 

 کرد !

تا کی تنهایی ؟ -اخم کرد   

شب ! 4و  3تا ساعتای  -خسته گفتم   

حق نداره تا این ساعت بیرون باشه ! -مامان   

ر وقت دلش میخواد ، بیاد. دست من که نیست!ه  مادرم زندگیشه، -قهقه ای زدم   

شوهرته!  -مامان تند گفت   

قانونی اره ، ولی عاطفی نه ! -پوزخند زدم   

نمیخوام زندگیت اینطوری پیش بره ! -مامان   
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تنها یک سال صبر می کنم . -پوزخندی کنج لبام نشست   

 

میخوای چیکار کنی ؟ -مامان   

شکایت ! -نا مطمئن بهش خیره شدم و لب باز کردم   

شکایت ؟ -رنگ چشماش کدر شد ، ترس توی چشماش بیداد کرد و آروم گفت   

اوهوم ،شکایت از اجبار به هر کاری ، وقتی خودم مادر دارم! -متحیر از رفتاراش گفتم   

واضح تر بگو  -مامان ترسیده گفت   

همه ی ... -  

ا بلند شدم.با باز شدن در ، سکوت کردم و ادامه ندادم . متعجب برگشتم، با دیدن ایلی  

سالم زن عمو!  -ایلیا خسته به سمت مامان اومد و گونه اش رو بوسید   

خسته نباشی!  سالم پسرم، -مامان دستی به صورت ایلیا کشید   

سالمت باشی! -ایلیا لبخند زد   

برای سالم ایلیا ، تنها سری رو تکون دادم ، نگاهی کوتاهی به مامان انداختم، هنوز حرارت ترس 

فروکش نکرده بود ! گیج سرم رو به طرفین تکون دادم وبه سمت آشپز خونه رفتم . نگاهش ،  

 

چه کدبانو ! -با دیدن الیاس که چند بشقاب توی سینک رو می شست، تک خنده ای کردم   

 با شنیدن صدام برگشت و لبخند زد .

برو سالن ، ایلیا اومد!  -کنارش زدم   

چه زود  -اخم کمرنگی کرد و گفت   

 

اونقدر زود نیست ! -ه هام رو بیخیال باال انداختم شون  

 دستاشو خشک کرد و از آشپز خونه خارج شد ، باید شام بپزم.

 وارد سالن شدم ، ایلیا دستشویی بود و الیاس کالفه کنار مامان نشسته بود .

شام چی میخورید ؟ -نزدیک شدم   

هیچی مادر ، خودتو خسته نکن  -مامان لبخند زد   

اوهوم ، سفارش میدم  -الیاس   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

نمیخوای دست پخت منو بخوری کدبانو  -چشمکی زدم   

خیلی دوست دارم ، ولی فعال بیشتر کنجکاوم!  -نیمچه لبخندی زد   

کنجکاو ؟ -تای ابرومو باال دادم   

 

شنیدم حرفاتونو!  -الیاس سرش رو زیر انداخت   

خب ... -اخم کردم و روی کاناپه مقابلش نشستم   

قصد نداری که... -تردید داشت انگار کمی  

از عمو شکایت کنم ؟-حرفش رو خودم ادامه دادم   

 سرش رو زیر انداخت.

 

زنده زنده مادرمو برام تو خاک کردن! -مطمین گفتم   

ولی زندگیت خوب بود...-الیاس  

بچگی عالی بود ولی بعدش... -لبخند زدم   

به قول دل آرا فقط یک سال!  -  

نگاهم به سمتش کشیده شد.با شنیدن صدای ایلیا   

 

چجور میخواید تمومش کنید ؟ -الیاس   

شکایت!  -ایلیا پوزخند زد   

 الیاس و مامان چشماشون گرد شد.

چییی؟؟تو این حق رو نداری و هیچ کاری هم ازت بر نمیاد.  -الیاس فریاد کشید   

 

این میتونه  -ایلیا به من اشاره کرد   

ی مامان... اخمی کردم ، الیاس هم همینطور ول  

 نگران بود ، از گفتن چیزی هراس داشت. 
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چیزه شده مامان ؟-نگران پرسیدم   

نه نه نه !-تند به سمتم برگشت   

این نه از صدتا بله بدتر بود. چیزی نگفتم تا خودش اماده ی گفتن بشه .  اخم کمرنگی کردم.  

بابا بهش دروغ بزرگی گفته!   دل ارا حق داره. -ایلیا   

رزید ، انگار رنگ نگاه مامان روی منم اثر گذاشته بود. ته دلم ل  

تمومش کنید  -مامان با صدایی گرفته گفت   

دستم رو روی سینه ام   الیاس کالفه دستی به موهاش کشید و منم از ترس که منشاء ش رو نمیدونستم.

 گذاشتم.

چی میخورید ؟ -ایلیا روی کاناپه نشست   

 

کباب خوبه ! -لی برای مامان و الیاس گفتم و  من که اشتهام کور شده بود.  

که تنها سرش رو تکون داد.   ایلیا به الیاس نگاه کرد.  

 زنگ زد و سفارش داد.

 

 بعد از صرف شام،مامان و الیاس قصد رفتن کردن .

مواظب خودت باش!  -خم شدم و گونه اش رو بوسیدم   

ممنون دخترم ، شب خوبی بود. -لبخندی زد   

خداحافظ  -کردم و گفتم  الیاس رو بغل  

 الیاس خنده رو خداحافظی کرد و ولیچر مامان رو هول داد و از خونه خارج شد .

ایلیا بیا اینارو بشور  -خسته به سمت سالن رفتم و داد زدم   

 متعجب بهم نگاه کرد و منم با اخمی به ظرف و لیوان های روی میز رو به روی کاناپه اشاره کردم.

عمرا ! - داد تای ابروشو باال  

 

کل وظایف این خونه که روی دوش من نیست آقا ! -تن صدامو کمی باال دادم   

کل کارای خونه مخصوص زنه! -پوزخندی زد   

   عه اینجوریه؟! -پلک چشمم از عصبانیت پرید 
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 سرش رو به نشونه مثبت تکون داد ، برزخی به سمتش پا تند کردم و یقه اش رو محکم گرفتم .

 

بیا ببینم ! -دندون های بهم سابیده شده ام ، گفتم از الی   

چیکار میکنی روانی ! -داشت خفه می شد و با صدایی گرفته گفت   

 به سمت حموم بردمش ، عجیبه اینقدر مقاومتش کمه ، مشتی تو قفسه سینه اش زدم.

می خوای زندونیم کنی ، کوچولو ! -که همونطور قهقه زد   

که یک دفعه یقه ام کشیده شد و به عقب پرت شدم.خواستم تند تر راه برم ،   

 شدت ضربه زیاد بود ، از درد چشمامو روی هم فشردم.

 

 -تو یک حرکت دیدم رو هوام ، ایلیا با اخم هایی وحشتناک منو بلند کرده بود و به سمت حموم می برد 

 مگه بچه گیر اوردی ، دختر ! 

ببینم چیکار میکنه ! کولی بازی در نیوردم.دستم رو زیر چونه ام گذاشتم و منتظر شدم ،   

 کمی مکث کرد و دوباره به راه خودش ادامه داد . با یاد چیزی نیشخندی زدم.

 

 منو تو حموم مثال پرت کرد و محکم در رو بست .

یک ... دو ... سه ! -آروم لب زدم   

کو کلییییید!  -ایلیا   

 قهقه ای بلند سر دادم و تند در رو قفل کردم.

یکم به مغزت فشار بیار ،پسر ! همون اول خودت باید کلید رو از روی در بر میداشتی، نه من ! -  

 با شنیدن کوبیده شدن محکم پاش روی زمین ، پوزخندی زدم و شروع به در اوردن لباسام کردم .

دستت درد نکنه که تا اینجا منو کشوندی ، واقعا به حموم نیاز داشتم . -بلند گفتم   

زش نشنیدم و به شستن خودم مشغول شدم .صدایی ا  

  

 ا * * * * * * * 

ژیال ؟ -خسته گفتم   

خیلی اصرار کرد ! -دستی به موهاش کشید   
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حوصله ام نمی کشه ! -در یخچال رو باز کردم و بطری آب رو برداشتم   

قسمم داد ، بهتره بیای ! -از آشپز خونه خارج شد   

حاال ببینم! -در بطری رو باز کردم   

امشبه!  -و وارد اتاق شدم   بعد از نوشیدن آب به سمت اتاقش رفتم ، در زدم  

 ایلیا که مشغول اتو کردن پیرهنش بود ، تنها سرش رو تکون داد.

بساط چند شب قبل رو که ندارید! -اخم کردم   

این مراسم بزرگه برای برگشتن ناگهانی عمو شهیاد ! -ایلیا سرش رو باال گرفت   

کی برگشت ؟ -متعجب گفتم   

دو شب پیش ! -ایلیا   

چرا هیچکس به من چیزی نگفت ! -کالفه گفتم   

نه که هردو، صد دفعه همو دیدید ! -ایلیا پوزخند زد   

میام ! -اخم کردم و گفتم   

خوبه  -ایلیا   

 

برای همیشه برگشته ؟ بابات هست ؟ -پرسیدم   

.بابا و مامانم نیستن که !بر میگرده   کاراش سوئد زیاده ، موقتی اومده؛ -ایلیا   

باشه من برم ، ببینم چی بپوشم -  

دوباره سرش رو تکون داد ، از اتاق خارج شدم . خیلی هیجان داشتم که عمویی رو که حتی یک بار 

 ندیدم ، ببینم .

عمو شروین هم برای اینکه عمو شهیاد سوئد مشغول کاراش بود، ایلیا رو از بچگی فرستاد که سخت 

و جای عموشو بعدا بگیره ! درس بخونه  

کمدم رو باز کردم ، تقریبا منم عضو مهمی محسوب می شدم ، پس باید شیک و جذاب به نظر می 

 رسیدیم .

 

پیرهنی تقریبا قرمز رنگ به گل برگ های سفید انتخاب کردم .تنها بدیش این بود که قسمت یقه زیادی 

نگاهی بهش کردم و در آخر چشمامو بستم و  باز بود ولی خود پیرهن تا زیر زانوم بود ، کالفه

 پوشیدمش.
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 موهام رو آزاد دورم ریختم و تنها گل زرد رنگی کنار گوشم گذاشتم .

ونیم شب بود .  7آرایش ملیحی کردم و مانتوم رو پوشیدم ، ساعت نزدیکای   

آماده ای ؟ -چند تقه به در خورد   

آره اومدم. -کیفم رو برداشتم   

م ، ایلیا نگاه گذرایی به من کرد ولی من کمی بیشتر نگاهش کردم ، کت سفید رنگ از اتاق خارج شد

 همراه با شلوارش و پیرهن مشکی جذب تنش ، خوب شده بود .

بریم -  

 دوشا دوش هم از خونه خارج شدیم ، سوار ماشین زانتیای سفید رنگش شدم.

سالن رسیدیم ، سرم بذارم.گل روی سرم با شال اذیتم می کرد ، برش داشتم . تا وقتی به   

 با رسیدن به باغ باشکوه ، بی اراده لبخند روی لبم نشست.

 منتظر ایلیا نشدم و به سمت در باغ قدم بر داشتم ، که صدای محکم ایلیا باعث شد بایستم.

واستا باهم ! -ایلیا   

که پخش می شد ،  قفل ماشین رو زد و به سمتم پا تند کرد. همراهش وارد باغ شدیم و موزیک مالیمی

 باعث می شد آروم بشی !

 عطر خوب گل هارو که فضا رو پر کرده بود ، با ولع وارد ریه هام کردم.

 مردی اتو کشیده ، با چهره ای مردانه البته کمی مسن به سمتون پا تند کرد .

چطوری پسر ؟ -تک خنده ای کرد و مردونه ایلیا رو در آغوش کشید   

بم عمو ، شما خوبی؟.خو  -ایلیا لبخندی زد   

با دیدن تو بهترم  -به پشتش آروم زد   

دل آراس!  -متوجه شدم عموعه، لبخندی زدم ، با متوجه شدن حضور من ، تای ابروش رو باال داد ایلیا   

دل آرا !  -عمو متعجب به من خیره شد ، چشماش رنگ غم گرفت . ناباور نگام می کرد و آروم لب زد 

 دختر شهرام !

بله ! -ه لبخند زدم و آروم گفتم دوبار  

چه بزرگ شدی عمو؟ -محکم منو تو آغوشش کشید   

مگه شما منو دیدید ؟ -غمگین گفتم   
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تنها عکس بچگی هاتو ! -سرش رو زیر انداخت   

خوشبختم ! -گونه اش رو بوسیدم   

من بیشتر دخترم ، بیا بریم معرفیت کنم ! -کمرم رو گرفت   

د و به سمت پسرا رفت .ایلیا بیخیال از من جدا ش  

عمو جون اول برم ، مانتومو در بیارم -دوشا دوش عمو حرکت می کردم ، که گفتم   

باشه برو دخترم ! -نیم نگاهی بهم انداخت   

به سمت اتاق مخصوص همراهیش کن !  -خدمتکاری رو صدا زد ، گفت   

دنبالم بیاید -خدمتکار کمی خم شد و پشت کمرم رو ظاهری گرفت   

ب از رفتار ها ، شونه هام رو باال انداختم و همراهش حرکت کردم ، از پله ها باال رفتیم ، این متعج

 مجتمع واقعا خیره کننده بود .

 

بفرمایید داخل  -جلوی در سفید رنگی ایستاد   

لبخندی نمایشی زدم و وارد اتاق مجلل شدم نگاهی کوتاه به اطراف انداختم ، همه چی شیک و مرتب بود 

. 

انتوم رو از تنم در اوردم و روی رخت آویز ، آویزون کردم .م  

روبه روی آینه قرار گرفتم و دستی به موهام کشیدم ، تا کمی از آشفتگی در بیاد . گل رو کنار گوشم 

 گذاشتم و به سمت در حرکت کردم .

 

 خدمتکار پشت در بود ، تعجب کردم .

عه اینجایی ؟-  

بودم.بله خانم منتظر شما  -خدمتکار   

اسمت چیه ؟ -لبخند زدم   

پریدخت، خانم ! -سرش رو زیر انداخت   

 

خوشبختم ، دل آرام ! نیاز نیست بگی خانم . -دستش رو فشردم   

چیزی نگفت و سکوت کرد . همراهش از پله ها پایین رفتیم ، موزیک آروم و مالیم جاش رو به موزیک 

ل ایلیا گشتم.زننده و تند داده بود، اخمی کردم و با چشم دنبا  
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 با دیدنش همراه دوستاش و مثل همیشه جام به دست تای ابروم باال رفت .

برو عزیزم ، میرم پیش ایلیا  -رو به پریدخت کردم   

چشم  -پریدخت   

 

پریدخت ازم دور شد و منم با قدم های محکم به سمت ایلیا رفتم . کمی باز بودن لباسم معذبم می کرد ، 

بود . از عصبانیت پلک چشمم پرید .نگاه های زیادی روم   

 و لعنت کردم خودمو که چرا همچین لباسی انتخاب کردم !

 

 ایلیا با دیدنم ، به سمتم پا تند کرد . اخماش توهم بود .ایستادم ...

این چیه پوشیدی ؟ -ایلیا   

خندان رفتم .  از اینکه کسی بخواد سرزنشم کنه ، بی تفاوت از کنارش گذشتم و به سمت ژیال  خسته بودم

دلم با شال روی سرش گرفت . لحظه ای از وضع خودم خجالت کشیدم .سرم رو زیر انداختم و سالم 

 کردم .

 

سالم بر بانوی زیبا  -ژیال تک خنده ای کرد   

نگو اینطوری ، که دارم از خجالت آب میشم. -دستش رو فشردم   

اگر ناراحتی و تکرار نشه ، که مورد نداره گلم! -ژیال   

عزیزی ! -لبخندی به روش زدم   

 به اطراف نگاه کردم ، تنها کیان و ژیال و پیمان بودن !

شیال و طاهر کجان؟ -تای ابروم باال رفت   

پی خوش گذرونی!  -اخم کمرنگی کرد   

 منظورش رو گرفتم و لب گزیدم .

دیگه عادی شده ! -ژیال پوزخندی زد   

بهش فکر نکن  -  

آرومی گفتم .با کشیده شدن دستم ، هین   

نترس منم دختر  -  
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 با شنیدن صدای عمو شهیاد و بعد از اون سالم کردنش با بقیه ، نفسی راحت از سر آسودگی کشیدم .

 

جانم عمو !-  

میخوام ، بیشتر باهات آشنا بشم  -عمو لبخند زد   

حتما  -  

ر !اینقدر نخو -به ایلیا ی خمار نگاه کردم ، و اخم کردم . قبل از رفتن گفتم   

 متوجه نشد ،همراه عمو به سمت کاناپه های گوشه ی سالن رفتم .

 روی کاناپه نشستیم ، کسی جز من و عمو نبود .

 

خب ، تعریف کن عمو جون ! -پا روی پا انداخت   

از چی بگم ؟ -لبخندی خسته زدم   

زندگیت!  -عمو سرش رو کمی جلو اورد   

گذشت ! هر قسمتش طور متفاوتی-دستی بین موهام کشیدم   

از اولش ! -عمو   

نمی دونید!  -تای ابروم باال رفت   

تنها تا حدودی ، زیاد در جریان نبودم . -عمو   

سالم بود ، یادمه یک روز بابا عصبی اومد خونه ، داشتم  8 -سالگی چی به من گذشت  8یاد میارم که از 

 با دوستم یلدا تو حیاط بازی می کردم ، هوا کمی سرد بود .

صبی منی رو که سر راهش بودم ، پس زد و سعی کرد بهم نگاه نکنه . زیاد متوجه این رفتار ها بابا ع

 نبودم . تا صدای جر و بحث مامان و بابا رو شنیدم . هیچ کدوم از حرفایی که زده شد رو یادم نمیاد .

خب... -عمو   

لت زاری نگام می کرد . یلدا فقط بعد از جر و بحث چهره ی از اشک خیس شده مامان رو دیدم ، با حا -

رو خونه خودشون فرستاد . محکم منو بغل کرد و هق هق هاش رو آزاد کرد . بابا عصبی و کالفه مدام 

ین کلمه بدبخت رو به موهاش چنگ می زد . تو بغل مامانم مدام اسم عمو شروین رو می شنیدم ، و همچن

ه ، من به اجباری که نمیدونم چی بود و چه ! مامانم نمیخواست حتی یک لحظه منو از خودش دور کن

 شرطی داشت پا به خونه عمو گذاشتم .

شروین ! -سگرمه های عمو شهیاد درهم شد و آروم لب زد   
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 سرم رو زیر انداختم ، یاد ضجه های مامان آزار دهنده بود .

بعدش؟ -عمو   

ار بود با مامانم خداحافظی کنم . بعدش اینکه ، منو از مادرم جدا کردن ، پدرم غیب شد . وقتی که قر -

تا باهم دیگه مثل قبل زندگی کنیم   دستامو گرفت و با چشمایی پر از اشک گفت که زود بر می گردن،

 ولی ...

یک سال بعد خبر دادن مادرم مرده و بعد از چند هفته گفتن پدرم از درد و دوری دق  -قلبم فشرده شد 

 کرد و مرد !

ر چیزی میدونست و نمی خواست بگه. متعجب نگاهم کرد ، انگا  

چیزی شده ؟ -کنجکاو پرسیدم   

 صداش توی موزیک کر کننده ، گم شد .

بعدا باهم حرف می زنیم . برو خودتو گرم کن ! -عمو کالفه بلند شد   

ازم فاصله گرفت و من مات و مبهوت به جای خالیش نگاه کردم . هوا کمی خفه کننده شده بود . دستی 

وااای  -حلقه شد . جیغی خفه کشیدم دور کمرم   

 تو آغوشش پرت شدم ، با دیدن چهره اش متعجب نگاش کردم ، پیمان بود !

چطوری زن داداش ! -قهقه ای زد   

ولم کن ، این چه کاریه ؟ -اخم کردم   

تنها یک دور رقص   -پیمان لبخند مضحکی زد   

بود . با دستام سعی کردم ، خودمو ازش دور کنم ولی زورش زیاد  

حرمت اینکه زن داداشتم نگه دار عوضی ! -داد زدم   

گفتم فقط رقص ! -پوزخندی زد   

 

شدت زیاد بود که باعث شد پرت بشم   پامو محکم روی پاش گذاشتم ، کمی سست شد ، تند ازش دور شدم

. 

 چشمامو محکم بستم ، که کسی منو گرفت .

خوبی دل آرا؟  -  

ر شدم . تند بلند شدم و نگاهش کردم .لبخند زد ، کمی فکر کردم ،احتماال با شنیدن صدایی نا آشنا ، متحی

 مهرسام بود .
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 اخمی به پیمان خمار کرد و منو از جمع دور کرد . 

اذیت شدی ؟ -مرسام   

نه مرسی ، فقط اگر شما نبودید االن پخش زمین بودم . -دستی به لباسم کشیدم و لبخند زدم   

حوصله رقص رو نداشتی !فکر کنم  -تک خنده ای کرد   

اوهوم  -  

 از خدمتکاری دو تا جام گرفت ، جام بنفش رنگ رو دستم داد . کمی مکث کردم و گرفتم .

شربته!  -مهرسام   

 لب گزیدم و جام رو به لبام نزدیک کردم ، با چشیدن طعم شیرینش لبخندی زدم.

دانشجویی؟ -مرسام   

سال سوم ،دو ماه دیگه شروع میشه  -  

چندسالته ؟  -مرسام   

، البته هفته دیگه ! 20 -جام رو دوباره به لبام نزدیک کردم   

پیشا پیش مبارک  -لبخند زد   

 بعد از گپی دوستانه با مهرسام و صرف شام ، همراه ایلیا از باغ خارج شدیم.

حالت خوبه ؟ -کمی چشماش قرمز بود ، کالفه گفتم   

 

 تنها سرش رو تکون داد ، داشت میوفتاد !

بشین، من میرونم!  -سته کتش رو گرفتم و به سمت ماشین بردمش، در کمک راننده رو باز کردم خ  

 مخالفت نکرد و نشست . منم نشستم و به سمت خونه حرکت کردم .

رو به روی در خونه ترمز کردم و ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم ، کمر بندم رو باز کردم و به ایلیا 

 نگاه کردم .

بسته بود و خیس عرق شده بود . چشماش رو  

ایلیا؟  -دستمو روی بازوش گذاشتم و تکونش دادم  

و پیاده شدم.  چشماشو آروم باز کرد ، خمار بود ،پوفی کشیدم   

 

کمی بهم تکیه بده ! -در سمت ایلیا رو باز کردم و دستش رو گرفتم   
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ایسا!ایلیا! میگم و-داشت میوفتاد ،که محکم تکونش دادم و با حرص گفتم  

با کلیدی که از ایلیا گرفتم، درو باز کردم و وارد   بی جون به دیوار تکیه داد  به زور تا آسانسور اومد و

 خونه شدیم .ایلیا همون طور بدون تعویض لباس ، روی مبل ولو شد.

ه؟آخه مجبوری تا خرخره بخوری که حالت انقدر بد بش-هر از گاهی ناله می کرد ، کالفه به سمتش رفتم   

 پوفی کشیدم و با تموم زورم بلندش کردم و سمت حموم بردمش.کتش رو در آوردم 

 چشمامو بستم،آروم آروم دکمه های پیرهنشو باز کردم.

 عصبی زیر دوش هولش دادم.بسم اللهی گفتم و دوش آب سردو تا آخر باز کردم.

به شمارش اعداد کردم .  تو دلم شروع  

1..2...3...4...5...6...7... 

وااای!! -که رسیدم فریاد ایلیا بلند شد 8ه ب  

یخ کرررردم! -درشت کرد و داد زد  چشماش رو  

با دیدنش پقی زدم زیر خنده. موهایی آشفته که روی پیشونیش ریخته بود ، چشمای گرد شده ، و حالتی 

 ترسیده !

 بعد از این که از اون حالت مستی و گیجی در اومد، برگشت سمتم.

الزم بود !-ی شه ، تای ابروم رو باال انداختم حدس می زدم عصب  

بقیش با خودت ، تکرار نشه ! -به نفس نفس افتاده بود ، پوزخندی زدم و بیخیال به سمت در حموم رفتم   

 صدای نفس های کشدارش منو غرق در لذت می کرد .در حموم رو بستم .

 

ی اذیتم می کرد .به سمت اتاقم قدم برداشتم ، واقعا خسته بودم و احساس کرخت  

 لباسامو با لباس راحتی عوض کردم و بعد از مسواک زدن ، روی تخت دراز کشیدم.

ذهنم به سمت گذشته سوق پیدا کرد ، فکر کردم به پدری که هیچ وقت نبود ، یا همیشه شرکت بود ، یا 

بود و من !  مشغول بار زدن ! تنها مامان  

م گذاشتم و چشمامو بستم.خسته از این روزا ، دستم رو روی پیشونی  

 

 ا * * * * * * * * * 

ملودی این خوبه !؟ -زیبایی داشت ، اشاره کردم   به ویترین ، که پیرهن سرخ آبی  
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خیلی ساده اس ! -نگاهش رو به سمتی که اشاره کردم داد   

دوسش دارم . -متفاوت نگاهش کردم   

شاید تن پوشش قشنگ باشه ! -کمی فکر کرد   

پرو کنم ؟ -مکثی کردم   

آره  -سرش رو تکون داد   

 وارد مغازه شدیم ، پیرهن رو گرفتم و تن کردم . تن پوشش عالی بود .

ملودی خوبم ؟ -ملودی رو صدا زدم   

توپه   -نگاهی بهم کرد و لبخند مهربونی زد   

همینو بگیرم پس ؟ -پرسیدم   

آره خوشگل شدی  -ملودی   

مرسی  -  

افی شاپ شدیم . گارسون به سمتون اومد .بعد از خرید هردو خسته وارد ک  

چی میل دارید خانوما؟  -گارسون   

شکالت گالسه  -تند گفتم   

 

بستنی مخصوص ! -ملودی   

 یادداشت کرد و از ما دور شد .

شوهرتم بیاریا!  -  

اوال که مرد ها و زنا جدان، ثانیا اصال نیاز نیست باشه ! -اخمی کردم   

عه میخوام ببینمش!  - ملودی مشتی آروم به دستم زد  

مالی نیست ! دفعه دیگه نگی شوهرت ، خوشم نمیاد ! -پوزخند زدم   

خوب بابا ... -تای ابروشو باال انداخت   

یعنی اینقدر زندگی باهاش زجر آوره!  -کمی مکث کرد ولی بعد گفت   

سخت نیست ! -کالفه پوفی کشیدم   

پس چرا اینطوری میگی ؟ -ملودی متعجب گفت   

ولی من این زندگی رو دوست ندارم !  ه کن ، همو اذیت نمی کنیم ، مدام کل کل نداریم!نگا -  
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زندگی به دغدغه خیلی خوبه که ! -ملودی   

 

میدونی ، من زندگی با کسی رو که دوستش دارم میخوام ، مدام  -کمی فکر کردم ، به آینده ی نامعلوم 

 منتظر یک اتفاقم ملودی !

چی ؟ -سوالی پرسید   

یک چیز که بتونه منو روانی کنه ! -ض به گلوم چنگ زد بغ  

دل آرا ! -خشمگین غرید   

واهمه دارم ! -سرم رو زیر انداختم   

گارسون به سمتون اومد و سفارش ها رو روی میز گذاشت . ملودی پشت چشمی برام نازک کرد و من 

 جوابی ندادم و شروع به خوردن شکالت گالسه ام کردم .

د ، از تو کیفم بیرون کشیدم و به صفحه گوشی زل زدم ، ایلیا بود!گوشیم زنگ خور  

سالم بله ! -برقراری ارتباط رو لمس کردم   

سالم ، عمو شهیاد اومده ، گفت بیای خونه ! -ایلیا   

چه بی خبر ! االن خونه اس ؟ -تعجب کردم   

اره ، زود خودتو برسون  -ایلیا تند گفت   

باشه ، فعال  -  

حافظ خدا -  ایلیا  

 گوشی رو خاموش کردم و تو کیفم گذاشتم.

باید بری؟ -ملودی   

آره عمو شهیاد اومده  -  

عه باشه ، زود بخور  -ملودی   

تند شکالت گالسه رو خوردم .همراه ملودی از کافی شاپ خارج شدیم و تاکسی گرفتم و به سمت خونه 

 حرکت کرد .

 

، عمو شهیاد حس خوبی بهم منتقل می کرد . برای  کرایه اش رو حساب کردم و تند وارد ساختمون شدم

 همین برای دیدنش این همه ذوق دارم و مهم تر از اون، اینکه یک چیزایی از پدر و مادرم میدونه !
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تند وارد خونه شدم ، صدای حرف زدنشون به گوش می رسید . قبل از اعالم حضور وارد اتاق شدم و 

عوض کردم . لباس هامو با تونیک و شلواری راحتی  

سالم عمو جون  -خنده رو و بلند سالم کردم   به سمت سالن رفتم ،  

 عمو با شنیدن صدام ، دست از حرف زدن با ایلیا کشید و بلند شد .

سالم دخترم ، خوبی ؟ -لبخند شیرینی زد   

 آغوششو برام باز کرد و منم خودمو تو بغلش جا کردم .

خوبم ، شما خوبی ؟ -  

 

خدا خوبم ، شکر  -  

نگاهی گذرا به ایلیا کردم ، حتی سعی نکرد از روی کاناپه بلند بشه .سرش رو به معنی سالم تکون داد، 

 ولی من جواب همون سر تکون دادن رو هم ندادم .

از عمو پذیرایی نکردی ؟ -با دیدن میز که خالی از چیزی بود ، اخم کردم و روبه ایلیا کردم و گفتم   

یه!خود -لبخند مضحکی زد   

ادبم که نداری ! -اخم کردم   

شما خانم خونه ای ! -ایلیا تای ابروشو باال داد   

 با غیض نگاهش کردم و خواستم به سمت آشپز خونه برم که عمو قهقه ای زد.

وای دختر ، حرص نخور! خودم بزرگش کردم ! -عمو   

!زیر تربیتتون در رفته ، خیلی بی ادبه   از -لب گزیدم و با خنده گفتم   

جای پسره نداشتمه! -عمو تک خنده ای کرد   

 

، پا نداده بود . همیشه می گفت من مردی نیستم که خودمو پا بندشون کنم .   عمو هیچ وقت به زن گرفتن

 هیچ گاه نمیخواست زن و بچه ای رو به پای خودش خراب کنه !

من برم شربت بیارم -لبخند زدم   

مرسی ! -عمو   

لیوان های نیزه ای رو از شربت پرتقال پر کردم و در آخر با آب مخلوطش وارد آشپز خونه شدم و  

 کردم . یخ انداختم و با سینی به سمت سالن حرکت کردم .

 شربت رو بینشون پخش کردم و لیوانم رو به لبام نزدیک کردم .
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چی از مرگ پدرت میدونی ؟ -که عمو سوالی غیر منتظره پرسید   

تعجب نگاهش کردم. لیوان از لبام دور شد و م  

منطورم اینه که از شروین چی شنیدی ؟ -انگار عمو کمی هول شد   

 لیوان رو روی میز گذاشتم ، نگاهی به ایلیا کردم . مثل همیشه بی تفاوت و خونسرد!

پدرم از دوری و عذاب سکته کرد و مرد ! -لبمو خیس کردم و گفتم   

میدونی عذاب چی ؟ -عمو   

نو به عمو تقدیم کنه ، اینکه نتونست اونجور که من و مامان میخوایم ، زندگی کنیم اینکه مجبور شد ، م -

! 

 

شروین ، مادرت رو دوست داشت ! -عمو   

چشمام از زور تعجب گرد شد ، قلبم لحظه ای ایستاد ،بعد تند تند شروع به کوبیدن کرد ، باورم نمیشد . 

عمو ، مامان ! -بدنم سست شد و تنها گفتم   

نمیخواستم تو خماری مجهوالت زندگی ات بدونی ، مطمئنم شروین متوجه میشه  -فه آهی کشید عمو کال

 من بهت گفتم ، و حتما درگیری شدیدی به وجود میاد !

نباید می گفتی ! -ایلیا اخمی کرد   

باید بدونه ، شاید نتونه بعضی چیز هارو درست کنه ؟ -عمو متقابال اخم کرد و گفت   

چه چیزایی رو ؟ -وشه لبش کشید عصبی دستی به گ  

سرم سنگین بود ، هنوز توان هضم جمله عمو رو نداشتم . این جمله می تونست کل فکر های ذهنیمو 

 خراب کنه! 

چون از این موضوع زیاد نشنیدم ، نمیتونم مطمئن بگم. بیخیال ! -عمو دستی به موهاش کشید   

عمو ! -با عجز گفتم   

 

، زیاد مطمین نیستم . نمیخوام ذهنت درگیر بشه ! جون عمو -عمو غمگین گفت   

 خسته چشمامو روی هم گذاشتم. 

فقط میخوام بدونم ، برای زندگی االنت چه تصمیمی داری ؟ -عمو   

شکایت کنه ! -ایلیا زود تر از من جواب داد   
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از شروین ! -عمو قهقه ای زد   

شته رو برام مجهول تر کرده بود ، خیره شدم کالفه چشمامو باز کردم و به عمویی که بیشتر مجهوالت گذ

! 

چجوری ؟ -عمو   

 

شکایت از اینکه ، با وجود داشتن مادر بهش دروغ گفتن که مرده ، شکایت از اینکه مجبور به  -ایلیا 

 ازدواج شده ، به جای مادرش براش تصمیم گرفتن !

به نظرتون جواب میده ! -عمو نا مطمئن گفت   

من تنها برای دیدن مادرم و بعد از اون شکایت همراه مادرم ، پا به  -غمگین گفتم  سرم رو زیر انداختم و

 ازدواج کردن دادم !

شاید نباید میدادی ! -عمو زیر لب گفت   

 ترسیدم ، به موهام چنگ انداختم . حالم اصال مساعد نبود !

 

م رسیده!در هر صورت حق شکایت داره ! چون اجبارش کردن و به سن قانونی ه -ایلیا   

آیا دلم طاقت و دل و جرئت برای شکایت داشت ؟ اونم از عمو و زن عمویی که با عشق بزرگم کردن ؟ 

 ولی با خود میگم االن که زندگیم رو نابود کردن !

 

شرمنده عمو ، من برم استراحت کنم . -سرم سنگین شد ، چشمام سیاهی رفت . از روی کاناپه بلند شدم   

رم ، درک می کنم .برو دخت -لبخند زد   

بذار قرص بیارم  -ایلیا بلند شد   

 

آروم سرم رو تکون دادم و وارد اتاق شدم . قبل از اینکه روی تخت دراز بکشم ، ایلیا اومد و قرص 

 استامینوفن و لیوان آبی دستم داد.

مرسی ! -قرص رو دهنم گذاشتم و آب رو سر کشیدم   

دامادی داداش دوستمه ، دوستم اصرار کرد توهم  -رج بشه گفتم سری تکون داد، قبل از اینکه از اتاق خا

 بیای

دامادی داداش دوستت ! -ابروهاشو باال انداخت   
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آره ! -تک خنده ای کردم   

بیام که چی بشه ؟ -نیمچه لبخندی زد   

میخواد ببینتت!  -پوفی کشیدم   

اوه ، کی هست ؟ -ایلیا   

پس فردا  -  

میام کاری ندارم  -ایلیا   

قط مردا از زنا جدان ف -  

سعی میکنم بیام  -کرد   اخمی  

 سری تکون دادم و از اتاق خارج شد !

 ا * * * * * * 

منو ببر پیش مامانم!  -از تاالر خارج شدیم و گفتم   

دیر وقته ها  -ایلیا   

بیداره االن!   دلم تنگ شده، -  

باشه ، ولی چقدر مراسم خسته کننده ای بود ! -ایلیا   

با ملودی بودم ، خوب بود !من که  -  

معلومه دختر مهربونیه! -ایلیا   

خیلی ! -  

  

 همراه ایلیا به سمت ماشین رفتم و سوار شدم .

کی میخوای با مامانت در میون بذاری ؟ -ایلیا   

از مشکل قلبیش می ترسم  -آهی کشیدم   

 

یک کار کن زود تموم شه  -کالفه گفت   

تو چرا اینقدر اصرار داری ، پدر و مادرتن! -و به زبون اوردم سوالی که همیشه میخواستم بپرسم ر  

میخوام آزاد باشم  -نگاهی کوتاه به من کرد و فرمون رو فشرد   

من که کاری باهات ندارم !  -تای ابروم باال رفت   
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میخوام بازی کنم ! -ایلیا   

چی ؟ -متعجب گفتم   

با دخترا ! -اخم کرد   

خوبی ؟ -گفتم متحیر بهش خیره شدم ، عصبی   

آره ! -پوزخند زد   

 

خوبی ایلیا ؟ -هضم حرفش و شناخت بیشترش منو به مرز جنون رسوند   

بهتر از همیشه ! -وارد کوچه شد و گفت   

چند دفعه بازی کردی ! -چشمامو ریز کردم   

   با وجود تو نمیتونم !  کارم اینه، -ایلیا قهقه ای زد 

وخت ، این دیگه کیه ؟حالم بهم خورد ، سینه ام از درد س  

خیلی پستی!  -با نفرت گفتم   

فکر کنم ، نباید می گفتم ! -اخم کرد   

چی بهت میرسه ! -عصبی بهت گفتم   

از امثالی مثل شما حالم بهم میخوره ! -  

تا حاال کاری به من نداشتی ! -پوزخند زدم   

چون میخوام ازت جدا شم . -ایلیا   

چه منطقی ! -مسخره گفتم   

 

میام سالم می کنم میرم !  -روی در خونه پارک کرد روبه   

 با غیض نگاش کردم و در ماشین رو محکم بهم کوبیدم .

با کلید که داشتم ، در رو باز کردم وارد خونه شدم ، چراغا روشن بود .   

سالم مامان  -کفشامو تو جا کفشی گذاشتم و سعی کردم افکار مزاحم رو پس بزنم . شاد گفتم   

سالم دخترم ، بیا تو سالن! -مامان به سمتم اومد و لبخند زد پرستار   
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 ایلیا پشت سرم اومد و بیتا پرستار مامان ، چادرش رو محکم تر گرفت .

 

با شادی پا به سالن گذاشتم و مامان رو که تو کتاب غرق بود نظاره کردم . لبخندی زدم و از پشت 

سالم مامانم ! -دستامو دور گردنش حلقه کردم و زیر گوشش گفتم   

سالم دخترم ! -جا خورد و دستش رو روی قلبش گذاشت ولی تند لبخند زد   

ببخشید که ترسیدی ! خوبی ؟ -بوسه ای رو گونه اش کاشتم   

 رو به روش قرار گرفتم

آره فدات شم  -مامان   

سالم زن عمو  -  

م پسرم ، خوش اومدی سال -با صدای ایلیا برگشتم ، مامانم نگاهش رو به سمت ایلیا سوق داد   

مرسی ، شما بهتری ؟  -ایلیا لبخند تصنعی زد   

شکر خدا -کتاب رو بست   

 

منتظر به ایلیا نگاه کردم. نگاه منتظر من رو که دید، پوزخندی زد.بعد رو به مامانم گفت:فکر کنم دل آرا 

 کار مهمی باهاتون داره که انقدر منتظره که من برم بیرون.

منتظر من اشاره کرد.منم اخمی کردم و روم رو ازش برگردوندم.ایلیا پوزخند به چشمای   بعد هم

 صداداری زد و از مامان خداحافظی کرد.مامان هم به تکون دادن سر و لبخندی اکتفا کرد.

 

 مامان:دخترم بشین،سرپا ایستادی خوب نیست.

آرومی بهش دادم.حالم  لبخندی به روش زدم و رفتم کنارش نشستم.دستش رو توی دستم گرفتم و فشار

 خوب نبود ، می ترسیدم !

 مامان:دخترم چیزی شده؟!چرا دستات یخ کردن؟حالت بده؟

 من:نه مامان،راستش...

 مطمئن نبودم،چون نمیدونستم قراره مامان چه عکس العملی نشون بده.
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دارم،زندگی  مامان جون،خیلی خوب میدونی که این زندگی که اآلن من-دلمو زدم به دریا و شروع کردم

موردعالقه من نیست.من همیشه زندگیه شروع با عشق رو دوست داشتم ،نه اینکه مثل دوتا غریبه ای که 

 اصال وجودمون برای هم مهم نباشه.من تصمیم خودم رو گرفتم،میخوام برم از عمو شروین شکایت کنم!

نیست.اون اخالق غربی داره و دیگه کافیه انقدر ایلیا رو تحمل کردم.اون اصال طرز فکرش با من جور 

 اصال رفتاراش قابل تحمل نیست.

 

مامان جان از -مامان سرش رو زیر انداخت ، متعجب نشد . چون میدونست سر صحبت رو باز می کنم 

 تصمیمت مطمئنی؟

من:آره مامان جان.هیچوقت هیچ چیزی رو واسه من کم نذاشتن ولی با این کاری که با من کردن،کل 

تالفی می کنن.  ه هم ریختن ! دارن همه خوبی هاشون روافکار منو ب  

مامان:خوب فکراتو کردی؟مادر از روی دلت تصمیم نگیری.سعی کن دلتم بسپاری به عقلت و تصمیم 

 درستو بگیری.

من:از روی عقلم تصمیم گرفتم ولی دلمم بهم فرمان میده.من که نمیتونم،دلمو نادیده بگیرم.مامان جان من 

واسه شکایت آماده کردم. حتی دالیلمم  

 ترس از شکایت تو صورتش موج زد ولی گفت خودت می دونی !

خوب من امشب ، اینجا میمونم ، فردا رفع زحمت می کنم ! -روی گونه مامان بوسه ای کاشتم   

مراحمی ، دخترم ! -مامان لب گزید   

شب خوش ! -  

 

 ا * * * * * * * * * 

 

صحبت کردن باهاش به آدم کلی روحیه می داد ، قبل از رفتن به  سرخوش از خونه مامان خارج شدم ،

خونه تصمیم گرفتم شیر کاکائو و کیکی بگیرم . درسته صبحونه خورده بودم . ولی االن شدید هوس کرده 

 بودم !

از سوپری نزدیک محله یک پاکت شیر کاکائو و یک بسته کیک خریدم و با ولع شروع به خوردن کردم 

 . 

پارکی نشستم، با شنیدن صدای اس گوشیم ، دست از خوردن کشیدم .  روی نیمکت  

 با دیدن اسم الیاس لبخند ی زدم ) سالم، خوبی ؟ دلم برات تنگ شده !(
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دلم این محبت های خاص رو میخواست .  از شادی مست شدم ، خواستم ببینمش،  

دل منم خیلی تنگ شده المصب !(با احساس تایپ کردم )سالم ، خوبم مرسی . بیا پارک ... ببینمت !   

سند رو زدم .  تک خنده ای کردم و  

 

 دقیقه ای نگذشته بود ، که جواب داد )اووووومددددم (

الیاس ! -لبخند ملیحی زدم ، ولی چشمام از اشک خیس شد و آروم اسمش رو زیر لب زمزمه کردم   

انداختم و به انتظار الیاس نشستم. دلم ذره ذره وجودش رو طلب می کرد ، پاکت خالی رو تو سطل زباله  

 چشمامو بستم و به تکیه گاه صندلی تکیه کردم .

 با حس دست های گرمش روی چشمام ، لبخند زدم و آروم سالم کردم .

منو تو خلسه ی شیرینی فرو برد.  بوسه ی داغش روی پیشونیم،  

خوبی ؟ -نفسای گرمش به صورتم میخورد ، با صدایی نرم و خاص گفت   

 

کنار تو ، مگه میشه بد باشم ! -لبخند بر لب گفتم   

اینجا ، چیکار می کنی ؟ -چشمامو باز کردم و الیاس روبه روی من قرار گرفت   

خونه مامان بودم ، اومدم پارک ! -  

د اینقدر منو فراموش نکن ! -سرش رو زیر انداخت و گفت   

ی غنی بود !چشماش از گله و شکایت پر بود ، صداش از اندوه و ناراحت  

 

هر ساعت ، هر دقیقه ، هر ثانیه ، همیشه به یادتم ! -با نگاهی مهربون و صدای پر مهر گفتم   

 انگار باور نکرد و تنها به لبخند تصنعی اکتفا کرد !

اینطور نکن ! -کمی به سمتش رفتم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم   

 

کی تموم میشه ! -دستشو حصار کمرم کرد و سرش رو ،روی سرم گذاشت   

چی ؟ -آهی کشیدم   

 لب زد و من متوجه نشدم .
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دوباره بگو ! -  

هیچی ! -الیاس غمگین تر از همیشه گفت   

مامان و بابا دلشون برات تنگ شده ! -سکوت کردم که گفت   

مهم نیست  -هیچ حسی پیدا نکردم ، سرد گفتم   

بیا بریم خونه ما -الیاس   

که چی بشه ؟-  

 

اشون صحبت کنی !که باه -الیاس   

چی بگم ؟ -کالفه گفتم   

از اینکه چی به روزت اوردن!  -الیاس   

خودم حلش می کنم -پوزخند زدم   

چطوری میخوای حلش کنی؟-الیاس  

یه تصمیماتی دارم ولی هنوز توی عملی کردنشون، شک دارم.-  

نکنه منظورت شکایته؟-الیاس  

 

این جلوی روم باشه. فکر نکنم راهی به جز-تای ابرومو باال انداختم   

واقعا دلت میاد اینکارو بکنی؟ من خودم شاهد اینکه مامان و بابا حتی بیشتر از من، به تو توجه -الیاس

 میکردن، با عشق بزرگت میکردن، بودم.

 

با ایلیا منو   چرا همتون اینو میگین؟ چرا هیچکس نمیگه که اگه اونا منو دوست داشتن به ازدواج-من

.اگه منو دوست داشتن، خوبی هایی رو که تا چندماهه پیش در حقم کرده بودن همرو یه مجبور نمیکردن

 جا جبرانش نمیکردن.

تو بیا و بزرگی کن و به خاطر من اینکارو نکن.اگه منو دوست داری و قبول داری این کارو نکن -الیاس

 باشه؟

 خدایا...من چیکار کنم؟ توی بد دو راهی منو گذاشتی!

حرف نزنیم  بیا در موردش-  

 سکوت کرد و سرش رو زیر انداخت. 
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حاال اینارو ولش کن، بعد یه مدت هم دیگه رو دیدیم، بیا در مورد خودمون حرف بزنیم ؛نه چیزای -من

 پوچ و ناراحت کننده.

 

ازدواج کردم، ایلیا هم خیلی   به الیاس نگاه کردم.به نظر خیلی ناراحت میومد. که از وقتی که من با ایلیا

راحت و گرفته اس !نا  

ذوق پر کردم و گفتم:راستی   سعی کردم خودم رو خوشحال نشون بدم.دستامو کوبیدم به هم و صدامو از

 بگو بینم تو این مدت که من نبودم چیکار میکردی؟

 

انتظار داشتی چیکار کنم؟رقص و پایکوبی؟از وقتی تو رفتی خونه -الیاس با صدایی پر از بغض گفت

حس میکنم یه چیزی توی خونه کمه.خیلی آروم شده.  

ناراحت از حرفاش سرم رو زیر انداختم .چون داشتم شکسته شدن الیاس رو با چشمای خودم میدیدم.اینکه 

 داره چه عذابی رو متحمل میشه.

 از روی نیمکت بلند شدم و گفتم:خب الیاس، من دیگه برم، باید برم خونه یکمی کار دارم.

ماشین داری؟-الیاس  

به نشونه نه باال انداختم .سرمو   

پس صبر کن من میرسونمت.-الیاس  

پیاده تا خونه برم رو نداشتم.  مخالفت نکردم چون واقعا حس اینکه  

 

الیاس هم از روی نیمکت بلند شد و با هم به سمت ماشینش حرکت کردیم.توی مسیر هردومون سکوت 

ه.توی همین افکار بودم که الیاس روبه روی در کرده بودیم.به نظر میومد حال الیاس هم زیاد مساعد نباش

 خونه ترمز کرد .

خب من برم دیگه،به امید دیدار.بای-لبخند زدم   

خداحافظ  -الیاس   

کلید رو از توی کیفم بیرون کشیدم و در رو باز کردم .الیاس منتظر ایستاد تا من وارد خونه بشم .در با 

ون دادم اونم پاش و گذاشت رو گاز و رفت.صدای تیکی باز شد.منم دستمو واسه الیاس تک  

 

پا به خونه گذاشتم و کلید رو روی اپن انداختم ،وارد اتاقم شدم و لباسامو با یه دست لباس راحتی عوض 

 کردم،موهامم که زیر شال به هم ریخته بود رو باز کردم و دوباره بستم.
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هوه واسه خودم درست کردم و رفتم خودمو یه کتاب از توی قفسه برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.یه ق

 روی مبل،ولو کردم.

درگیر کتاب خوندن و قهوه خوردن بودم که صدای در اومد.طبق معمول همیشه ایلیا ی مست و خمار بود 

 .من نمیدونم این میره سرکار یا خوش گذرونی !

سالم.-ایلیا  

درد.باز تو اینجوری اومدی خونه؟تو کار سالم و -کالفه جوابش رو دادم و به ظاهر آشفته اش خیره شدم 

دیگه ای جز مست کردن نداری؟به خدا من خیلیا رو دیدم رفتن خارج ولی اینطوری مثل تو جوگیر 

 نشدن.

خمار گفت :ببین دختر خانم،این چیزا به تو هیچ ربطی نداره.چون من هرکاری رو بخوام بکنم ، مختارم 

ات و حرف نزن.که انجام بدم،پس مثل بچه خوب بشین سرج  

حرف رو توی پاپتی نزن نه من.-اخم وحشتناکی کردم   

 

ببین...فک نکنم مامان و بابا به خوبی ادب رو به تو یاد داده باشن.چون اصال درست صحبت -الیاس

 کردن رو بلد نیستی.

بسه.وای خدای من! همین که تو بلدی واسه هفت پشت خوانوادمون -تای ابروم باال رفت و قهقه ای زدم   

ببین بدجوری داری پا روی دم من میذاریا!-ایلیا با چشمایی به خون نشسته گفت  

اخی !یک وقتی هار نشی  -پوزخندی زدم   

دیگه داری پاتو از گلیمت دراز تر میکنیا.-ایلیا  

 

پامو خودم تشخیص میدم که کی از گلیمم درازتر کنم کی نکنم!.هر روز داری مست و کالفه میای -من

ه من دارم پامو از گلیمم درازتر میکنم؟خونه تاز  

من دوست دارم اینطوری زندگی کنم.به تو و امثال تو هم هیچ ارتباطی نداره.-الیاس  

متاسفانه باید بگم این کاری که تو میکنی مردگی هم نیست چه برسه به زندگی.-من  

نوعشو دیگه خودم انتخاب میکنم.-ایلیا  

هرکاری میخوای بکن.-من  

همیتی ندادم و کتاب و قهوه رو برداشتم و به سمت اتاقم حرکت کردم.قدمامو سریع و بلند دیگه بهش ا

.  موندن بیشتر جایز نبود  برداشتم،  

 وارد اتاقم شدم و درو هم قفل کردم.
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باید سر جاش بشونمش  -صداش رو شنیدم که گفت   

رفتم .محلش نذاشتم و روی تختم دراز کشیدم ، کم کم چشمام گرم شد و بخواب   

 

************** 

 

با صدای خنده های دو نفر از خواب بیدار شدم.دستی به چشمای پوف کرده ام کشیدم و موهای اشفته مو 

 از روی صورتم کنار زدم.

وای ایلیا !-  

با تشخیص دادن صدای زنی که با عشوه ایلیا رو مخاطب خودش قرار داده بود ، چشمام از زور تعجب 

 گرد شد .

ام بلند شدم و به سمت سالن پا تند کردم .تو سالن نبودن به سمت اتاق ایلیا رفتم ، ولی کل خونه تند از ج

 از عطر زنی پر شده بود ، عطری زننده و تند !

 

 هضم این اتفاق سخت بود برام ، نفسام کشدار شده بود ، چقدر قبیح ! 

از عالم گیجی خارج کرد . عصبی در  صدای دختری که با ناز به ایلیا میگفت گونه اش به ببوسه ، منو

با دیدنشون در اون وضعیت ، تنها چشمامو بستم و ناخن هامو به کف دستم فشار دادم ،   رو باز کردم ،

 عصبی نفس می کشیدم . 

وااای ! -دختر جیغی با ناز کشید   

ی دخترک دست می نفسی گرفتم و چشمامو باز کردم ، ایلیا منگ بود و متوجه چیزی نبود ، تنها به موها

 کشید .

 

بلند شو !  -به سمت دختر هجوم بردم   

بلند شو ! -اخم کرد و به ایلیا نزدیک تر شد ، عصبی به موهاش چنگ زدم   

از درد جیغی کشید ، ولی اختیار خودم دستم نبود . سیلی به صورت ایلیا زدم و دختر رو روی زمین 

 انداختم .

وم شد .ایلیا بی هوش شد ، و به نفع من تم  

لباساتو تند بپوش ، گمشو بیرون از خونه ی من ! -داد زدم   

میخواست اونقدر به شوهرت نزدیک بشی ، که دست به همچین کاری نزنه ! -با نفرت نگام کرد و گفت    
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 عصبی به سمتش یورش بردم که از خونه خارج شد .

لیا خیره شدم . دلم از این همه حقارت کالفه دستی به موهام کشیدم و با نفرت به چهره غرق در خواب ای

 در سینه سوخت . ایلیا تا چه حد پستی !

 

چشمای خمار و قرمز رنگش رو روی هم گذاشته بود ، صورتش از بوسه های سرخ دخترک پر بود ، با 

 نفرت از ایلیا رو بر گردوندم، چشمام از اشک خیس شد. 

ی بهم خورد .زندگی لعنتی، ایلیاست! کسی که با وجودش قلبم از درد فشرده شد ، حالم از این زندگی لعنت

 زندگیم به لجن کشیده شد . حاال بوسه های دخترک بر زندگی لعنتی ام ، بهم چشمک می زد !

 آری بوسه بر زندگی لعنتی !

 

محکم چشمامو روی هم گذاشتم و از اتاق خارج شدم . تحمل این اوضاع سخت تر از هر چیزی بود . 

دیر متوجه این رفتار ها شده بودم .چرا اینقدر   

 اشک هامو پس زدم و تند وارد اتاقم شدم . باید به عمو نشون میدادم ، چی به سرم اورده !

 لباسامو با مانتویی مشکی و شلواری جین عوض کردم . نفسام کشدار بود و حالم خراب !

ای چهره ی غرق در خوابش تکون قبل از رفتن نگاه کوتاهی به ایلیا کردم و سرم رو از روی تاسف بر

 دادم .

داری چیکار می کنی ؟ -لب زدم   

 

تند از خونه خارج شدم ، با تاکسی خونه رو به قصد خونه بچگی هام ترک کردم . یادم نمیره قهقه های 

از ته دل رو وقتی الیاس دنبالم می کرد ، یادم نمیره بچه های محل با عربده های الیاس برای نزدیک 

به من از ترس پا به فرار می ذاشتن! نشدنشون  

 خاطرات گذشته روی قلک ذهنم حک شدند، و پاک نمی شن!

ماهه پا به این  3رو حساب کردم و در رو آروم بستم . نفسی تازه گرفتم و سعی کردم فکر نکنم   کرایه

ماهه اونارو از دیدنم محروم کردم .  3خونه نذاشتم ،   

شی آزارم می داد ، ولی من سنگی شده بودم در برابر محبت های تنها خواهش های زن عمو پشت گو

 نمایش گونه اش !

کیه ؟ -زنگ در رو فشردم ، به ثانیه نکشید صدای زن عمو به گوش رسید   
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 لحنم ناخودآگاه سرد شد . شدم تکه سنگی بی روح !

دل آرام ! -  

 مکث کرد و بعد در باز شد و حرفی به گوش نخورد .

در رو هول دادم ، وارد حیاط طویل شدم .در خونه رو باز کردم .پوزخندی زدم و   

 با دیدن زن عمو که تند به سمتم اومد ، نگاهی خسته کردم .

 

دل آرا ، خوبی ؟ -چشماش دریای غم شد ، آروم اسممو صدا زد   

خوب نیستم ، داغونم ! -به سمت سالن رفتم و کوتاه گفتم   

م رژه رفت ، عصبی بودم ، پلک چشمم پرید .صحنه های چند دقیقه پیش جلوی چشما  

نگو تو رو خدا -با عجز صدام زد   

چرا قسم میخوووری! زندگیم نابود شد ، زن عمو ! -داد زدم   

چیکارت کرده دخترم! -زن عمو به پام افتاد ، گریه هاش اوج گرفت   

 

ونه !دختر میاره خ -سعی کردم چشمامو روی این همه هق هق ببندم ، پوزخندی زدم   

 سکوت کرد ، چشماش از تعجب گرد شد ، انگار هضم حرفم زیادی براش سخت بود.

چی؟ -دستش روی قلبش رفت ، نا مطمئن پرسید   

با وجود دختری تو خونه چطور دست به همچین کاری زد ! -کالفه آهی کشیدم   

و روی زمین  زن عمو لب گزید ، چشماش از تاسف برق زد ، حال خودمم بد تر شد . سرم گیج رفت

 سقوط کردم. 

ببین یک اجبار به کجا کشید ! به شرط دیدن مادرت ! چقدر خودخواهانه ، مگه نه ؟ -  

 سکوت کرد ، سکوتی که تمام حرف های ناگفته اش رو بازگو می کرد . 

چرا دروغ به این بزرگی رو گفتید ؟ -  

 سکوت ...

چرا منو از مادرم گرفتید ؟ -  

 سکوت ...

ندانی شد ؟چرا فوت کرد ؟چرا پدرم ز -  
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 سکوت...

چرا باید من به این سرنوشت دچار بشم ؟ -  

الهی من بمیرم ،الهی بمیرم برای  -تو سینه اش زد   هق هق های زن عمو به آسمون بلند شد ، مشتی

اینکه همچین بالیی سرت اوردم ، ولی به جون الیاس که تموم دنیامه عاشقتم ، من دختر دار نمی شدم 

مثل تو به اجبار محکوم شدم ، اصرار کرد گفت خوشبخت میشی !!منم   

 اشک هاش صورتش رو خیس کرد ، چشمامو بستم تا شکستش رو نبینم ، ولی آیا من نشکستم ؟

طمع داشتن ،دختر ! به جدا کردنم از مادرم می ارزید ! -پوزخند زدم   

 سرش رو زیر انداخت ، سکوت کرد . 

تا اقدام نا مناسبی نکردم ، باید طالق بگیریم! -ون دادم تک  کالفه سرم رو به طرفین  

و از خونه خارج شدم .  متعجب به من خیره شد ، نگاه نگران و سوالی اش رو بی جواب گذاشتم  

 

خسته از وضعیت روحی خرابم ، بی رمق به سمت خونه حرکت کردم . سرم از درد سنگینی می کرد . 

ته بودم از این زندگی !چشمام مدام روی هم می افتاد . خس  

صدای زنگ گوشیم بلند شد ، به احتمال زیاد زن عمو بود . توجه ای نکردم و کر شدم . دیگه حوصله 

 خواهش و التماس و گریه رو نداشتم .

 

اینکه خودت از شدت ناراحتی و اندوه میخوای بمیری، ولی کس دیگه تازه میاد کنارت اشک میریزه.اینه 

می؟!که نتونه درباره آینده اش و خوشبختیش تصمیم بگیره.توی این دریای غم، تنها و عدالت؟!اینه حق آد

 تنها از این خوشحال بودم ،که توی این چندماهه اخیر زندگی مشترکم ...ایلیا کاری به من نداشته!

زندگی مشترک...عجب واژه ی غریبی!   

نه شدم.سرم رو باال گرفتم و به خونه بدبختی هام خیره شدم .وارد خو  

زد !  دخترک ، حالم رو بهم  حس دوباره عطر تن  

ایلیا رو توی آشپزخونه دیدم. مشغول نوشیدن چای بود ،انگار کمی کالفه و خسته هم بود! پوزخندی زدم 

 و از رو به روش گذشتم .

کی اومدی؟-ایلیا  

ر میومدم ، بد میشد نه مگه واسه تو فرقی هم میکنه، کمی زود ت-کلید رو روی اپن گذاشتم ، و اخم کردم

 ؟ 

من نمیدونم چرا تو دوست داری تو کارای من دخالت کنی؟-ایلیا  
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چطور تو میکنی؟اصال من به درک.تو نمیگی اون دختر ناموس یکی دیگه اس؟شوهر نداره -جبهه گرفتم 

 که نداره.ناموس پدرش که هست.

تو نمیخواد سنگ دختر مردم رو به سینه بزنی.-ایلیا  

؟مگه تو و امثال تو، میذارین کسی دختر بمونه؟دختر مردم-  

خیز برداشت طرفم،عقب رفتم.گلدون روی میز رو برداشتم که از خودم دفاع کنم تا نیاد سمتم.با 

 عصبانیت ادامه دادم.

چیه پسر جون؟رم کردی؟حقیقت تلخه نه؟اآلن منو درک میکنی که واسه چی قبول کردم که با تو زیر یه -

 سقف باشم؟

پا روی دم من نذار دل ارا.-ایلیا  

مگه هارتر از اینم میشی تو؟-پوزخند صداداری زدم  

 

 از عصبانیت صورتش سرخ شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود.

شما چی از جون من میخواین المصبا؟اون از پدر و مادرم که منو مجبور به همچین -تقریبا نعره کشید

به هم نداشته باشیم؟ کاری کردن این ازتو.مگه قرار نبود کاری  

آره قرار نبود.ولی قرار نبود خونه رو آلوده به این کثافت کاریا بکنیم.قرارنیست چشممونو رو -فریاد زدم

 همه چی ببندیم.

من نفهمیدم چیکار کردم.خودمم داغونم پس تو دیگه تمومش کن!-ایلیا فریاد زد  

-سمت در خونه رفت.در و که باز کرد گفتمبه سمت اتاقش پا تند کرد.بشمار سه لباساشو عوض کرد.به 

 از چی فرار میکنی؟از خودت؟یا ذات کثیفت؟

 برگشت و با خشم نگام کرد ولی جوابی نداد.از در بیرون رفت و درو محکم بهم کوبید.

 دستی به موهام کشیدم ، سرم داشت منفجر می شد . 

دقیقه ای هم که شده ، افکار مزاحم رو  استامینوفنی خوردم . روی کاناپه دراز کشیدم و سعی کردم برای

 پس بزنم .

 ا * * * * * * * 

 

با صدای زنگ در دست از گرد گیری کشیدم ، حتما ایلیا بود . با دیدن چهره ی خشمگین عمو از آیفون ، 

 هینی کشیدم و گیج به صفحه خیره شدم . دوباره زنگ ایفون به صدا در اومد.

دکمه رو فشردم .بی اینکه جواب بدم و با معطلی   
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دستی به سر وضعم کشیدم ، تا گرد و خاک نشسته پاک بشه ، دلشوره بهم دامن زده بود ، نفسی گرفتم و 

 سست به سمت در حرکت کردم .

 در رو باز کردم ، چهره ی برزخی عمو واقعا ترس رو تو تمام وجودم ریخت.

 عصبی سالم کرد و وارد خونه شد ، ضربان قلبم تند شد. 

کردم عادی باشم ، سر دردم امونم رو برید بود .سعی   

کجاااست این پسر ؟-  

بیرونه  -با دادش از جا پریدم.چشمامو روی هم گذاشتم و گفتم   

زود زنگش بزن ، بگو خودشو االن برسونه ! -عصبی گفت   

 

تو چطور اجازه دادی ؟ -حتما زن عمو به عمو گفته بود ، عمو کالفه گفت   

اب بودم ، با صدای خنده هاشون بلند شدم .من خو -اخم کردم   

 کالفه دستی به موهاش کشید و خودش برای زنگ زدن اقدام کرد.

زووود میای خونه ات ! -بعد چند ثانیه صدای فریادش کل خونه رو لرزوند   

ا...........-  

و سیاه می کنم دقیقه دیگه اینجایی ، و گرنه روزگارت ر 5همین که گفتم ،  -چشماش به خون نشسته بود 

! 

 

گوشی رو تند خاموش کرد و روی کاناپه پرت کرد ، حالم کمی بهتر شد . شاید برای اینکه میخوآد ایلیا ، 

که قرار بود بیوفته راضی بودم .  انگار از این اتفاق  توبیخ و تهدید بشه!  

په بلند شد . ولی من به پوزخند بر لب به انتظار ایلیا نشستم، با شنیدن صدای در، عمو زود از روی کانا

 نشستن اکتفا کردم .

 

 با شنیدن سیلی که به گوش ایلیا خورد ، متعجب از جام بلند شدم . 

به صورت سرخ ایلیا که صورتش کج شده بود ، خیره شدم . ایلیا اخمی کرد و دندون هاش رو بهم سایید 

! 

 

 عمو نفس نفس می زد ، صورتش از عصبانیت به کبودی می زد . 



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

ن ضربه برای ایلیا بد تموم شد ، چشمای ایلیا از نفرت پر شد .ای  

یعنی اینقدر پستی ؟ -عمو از الی دندون های بهم سابیده شده اش گفت   

 خواست دوباره به صورت ایلیا سیلی بزنه ، که ایلیا با نگه داشتن دستش مانع شد .

تمومش کن ! -برزخی گفت   

رت واستادی میگی تمومش کن ! تو دیگه کی هستی !جلوی روی پد -عمو متعجب قهقه ای زد   

من تو رو اینطور بزرگ کردم ! -قهقه اش زود تموم شد و عصبی گفت   

متاسفانه شما بزرگ نکردید ! -ایلیا پوزخندی زد و گفت   

کی خرجتو می داد . -عمو چشماش سرخ شد   

تو حسابه، دست نزدم ! -تای ابروی ایلیا باال پرید   

توی نمک نشناس ، با وجود دل آرا ... -می شد   عصبانیت منفجرعمو داشت از   

چقدر بی غیرتی مرد ! -حرفش رو ادامه داد و سرش رو زیر انداخت و متاسف گفت   

از شما بهترم پدر جان ! -ایلیا قهقه ای زد   

 عمو دستش رو روی قلبش فشرد .

 

بخت کردی !از سر عشقت به زن عمو یک خانواده رو بد -ایلیا ادامه داد   

 با چشمایی گرد شده به ایلیا نگاه کردم .چطور تونست این قدر صریح صحبت کنه ! 

 عمو متعجب و ترسیده به ایلیا خیره شد ، هضم حرف ایلیا براش خیلی سخت بود .

چی... گفتی ؟ -عمو تیکه تیکه گفت   

!منشاءش خود شمایی ! مقصر نابودی زندگی اش من نیستم -ایلیا پوزخندی زد و به من اشاره کرد   

 عمو عصبی بود ، از اینجا صدای کوبیده شدن قلبش به گوش می رسید .

شما به طمع زندگی عاشقانه عمو و زن عمو ، زندگیشون رو از هم پاشیدی ، شما با یک  -ایلیا ادامه داد 

 چک ناقابل عمو رو انداختی زندان ! 

 

سقوط کردم. *عمو رو انداختی زندان *تو سرم اکو سرم با شنیدن حرف ایلیا سوت کشید ، روی زمین 

 شد .

چی ؟ -آروم لب زدم   
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دل آرا !-عمو نگران به من خیره شد   

لب گزیدم ، دیدم تار شد . چهره ی عمو بین اشک چشمام غرق شد ، چونه ام لرزید . بابام توسط عموم ، 

 مردی که بهش تکیه کرده بودم ، گوشه زندان افتاد ، مرد !

سالگی از مامانم جدا شم ، عمو بود که آرامش خانواده رو بهم زد . ولی  8د که باعث شد من از عمو بو

 چطور تونست ؟ چطور مامان قبول کرد .

به فرش چنگ انداختم ، بغض به گلوم چنگ انداخته بود . قطرات اشک راه خودشون رو پیدا کردن و 

یره شدم .روی زمین سقوط کردن . دل چرکین به عموی خودخواه خ  

 

چرا ؟ -با عجز گفتم   

 سکوت کرد و سگرمه هاش رو درهم کشید .

میدونی چرا بابا شهرام مرد ! -ابروهام رو باال انداختم تا دیدم واضح بشه ، با صدایی گرفته گفتم   

تو باعثش بوووودی!تو باعث شدی بابام  -انگشت اتهام رو عصبی به سمتش گرفتم و تن صدامو باال بردم 

کنه ! تو باعث شدی از دیدن منو مامانم محروم بشههههه ! سکته  

بفهم عمو تو باعثش شدیییییی! -موهامو کشیدم با عجز فریاد کشیدم   

 ایلیا به سمتم اومد ، هنوز پوزخند روی لبش ،محو نشده بود .

آروم باش ! -ایلیا   

  ازتون متنفررررم! -دستش رو پس زدم ، با نفرت به هردوشون نگاه کردم 

قلبم درد می کرد ، واقعا درد می کرد . من پدرم رو به ناحق و اجبار از دست داده بودم .پدرم رو حتما 

 مجبور کرده بودن !

 حالم از کلمه اجبار بهم میخورد .

از اجبار بدددددم میاد ! -صورتم از عصبانیت سرخ شده بود ، داد زدم   

مو !چقدر اجبار برات شیرینه ع -به عمو اشاره کردم   

   اشکامو پس زدم ، سرم به دوران افتاد و دیگه متوجه ی چیزی نشدم .

 سکوت بود و سکوت ... تاریکی بود و تاریکی !

 ا * * * * * 
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با حس نوازش های دستی روی سرم ، آروم چشمامو باز کردم . نور تابیده شده اذیتم کرد . ولی به سختی 

 چشمامو باز نگه داشتم .

خوبی مادر ؟ -  

خوبم ! -ا شنیدن صدای مامان هوشیار شدم . تند نگاهم رو به سمتش سوق دادم ب  

 مادر چونه اش می لرزید ، میخواست بغض چنگ زده به گلوش رو مهار کنه .

 

فهمیدی؟   چقدر -چشماش از اشک خیس شد   

تقریبا همشو ؟ -نفسی گرفتم ، تا آروم بشم . کالفه و ناراحت گفتم   

کی بهت گفت ؟ -روی صورتش ریخت اشک های مرواریدیش   

عمو شهیاد ، ایلیا ! -چشمامو روی هم گذاشتم   

باید از من میشنیدی ! -مامان   

قصد نداشتی حاال حاال ها بهم بگی ! -گله جو گفتم   

دلم نمیومد!  -بغضش مهار شد ، تن صداش باال رفت   

اگر بفهمی دیشب چی به سرم اومد ! -پوزخند زدم   

ا !ایلی -لب گزید   

گفت بهت ؟ چه با افتخار پخش میکنه ! -  

زن عموت گفت ! -مامان عصبی و ناراحت گفت   

فکر نمی کنم واقعا ناراحت باشه ! -  

از همشون دلگیرم!  -مامان آهی صدا دار کشید   

من از همه بد تر گیرم ! -  

 

 *غبـــــاری که

…از تــــــو نشسته روی قلــــبم   

…بارون چیــــه   

میــــتونه بشوره !!*سیل هم ن  
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ایلیا ، مردی با عقاید باز و آزاد !-  

اونور بهش ساخته ! -مامان پوزخند زد   

با افتخار میگه کارم اینه ! -قهقه ای بلند سر دادم   

 

از دست جوونای امروز ! -مامان عصبی ال اله اال هللا ای گفت   

جنبه نداشت ! -  

د زن و بچه نبود تقصیر شهیاد هم هست ! اون پا بن -مامان   

نه اتفاقا ، عمو فقط می دونست ،نمیتونه به خوبی مواظبشون باشه . -  

میشه پا بند نبودن دیگه ! -مامان   

نه مادر من ، میشه ترس از تشکیل خانواده!  -لبخندی زدم   

ل و در اتاق باز شد و عمو و زن عمو و الیاس وارد اتاق شدن.با نفرت تو چشمای عمو خیره شدم.مگه پو

 دوست داشتن چقدر میتونست ارزش داشته باشه که به خاطرش پدرم سکته کنه؟!

سالم دل ارا جان، حالت خوبه زن عمو؟-دوباره صدای با عجز و ناراحت زن عمو سوهان روحم شد    

 

سالم، به نظرم عمو با این حرفایی که زد، بیشتر از حال من خبر -پوزخندی بی اراده کنج لبام نشست 

 داره.

دل چرکین به عموی خودخواه خودم خیره شدم .سرش رو زیر انداخت.شرمندگی تو چشماش موج میزد، 

 بایدم شرمنده می بود .

دخترم بذار...-عمو کالفه گفت   

 

عمو من دیگه نمیخوام چیزی بشنوم!-تند وسط حرفش پریدم  

حرارت بدنم از عصبانیت باال رفته بود.   

ادرم و الیاس، خواهشا کسی نباشهغیر م-با صدای نسبتا بلندی گفتم  

 هق هق زن عمو، اعصابمو بیشتر خشه دار میکرد.

میخواستم چیزی بگم ولی به احترام زحمتایی که واسم کشید، سکوت کردم.بیشتر از این جایز نبود ادامه 

 بدم.
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ین بغض اینقدر از خشم پر بودم که حتی نمیدونستم گریه کنم.فقط بغض به گلوم چنگ انداخته بود . ا

 لعنتی داشت خفه ام می کرد ، نفس کشیدن سخت بود برام .

مامان، چرا؟ آخه چرا من؟ چرا من فقط نمیتونم یه زندگی شاد داشته باشم؟چرا -با عجز مادرمو صدا زدم

 من فقط نمیتونم، خوشبخت باشم؟

ودن به جزاشون دخترم، ناشکری نکن، همه چیز درست میشه.هم اونایی که باعثش ب-مامان ناراحت گفت 

 میرسن و هم دختر قشنگم خوشبخت میشه.

 ذهنم پر بود از عالمت سوال و تعجب که هر کدوم کلی ماجرا رو توی خودشون جا داده بودن.

 

سعی کردم ذهنمو از همه چی خالی کنم.چشمامو بستم و تالش برای کمی خواب راحت و بدون کابوس 

و آرامش خاصی رو بهم منتقل می کرد.کاش توی این  کردم.دست مادرم مدام روی سرم کشیده می شد

 همه سال هم این دست بود تا در مواقع ناراحتی به من آرامش بده.

 دیگه نمی دونم چقدر گذشت و چقدر فکر کردم که به خواب عمیقی فرو رفتم.

 

 ا * * * * * * * 

دیروز حالمو خیلي دگرگون كرده  موبایلمو برداشتم تا زنگی به ملودي بزنم و باهاش قرار بزارم.اتفاقات

 بود.باید خودمو خالی می کردم ، این بغض خفه کننده بود ،تماس برقرار شد.

به سالم عزیزم.چه عجب یادي از ما كردي؟-ملودي  

سالم ملودي،خودت كه میدوني من اآلن چه حال و روزي دارم.-لبخندی زدم  

هنوز تموم نشده؟!-ملودي اه از نهادش بلند شد   

ملودي بیا با هم بریم یه كافه،همه اینارو واست توضیح میدم.-ه گفتم کالف  

دقیقه دیگه دم در باش.١٠باشه عزیزم پس تا -ملودي  

فقط من خونه مامانمم،اونجا بیا دنبالم.-  

باشه عزیزم،باي-ملودي  

 

تماس قطع شد و صداي بوق هاي مكرر توي گوشي بیچید.زندگي منم مثل این بوق هاي مكرر شده 

ود.تلخ و زننده!ب  

دقیقه گذشته بود.مامانم خواب بود.دلم نیومد ١٥همینطور كه فكر مي كردم، آماده شدم.به ساعت نگاه كردم.

 بیدارش كنم واسه همین بي خداحافظي رفتم.
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ملودي دم در توي ماشین منتظر بود.با صداي بسته شدن در به سمت من برگشت و لبخند دلنشیني زد.ته 

كسي رو دارم كه همیشه همدمم باشه.نشستم توي ماشین و سالم كردم.دلم آروم شد كه   

سالم عزیزم،كجا بریم؟!-ملودي  

هرجایي كه میخواي،فقط بریم.-  

روبروی کافه ترمز گرفت .همزمان از ماشین پیاده شدیم و به سمت در کافه حرکت کردیم.رو اولین میز 

گارسون با یه منو به سمت ما پاتند کرد. و صندلی دو نفره نشستیم.بالفاصله بعد از نشستنمون،  

بی توجه به منو،همون موقع یه قهوه سفارش دادم.ملودی هم یه نسکافه سفارش داد و منتظر به من خیره 

 شد.

منم که منتظر فرصت ،شروع کردم از قضیه دختر اوردن ایلیا و وقتی که عمو اومد خونه تا بیهوشی  

و حرف نم یزد.  زده بود به منخودم واسش توضیح دادم.با تعجب زل   

 جرعه ای از قهوه رو نوشیدم .

دل ارا آخه تو چقدر صبوری دختر؟ دیگه بسه.چقدر میخوای ایلیا رو تحمل کنی؟-ملودی متحیر گفت  

فعال باید صبر کنم.اگه نتونستم شکایت کنم، باید یه کاری کنم که خود عمو پیشنهاد طالق بده.-  

یت کنی !حتما می تونی شکا -ملودی   

 با دل رو راست می شم ، آیا دل شکایت رو دارم ؟

وکیل آشنا می شناسم ، کمکت میکنه  -ملودی   

 سردرگم و گیج بودم ، قلبم برای گفتن اره یاری نمی کرد ! ولی تا کی تحمل ؟

نمیدونم  -  

باید بدونی ، اینطوری نابود میشی دختر ! -ملودی کمی بلند تر گفت   

تو بودی چیکار می کردی ؟ -شد  چشمام از اشک خیس  

میتونستی از کسی که بزرگت کرده شکایت کنی ؟ -سکوت کرد و من ادامه دادم   

 و باز هم سکوت کرد .

نمی تونستی دیگه ؟-  

پس چرا قبول کردی ازدواج کنی ؟ -ملودی   

یک مادرم ! دو با فکر شکایت ! -کالفه روسری سرم رو درست کردم   

بد کردی! -کون داد ملودی متاسف سرش رو ت  

من میتونم درستش کنم . خامشون می کنم  -  
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خدا کنه ! -ملودی تای ابروشو باال داد   

خوردی ، بریم ! -قهوه ام رو تموم کردم و گفتم   

 سرش رو تکون داد و بلند شد . بعد از حساب از کافه خارج شدیم .

خونه شدم و درو پشت سرم بستم.ملودی ،منو جلوی در خونه پیاده کرد و رفت. بالفاصله وارد   

 

 ا * * * * * * * 

به اجبار امروز رو برای ناهار به خونه عمو اومدم ، مامان کلی خواهش کرد که زن عمو التماس کرده 

 بیایم . 

 پس از اصرار زیاد ، به خواسته زن عمو تن دادم .

 

ن . جر و بحث هاشون منو هوشیار قبل از صرف ناهار باید دستامو می شستم . الیاس و عمو تو اتاق بود

 کرد .

بابا چقدر خودخواهی ، زندگی زن عمو رو تو بهم ریختی . میخوای زندگی دل آرا رو  -الیاس فریاد زد 

 هم خراب کنی ؟

من می دونم ، دارم چیکار میکنم . دل آرا باید برای همیشه عروسم بمونه . هم وصیت  -عمو عصبی بود 

نمیتونم دوری اش رو تحمل کنم !آقاجان ، هم دختر من !   

بود ، پوزخندی کنج لبم نشست ، منتظر یک اتفاق جدیدم ! دیگه این حرف ها ملکه ذهنم شده  

 وارد دستشویی شدم تا دستام رو شستم .

 

 ا * * * * * * 

 الیاس 

 

آقاجان ، هم من می دونم ، دارم چیکار میکنم . دل آرا باید برای همیشه عروسم بمونه . هم وصیت  -بابا

 دختر من ! نمیتونم دوری اش رو تحمل کنم !

قلبم از درد فشرده شد ، از این دل آرای پاک که صاحب مردی بی شرف مثل ایلیا شده بود ، عصبی بودم 

! 

 مهم نبود برادرم بود ، مهم نبود هم خونم بود ، مهم این بود که مرد نبود !



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

نه !؟چرا ایلیا ، چرا من  -دل رو زدم به دریا   

چی گفتی ؟ -بابا با چشمای متحیر به من خیره شد   

چرا باید با ایلیا ازدواج می کرد ، من بهتر از ایلیا میتونم خوشبختش کنم ! -کالفه دستی به موهام کشیدم   

 

تو دل آرا رو دوست داری ! –بابا   

عاشقانه هام !  سکوت کردم ، سکوتی بلند تر از فریاد  

دل آرا خواهرته ! -بابا گیج و عصبی گفت   

دل آرا جوونمه  نه نننیییس، -حالم از کلمه ی خواهر و برادر بهم می خورد ، داد زدم   

باهم بزرگ شدید ، باهم بازی کردید. نباید اینطوری دل بسته اش  -بابا سری به نشونه تاسف تکون داد 

 می شدی !

 

ن قطعا که نگفته ایلیا !من می تونم بابا ، وصیت آقاجا -   حرفاش چندان مهم نبود با عجز گفتم 

 خوشبختش کنم !

ساکت باش ، میخوای برم برگه وصیت آقا جان رو نشون بدم ، که گفته دل آرا به نام ایلیا ! –بابا   

روی زمین سقوط کردم ، هر لحظه و هر ثانیه با فکر به اینکه دل آرا تو خونه با ایلیا ، تنهاست ، به 

 مرز جنون می رسیدم !

هام روی صورتم ریخت ، من مرد هم ،دل دارم ! اشک  

خجالت بکش ، مرد که گریه نمیکنه! –بابا   

 

تصمیماتی دارم  -سوخت قلبی که به یاد دل آرا می زد ، با تاسف به بابا خیره شدم ، که به سمت در رفت 

 ، خودتو آماده کن !

 لب گزیدم ، از پدر مغرور و خودخواهم لحظه ای بدم اومد !

   لیا متنفر شدم و از دل آرا دل چرکین !از ای

 نفسی عمیق کشیدم ، تا به حال برگردم ، مامان ناهار رو آماده کرده بود .

از اتاق خارج شدم . با دیدنش که از دستشویی خارج شد . و دستی به موهاش کشید . سست شدم . چه 

 زیبا بود این دختر !

 



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

ا بابات بحث کنی ! خودم حلش می کنم!نمیخوآد ب -نگاهمو تند ازش گرفتم که گفت   

هان ! -با شنیدن حرفش تند برگشتم و گفتم   

میگم خودم درستش میکنم ، با عمو بحث نکن ! -خنده ای کرد   

 ضربان قلبم به شماره افتاد ، یعنی ممکنه تموم حرف هارو شنیده باشه ! نگران آب دهنم رو قورت دادم .

خوبی؟ -متعجب گفت   

حالم خراب بود ، از اینکه دستم براش رو شده بود داغون شدم، ولی رفتاراش ! اینو نشون خوب بودم ؟نه 

 نمیده !

خوبم ، بریم ! -کالفه سرم رو به طرفین تکون دادم   

سر میز ناهار نشستیم ، به ایلیا که تو سکوت مشغول خوردن سوپ بود خیره شدم . چشمام از نفرت پر 

ت !شد . ای کاش هیچ وقت بر نمی گش  

 

 ا * * * * * * 

بعد از صرف ناهار ، همگی تو سالن جمع شدیم و روی کاناپه نشستیم ، جز عمو و ایلیا که تو اتاق 

 مشغول صحبت بودن .

زن عمو حرف نمی زد ولی چشمای ترش این بیان رو داشت که خبر های خوبی در انتطارمون نیست !   

زد .هم که خستگی و کالفگی تو صورتش موج می  الیاس  

 مامان استرس داشت ، دونه های درشت عرق روی پیشونیش نشسته بود .

خوبی ؟ -نگران پرسیدم   

مامان جان  -دستاشو تو دستام گرفتم ، سرد بود . با چشمایی گرد شده و ترسیده به مامان خیره شدم 

 خوووبی؟

 چشماش رو به دری که عمو و ایلیا داخلش بودن، دوخته بود .

وقتش رسید ! -لب زد آروم و ترسیده   

 

 چشمام بیش از این درشت نمی شد ، درک حال مامان ،اونم ناگهانی سخت بود.

ستایش چتههه!  -دستش رو مالش دادم ، زن عمو نگران به سمت مامان پا تند کرد   

 قطرات اشک بی اراده روی صورتم ریختند، دلشوره بهم دامن زد . انگار اتفاق بدی قرار بود بیوفته !

مان تند نگاهش رو از در بسته شده گرفت و با نفرت به زن عمو نگاه کرد .ما  
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میشه زود منو ببری خونه ! -نگاهشو به الیاس دوخت   

مامان تو رو خدا یک چیزی بگو ! -با چشمایی اشکی و پر تعجب گفتم   

خودم همه چیو درست می کنم ! -با دستاش ویلچرش رو حرکت داد و به سمت در رفت   

ستایش! -و ترسید ، انگار متوجه منظور مامان شده بود ، با عجز صداش زد زن عم  

حق نداری بری خونه خودت !  دعا می کنم ، اتفاقی نیوفته ، دل آرا بریییم، -مامان تنها پوزخندی زد   

 متوجه نمی شدم ، گیج از حرفا به سمت مامان پا تند کردم .

مو چیشده! زن ع -الیاس هم متعجب دنبالمون راه افتاد  

 مامان جوابی نداد و تنها به در بسته شده اشاره کرد .

بابا و ایلیا ؟ -الیاس گیج گفت   

فقط بریم ، زووود -مامان   

گیج و کالفه دنبال مامان و الیاس به سمت ماشین، حرکت کردم.خسته از سوال های توی ذهنم.،به الیاس 

دم. مامان رو با احتیاط توی ماشین نشون  کمک کردم ،و  

 به خونه که رسیدیم، به سمت اتاقم رفتم که لباسامو عوض کنم.

نشستم . نگاهش رو از دفترچه تلفتن نگرفت و مثل چند دقیقه قبل   بعد از تعویض لباس کنار مامان

دستای سردشو، توی دستام گرفتم.و مانع گشتن بیشتر شدم .  شروع به گشتن شماره ای کرد ،  

اه !پیداش نمیکنم ،  -لب زد   

 نگاه غمگینی بهم انداخت.جوشش اشک رو تو چشمای به غم نشسته اش دیدم.سرش رو زیر انداخت.

چی مامان جون ؟چیو پیدا نمی کنی ؟-  

یک شماره ! -چونه اش لرزید   

از کی ؟ -کنجکاو پرسیدم   

وکیل! -مامان   

 

 تقریبا تمام مجهوالت ذهنی ام روشن شد ، ولی چرا یک دفعه ای !

دخترم نری خونه ات! باشه ؟تا همه چی رو درست کنم . -گزید مامان لب   

 سخت بود درکش ، مگه چه اتفاقی قرار بود بیوفته ؟

میشه بدونم چیه؟  -  
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فعال مطمئن نیستم ، ولی پچ پچ های شروین تو گوش ایلیا ... -کالفه سرش رو به طرفین تکون داد   

 

ولی من شکایتم رو می کنم!لطفا فعال نپرس ،  -سکوت کرد و تند ادامه داد   

 ذهنم برای فکر بیشتر یاری نمی کرد ، تحول ناگهانی مامان غیر قابل درک بود !

نگاهی بهم انداخت.حس کردم نگاهش پراز عجز و ناتوانی و خالی از هرگونه قدرتی بود.دست مامانم به  

اقش حرکت کرد.سمت چرخ های ویلچرش رفت و ویلچر رو به حرکت در اورد و سریع به سمت ات  

 مطمئن بودم اتاقش سیلی از اشک های بی پایانش میشه !

  

 

 ا * * * * * * * 

اه وکیل ماهم االن وقت سفرشه!  -مامان از اتاق خارج شد و عصبی گفت   

جوش نزن مادر جون ، دیر نمیشه ! -تک خنده ای کردم   

ون زود میاد سراغت! االن سه روزه بیشتر از این اینجا نمیتونی بمونی ، چ -مامان زود جبهه گرفت 

 اینجایی !

عمو ؟ -پرسیدم   

آره ! -پلک چشمش پرید   

 با شنیدن صدای زنگ در ، نگاهمون به سمت آیفون کشیده شد .

 این سه روز ، از بهترین روز های زندگیم بود . همه چی ساده و با عشق گذشت .

عموته! -مامان پوزخند زد   

 

باز کنم ؟ -عصبی گفتم   

تکون دادن سرش موافقت کرد . در رو باز کردم و هر دو سرد به انتظار ش روی کاناپه نشستیم .  با  

 عمو وارد خونه شد.زیر لب سالمی کردم.

 

 مامان هم به تکون دادن سر اکتفا کرد .

 عمو انگار طلبکار بود .
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کله سحر برای چی اومدی ؟ -مامان از الی دندون های بهم سابیده شده اش گفت   

دخترم رو ببرم ! -عمو پوزخند زد   

 حالم از لفظ کلمه دخترم بهم خورد !نفرت تو چشمام بیداد کرد .

من هیچ جا نمیام -  

دخترم، نا سالمتی تو و ایلیا زن و شوهرین.نمیشه که تو -عمو سعی کرد خونسردی خودش رو حفظ کنه 

 اآلن دو، سه روزه اینجایی!

 

شوهر، ولی نه عاطفی بلکه اجباری. زن و شوهر؟! آره زن و-پوزخند زدم  

هرچی میخوای اسمشو بذار.ولی تو اآلن باید پیش شوهرت باشی!-عمو  

فکر کردی ، نمیدونم چی تو سرته ! -مامان قهقه ای زد   

اینم یک اجباره ! -عمو لبخند مضحکی زد   

 

 کلمه ی اجبار تو سرم اکو شد ، این کلمه شده بود سوهان روحم .

آدمی به خودخواهی شما ندیدم !  تموم کنننید.  ر ، اجبار ، اجباااااار!اجبا -داد زدم   

حاال ببین ! -تای ابروشو باال داد   

دخترم هیچ جا نمیاد !  برو بیرون -مامان استغفرهللا ای گفت و عصبی فریاد زد   

نه تا وقتی که شوهر داره ! -عمو   

ور با کاری که ایلیا کرده، همچین حرفی رو عمو چط-با عصبانیتی که سعی میکردم کنترلش کنم،گفتم

 میزنی؟شوهر ! کلمه ی خنده داری !

خب حاال ایلیا هم یه خطایی کرده، تو میخوای تا آخر عمرت برنگردی خونت؟-عمو با بیخیالی گفت  

 

عمو این خطا واسه شما که کارت خراب کردن زندگی منو مامانم -با حرص از لحن بیخیال عمو،گفتم

ه که باید خیلی کوچیک باشه و راحت از ش بگذری .ولی من یه زنم و این چیزارو میفهمم.با بود، معلوم

 هرکاری که میکرد ساختم ولی این دیگه واسم قابل هضم نیست!

جای تعجب داشت عمویی که برای بی غیرتی پسرش دست روش بلند کرد ، حاال داره همچین حرفایی 

 میزنه !

ندگیت !باید برگردی سر خونه ز -عمو   
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برو شروین ، زندگیمون رو خراب تر از این نکن ! یا توافقی طالق می گیرن یا ... -مامان عصبی گفت   

 

 ادامه نداد ، ولی من و هم عمو خوب متوجه ادامه حرفش شدیم . شکایت !

خودتون خواستید ! -عمو کنج لبش رو دست کشید و گفت   

اشید !منتظر ب -تند از روی کاناپه بلند شد و گفت   

تا اقدامی نکردم ، بیرون ! -پوزخندی کنج لبای مامان خشک کرد   

من زود تر انجام میدم ، نمیخوای به جرم همدستی تو رو به جای شهران بندازم زندان  -عمو قهقه ای زد 

! 

 

چشمام گرد شد ، متوجه حرف عمو نشدم ، چقدر رک و با نفرت ! سرم به دوران افتاد ، چشمام سیاهی 

. به جرم همدستی ! شهرام ! بابام !رفت   

 مامان نگران بهم نگاه کرد ، لب گزید . نگاه تارم رو بهش دوختم .

دل آراااا  -داد زد   

نگفته بودی نه ؟-عمو   

ساکت شو ، مدرک نداری ! -مامان   

جور می کنم ، همون خاکستر هارو از نوع می سازم ، -عمو   

 

 ا * * * * * * * *

یره شدم ، سرش رو زیر انداخته بود.دلگیر به مامان خ  

چرا منو دادی به عمو ! -چونه ام لرزید   

مجبور بودم ، دخترم ! -چشماش قالب قطرات اشک شد   

 

به جرم چی ؟-  

شاید باید بگم ،هم شروین و هم ... هم شهرام ! عاشق پول بودن ! برای پولدار شدن دست به  -آهی کشید 

 هرکاری می زدن ...

خب... -  
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حتی با جا به جا کردن مواد بین بار هاشون ! -گزید لب   

شک شدیدی بهم وارد شد ، هر روز و هر ساعت با شنیدن یک اتفاق جدید ، دیوونه می شدم. محکم 

خدای من ! -سیلی به صورتم زدم   

نمی تونستم منصرفش کنم ، می گفت دخالت نکن ، من می دونم دارم  -صورت مامان از اشک خیس شد 

می کنم . هی ... شروین فهمید ! شد کاسه ی داغ تر از آش، همیشه و هرجا منتظر بود یک سوژه چیکار 

 از پدرت پیدا کنه تا بدبختش کنه !

شروین فهمید ! شانس بد بابات ... شروین به جای شهرام سوار ماشین شد . تو جابه جایی بار ها مواد 

جنجال ها تو خونه زیاد شد . شهرام و شروین مدام  هارو دید ! ترسید و زود محل رو ترک کرد . دعوا و

شروین دید تنور داغه هم عکس گرفت و هم برگه هایی رو از تو ماشین برداشت   به جون هم میوفتادن!

 که مدرک حمل مواد بودن!

 ضربان قلبم نا منظم شد ، هر لحظه دیوونه تر می شدم ، بابام ...مواد مخدر جا به جا می کرده !

یا خدا ! -لب زدم   

نابود شدم ! شکستم... وقتی شروین از اونا به عنوان تهدید استفاده کرد! -پوزخندی زد   

منو بدی ، تا مدارک رو به پلیس نشون نده ! -صدام گرفته شد   

 4نمیخواستم بابات اعدام شه! فکر کردم میتونم بعد از   بخدا مجبوووور بووودم، -هق هق هاش بلند شد 

برگشت همه چی رو درست کنم ، ولی ...ماه که شهرام   

 هق هق هاش گوش فلک رو کر کرد !

 پا به پاش اشک ریختم ، به سمت آغوشش پرواز کردم .

مامان ! -  

جون مامان ؟مادر فدات ! -دستاشو قاب صورت خیسم کرد   

چی کشیدی ؟ -اشک هام راه خودشون رو پیدا کردن   

! گفتم بر می گردم ولی نمیدونستم ... ازم جدا شدی -سرش رو به طرفین تکون داد   

بابا میمره ! -آروم زمزمه می کنم   

تنهام گذاشت ، رفت ! دق کرد ... شروین فشار زیادی بهش اورد، دق کرد و مرد ! -لبخند غمگینی زد   

 اشک هاش بی اراده ریختن ، لبخند روی لبش زجر آور ترین لبخند دنیا بود !

ه دل گریه کن!مااااامان...از ت -داد زدم   
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خبر سکته اش رو تا شنیدم ، با ماشین تند به  -زدن کرد رفت تو دنیای دیگه بی وقفه شروع به حرف

سمت زندان رفتم ، عجله و ترس ، زمین گیرم کرد ! تصادف کردم ، تصادف بدی بود . به نخاع ام 

بیداد کردم . به آخرین شماره  ضربه زد و پاهام فلج شد ! قبل از رفتن به شروین زنگ زدم و کلی داد و

زنگ زدن و شروین اومد ، بردنم بیمارستان و اونجا بود که من روی ویلچر نشستم و هیچ وقت نتونستم 

 راه برم !

 

حالم خراب بود ، داغون بودم ! مامانم به پای بابا سوخت . شاید مقصر همه ی این اتفاق ها بابا بود ، و 

ینه ای،حاضر بود داداشش اعدام شه !نه ...شاید عمو که به خاطر ک  

 وجودم از نفرت پر شد ، حالم از زندگی کردن تو خونه ی عمو بهم خورد !الیاس ... اون چی ؟

چرا عمو منو میخواست ! -مجهول ترین سوال توی ذهنم رو به زبون اوردم   

، دو زن عموت  یک عاشقت بود ! هر وقت میومد خونه ی ما یک لحظه ازت دور نمی شد -پوزخند زد 

 هیچ وقت هیچ وقت دختر دار نمی شد!

خودخواهی ، زورگویی و ... -  

اجبار ! -مامان لبخند تلخی زد   

از این چند کلمه متنفرم !-  

نمیخوام به پای من بسوزی ، برای همین دست به شکایت می زنم . فقط وکیلم زود تر باید بیاد ! -مامان   

فقط به خودت فشار نیار ! -  

من دیگه بریدم ، هیچ وقت نمی بخشمشون!  - مامان  

وقتی تصادف کردی ، به من گفتن مردی !  -  

 

میدونم ، حاال که اینجام بهش فکر نکن! -پوزخند زد   

الیاس ، دلم براش تنگ شد ! -  

شاید تنها کسیه که از بین خانواده عموت دوستش دارم ! -مامان آهی کشید   

فوق العاده اس!-  

ای کاش آقاجان مجبور می کرد ، با الیاس ازدواج کنی ! -ای کرد مامان تک خنده   

شاید خوشبخت می شدم ! -سرم رو زیر انداختم   

ای ناقال ! -مامان ریز خندید   
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صبح با نوازش های کسی چشمامو باز کردم . سری کنار گوشم بود و آروم آهنگی میخوند، بعد از اینکه 

شعر تولدت مبارک رو شنیدم . مامان بود !هوشیار شدم .   

تولد ، تولد ، تولدت مبارک ! -مامان   

تولدت  -لحظه ای یادم اومد امروز تولدمه! با شادی به مامان خیره شدم ، لبخند شیرینی بهم زد و گفت 

 مبارک دخترم 

ریه هام فرستادم ! تند از جام بلند شدم و تن خوش عطرش رو تو آغوشم کشیدم و با ولع عطر تنش رو به  

وای اصال یادم نبود !-  

انشاءهللا صد و بیست سال بشی !-  

 

مرسییی!  -با شنیدن صدای بیتا خانم و دیدن کیک کوچکی دستش ، جیغ خفه ای کشیدم   

مگه تولد ندیدی دختر جونم ! -مامان قهقه ای زد   

ی !سال برام تو تولد گرفت 11خو اولین سال که بعد از  -گله جو گفتم   

با بابات می رفتیم شهربازی یادته ؟ -مامان آهی صدا دار کشید   

 

 نخواستم به چیز های غمناک فکر کنیم ، تنها تند سرم رو به نشونه اره تکون دادم.

سالگی بهم چشمک می زدن. 20به سمت بیتا خانم رفتم و کیک رو گرفتم ، شمع های   

ببخشید حواسم نبود روشن کنم . -بیتا   

 

اشکال نداره ، االن روشن می کنم . -ی کردم خنده ا  

بعد از روشن کردن شمع ها کیک رو روی میز گذاشتم و ویلچر مامان رو به سمت کاناپه هل دادم . 

 روی دسته مبل نشستم و گوشیمو روشن کردم .

سلفی!  -لبخند زدم   

بگیره عکس رو گرفتیم ، بعد از بیتا خانم خواستم عکسی از من و مامان همراه کیک  
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 بهترین تولد سالم بود ، بهترین روزی بود که بی دغدغه گذشت . 

شب شده بود ، سه تا ساندویچ از فست فودی سفارش داده بودیم . بیتا خانم صبر نکرد ، از نگرانی دیر  

ش گذشت اساسی و شرمنده رسیدن به خونه اش تند ساندویچ رو داخل کیفش گذاشت و از خونه با یک خو

شد.ام خارج   

 با شنیدن زنگ گوشی ، به سمت میز رفتم و گوشی رو برداشتم .

سالم  -  

 کمی تو سکوت گذشت ، احتمال می دادم زن عمو باشه !

سالم دخترم، تولدت مبارک!  -  

مرسی  -بی روح تر از همیشه گفتم   

خوبی ؟ -زن عمو   

ولی حاال ... نفسی گرفتم و با خودم گفتم قبل از اینکه شما زنگ بزنید ، عالی بودم  

خوبم !-  

تو رو خدا دلگیر نباش ، دل آرا ببخش منو  -زن عمو با عجز گفت   

 فکر می کنم اگر زن عمو دختر دار می شد ، آیا االن به این روز می افتادم !

 سکوت می کنم ، سکوتی که هر جوابی رو میشد براش برداشت کرد .

دت ، االن جایی میری ؟به مناسبت تول -زن عمو نگران بود ، ترسیده گفت   

شاید ! -بدم نمی یومد با مامان کمی پیاده روی کنم   

دیره هاا!  -هق هق های زن عمو بلند شد   

چیشد ! -متعجب از گریه هاش گفتم   

االن از خونه خارج نشو ، دیره ! -سکوت کرد و بغضش رو فرو داد   

زن عمو ، خوبی ؟ -نگران گفتم   

خراب ! برگرد ...  ا،خرابم دل آرااا -فریاد زدم   

کاری ندارید؟ -سکوت کردم و بعد از مکثی طوالنی گفتم   

فقط جایی نرو ! -زن عمو   

باشه ، فعال  -مکث کردم   

خداحافظ دخترم ! -زن عمو   
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چیشد ؟ -مامان متحیر گفت   

 

چمیدونم ، هی میگفت این وقت شب جایی نری ! -ابروهامو باال دادم   

وا  -مامان   

لی نگران بود .بخدا ، خی -  

بهت میگه!   همیشه -مامان   

باید خونه می بودم ، حتی اگر با ملودی قرار داشتم. 10یادم میاد همیشه سر ساعت   

آره ! -سرم رو تکون دادم   

پس یک نگرانی ساده اس ! حاال میخوایم جایی بریم ؟ -مامان   

حوصله داری ؟ -  

نه ! -مامان ریز خندید   

نمیریم! -لبخند زدم   

قربونت بشم  -مامان   

خدا نکنه-  

 

فکر کنم آشغال و زباله خیلی داریم .-  

آره یادم رفت به بیتا بگم ببره ! -مامان   

االن من میرم !-  

 

مامان سری تکون داد و کتابش رو باز کرد . وارد اتاقم شدم و تند مانتویی رو تن کردم و دکمه هاش رو 

ی زباله رو برداشتم . نبستم.شالی آزاد روی سرم انداختم و کیسه  

در خونه رو باز کردم ، کوچه تاریک تاریک بود . تنها نور تیر برقی از دور باعث میشد کمی فضا 

 روشن بشه .

هین بلندی کشیدم .  به سمت سطل زباله بزرگ رفتم ، ماشینی تند از کنارم گذشت،  

رو تو سطل انداختم ، خواستم برگردم و پا تند کردم ، این وقت شب واقعا این کوچه ترسناک بود . زباله 

، ولی با شنیدن قدم های آرومی از پشت ، چشمام گرد شد ، هر لحظه صدای قدم ها بلند تر می شد و این 

 نشون از این بود که فردی داره بهم نزدیک و نزدیک تر میشه .
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تو کی هستی ! -جرات برگشتن نداشتم ، با صدایی لرزون گفتم   

ا پشت سرم قرار گرفت ،صدای نفس کشیدنش به ترسم دامن زد . باید کاری می کردم چیزی نگفت ، تنه

 . خواستم تند برگردم و ضربه ای به شکمش بزنم .

برگشتم ولی تند چشمامو گرفت و منو با یک دست بلند کرد . خواستم جیغ بکشم که پارچه ای روی 

دم .دماغم گذشت ، تقال می کردم ولی بی فایده بود و بیهوش ش  

 

 ا * * * * * * * * 

 

پام رو روی پدال گاز گذاشتم و فشردم . سرعتم سر سام آور بود ولی مجبور بودم . تا به هوش نیومده . 

 کار رو تموم کنم.

نفسی عمیق کشیدم و بهش نگاه گذرایی کردم . عرق کرده بود، چتری هاش روی صورتش ریخته بود و 

 به پیشونیش چسبیده بود .

 

همونطور که تو به اجبار محکوم شدی ، منم محکوم شدم . ولی فرقمون  -روی هم گذاشت  چشمام رو

 اینه که من این اجبار رو دوست دارم !

جلوی در خونه ترمز کردم . تند ماشین رو پارک کردم و از ماشین خارجش کردم . زود وارد آسانسور 

 شدم . نباید به هوش میومد .

ی اولین بار ترس بهم دامن زده بود . تند در خونه رو قفل کردم و نفسی از ضربان قلبم تند می زد ، برا

 سر آسودگی کشیدم . روی کاناپه گذاشتمش و تند وارد آشپز خونه شدم و لیوان آبی خنک سر کشیدم .

 

آب خنک کفاف نمی کرد ، بطری رو از توی کابینت بیرون کشیدم و یک ضرب نوشیدم . حالم خراب 

ف های بابا خیلی سخت بود . من چقدر پستم ؟بود ، جواب حر  

مجبوری ، مجبوووور!  -مدام با خودم تکرار می کنم   

 -عصبی دستی به موهام کشیدم و تند دکمه های پیرهنم رو باز کردم . کالفه بودم . زمزمه می کنم 

 اجباره ، مجبورم! 

 

موهاش رو از روی صورتش  به سمتش میرم ، خیس عرق شده بود . شالش رو از روی سرش کشیدم .

 کنار زدم ، زیادی معصوم بود !
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 ولی زندگی من مهم تر بود . قلبم محکم به سینه می کوبید، اولین بار نبود . ولی به شدت هراس داشتم !

بلندش کردم و وارد اتاق شدم . روی تخت درازش کردم و دکمه های مانتوش باز بود و تیشرتی زیر 

رو از تنش در اوردم . داشت . با احتیاط مانتو  

 تو خواب لرزید ، نباید بیدار می شد . 

 

دل آرا ، مجبورم ! عموت هرکاری بگی میکنه !  -چشمامو بستم   

مثل من ! هردو خودخواه... -با خود زمزمه می کنم   

 تمام درگیر های ذهنی رو کنار می زنم و میشم سنگ مثل همیشه !

 

 ا * * * * * * * 

 

م و درد زیر ناحیه شکمم ، چشمامو باز کردم . دنیا دور سرم می چرخید . موقعیت با حس سنگینی سر

 رو تشخیص دادم .

تختی نرم و اتاقی آبی رنگ . این اتاق خیلی آشنا بود . اتاقی که تنها چند بار پا توش گذاشتم . هر لحظه 

ه خودم نگاه کردم لباسام تنم نبود با فهمیدن بیشتر وضعیت قلبم تند تر می زد ، اتاق ایلیا... خونه ی ما !ب

 . تند از جام بلند شدم ، با دیدن مالفه جیغی کشیدم . دستام شروع به لرزیدن کرد ، چشمام سیاهی رفت . 

خدایا نه خدایا نه ! -مدام زیر لب اسم خدا رو صدا زدم   

 سرم رو به طرفین تکون دادم ، امکان نداشت ! امکان نداشت ...

ردم ، درد زیر شکمم گواهی میداد ، اره گواهی میداد . دلم میخواست جیغ بکشم ولی روی زمین سقوط ک

 نا نداشتم .سنگینی سرم برای هوشیار شدن غلبه می کرد . دنیا دور سرم چرخید .

 

چرا عمو ؟ چرا ایلیا ؟ -زیر لب گفتم   

از شد . فریاد کشیدم از ته هق هق هام به آسمون بلند شد ، کنترل صدام دستم نبود ، حنجره ام ناگهانی ب

 دل . خالی کردم دلی رو که از همه کینه داشت .

خداااااایا بدبخت شدم !-  

به فرش چنگ انداختم . موهامو کشیدم .مشت بر سینه ام زدم ، بغض گیر کرده رو ، مهار کردم . اشک 

 هام راه آزادی رو پیدا کردن !
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باور اینکه از دخترانه هام خداحافظی کردم ، سخت بود  به شکمم چسبیدم ، دردش امونم رو بریده بود ،

 . 

 نفرین کردم عمویی رو که همدمم بود ، نفرین کردیم ایلیا رو که وجودش باعث و بانی این اتفاق ها بود . 

 سرم رو به دیوار تکیه دادم . چشمامو بستم ، نفس کشیدم . نفس های کشدار !

 چه زمانه ی بدی است خداااا! 

 

ـی ڪه بشڪند . . .*دلـــ  

 "فـــــریـــــادش" را ....

 نمـــیفهمــــی ولــــی ...

 نفرینش به زمینت میـــزنــد .*

 

 اه دل پاک من و مامان زمین گیرتون میکنه ، منتظر اون روز باشید !

 می لرزیدم ، دلم میخواست به همه چی چنگ بندازم .کشیدن موهام آرومم نمی کرد، از درون می لرزیدم

 ، دل شکسته ام دیگه مثل اولش نمیشد !

 

به سمت اینه رفتم ، چشمام پوف کرده بود . حالم خراب، با نفرت به عکس گوشه اینه نگاه کردم ، ایلیا 

 بود . 

عصبی عکس رو برداشتم و تیکه تیکه اش کردم ، با فکر له کردن ایلیا تو دستام کمی آروم شدم . داد 

می کشمتتتتت! -زدم   

می زدم . به آینه مشت زدم ، خونی شدن دستم مهم نبود ، فرو رفتن شیشه تو دستم مهم نبود ،  نفس نفس

 ولی خون ریخته شده روی مالفه درد داشت !

 

مشت هام رو روی آینه فرود اوردم ، خردش کردم ، لباس هام سرخ شد . مثل مالفه ای که زیرم انداخته 

چاله اش کردم آروم نشدم ، مشت زدم آروم نشدم !شده بود . به سمت مالفه خیر برداشتم . م  

  

به سمت در حمله کردم ، دیونه بازی و آسیب کافی بود ، پارکت ها از خون ریخته شده قرمز شده بود . 

 از دست دادن زیاد خون باعث شد چشمام سیاهی بره .

 به دیوار تیکه کردم . 
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امتحان کردم باز نشد .دستگیره در رو کشیدم ، باز نشد . دوباره و دوباره   

لعنتییی!  -صورتم از خشم سرخ شد . لگدی به در زدم . فریاد کشیدم   

به دیوار تیکه کردم ، دلم مامان رو میخواست ، دلم آغوشش رو میخواست . دوست داشتم بغلش زار بزنم 

 . به پاهام خیره شدم .تموم شده بود . من دیگه دختر نبودم !

 شدم زنی شکست خورده !

ارچه ای بردیم و روی دستم گذاشتم ، سوزشش امونم رو بریده بود . پ  

ایلیا دعا کن ، دیگه برنگردی ! -از الی دندون های بهم سابیده شده ام گفتم   

 عصبانیت و خستگی و ناراحتی باعث شد چشمام روی هم بیفته و متوجه چیزی نشم .

 

 ا * * * * * * * * 

 

خواب بیدار شدم . با حس ضربه هایی به کمرم ، از   

دل آرا بلند شو ، از پشت در بلند شو  -  

با تشخیص موقعیت و صداش تند چشمام رو باز کردم ، یاد اوردم چه اتفاقی افتاده .من چرا پشت در کز 

 کرده بودم .

سرم داغ کرد ، وجودم برای کشتنش پر کشید . محتویات معده ام به سمت دهنم هجوم اورد. زود از 

نار رفتم . جلوی در ک  

 

 نفس نفس می زدم ، از خشم می لرزیدم . خواستم بیاد اتاق تا با دستام خفه اش کنم.

در باز شد ، مثل ببر وحشی به سمتش حمله کردم . حرکت ناگهانی دفاعی براش نذاشت . دستامو حلقه 

 گردنش کردم ، میخواستم خفه اش کنم !

 

خیلی آشغاااالی!  خیلی پپستتتتی، -روانی شده بودم . داد زدم   

دست از فشار دادن بر نمی داشتم ، صورتش داشت سرخ می شد . داشت نفس کم می اورد . غرق لذت 

آره بمیر ، تو باید بمیری ! -شدم ، قهقه زدم   

 نامفهوم صدام می زد . محکم دستاش رو، روی دستام گذاشت .

تو قاتل جسم و روووحمی! -فریاد کشیدم   
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تم نبود . فقط فشار می دادم ، فشار میدادم تا از نفرت خالی بشم.اختیار دستام ، دس  

 قدرت دستاش بر من چیره شد و منو محکم پس زد .

 به سرفه افتاده بود ، سرفه های وحشتناک و صدا دار . 

 صدای خش دارش سوهان روحم شد . از ترس و خشم می لرزیدم ، من داشتم چیکار می کردم .

تو دیوونه ای ... تو ...تو  -سرخش نشون از نرسیدن هوا به ریه هاش رو میدادنفس نفس میزد ، صورت 

 داشتی خفه ام می کردی !

 

نابودم کردی ایلیا نااابود! -به هق هق افتادم . به لباسم چنگ زدم ، فریاد کشیدم   

 چشمام تار شد . به دیوار تکیه کرد و آهی کشید . نفرت تو چشمام بیداد می کرد! 

 

* * * *  ا * * *  

 ایلیا * 

 مدام صحنه های چند دقیقه پیش جلوی چشمام رژه می رفت ، من چیکار کردم ... من چیکار کردم ؟

 به فرمون مشت محکمی زدم . درد بدی تو دستم پیچید . از خشم سرخ شده بودم .

من با دل آرا ، چیکار کردم ؟ -قلبم محکم به سینه می کوبید   

ارث لعنتی ! پدری بی رحم و خودخواه !-عصبی دستی به سرم کشیدم   

 من خودخواه نبودم ؟ من سنگ نشدم ؟

 گوشه ای پارک کردم . صدای ترمز گرفتن سریع ماشین تو خیابون خلوت پیچید .

بابا ، تو اگر مجبور نمی کردی، هیچ وقت همچین کاری نمی کردم ! -لب گزیدم   

 

توجه اطراف نبودم . ولی سینه ام بد می سوخت . دل مقصر من بودم یا بابا ؟ مردمک چشمام لرزید ، م

 آرا کاری بهم نداشت ، دل آرا خوب بود ! دل آرا پاک بود، دل آرا ...

 ولی هیچ حسی ندارم ، تنها و تنها از رفتار خودم شرمسارم! 

 

تموم شد! -عصبی شماره بابا رو گرفتم ، از الی دندون های بهم سابیده شده ام گفتم   
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اش تو سرم اکو شد . گوشی رو با نفرت از خودم دور کردم ، تا نشنوم صدای خنده های  صدای قهقه

 مکررش رو !

این آخرین بار بود که به حرفت گوش کردم  -پلک چشمم از عصبانیت پرید   

مسلما پسرم ! -صدای پوزخند صدا دارش ، پتکی تو سرم شد   

بار کنید . خودم به دل آرا کمک می کنم ، شکایت اگر یک بار دیگه بخواید ، اج -صدام از نفرت پر شد 

 کنه 

آروم باش ، دیگه کاری ازت نمیخوام ! -بابا   

امیدوارم ، فعال !-  

واستا ! -بابا تند گفت   

 

باز چیه ؟ -کالفه گفتم   

باید زندانی اش کنی ، نباید قرصی ، چیزی بخوره ! -بابا   

درش قفله ! -نفسی گرفتم ، تا آروم باشم   

خوبه ، برو ! –بابا   

 گوشی رو بی خداحافظی قطع کردم ، دل برگشتن به خونه رو نداشتم ، من چرا اینطور شدم ؟

 

سرم رو روی فرمون گذاشتم و چشمام رو روی هم . باید ذهنم رو آزاد می کردم ، باید می شدم همون 

 ایلیایی که بودم !

چشمم زد . خوابم برده بود و متوجه نشده با زنگ خوردن گوشیم ، چشمامو باز کردم . نور آفتاب تو 

 بودم .

دستی به چشمام کشیدم ، تا سرحال بشم . به اسم مخاطب نگاه کردم . کالفه پوفی کشیدم ، و جواب دادم  

بله ؟ -  

تو چیکار کرررردی!  -صدای فریادش به آسمون بلند شد  

مامان گفت ! -  آه از نهادم بلند شد  

 

. روانی شده بود ، درکش راحت بود ، الیاس دیوونه ی دل آرا بود . سعی  نفس نفس می زد ، عصبی بود

 کردم آروم باشم .
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تو چرا همچین کاری کردی ! بدختم   هرکی گفت، عوضیییی! -صداش پر عجز بود از خشم سرشار 

 کردی ایلیا ...بدختمون کردی !

 

می تونستم بگم ؟صدای هق هق های مردونه اش عذاب آور بود ، تنها سکوت کردم . چی   

چرا اینقدر پستی! -زمزمه کرد   

مواظب باش ، چی  -سعی کردم صدامو عصبی نشون بدم ، سعی کردم شرمندگی تو لحن صحبتم نباشه 

 میگییی! 

من و دل آرا باهم بزرگ شدیییم، دل آرا مهم ترین و دوست داشتنی فرد زندگیم بود !  -الیاس داد زد 

 چطور تونستی ایلیا ، چطور !

 سکوت ...

 

حامی اش بودم ، قصد داشتم هرچه زود تر ازش خواستگاری کنم . اومدی ! وجودت نابود کرد،  -الیاس 

تمام آرزوی های آینده ام رو ! دل آرا قرار بود زن خونه ام بشه . قرار بود سوگلی ام بشه ... تو اومدی 

 میفهمی ، تو اوووومدددی! 

 

صبی بودم ، از خودم متنفر شدم ولی ...لب گزیدم تا چیزی نگم ، از خودم ع  

میدونی از هرچیزی به اندازه تو متنفر نیستم ! دل آرام رو نابود کردی ، دل آرام شکسته ، دل  -الیاس 

 آرا دلش نازکه . اخم به ابروش نیوردم ولی توووو ... نابودش کرددددی! 

. گوشی رو خاموش کردم و روی  کلمه نابود تو سرم اکو شد . تحمل شنیدن هق هق هاش رو نداشتم

 صندلی پرت کردم. 

تند ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه پرواز گونه روندم. تمام عصبانیتم رو روی پدال گاز خالی 

بیدار شده بود ؟ایا متوجه شده بود ؟  کردم . دل آرا خوب بود ؟  

.  جلوی در خونه پارک کردم  

یدم بالیی سر خودش اورده باشه !به سمت در خونه پا تند کردم ، می ترس  

وارد خونه شدم خونه تو سکوت غرق شده بود ، امکان نداشت تا االن بیهوش باشه .به سمت در اتاقم 

 رفتم و کلید رو توش انداختم ، در باز کردم ولی باز نمی شد .

 

 عطر تنش رو حس می کردم ، کمی الی در باز شد خودش بود !
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و ، از پشت در بلند شو دل آرا بلند ش -صداش زدم   

کمی لرزید ، انگار بیدار شد . تند از جلوی در کنار رفت . سکوت کرده بود ولی نفساش به این باورم 

 رسوند ، که فهمیده !

داشت   در رو باز کردم ، که با حرکتش غافلگیر شدم .به سمتم یورش اورد و دستاشو حلقه گردنم کرد ،

د و چشماش قرمز ، روانی شده بود . قدرت دستاش زیاد بود . برای خفه ام می کرد ، صورتش کبود بو

 لحظاتی ذهنم قفل کرده بود چیکار کنم . تنها کلمات نامفهومی می گفتم . 

 

با پارچه بسته بود . محکم پرتش کردم .گوشه   به خودم اومدم و دستامو روی دستاش گذاشتم، دستاش رو

الش خراب ! معلوم بود چقدر گریه کرده ! تحمل دیدن این صحنه نفساش کشدار بود ، ح  ی دیوار افتاد،

 هارو نداشتم .

 به دستایی ک با پارچه بسته شده بود و سرخ بود ، نگاه کردم .

 به سرفه افتادم ، سرفه های وحشتناک و کش دار ، گلوم می سوخت . 

! تو دیوونه ای ... تو ...تو داشتی خفه ام می کردی -عصبی به سمتش رفتم   

 به هق هق افتاد ، چشمای سرخش اشک بارون شد . مدام می گفت *نابودش کردم *ولی زندگی من چه ؟

 

، همه وسایل رو شکسته بود ، پارکت ها از خون قرمز شده بود . آیینه خورد شده   به اتاق نگاه کردم

مگه چقدر میتونست بهش مشت بزنه. دیوونه ای بیش نبود !  بود.  

ه اش کردم ؟یا نه من دیوون   

باید میفهمید ، باید میفهمید وارثی باید به دنیا بیاره ، تو هر دو از شر خودمون راحت بشیم . درد بابا بچه 

بود ! ولی آقاجان هم نمیشه بخشید ، این دیگه چه رسم مسخریه !؟ دل آرا با الیاس ازدواج می کرد و 

 خوشبخت می شد ، یقینا !

 

آقاجان من رو   با هم بزرگ شدن و هم دیگر رو خواهر و برادر میدونن،ولی با فکر به اینکه هردو  

 عنوان کرد . اه ! آقاجان ای کاش بودی تا ببینی چه کار کردی !

ناله و شیون هاش عذاب آور بود ، از اتاق خارج شدم . ولی قبل از رفتن در رو قفل کردم ، طوری قفل 

، تا تقویت بشه .کردم که صداشو نشنوه. باید جگر بهش میدادم   

 

تیکه های ریزی از   کمی دیشب برای این روز، خریدم . نایلون حاوی جگر رو از فریزر بیرون کشیدم .

 جگر بریدم . تو ماهیتابه روغن ریختم و جگر هارو سرخ کردم . عجیب بود آروم بود !
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 بعد از سرخ شدن جگر ها ، تو ظرف ریختم و با سینی به سمت اتاق رفتم . 

 

* * * * * * * * ا   

 

 دل آرا *

داغون بودم ، چشمه ی اشکم خشک شده بود . بغض راه نفسم رو بسته بود . باورش خیلی سخت بود ! 

صدا دارم به گوشت من ناعادالنه و برای خواخواهی دیگران دخترونه هامو از دست دادم . آه های 

 میخوره خدا ؟

 

ود. متوجه شدم ، ولی نای داد و بیداد کردن نداشتم . سرم از اتاق بیرون رفته بود ، در رو قفل کرده ب

سنگین شده بود . حس بلند شدن نداشتم . ضعف کرده بودم. دلم میخواست شکالتی رو توی دهنم بذارم و 

 از طعم شیرینش به اوج برسم . ولی اینجا هیچی نبود ، هیچی !

پر شده بود رو جلو روم گذاشت . چونه ام  در باز شد و ایلیا وارد شد . سینی که از جگر های سرخ شده

 لرزید ، دلم میخواست عشقم برام بپزه، دلم میخواست عشقم منو تقویت کنه ولی ...

 با نفرت بهش خیره شدم ، ولی عشقم کی بود ؟من هیچ عشق نداشتم و نخواهم داشت !

برو بیرون ! -لقمه ای برام گرفت ، عصبی پسش زدم . پلک چشمم پرید   

چشمی نازک کرد و از اتاق خارج شد . به سینی نگاه کردم ولی من شکالت میخواستم ، من   پشت

 شیرینی شکالت رو میخواستم .

قورت دادم .  به سختی لقمه ای رو که گرفته بودم ،   

 

 کمی غذا تقویتم کرد . سوزش معده ام و سنگینی سرم بهتر شد . ولی قلبم از درد بد ،سنگینی می کرد !

ه بود ، یعنی باید می ساختم ؟ گریه و آه و ناله دردی ازم دوا می کرد ! آیا دخترانه هام بر می تموم شد

گشت ؟ بر نمی گشت ، هیچ جوری بر نمی گشت . باید توکل کنم به خدایی که منو از یاد نمی بره ، خدایا 

 به زمین بزنشون !

ز بکشم ، دیگه چیزی برای باختن نداشتم !دیگه روح تو تنم نبود شکسته بود . میخواستم برم اتاقم درا  

 

تنها به یک قرص نیاز داشتم ، که باید کسی رو پیدا کنم بخره، زیاد وقت نداشتم ، اگر از زمانش می 

 گذشت ؛ قرص اثر نداشت .ولی چطور اطالع می دادم؟
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باز کن ایلیا -به سمت در سالن رفتم و چند تقه به در زدم   

یچید . محکم و پر اقتدار !صدای قدم هاش ، تو سرم پ  

 چرخش در تو کلید باعث شد بفهم در باز شد .

 

 بی تفاوت از کنارش گذشتم و به سمت اتاقم قدم بر داشتم .

حق نداری کاری بکنی ! -  

کشتی تمام احساست دخترونه ام رو ، از این به  -با شنیدن حرفش ، ایستادم . تنها ایستادم و بر نگشتم 

 بعدش با خودمه .

 

باید پسری به دنیا بیاری ! -قدم دیگه برداشتم که گفت   

اوال از کجا معلوم پسر بشه ، ثانیا من بچه ای نمیارم -پوزخند زدم   

حوصله ندارم ، حوصله ادامه دادن این زندگی رو ندارم ! -ایلیا   

ر میکنه !قهقه ای زدم و بی اعتنا گذشتم ، گذشتم تا نبینم مردی رو که هنوز هم به وجودش افتخا  

 وارد اتاقم شدم ، ثانیه نکشید در قفل شد .

   چه آماااده ! -داد زدم 

برای احتیاطه! -ایلیا   

 

پوزخند کنج لبم محو نمی شد. به سمت کمدم رفتم . باید طوری ملودی رو اینجا می کشوندم .خواستم 

ی نبود . لپتاپم رو بیرون بکشم ولی نبود ، لباس هارو ریختم بهم ، گشتم و گشتم ول  

 

 سرم داغ کرد ، گوشه ی کمد نشستم . فکر همه جاشو کرده بود .

لب گزیدم تا صدام در نیاد ، باید خودمو کنترل می کردم . تند لباسامو برداشتم و وارد حموم شدم . باید 

 تن لمس شده ام رو زیر آب می کردم . آیا شسته می شد ؟

 

یر دوش اب گرم قرار دادم ، ریخته شدن اب روی سرم، مستم تند لباسامو از تنم در اوردم و خودم رو ز

 کرد. نفسم رو حبس کردم و دوستامو تو موهام فرو کردم .چند دقیقه همونطور زیر دوش ایستادم.
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نفس کم اوردم و تند سرم رو از زیر دوش کنار کشیدم . به وسط پای کبودم خیره شدم ، چونه ام لرزید ، 

نه نباید ! نباید گریه می کردم ...  

 

حصار که دور گردنم حلقه زده بود ، عادت می کردم . باید سنگ   بغض خفه کننده بود ولی باید به این

نبود اینا قطرات ریخته شده از دوش اب  می شدم . بر نمی گشت ...چشمام از اشک خیس شد اینا اشک

 بود ، اره اینا اشک نبود !

تمامم بشم .لب گزیدم تا مانع ریزش بقیه اشک های نا  

اروم باش دل ارا، اروم باش  -لب می زنم   

پس زدم تمام ناراحتی هامو من باید اروم باشم ، من باید سنگ باشم ، من باید منتظر جواب اه های کشیده 

 شدم باشم !

 

من این زندگی لعنتی رو ظاهری می بوسم ، می بوسم و کنار میذارم . بوسه بارونش می کنم که دست از 

داره!سرم بر  

مثل دخترک کوچیکی که باید بوسه های اجباری روی لباش رو تحمل کنه تا مبدا اون بوس ها تبدیل به 

 گاز های وحشتناک بشه !

ساله باید بوسه ها رو تحمل می کرد تا طرف مقابلش ضربه ای بهش  ۸یاد داستانی میوفتم که دخترک 

نشه ! نزنه ، تسلیم خواسته ی مردی بشه ، تا شیر مادرش خشک  

 اری بوسه بر زندگی لعنتی!

 

ساله داشته باشم،من قوی  ۸از حموم خارج شدم ، کمی انرژی گرفته بودم ، من نباید کم از اون دخترک 

 ام !

 تنها مشکل، چطور به مامان یا ملودی خبر بدم ؟ 

 الیاس حالش خوب بود ، الیاس ... حامی من چیکار می کرد ؟ 

کس نباید می گفت . ولی اگر قرص به دستم نمیرسید چی ؟ الیاس نباید می فهمید ، هیچ  

خیال خام رو پس زدم ، تا ابد که زندانی نیستم ، به چشمای گود افتاده و سرخم تو اینه خیره شدم . چقدر 

 با دل ارای شاد و سرزنده فرق داشتم ؟ 

 لبخندی تلخ زدم ، خودم از زهریش کامم تلخ شد .
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د افتاده و سیاه . لبانی کبود و گونه های اب رفته ! تنها در یک روز ! چشمای بی روح ، چشمانی گو

 امکان داشت ؟یا من اینطور حس می کردم .

 در باز شد ، حوله رو محکم تر گرفتم. نگاه گذرایی بهم کرد . 

غذا سفارش دادم  -ایلیا  

بذار ،برو !  -سرد گفتم   

 تنها و تنها نگاهم کرد ، نگاهی عاری از احساس !

 دوباره پوزخند و چشمایی سرد !

 

با حس سوزش دستم ، چشمامو روی هم گذاشتم ، تازه متوجه دردش شده بودم ، چقدر غرق بودم که حتی 

 دست زخمی شدم هم فریادش به گوشم نمی رسید !

تا کی اینجا زندانی ام ! -قبل از رفتنش گفتم   

و خودت برداری ، ازادت میذارم !اگر دست از اذیت و آزار و خودم  -تای ابروش باال رفت   

به سمتش برگشتم و دست به سینه شدم . مهم نبود پاهام در مرز دیدش بود ، مهم نبود سرشونه هام برهنه 

دم نیستی خودمو ازت پنهان کنم ، البته که دیگه چیزی برای پوشش بود . مهم این بود تا بفهمونم حتی آ

 نداشتم . من زنی شکست خورده بودم ! 

قربان آزاد بفرمایید!  -لحن مسخره و عصبی گفتم  با  

باید حامله بشی ، باید دل آرا !  -با غیض نگاهم کرد   

آخه لعنتی ،تو میخوای براش پدری کنی ، یا من براش مادری کنم ؟  -عصبی شدم   

لباساتو بپوش بیا سالن کارت دارم. -کالفه پوفی کشید   

 کالفه بودم ، خسته از زندگی لعنتی !

تیشرتی تن کردم و شلواری پا . موهامو شونه زدم و با کش بستم ، خراب تر از اون بودم ، که به خودم 

 برسم . 

 

وارد سالن شدم ، روبه روش ایستادم و خیره اش شدم . به شدت از مردک که رو به روم روی کاناپه 

.نشسته بود ، نفرت داشتم . وجودم هنوزم برای از بین بردنش پر می کشید   

بشین ، فکر محو کردن منو از سرت بیرون کن . که خودم میخوام محو شم ! -ایلیا سرد گفت   

 نفرت چشمام خوابید ولی سوزش قلبم نه !
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 روی کاناپه نشستم ، سرم رو روی تکیه گاهش گذاشتم .

میخوام برگردم سوئد ! -ایلیا   

 

بری دیگه برنگردی !  -پوزخندی زدم و چشمامو باز نکردم   

قبلش باید بچه ای به دنیا بیاد ! -یا لحنش از نفرت پر شد ایل  

نه از من !  -از الی دندون های بهم سابیده شده ام گفتم   

به فکر نابودیش نباش ! -ایلیا خسته گفت   

   وجود نداره ! -قهقه ای زدم 

بچه بیاد ، من میرم . دیگه هیچ وقت نمیام !  -ایلیا   

با وقتی بچه بیاد ، ساکت میشه ! منم میرم .با -سکوت کردم تا ادامه بده   

  

سوزش قلبم ، امونم رو بریده بود . حالم از این همه حقارت بهم خورد . من بازیچه ای برای خواسته 

 های بقیه بودم . 

خدا ببین منو ، اگه میبینی ...بیشتر ببین ! -نگاهی به سقف کردم . لب زدم   

دی ازش دور نمی شد .خیس شد صورتی که لحظه ای خنده و شا  

میدونی بچه ای که به دنیا بیاد چی میکشه !؟ میدونی به ناحق و خودخواهی تو نابود میشه ! -  

مهم نیس ! -بی تفاوت گفت   

دلم لرزید ، از االن و حال دلم برای بچه ی نیومده سوخت . ولی مگه قرار بود بیاد ؟ من بچه نمیخوام ! 

کست خورده ام ! من مادر خوبی نیستم ، من زنی ش  

 

کار هارو از اینجا با مهرسام اداره می کنیم . تا وقتی بچه ای به دنیا بیاد ! -ایلیا   

 مهرسام ، مهرسام کی بود ؟ اسمی که تنها چند دفعه به گوشم خورده بود . 

شب جشن باهاش حرف میزدی ! -ایلیا متوجه شد   

رد ، یادم اومد .پسری آروم و خونگرم ، پسری که منو از پیمان جدا ک  
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من چه راحت نشسته بودم و با ایلیا حرف می زدم ، ایلیا کی بود ؟ چه کرد ؟ من کی هستم ؟مامان کجایی 

 ؟

 ولی اه و ناله دردی رو دوا نمی کرد ، یادآوری برای صدمین بار ... دل آرا آروم باش ! 

به من چه ؟ -از روی کاناپه بلند شدم   

 

قت دیگه همو نمی بینیم . من میرم ، هیچ و -ایلیا   

من میمونم و یک بچه تو بغل !  -  

مگه نمیخوای از من جدا شی ! -ایلیا   

به قیمت نابودی یک بچه ی بی گناااااه ! -داد زدم   

این بچه ی نیومده و تشکیل نشده ، االن صد تا هواخواه داره !  -ایلیا قهقه زد   

یلی از نیرو هامون تو سوئد مشغول به کارن ولی بچه که اومد ، من میرم هنوز خ -جوابی ندادم 

 شرکت...

 

سکوت کرد ، شنیده بودم شرکت بزرگی نیست و مخصوصا اونقدر شناخته شده نیست . ولی تقریبا 

 حساب و کارش زیاده !

بعد یک سال میام ، تا آتیش و دعوا ها بخوابه ، بعد توافقی طالق می گیریم ! -ایلیا   

آیا من ساده بودم ؟ من چقدر ساده بودم ،   

 بعد بدترین اتفاق زندگیم چرا ذهنم برای فکر یاری نمی کرد . چرا همه در ها روم بسته شده بود ؟

 

 خسته بودم، انگار دیگه هیچی برام مهم نبود . دیگه چیزی برای نابودی نداشتم . این یعنی تسلیم ؟ نه !

از کجا معلوم عمو بذاره طالق بگیریم . -  

قبول می کنه ! -گفت ، انگار دیگه هیچ دغدغه ای نداشت  ایلیا ساده  

چه ساده ، چه ساده آینده ی نامعلوم رو تجزیه و تحلیل می کرد ! چه ساده گفت همه چی خوب پیش میره 

 ، اونقدر با اطمینان ، که لحظه ای باختم !

 

!بهترین راه که از هم جدا بشیم  -ایلیا کمی جلو اومد و تو چشمام خیره شد   

 باز یاد شکایت میوفتم ، توانایی شکایت دارم ولی ...
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دل شکایت نداری ، اونقدر ساده و پاکی که با این همه نفرت انباشته شده  -انگار حرفامو از نگاهم خوند 

 ، عمرا دست به همچین کاری بزنی !

 

دم !راست می گفت ، من خودخواه نبودم ! من بابا نبودم ، من عمو نبودم . من مامان بو  

زن عمو هم نداره ، زن عمو می ترسه ! بابا مرموز تر و ترسناک تر از این حرفاست!  -ایلیا   

خامم نکن -  

نمیشی ! دارم روشنت می کنم . -ایلیا کالفه گفت   

تو میری و من میمونم با یک بچه ! -  

میتونی با کسی که دوستش داری زندگی کنی ! -ایلیا   

 

کسی دل نبسته بودم ، من تنها به کسی عادت می کنم . ولی نه عادتی من عاشق کسی نبودم ، من به 

 ماندگار !

عاشق کسی نیستم. -صادق گفتم   

سعی کن بشی ! -باور نکرد ولی گفت   

مگه به همین سادگی هاست ! تو فقط خوشبختی خودت رو میبنی -پوزخند زدم   

مسلما به بچه دل میبندی ! -ایلیا   

ی !پدرش میش -مستقیم گفتم    

سکوت کرد و حرفی نزد . حالم از لفظ پدر بهم خورد . بمیرم برای بچه هایی که قرار پدر و مادرش 

 امثالی مثل ما باشن !

 

بهتره بیخیال بشی ، من نمیتونم بچه بزرگ کنم -  

دل آرا ، باید ! تنها راهه ...  باید -عصبی شد و به میز مشت زد   

البته به جز شکایت ! -پوزخند زد   

 

ا شکایت زود تر از این زندگی نکبتی خالص میشدم ولی ... ب  

 سرم رو به طرفین تکون میدم ، نه...من همچین آدمی نیستم !
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خب... -تای ابروش رو باال انداخت   

بهترین راهه ، دل آرا خوب فکر کن ! -ایلیا   

بچه ، بچههه نابود میشه ! -با عجز و نفرت گفتم   

اری ؟ تو مادر خوبی دل آرا ؟تو مگه بچه دوست ند -ایلیا   

ایا من ساده ام ؟ آیا من خام حرفاش میشم ... آیا حرفاش روم اثر داره ! آیا حاضرم مردی بهم نزدیک 

 بشه ؟ نه ...هرگز !

 

 دخترانه هام بر نمی گشت ، من به پسری نزدیک نمی شدم . پس باید بذارم جنینی تشکیل بشه؟

ونم !خدایااا نمید -چنگی به موهام زدم   

دل آرا تو مهربونی، میتونی ! -ایلیا   

 

اشتباه نکن ، من ساده ام ! من دل رحمم...من قاتل روح بقیه نیسسستم!  -داد می زنم   

 چشمه ی اشکم جوشید ، من نباید گریه کنم ، من نباید اشک بریزم . من باید اروم باشم .

یدونه چیکار کنه ! آهی دلگیر می کشم .شاید بچه ای تشکیل نشه ، میذارم به دست سرنوشت . خودش م  

فقط تموم بشه!  -لب زدم   

تموم میشه ! -ایلیا لبخند زد ، لبخندی مرموز   

 چشمامو بستم ، خسته بودم .

بیا ناهار تو بخور.-ایلیا   

چی داریم ؟-  

کوبیده ! -ایلیا کوتاه گفت   

غذا خیره شدم . اشتها ی چندانی  از روی کاناپه بلند شدم و روی صندلی نشستم ، با بی میلی به ظرف

 نداشتم . ولی باید برای تقویت خودم می خوردم .

 

همه راه های ارتباطیت بسته است ، تا وقتی ازت مطمئن نشدم . ازادت نمیذارم! -ایلیا   

 سرم رو باال گرفتم ، تو چشمای بی رحمش خیره شدم . سرد و سرشار از نفرت !

کله شقی !اینطوری نگاه نکن ، تو  -ایلیا  
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خودت زحمتش رو  -اخم کردم و چیزی نگفتم . بعد از خوردن ناهار ظرف رو عصبی تو سینک گذاشتم 

 بکش .

با شنیدن صدای زنگ در ، مسیرم رو منحرف کردم و در رو باز کردم . اصال حواسم به اینکه کی 

 میتونه باشه، نبود !

 

، میاد .  با دیدن مهرسام ، تعجب نکردم . چون ایلیا گفته بود  

سالم ! -تنها سرم رو تکون دادم و لبخند نمایشی زدم   

خوبی ؟  سالم -خنده رو جواب سالم رو داد و وارد شد   

مرسی !-  

مثل اینکه حوصله نداری ، خیلی اذیتت کرده ! -تک خنده ای کرد   

ته تر از اون تنها نگاهش کردم ، صالح ندیدم جواب بدم . از روبه روش گذشتم و وارد اتاق شدم . خس

بودم که بخوام با پسری نجیب ، مثل خودش برخورد کنم . من اعصاب درستی نداشتم ! ولی بی احترامی 

 هم در شانم نبود !

 

 در قفل شد ، انگار میدونست ، پذیرفته ام !

 آیا من پذیرفته ام ؟

ر نکنم . باید رها نه گوشی داشتم و نه لپ تاپی! باید طوری خودم رو سرگرم می کردم تا به چیزی فک

 بشم از هر حلقه ی آویز بر گردنم . 

 

کتابی از کمد دیواری بیرون کشیدم . کتاب داستان ! با خوندن اسمش لبخند تلخی زدم " آنشرلی" دخترک 

 مو قرمز و شاد !

 روی تخت دراز کشیدم و کتاب رو باز کردم و از اول شروع به خوندن کردم .

 

 ا * * * * * * * 

 

ای میشه ، تو خونه حبسم ، وجودم برای دیدن مامان پر میکشه . برای در آغوش کشیدنش زار  دو هفته

 میزنه . ایلیا مطمئن نیست ، میگه می ترسه کاری بکنم ! ولی دیگه کار از کار گذشته بود! 

 من از خودم مطمئن نبودم . اگر حامله می شدم چی ؟ 
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این روز ها بیشتر تو خونه بود ، تا مبدا من کاری کنم .دستی به موهام کشیدم و از اتاق خارج شدم .   

 ایلیا ، مهرسام رو کشیک قرار داده بود ، تا مواظب من باشه ! پوزخند زدم و از اتاق خارج شدم .

چیزی  -روی کاناپه نشسته بود و طبق معمول سرش تو لپتاپش بود ، با متوجه شدن حضور من گفت 

 میخوای ؟

ختم و جوابی ندادم . وارد آشپز خونه شدم ، بلند شد و همراهم اومد . اخم ظریفی نگاه سردم رو بهش دو

 کردم و از یخچال بطری آبی بیرون کشیدم . 

تو چرا اومدی ! -  

دل ارا ! -اخطار آمیز صدام زد   

ها چیه ! چرا دست از سرم بر نمیدارید ... دو هفته اس اینجا زندانی ام . دو  -عصبی سمتش برگشتم 

ه اس آب خوش از گلوم پایین نرفته !هفت  

 

خوب ، خوب ! آروم باش ! -مهرسام دستاش رو به نشونه ی آروم باش باال داد   

 نفس نفس می زدم ، این خونه خفه بود ، نفس کشیدن تو این خونه عذاب آور بود !

اری دستم از این خونه و اون عوضی خسته شدم ! هیچ اختی -روی میز نشستم و چنگی به موهام زدم 

 نیست !

 

رو بسته !  تمام راه های آزادی -مهرسام   

یعنی میگم حساب شده عمل میکنه !  -با غیض نگاهش کردم، که تند گفت   

داره منو نابود میکنه ، چی میگی تو ! حالم از این خونه بهم میخوره ! -خسته گفتم   

می تونم ببرمت بیرون ! -کمی فکر کرد و گفت   

ن به هوای تازه ی امشب احتیاج داشتم .احتیاج داشتم ! م  

ایلیا رو چه میکنی !؟-  

 

نمیدونم چرا اینقدر اصرار داره که حواسم بهت باشه ، اصال هم نپرسیدم . ولی من در حقش -مهرسام 

 خیانت نمی کنم !

 باز پوزخند و باز محو نشدنش از گوشه ی لبم . 

ییر می کنی !تو هیچی نمیدونی ! بفهمی مسلما تغ -تنها لب زدم   
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حاضر شم ؟ -گنگ نگاهم کرد   

حواسم بهت هستا ! -مهرسام   

 شاید اینطوری می تونستم ، فرار کنم . اره می شد ، خام کردن مهرسام کاری نداشت! 

باشه ! -پشت چشمی نازک کردم و گفتم   

 

کردم بود ؟ تند وارد اتاقم شدم ، مانتویی تن و شلواری پا کردم . آیا به همین آسونی که فکر می  

 امتحانش کاری نداشت . موهامو پشت گوشم گذاشتم و از اتاق خارج شدم .

فقط پشیمونم  -قبل از اینکه دستگیره در رو پایین بکشم گفت   کلید به دست منتظرم بود .به سمت در رفتم

 نکنی !

منظور ؟ -دستم سر خورد و گفت   

ترم و حوصله نقشه کشیدن هاتم ندارم .از اینکه سعی برای فرار نکنی ، من زرنگ  -مهرسام   

 

 ناخن هامو به کف دستم فشار دادم. 

دل آرا   لطفا اذیتم نکن -مهرسام   

 سکوت کردم و در رو باز کردم . خواستم بی اعتنا تو پیاده رو راه برم ، که دستم رو گرفت .

بیا با ماشین بریم ، تا زود بر گردیم . -مهرسام   

یاده روی رو ترجیح میدادم . انگار متوجه شد .شب بود ، ولی پ 9ساعت   

 

تا یک جایی با ماشین میریم ، بعد راه میریم . -مهرسام   

سری تکون دادم ، مهرسام بد نبود ، یعنی بدخواه کسی نبود . طوری عمل می کرد و انجام می داد که 

شبانه روز نظارت  همه راضی باشن . در برخورد اول کامال متوجه میشدی! چه برسه به من که هر

 گرش بودم ! 

 

االن به  -به سمت ماشین قدم برداشتم و در جلو رو باز کردم ، نشستم . مهرسام حرکت کرد .مهرسام 

 ایلیا میگم .

 قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه ، به ایلیا زنگ زد .

سالم داداش  -مهرسام   
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. ..........-ایلیا   

ش بیرون !آره خوبیم ، دارم میبرم -مهرسام   

 ناگهانی از جا پرید و گوشی رو از گوشش دور کرد . 

آروم باش ، مواظبم بابا ! -مهرسام   

. ......-ایلیا   

بابا به فکر دل آرا هم باش! پوسید تو اون خونه ، من یکی که خسته شدم .  -مهرسام اخم کمرنگی کرد   

 نگاه کوتاهی به من کرد ، نگاهم رو سمت پنجره کشیدم .

مواظبم ، کاری نمیکنه !خداحافظ -ام مهرس  

  

عصبی شد ! به ما چه ! -باال انداخت   گوشی رو خاموش کرد و شونه هاش رو  

 نیشخندی زدم ، حرکتش جالب و خنده دار بود . ولی پنهانش کردم .

میخوام برم پارک ! -ماشین رو روشن کرد   

خودم  -م راحت باشم ، که محلت نداد و گفت خواستم لب باز کنم بگم کدوم پارک تا برای عملی کردن نقش

 میدونم ، کدوم پارک !

 از عصبانیت سرخ شدم ، منظم تر و با برنامه تر از ایلیا ، مهرسام بود !

به سمت مقصدش حرکت کرد ، دست به سینه و اخم آلود به خیابون های شلوغ خیره شدم . به مردم نگاه 

بعضی  بی دغدغه و آروم ! بعضی ها عصبی و تندخو ، کردم ، بعضی ها شاد و خوش رو ، بعضی ها

 ها اندوهگین و ناراحت ! 

 اینجا تو این شهر کوچیک از هر نوع قشری زندگی می کرد !

چیزی نمیخوای بخوری ؟ -مهرسام   

نه ! -کوتاه گفتم   

 

ولی من میخوام  -مهرسام   

دلش چیزی نبود ! تا می تونست برات بیخیال شونه ای باال انداختم ، مهرسام ساده و مهربون بود .تو 

برادری می کرد . تو این دو هفته سر و کل زدن باهاش این برداشت رو از شخصیتش می تونستم داشته 

 باشم .
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 فردی که تنها حسی که می تونی نسبت بهش داشته باشی ، بی تفاوتی و سادگی بود !

پیاده شو  -ن اومد و بازش کرد نگه داشت و پیاده شد . به سمت در م  نزدیک سوپر مارکتی  

من چیزی نمیخوام  -  

میدونم ، ولی نباید تنهات بذارم  -مهرسام کالفه گفت   

قفل کودک نداره!  -پوزخند زدم   

بلند شو دل آرا ! -کنج لبش رو دست کشید   

 

ب بلند شدم .دستم رو گرفت . نگاه خسته ام رو بهش دوختم و زیر ل  کیفم رو صندلی عقب پرت کردم

تو فقط باید حواست پرت شه ! -گفتم   

وارد سوپر مارکت شدیم ، در حین برداشتن خوراکی دستش رو از دستم جدا نمی کرد . پول رو زود 

 حساب کرد و بیرون اومدیم .

اه ، هربار باید بمیرم و زنده شم ! -سوار ماشین که شدیم گفت   

چرا ؟ -  

که یک وقت شما نخوای فرار کنی ! -مهرسام   

از سکوت و چشم دوختن به خیابون های شهر ...ب  

 

 روبه روی پارک ... نگه داشت . 

فکر کنم ، اینجا بهترین جا باشه ! -مهرسام کمربندش رو باز کرد و دستگیره در رو کشید   

 نگاهی به اطراف کردم ، زیاد به این پارک سر نزدم . ولی هر طور شده من باید مادرم رو ببینم !

من ! ، تند دستم رو گرفت و با عجز نگاهم کرد و دوباره نگاه مرموز و خسته ی  پیاده شدیم  

 

استشمام عطر طبیعت مستم کرد ، با ولع هوای تازه رو خوراک شش های گرسنه ام کردم. چشمامو بستم 

 و قدم برداشتم .

 فکر کردم من چطور می تونم از دستش فرار کنم ؟ 

 سواالت متداول ذهنم تمومی نداشت . 

با قرار گرفتن چیز سردی توی دستم ، چشمامو باز کردم ، لیوان بستنی دستم داد . مخالفتی نکردم و از 

 دستش گرفتم. بازش کردم ، شاید طعم شرینش شادم می کرد !
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 قاشقی کوچک دهنم گذاشتم ، شیرین بود ، به شیرینی روزای خوش بچگی !

ی دویدم و می دویدم تا مهرسام دنبالم کنه! زیادی مسخره باید هرچه زود تر می رفتم ، پا تند می کردم وم

 بود !

 

ذهنم یاری نمی کرد ، ذهنم قفل کرده بود .مدام مجهوالت زندگیم جلوی چشمم رژه می رفت . من با 

 دروغ زندگی می کردم .

سعی کن افسرده نشی! -مهرسام   

نیستم  -سنگ جلوی پام رو ، شوت کردم   

!هستی  -مهرسام لبخند زد   

من خوبم  -  

 

نیستی ! -مهرسام   

تو چی از من میدونی ؟-  

از گذشته ات هیچی !از اینکه ایلیا حبست کرده هیچی ! از االنت میدونم ! -مهرسام   

قابل گفتن نیست ، ولی چرا وقتی نمیدونی کمکمش میکنی! -آه کشیدم   

 

دوستمه ، از برادر بهش نزدیک ترم ! -مهرسام   

زی ازش متنفر بشی .ممکنه یک رو -پرسیدم   

شاید -دستی به ته ریشش کشید   

 

ایلیا غیرقابل تحمله! -سری به طرفین تکون دادم ، لحنم از نفرت پر شد   

ما می تونیم بسازیم ، ولی شما دخترا نه ! -رنگ نگاهش کدر شد   

میدونی چرا ؟-  

حرفی میشکنه ...آره ، چون دختر جنسش لطیفه ، شکننده اس ! زود با  -مهرسام سر تکون داد   

 

یعنی میخوای بگی ناز نازین! ؟ -اخم کردم   
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نه ، ولی اگر دختر ناز نکشه ، دختر نیست ! -نیمچه لبخندی زد   

ما دخترارو خورد می کنن ! -دستی به شالم کشیدم و موهامو پشت گوشم زدم   

ایلیا ، افکاراتش خیلی غربیه ، مثل شهیاد ! -مهرسام   

اومده ، وطنش ! اومده زادگاهش واقعا فرق این دو کشور رو حس  -رید پلک چشمم از عصبانیت پ

 نمیکنه !

 

چطور میخواد خو بگیره !  بزرگ شده ی خارجه، -مهرسام   

نمیدونه گناه ! نمیدونه حرامه ؟ -کالفه گفتم   

میدونه ، ولی نمیتونه کنارشون بذاره ! -مهرسام   

، متاسف برای ایلیا ی که زندگیش تو دخترا غرق شده !متاسفم براش  -سری به نشونه تاسف تکون دادم   

 

تفریح ! -مهرسام پر کینه گفت   

نگو مثل دوستت نیستی !-  

نیستم ، من بزرگ شده ی ایرانم . تنها قسمتی از سال های زندگیم رو سوئد گذروندم! من حتی  -اخم کرد 

 به دختری چشم نداشتم .

 

ی گفت ؟ نه ، صداقت از لحنش آشکار بود!آیا درکش سخت بود ، آیا مهرسام دروغ م  

ایلیا ، به این نوع زندگی عادت کرده ! -مهرسام   

عادت ! -آه کشیدم   

غرق صبحت بودیم ، نقشه فرار از ذهنم دور شده بود . دستم رو نگرفته بود ، انگار اونم از یاد برده بود 

 . 

ی کرد چی ؟ مهرسام چی به سرش میومد چه کار می تونستم بکنم ؟ چجوری فرار می کردم ؟ اگر گمم م

 ؟ ایلیا چه می کرد ؟

 چشم چشم می کردم تا بهونه ای برای فرار پیدا کنم .

 

چی میخوای ؟  -مهرسام کنجکاو پرسید   

 نگاه گیجم رو بهش دوختم ، باید می گفتم چی ؟ 
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 دستمال کاغذی و استامینوفن نداریم !

 

، نفرستمت!  این قلم رو تاکید کرد -تک خنده ای کرد   

چرا ؟ -متعجب خیره اش شدم   

چمیدونم ، هرچیزی میتونی بخری ، مارو بدبخت کنی ! -تای ابروشو باال انداخت   

نگران نباش ایلیا ظهر خرید ! -اخم کردم که گفت   

 -ناخن هامو تو کف دستم فشار دادم ، نفسی کشدار کشیدم و از الی دندون های بهم سابیده شده ام گفتم 

یخوام برم پیش مامانم ! من م  

باید اول از ایلیا بپرسم . -مهرسام   

 عصبی پا تند کردم و دویدم ، ذهنم قفل بود ، فقط می دویدم .

صدای دل آرا ، دل آرا گفتنش مهم نبود . اشک هام سرا زیر شد ، تند برای اولین تاکسی دست تکون 

 دادم . 

 

دل اااارااااا ! -مهرسام داد زد   

ره شدم.داشت نزدیک می شد .به عقب خی   

آقا برووو!  -زود سوار ماشین شدم ، نفس نفس می زدم   

 

مزاحمن خانم . -پاش رو روی گاز گذاشت و گفت   

آره ، اره ! -تند گفتم   

 به عقب نگاه کردم ، لعنت به شانس من . ماشین نزدیک همون حوالی پارک شده بود.

آقا گاز بده تو رو خدا ! -با عجز گفتم   

 

کجا برم ؟ -راننده   

 اگه خونه ی مامان می رفتم ، پیدام می کرد . با یاد آوری ملودی تند آدرس خونه رو دادم .

 ضربان قلبم تند شد . به عقب نگاه کردم ، نبود ! نه نبود ...

 نفسی از سر آسودگی کشیدم . دستم روی قلبم رفت .
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فکر کنم گممون کرد . -راننده   

آره مرسی !-  

تکیه گاه گذاشتم .   روی سرم رو   

رسیدیم !  -راننده   

ونیم شب بود . به ساختمون با نمای آجری  10چشمامو باز کردم و کرایه اش رو حساب کردم . ساعت 

 خیره شدم . دستم روی زنگ در رفت ...

 در خونه باز شد ، نگاهی به اطراف کردم . شکر خدا نبود . 

ا شنیدن خش خش کشیده شدن دمپایی روی زمین ، سرم رو باال زود وارد خونه شدم و در رو بستم . ب

خوبی ؟ -گرفتم . ملودی نگران نگاهم کرد . متعجب بود   

آره ! -نفسی گرفتم   

 

چیشده این وقت شب ؟ -ملودی   

مزاحمم؟ -نا مطمئن نگاهش کردم   

نه نه اصال ، نگرانم کردی ! -ملودی تند گفت   

بابات هست ؟-  

 

نه ، بدو بیا . این وقت کجا غیب شده بودی؟ -ت و کشید ملودی دستم رو گرف  

   تعریف می کنم عجله نکن ! -پوزخند زدم 

دل آرا اینجاس   مامااان، -ملودی بلند گفت   

صدای خدا مرگم بده ی خاله مهتاب و بعد از اون قدم های محکمش ،لب هامو به خنده وا داشت . به سمتم 

کجا بودی خاله ! -پا تند کرد   

خونه ! -  

 

خوبی ! -خاله نگران نگاهم کرد   

نه ! -سرم رو زیر انداختم   
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بیا بریم ، اتاق  -ملودی دستم رو کشید و زیر لب چیزی به خاله گفت   

بشین و تعریف کن ! -وارد اتاق که شدیم گفت   

 

میدونی قرص هم دیگه اثر نمی کنه ، من چه خوش خیالم ! -نگاه خسته ام رو بش دوختم   

هاان!  -ایی گرد شده گفت با چشم  

ساعت قرص ممکنه اثر کنه ولی به بعدش ...  79بعد از نزدیکی تا  -پوزخند زدم   

چی میگی ! -لب گزید و ترسیده گفت   

 

قرص ضد بارداری دیگ اثر نداره ! زندانی شدنم، اجازه خریدش رو نداد.-آه می کشم   

دروغ میگی ! -محکم سیلی تو صورتش زد و ناباور گفت   

قرص هم تاثیری نداره نه ! ملودی من احمقم.  -با عجز گفتم   

 

چیکارت کرده ؟ -تند به سمتم اومد و خیره ام شد   

همون کاری که با همه دخترا کرد ! -پوزخند زدم   

 

چی ! -رنگ نگاهش کدر شد ، نفرت تو شون بیداد کرد . از بین دندون های بهم سابیده شده اش گفت   

شکستم ملودی ، بیهوش بودم . صبح روز بعدش... -ر بغض گفتم چونه ام لرزید ، پ  

کی ؟ -چشماش از اشک خیس شد   

دو هفته پیش ، شب تولدم ! -لب گزیدم   

 

الهی بمیرم ، الهی بمیرم . چرا بهم زنگ نزدی ؟ -تند در آغوشم کشید   

حبسم کرده بود ، حتی نمیذاشت نفس بکشم ! -  

طور اومدی اینجا ؟چ -ملودی دستاشو قاب صورتم کرد   

فرار کردم ! -  
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چطوری ؟ -آب دهنش رو قورت داد   

از دست مهرسام ! بردتم پارک ، فرار کردم . -  

دیگه فایده ای نداره ! -سرش رو زیر انداخت   

 

من احممممقمم!  -داد زدم   

 با سیلی که تو صورتم خورد ، خشک شدم . به ملودی که دستش می لرزید خیره شدم.

تو گناه داری ! الهی   تو احمق نیستی ، توووو دل رحمی... تو ساده ااای! -ند شد ، فریاد زد هق هقش بل

   بمیری ایللللیا

 

 قلبم محکم به سینه کوبید ، دلم از این زندگی لعنتی سوخت .

دل آرا قوی باش ! این زندگی لعنتی رو نبوس و بذار کنار ! بجنگگگ!  -ملودی اشک هاش رو پس زد   

دخترانه هاتو ازت گرفت ، بچه ای تنگت میندازه! بدبخت شدی ! -س می زد نفس نف  

بسه ! -مردمک چشمم لرزید لب زدم   

 

بفهم تو باید بدبختشون کنییی !  عصبی گفت ، بس نننیست، -چشماشو گرد کرد   

چطور ؟ ایلیا شوهرمه ، من برای این دلیل نمی تونم شکایت کنم ! -نفسی گرفتم   

این دلیل نه ! بهت دروغ گفتن !با  -اخم کرد   

 فکر کردم ، کل زندگی ام به دروغ گذشت . مادرم ...آره مادرم !

ملودی تلفنتون کوووو! -تند بلند شدم   

اونجا روی میز کارم ! -فینی کرد   

 تند گوشی رو برداشتم و شماره مامان رو وارد کردم ، بوق و بوق و بوق ! ضربان قلبم باال رفت .

بر نمیداره - نگران گفتم  

حتما ایلیا و مهرسام رفتن اونجا ! -ملودی اخم کرد   

یا خدا ! -داد زدم   

 

دل آرا ! -خواستم گوشی رو قطع کنم که صدای نگرانش تو سرم پیچید   
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مامان ، کجا بودی ! -چونه ام لرزید   

نم . به جز اینکه با دل آرا ، اومدن اینجا ... خیلی دیر فرار کردی ! نتونستم کاری ک -مامان تند گفت 

 وکیلم حرف بزنم . همه چیز درست میشه ، فقط یک جای امن برو، کجایی؟

خونه ملودی ام !-  

 

از اونجا در بیا ، با ملودی برو جای دیگه . عموت االن میاد سراغت!  -مامان   

ی زود برو ، به خاک سیاه م -صدای پر نفرتش تو سرم پیچید   قلبم محکم به سینه می کوبید،

    شونمشون!

چیشد ؟ -گوشی قطع شد . ملودی خیره ام شد و گفت   

مامان گفت از اینجا برم !-  

آره ، اره عموت هر لحظه ممکنه بیاد ! -ملودی تند سری تکون داد   

کجا برم ؟ -کالفه گفتم   

خونه خاله من ! -ملودی   

 

خاله ات ! -متعجب گفتم   

سالشه ! 30آره مجرده ... -ملودی   

نمیشه ؟ اذیت  -  

نه بابا ، مثل یک دوسته ! -ملودی اخم کرد   

بریم  -نا مطمئن گفتم   

االن حاضر میشم . -ملودی تند به سمت کمد لباسش رفت   

ملودی اگر حامله بشم چی؟ -با عجز گفتم   

میتونی سقطش کنی ! -نگاه کوتاهی بهم کرد و مکث کرد   

غیرقانونیه -  

  

دونم ، میشناسم !اه انگار من نمی -ملودی اخم کرد   

کی ؟-  



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

همین دوست خاله ام ، کارش اینه ! -ملودی مانتوش رو تنش کرد   

نگرفتنش؟-  

کار بلده !  -ملودی قهقه ای زد   

اگر عمو بفهمه چی !-  

شاید حامله بشی ، شاید هم نشی ! به کسی نگو خودم حلش میکنم !  نمیفهمه! -  

 

!  مطمئن باشم ، مشکلی پیش نمیاد -  

آره ، ولی بازم میتونی نگهش داری !-لش رو سرش گذاشت ملودی شا  

نه نه ، من نمیتونم بزرگش کنم !  -تند گفتم   

این بچه رو میخوان با زور تو دامنم بندازن  -قلبم فشرده شد   

پس سقطش میکنی ! -ملودی لبخندی زد   

 

 آهی صدا دار کشیدم . ملودی کیفش رو برداشت و به سمت در رفت .

ارج شدیم ، خاله مهتاب رو صدا زد و خودش آروم مشغول حرف زدن با خاله شد.از اتاقش خ  

 آخرش تاکید کرد اگر اومدن اینجا ، به کسی چیزی نگه !

بریم ! -به سمت در حرکت کرد   

 

 دنبالش رفتم . آژانس اومده بود ، قبل از خارج شدن زنگ زده بود تا ماشین بفرستن. 

سالم ، ملیکا !  -و مشغول مکالمه شد سوار شدیم . گوشی اش رو روشن   

ا.............-  

خوبم ، فقط خونه ای ؟ -ملودی   

ا............-  

با دوستم میام ، مشکلی پیش اومده .عیب که نداره ؟ -ملودی   

ا............-  

قربونت بشم ، خداحافظ -ملودی لبخند زد   
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خدا رو شکر خونه اس  -گوشی رو خاموش کرد   

 

دیم ، و راننده به سمت خونه ملیکا حرکت کرد .آدرس رو دا  

چرا اینقدر ما بی فکریم؟  -کمی تو سکوت گذشت که ملودی گفت   

چرا ؟ -نگاهم رو به سمتش سوق دادم   

 

شوق و ذوق دیدن مادرت ، کورمون کرد ! -کالفه دستی به موهاش کشید   

 گیج بودم ، قابل هضم نبود 

یتونیم شکایت کنیم !میگم چرا فکر نکردیم ، م -ملودی   

 این حرفش پتکی تو سرم شد ، شکایت ! ما می تونستم شکایت کنیم . یعنی من می تونستم !

 

سرم گیج رفت ، راست می گفت شوق دیدن مادرم کورم کرد ! عمو گفته بود مادرم مرده ! من می 

 تونستم شکایت کنم .

هیچ وقت این همه عذاب نمی کشیدی ! اگه خام نبودیم ،  -ملودی سری به نشونه تاسف تکون داد   

چرا هیچکس بهم چیزی نگفت !-سرم رو زیر انداختم   

مثال عمو و زن عموت ! یا الیاس ! -پشت چشمی نازک کرد   

الیاس ! -زیر لب اسمش رو گفتم   

 

هرچند دوستت داشته باشه ، ولی بده پدر و مادرش رو نمیخوآد ! -ملودی لبخند زد   

، خدایا من چقدر ساده بودم ! قلبم سنگینی می کرد  

 جلوی در خونه ملیکا نگه داشت . ملودی کرایه اش رو حساب کرد و زنگ در رو فشرد .

بیا بریم تو ، بقیه صحبت ها برای بعد ! -ملودی   

 

من میخواستم شکایت کنم ، اره این دفعه تحمل نداشتم . چشمامو روی تمام خوبی هاشون می بندم . میشم 

همین سادگی ها نمی شکنه !سنگی که به   
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وارد خونه شدم . دختری با چشمای خمار و موهای بلند مشکی حالت دار ، در رو باز کرد . زیبا بود ، 

 طوری که از دیدنش سیر نمی شدی !

 

سالم ، خوش اومدید  -لبخندی زد   

سالم ، ببخشید مزاحم شدم . -گونه اش رو بوسه ای ظاهری زدم   

نه گلم مراحمی  -در رو پشت سرش بست   

 

خیلی بی معرفتی!  -مشتی آروم به بازوی ملودی زد   

همین اومدنم هم به خاطر دل آرا بود ! -ملودی دست به سینه شد و با افاده وارد سالن کوچک شد و گفت   

نمک نشناس ! -ملیکا سگرمه هاش تو هم رفت   

 

کرد . ملودی پوزخندی نمایشی زد و خودش رو روی کاناپه کرمی رنگ پرت  

به اطراف نگاه کردم ، خونه ی نقلی در عین حال شیک و تمیز ، آپارتمان دو خوابه ، با یک سرویس و 

 آشپز خونه و سالن جمع و جور ! 

 اکثر وسایل زرشکی رنگ و کرمی بودن ...

چه خونه ی خوشگلی ! -  

 

فدات عزیزم  -لبخند زد   

مهمونته!  خوب ، دل آرا چند روزی -ملودی پا روی پا انداخت   

خوش اومدن -بی اینکه لبخند روی لبش محو شه   

 

 معذب شدم و سرم رو زیر انداختم ، دوست نداشتم سربار کسی باشم !

قیافشو! من مشکلی ندارم . اتفاقا خوش حال هم میشم ! -ملیکا قهقه ای زد   

 لبخند ظاهری روی لبام پر رنگ تر شد .

ش رو بدونی !نمیخوای دلیل -ملودی رو به ملیکا کرد   
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من دارم از خیلیا فرار می کنم ، پیدام کنن چیز  -خودم شروع به صحبت کردم ، چون ملیکا سکوت کرد 

و نشون میدم یعنی وقتی که همه کار ها های خوبی در انتظارم نیست . وقتی مامان اعالم کرد ، خودم

 برای شکایت انجام شد !

هام میفهمید . زیادی گنگ بود براش ! گیج نگاهم کرد ، مسلما نباید هیچی از صحبت  

نمی تونستم بیشتر از این چیزی بگم ، یعنی اونقدر بهش اطمینان نداشتم ، که بیشتر از این توضیح بدم ، 

 هرچند خاله ی ملودی باشه . انگار هردو متوجه شدن و موضوع رو کش ندادن .

به هر حال ، خوشحال شدم . -ملیکا   

فداتم -  

 

مادرت اقدام کرده ، یا من وکیلی رو در جریان بذارم . -هی بهم کرد ملودی نیم نگا  

باید باهاش دقیق صحبت کنم .-  

سالم  -ملودی گوشی اش رو دستم داد ، شماره مامان رو وارد کردم ،بعد چند بوق صداش تو گوشم پیچید 

 دخترم ، خوبی ؟

سالم مرسی . مامان چیشد ؟-  

؟اول بگو تو کجایی  -نگران پرسید   

خونه خاله ملودی  -  

خوب خوبه ! -نفسی از سر آسودگی کشید   

مامان قضیه شکایت چیشد ؟ -  

 

 صدای پوزخندش به گوشم خورد ، پوزخندی صدا دار و تلخ !

پس فردا وکیلم میاد، رو در رو حرف میزنیم . ما میتونیم شکایت کنیم ! -مامان   

از اینکه به من دروغ گفتن!  -  

، فکر می کردم مدارک هنوز دست عموته ، کاری نمی تونستم بکنم ! ولی خوشبختانه من همیشه  -مامان 

 نیست !

هوف خدارو شکر ! -  

از اونجا خارج نشی !  دل آرا ، اینا در ب در دنبالتن، -مامان   

حواسم هست ! -عصبی گفتم   
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هرچه زود تر راحت میشیم ! -مامان   

حکمش چیه ؟ -ته دلم ریخت   

میدونم ، هر حکمی میتونن صادر کنن دقیق ن -مامان   

 لب گزیدم و اسم خدارو زیر لب زمزمه کردم .

فکر کن چی سرت اوردن !  دلت رحم نیاد دخترم، -مامان مهربون گفت   

مامان ...بچه ! -  

 

سقط میشه ! -مامان سکوت کرد و ادامه داد   

ملودی گفت ، میتونه درستش کنه ! -لب ورچیدم   

دخترم ! هرچه صالحه -مامان   

هرچه سریع تر درستش کن -  

بیکار که نیستم ، خیلی کار دارم ! -مامان   

باشه-  

وقتی شب تولدت غیب شدی ، زمین و زمان رو بهم ریختم ! زنگ زدم عموت  -مامان صداش لرزید 

نفرینش کردم ! سکوت کرد ، هیچی نگفت و قطع کرد . حالم خوب نبود . به بیتا زنگ زدم بیاد، وقتی 

د من بیهوش شده بودم . صد دفعه اومدم دم در خونه ، ولی ایلیا هیچ وقت باز نکرد ! حالم ازش بهم اوم

 میخوره !

 

 اشک هام گونه هام رو خیس کرد . صدای هق هق هاش به آسمون بلند شد. 

مامان ، آروم باش  -چونه ام لرزید  

مواظب خودت باش دخترم ، خداحافظ  -مامان   

خت بود ولی لب باز کردم و ازش خداحافظی کردم. دل کندن از مامان س  

ازمون پذیرایی نکردی ! -گوشی رو به ملودی دادم ، نگاهی به ملیکا کرد   

 لبخند تلخی زدم ، اینطور که معلوم بود ملیکا و ملودی خیلی سر به سر هم میذاشتن.

االن قربان ! -پشت چشمی نازک کرد و گفت   
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چشمکی به من !ملودی لبخند محوی زد . و بعد   

شام چی میخورید ؟ -ملیکا وارد آشپز خونه شد ، داد زد   

نیمرو بیار ، میخوریم دیگه ! -ملودی   

 

باشه االن درست می کنم . -ملیکا   

بده من درست میکنم . -تند بلند شدم و به سمت آشپز خونه رفتم ، اشکامو پس زدم   

کاری نداره ، برو بشین -اخمی کرد   

 

رار و لج بازی های زیادش نشستم . سرم درد می کرد ، فشار زیادی بهم وارد شده بود.در آخر با اص  

بهش فکر نکن ، تا هفته ی دیگه همه چی تموم میشه ! -ملودی لبخند زد   

خدا کنه  -  

شناسنامه ی جعلی مادرت دستته؟  -ملودی   

آره باید بهش بدم ! -محکم به پیشونیم زدم   

 

به یکی، بهش بده . بده من می سپرم -ملودی   

 تند بلند شدم ، زیپ کیفم رو باز کردم و شناسنامه رو بیرون کشیدم . 

دیشب بهش فکر می کردم ، کمک بزرگیه! -  

دیگه از شکایت مطمئنی ؟ -ملودی   

 قطعی سری تکون دادم ، این خانواده منو شکستن !

 ملیکا سفره ای پهن کرد ،و از ما خواست بشینیم .

 

* * ا * * * * *   

الیاسه!  -از دستشویی خارج شدم ، ملودی به سمتم پا تند کرد، متعجب گوشی رو به من داد   

الیاس ! -تای ابروم باال رفت   

آره گفت میخواد باهات صحبت کنه  -ملودی   
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سالم.  -گوشی رو ازش گرفتم   سری تکون دادم و  

سالم خوبی ؟ -صدای ارومش تو گوشم پیچید   

آره تو خوبی ؟ -رای صداش تنگ شده بود لبخند زدم ، دلم ب  

نه !  -سکوت کرد و پس از کمی مکث گفت   

 

 رو به روی پنجره روی صندلی نشستم و به هیاهوی مردم شهر خیره شدم .

چرا ؟ -لب بازم کردم   

میخوام ببینمت ! -الیاس   

نمیشه ! -آروم گفتم   

میخوای شکایت کنی !ولی ...من میخوام ببینمت  میدونم فرار کردی ، میدونم قایم شدی ...میدونم -الیاس 

! 

میدونی دارم زندگیت رو بهم می ریزم ! -بغض به گلوم چنگ زد   

هیچکس به اندازه ی تو عذاب ندید ، هر کار کنی حق داری ! -تلخ و ناراحت گفت   

 

میدونی ، چقدر میشکنی ! -  

من خودمو آماده کردم دل آرا !  -الیاس   

به کسی نگو با ملودی ام  -کالفه پوفی کشیدم   

نه نمی گم. زن عمو کی اقدام می کنه ؟ -الیاس نفسی گرفت   

امشب قرار با وکیلش حرف بزنه! -  

من به عنوان شاهد میام ! -الیاس کمی مکث کرد ولی بعد گفت   

 سکوت کردم ، چشمام گرد شد . الیاس عوض شده بود ، یا سنگدل !

نه الیاس ! -تند گفت   

اینکه مادرت مدرک های محکمی داره ، ولی من کمکمش می کنم . با -الیاس   

الیاس ! تو دخالت نکن . -چشمام رو ریز کردم ، قلبم فشرده شد   

 

نمی تونم . -لحنش گرم شد   
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کاری نداری ؟ -دستی به موهام کشیدم   

میخوام ببینمت  -الیاس دوباره تکرار کرد   

ک لحظه واستا ی -نگاهی به ملودی کردم و به الیاس گفتم   

 دستم رو روی گوشی گذاشتم ، تا صدام نره .

ملودی ، میتونم یک ساعت الیاس رو به اینجا دعوت کنم ؟-  

الیاس قابل اعتماد ، ملیکا هم که سر کاره . بگو بیاد ! -ملودی سری تکون داد   

الیاس ! -تشکر کردم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم ، صداش زدم   

جانم ؟ -الیاس   

 

یادداشت کن ! -  

 آدرس رو بهش دادم ولی برای چندمین بار تکرار کردم به کسی نگه و مواظب باشه!

االن میام ! -الیاس شوق داشت ، لحنش از شادی غنی بود   

منتظرم ! -لبخندی تلخ زدم   

گوشی رو قطع کردم و پنجره رو باز کردم ، خوردن هوای گرم ، باعث ایجاد اخمی شد ولی توجه ای 

م و هوای بیرون رو به ریه هام کشیدم .نکرد  

کی میرید دادگاه ؟ -ملودی   

 

نمیدونم ، مامان باید بگه ! شب با وکیلش حرف میزنه ! -همونطور جواب دادم   

همه چی درست میشه مطمئنم ! -ملودی   

نمیخوای بری خون تون؟ -  

مزاحمم ؟ -اخم کمرنگی کرد   

خاله مهتاب تنهاست ! -لبخند زدم   

پدر اومد بابا ! -سرش رو روی دسته کاناپه گذاشت و دراز کشید ملودی   

 

 سرم رو از پنجره بیرون کشیدم و به صندلی تکیه کردم .

اگر عمو زندانی بشه ، الیاس چی می کشه ! -  
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میسازه !درک الیاس خیلی باالتر از این حرفاست ! -ملودی   

پدرشه ! -  

تو چندین سال گفتن مادرت مرده ، در حالی که زنده بوده !از این تلخ تر و بدتر نیست که به  -ملودی   

شاید ...-  

 

قطعا ! نگاه کن بی رحم شو ! اینقدر دل رحم نباش... -ملودی تند گفت   

 قلبم یخ بست ، من باید شکست ناپذیر باشم ، در صورتی که منو شکستن ! 

شتم .با شنیدن صدای در ، دست از فکر کردن به چیز های عذاب آور بر دا  

سالم  -در رو باز کردم و خنده رو سالم کردم   

با دیدن چهره ی شکسته و ته ریش روی صورتش ، نگران شدم . چهره اش تغییر کرده بود . الیاس 

 داغون بود !

سالم بانو ! -لبخندی خسته و تلخ زد   

 مردمک چشمم لرزید ، ملودی چادری سرش کرده بود ، سالم کرد.

ون داد .الیاس جوابش رو مهرب  

ولی ملودی بعد از احوال پرسی ، سرش رو زیر انداخت و وارد اتاق شد . انگار متوجه شده بود ، باید 

 تنها باشیم!

 دست الیاس رو کشیدم و روی کاناپه نشوندمش...

خوبی ؟ -قلبم از درد فشرده شد   

خوبم ؟ -نگاه خسته و غمگینش رو بهم دوخت   

 

نه ! -گفتم سرم رو باال انداختم ، با بغض   

 لبخند زد ، زهرخند بود بیشتر !

میدونی چرا ؟ -الیاس   

چرا ؟ -اشک تو چشمام حلقه زد   

یادته ، تو بچگی چقدر بازی می کردیم ؟ یادته نمیذاشتم کسی بهت بگه باالی چشمت  -الیاس 

یادته اگه کسی بهت نزدیک می شد غوغا می کردم ؟ یادته چه روزایی بود ؟  ابروعه!  
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مهار شد ، قطرات اشک روی صورتم بی اراده ریختن ! این مرد درد داشت ، این درد قدیمی بود بغض 

 ، خیلی قدیمی ! این مرد ... عاشق بود !

یادته چشمات جز من کسیو نمی دید !یادته بهم میگفتی  -الیاس ادامه داد ، با عجز با بغض و ... با عشق 

ود فراموش شدم !حامی همه ی روز هاتم ؟ به یاد بیار چه ز  

الیاس ؟ -لب گزیدم ، این رسمش نبودم . صدام لرزید   

جونم  -با چشمای اشکیش خیره ام شد   

به جون خودم دوست دارم ، همیشه به یادتم ولی ... -سرم رو کج کردم   

ی الیاس برادرم بود ، اوایل این دید رو نداشتم . مدام تکرار می کردم الیاس برادرم نیست! یک عشقه ول

 عشق من تنها و تنها یک احساس خواهرانه است ! 

 ممکن هست من عاشق برادرم بشم ؟

 

من برادرتم ، اره منو به چشم برادر دیدی ! -الیاس با پوزخند تلخی ادامه داد   

 صورتش خیس شد دستاشو قالب صورتش کرد . سعی کرد نبینم ابر های بهاری شو !

ای گذاشتم و دستمو حلقه ی کمرش کردم . این احساس باید  کمی به سمتش خزیدم . سرم رو روی شونه

 همینجا کشته می شد !

خیلی دوست داشتم ، این ازدواج اجباری با تو می بود !ولی ...تو خوشبخت نمی شدی ! -آه می کشم   

تو چی ؟ می شدی ؟ -نگاه خسته اس روبهم دوخت   

نمی شدم . ولی خوشبخت نمی شدم .سکوت کردم ولی میدونستم عذاب نمی کشم ، هیچ وقت اذیت   

حس من خاصه ، حس من رو نسبت به تو کسی نداره ! -لبخند تلخی زدم   

من دیگه خواهری ندارم که حسی مثل تو داشته باشه!  آره چون خواهرمی! -پوزخند زد   

م حامی حرفش تو سرم کوبیده شد . سرم رو زیر انداختم ، دیگه چیزی برای گفتن نداشتم . من مرد و تما

 زندگیم رو شکستم ! 

الیاس برو ... -لب باز کردم   

 نگاهی کوتاه ، نگاهی سرشار از عجز بهم کرد و بلند شد . 

خم شد و گونه ام رو بوسید ، بلند مدت ... بعد از ثانیه های طوالنی لب هاشو از گونه ام جدا کرد و زیر 

تا ابد به یادتم ! -گوشم گفت   
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ریه می کردم . الیاس با قدم های سست از خونه خارج شد ، تنها صدای اشکامو پس زدم، نباید گ

 خداحافظی پر دردش تو سرم اکو شد!

 سر درد وحشتناکی گرفتم ، دستی به موهام کشیدم، الیاس رفت !

 

کالفه بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم ، مشت هامو از آب پر کردم و روی صورتم ریختم . تا حداقل 

ب بدنم کم بشه!کمی از التها  

قطرات اب روی مژه هام نشسته بودن و سر   به آینه خیره شدم ، ناراحتی از چشمام بیداد می کرد.

 میخوردن.

چیشد ؟ -حضور ملودی رو کنارم حس کرد   

رفت !  -نگاهی کردم و تلخ گفتم   

 

…*درد دارد  

…وقتی با نسیمی برود  

…*کسی که به خاطرش به طوفان زده ای  

 

فعال به این چیزا فکر نکن ، فکر کن که باید چیکار  -رو کشید و از دستشویی خارجم کرد  ملودی دستم

 کنی . چند روز دیگه میرن خونه ی عموت ، می برنش، بعد هم که دادگاه و صادر کردن حکم !

 ته دلم لرزید ... چه حکمی ؟

 

 ا * * * * * * * * 

 

لبم تند شد .چشماش هم نگران بود و هم شوق داشت .با صدای داد ملودی تند از خواب پریدم .ضربان ق  

چیشددده؟  -نگران پرسیدم   

عمو تو بردن!  -دستش رو روی لباش گذاشت   

خوبه ! -گفتم   . بی تفاوت شدم  نه لبخند رو لبم نشست ، نه اخم و نه ناراحتی وجودم رو در برگرفت  

 نگرانی هام پر زد و دود شد . 

خوشحال نیستی؟ -ملودی   
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نه ! -ادقانه گفتم ص  

قرار دادگاه فرداست ، توهم باید بری ! -ملودی   

میرم-  

نمیدونی مادرت چقدر می خندید ! -ملودی   

زندگی اش رو نابود کرد، حق داره خوشحال باشه  -  

تو رو هم نابود کردن ! -از روی تخت بلند شدم ، ملودی گفت   

مان فرق دارم !من با ، ما -بالشت رو مرتب گذاشتم و نگاهش کردم   

آخه تو دل آرایی!  -ملودی   

 لبخند خسته ای زدم .

ولی من میدونم حکم سنگینی براش می نویسن ! -ملودی   

اول اینکه یک دروغ خیلی بزرگ و مهم گفته ، دوم اینکه شناسنامه ی جعلی  -به سمت دستشویی رفتم 

 ساخته !

چندسال و ضربه ی شالق ! حبس به مدت -ملودی دستی به سرش کشید و کمی فکر کرد   

آره ولی مقدارش معلوم نیست ! -  

میتونه حبسش رو بخره ! -ملودی ترسیده گفت   

نه ! فکر نکنم ! -  

چرا ؟-ملودی گیج پرسید   

قبال از دوستم شندیم ، در مورد کارش میگفت . وکیله ! میگفت  -قبل از اینکه وارد دستشویی بشم گفتم 

مواقع خاص !  م ها نمی گذره ! مگر دردادگاه به همین راحتی از جر  

چرا از دوستت کمک نخواستی؟  -ملودی   

اگه گذاشتی برم دستشویی ! چون نمیخواستم ستاره متوجه زندگیم بشه! -اخم کردم   

نخواد !  دیوونه ای ! آدم دوست وکیل داشته باشه و ازش کمک -ملودی نمایشی ضربه ای به سرم زد   

 

وارد اتاقک خفه شدم.  مبابایی نثارش کرد  برو  

برای خودت میگم دیوونه ! -ملودی داد زد   

لبخند محوی زدم و به آینه خیره شدم . عمو رو بردن ...تقصیر خودش بود ! تقصیر خودخواهی هاش 

 بود . حاال زندگی جدیدش اینطوری رقم میخورد!
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 همونطور که زندگی منو جدید کرد ! 

 تقصیر و تقدیر !

با دیدن ملودی که آماده شده بود و قصد بیرون رفتن داشت ، تعجب کردم . وارد سالن شدم ،  

کجا میری ؟  -پرسیدم   

 

میرم خونه عموت ، یواشکی اوضاع رو ببینم . -نیشش رو باز کرد   

 از حرفش عصبی شدم ، دلم نمیخواست برای ناراحتی اونا خوشحال باشه ! 

یعنی چی ؟  -سگرمه هام بد تو هم رفت   

ها ! چیشدی؟ -یر ناگهانی روحیه ام ، متحیر شد از تغی  

 

زود لباساتو در بیار ! دلم نمیخواد بدبخت شدنشون رو ببینی! اونا هرچقدر هم که بد باشن ،  -عصبی گفتم 

 منو بزرگ کردن!

نمیخواد چیزی بگی ! -سرش رو زیر انداخت به من من افتاده بود ، سعی کردم خودمو کنترل کنم   

مقصر ذات ادمه ! اگر  -دم و در رو محکم بستم ، کالفه دستامو بین موهام فرو کردم وارد اتاقم ش

 خودخواه نبودید ... هیچ وقت به این روز نمیوفتادیم! 

 

 ا * * * * * * * 

 

 پا به سالن دادگاه گذاشتم . فضای متفاوت با بیرون ، محیطی جدید و خاص ! 

ا، صدای اه و نفرین ها ...سرسام اور بود ! سالن دادگاه صدای دعوا و جدل ها ، صدای ناله و شیون ه

 از هیاهوی قشر های متفاوت غوغا کرده بود . 

 

زن و شوهر هایی که بعد از   چهره ی شکسته پدر و مادر هایی که از درگیری پسرشون شرم سار بودن،

به جا می شدن ... جدل و دعوا ها میخواستن طالق بگیرن و زندانی های که با لباس های مخصوص جا 

 اینجا دنیای دیگه بود ، متفاوت تر از هرجا!
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ویلچر مامان رو هول دادم ، مامان با چشمای پر غرور و محکم به این منظره خیره شده بود ، و برای 

، دلشوره داشتم . عمو  دیدن چهره ی شکسته عمو شروین لحظه شماری می کرد . ولی من بی تاب بودم

 چی میکشید ؟

دن مهرسام کمی جلوتر ، دست پاچه شدم . مطمئن بودم بعد از فرارم کلی سرزنش شده . مهرسام با دی

 خوب بود و وظیفه شناس ! 

 با متوجه شدن حضور ما به سمتون پا تند کرد ، چهره اش نه از خشم پر بود و نه از عصبانیت !

 ناراحت بود ، چشمای ناراحتش بیداد می کرد !

سالم  -مهرسام   

 

کردم خودم اون شب رو فراموش کنم ، سری تکون دادم و سالم کردم .سعی   

سالم  -مامان   

مهرسام ! همکار ایلیا ... -خودم برای معرفی کردنش به مامان اقدام کردم   

 مامان لبخند ظاهری زد و ابراز خوشبختی کرد .

ایلیا ببینتت... -مهرسام دستی به پشت گردنش کشید   

یتونه بکنه کاری نم -نیشخندی زدم   

من نمیذارم -مامان پوزخند زد   

 

حاله زن عمو چطوره ؟ -  

 مهرسام سکوت کرد و این سکوت جواب سوالم رو می داد ...

شروین بازداشتگاه ست ! -مهرسام سکوت رو شکست   

 مهم نبود و تنها سری تکون دادم .

ایلیا ! -مهرسام به پشت سرم نگاه کرد و ناشیانه گفت   

خودمو آماده کنم ، بر نگشتم تا خودش بیاد ! نفسی گرفتم تا  

سالم  -صدای غرش مانند ایلیا به گوش خورد   

 

 تنها مهرسام جواب سالمش رو داد ، من و مامان سکوت کردیم .
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 بازوم محکم کشیده شد ، تند به عقب برگشتم ، تو چشمای به رنگ خونش خیره شدم.

دوم گوری بودی !ک -از الی دندون های بهم سابیده شده اش گفت   

 تنها اخم کردم ، اخمی وحشتناک...

هرجا رفتم به توی بی غیرت ربط نداره ! -  

با سیلی که به صورتم خورد . صورتم به طرفی کج شد . ایلیا نفس نفس می زد ، منم از زور خشم 

 دستمو محکم مشت کردم .

 

؟ هاااا ... به چه حقی دست روش این چه غلطی بووود کردی  -صدای عصبی مامان تن ایلیا رو لرزوند 

 بلند کردی !

 مامان سرخ شده بود و چشماش ترسناک ...

 با نفرت از ایلیا رو برگدوندم،ساکت شده بود .

 

آروم باش ! -دستامو روی شونه های مامان گذاشتم   

تکرار نشه ! و گرنه  -قفسه سینه ی مامان باال و پایین می رفت . با صدای گرفته و عصبی گفت 

 روزگارت رو سیاه می کنم! 

باید بریم تو ! -از سالن خارج شد . مامان به ساعتش نگاه کرد   ایلیا با نفرت چشماش، به سرعت  

 همهمه زیاد بود و هرکی دغدغه ای داشت . به سختی به سمت در رفتیم . 

 مهرسام منتظر بود زندگی ام رو بشنوه ، این انتظار تو چشماش بیداد می کرد . 

نم رفیعی !خا -  

 با شنیدن صدای مردی که مامان رو مخاطب قرار داده بود ، برگشتیم .

 با دیدن مردی اتو کشیده و بلند قد ، حدس زدم وکیل مامان باشه ...

 ویلچر رو بر گردوندم و مامان خوش رو سالم کرد.

 

دل آرا خانم ؟ -وکیل نیم نگاهی به من کرد و پرسید   

بله ! -لبخند زدم   

خوب همه چیز آماده است و به نفع ما تموم میشه  -وکیل   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

انشاءهللا  -مامان   

بفرمایید تو  -وکیل   

وارد سالن دادگاه شدیم ، جمعیت زیادی نبودن ، ولی کم هم نبودن . تو ردیف های اول نشستیم . وکیل 

 مامان هم روی صندلی مخصوص خودش !

ادامه اش رو ، به حرفام خوب گوش بده ! اول من باید قسمتی رو تعریف کنم ، بعد تو -مامان   

چشم !  -سری تکون دادم   

استرس تمام وجودم رو در برگرفته بود . دستام یخ شده بودن ، حرف زدن اونم برای این تعداد و توی 

 یک فضای سخت و جدی واقعا استرس زا بود !

از حرف هاش رو کمی گذشت که قاضی اومد ، پر ابهت و جدی شروع به حرف زدن کرد ، نیمی 

 متوجه نشدم ، تنها کوبیده شدن محکم قلبم به قفسه سینه ام غوغا کرده بود .

با دیدن چهره ی زار زن عمو و موهای اشفته اش که از زیر شال بیرون ریخته بود ، قلبم فشرده شد ... 

 و ور اخر به الیاسی که بعد از بوسه ای دلنشین گفتم برو ! 

اراحتش رو به من دوخته بود ، الیاسی که گله داشت ، نه تنها از من ! بلکه از الیاسی که نگاه گرم و ن

 همه ...

 

وکیل بلند شد و ویلچر مامان رو هول داد ، انگار وقت صحبت کردن مامان بود ، نگاهم رو از الیاس 

 گرفتم و به مامان دادم . 

ه ! باید تو دو جلسه این دادگاه تموم می باید خوب می شنیدم ، باید به ذهن بسپرم ، تا خطایی ازم سر نزن

 شد .

 

با دیدن عمو دست بند به دست ، وجودم از نفرت پر شد . عموب با سگرمه های درهم کشیده ، عمویی با 

 چهره ای سرخ . به هیچ ناراحتی و شرمندگی ..

عمو خودخواه نباش !   

ش نگاه کوتاهی بهم کرد و کنارم نشست . مهرسام کنارم بود ، ایلیا وارد سالن شد . با اخم های وحشتناک

 با اکراه بهش نگاه کردم . که توجه ای نکرد . مهرسام نا مطمئن به ما دو نفر خیره شد .

هیچی نیست ! -لب زدم   

مامان بعد از اجازه ی قاضی لب باز کرد، شروع به صحبت کرد از همه چی گفت ، از بابا از کارش 

ابرومندانه اش نه از کار شرمسارش! ولی نه حمل مواد مخدر ، از کار  
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از زندگی خوبش ، از آرامش تو خونه ! از عشق شروین به خودش ، از کینه شروین به شهرام ، از زور 

و اجبار شروین برای گرفتن من ! از بدهی عمو ، از زندان افتادن شهرام ... از سکته کردن بابا و 

ز نابودی زندگی اش !از همه و همه گفت و داغ همه تصادف خودش ، از فلج شدن و بستری شدنش ... ا

 رو تازه کرد !

 

اگر بخواد اقدامی کنه ، هیچ   عمو مدرک هایی که داشت نابود شد همه رو جلوی چشم مامان سوزوند،

 کاری از پیش نمی بره ! مامان زرنگ تر از این حرف ها بود !

 پوزخندی روی لبم خشک شد .

مو سوهان روحم شد . اخمی روی پیشونیم جا خشک کرد . زن عمو مدام صدای ناله و شیون های زن ع

 به سر و صورتش می زد ، نفرین نمی کرد ولی اه می کشید...

 

صدای هق هق های خفه ی مامان ، دلم رو خون کرد . چشمه ی اشکم جوشید ولی دیگه نوبت من بود . 

گرم شده بودن ، مامان تمام حقایق رو با فضای دادگاه هنوز همونطور خشک و سرد بود ولی افراد کمی 

 عجز بیان کرده بود .

خانم دل آرا حکمتی ، بیان جایگاه !-  

 

 نفسی گرفتم و بلند شدم ، قبل از اینکه قدمی بردارم دستم آروم کشیده شد . 

حرفی نزنی که برات بد تموم شه ! -ایلیا   

جایگاه ایستادم . نگاهی به اطراف کردم  اخم کردم و محکم دستش رو پس زدم و با قدم های محکم روی

 .همه منتظر بودن ، منتظر حرف های ناگفته من ...

زن عمو زیر لب ذکر می گفت ، با عجز بهم خیره شده بود . الیاس سرس رو زیر انداخته بود و عمو 

 عاری از هرگونه احساسی بهم نگاه می کرد .

صحبت های درد آور من ... دستامو حلقه ی هم کردم و چشمام رو بستم و آغاز  

 

 ا * * * * * * * * 

 

دو هفته دیگه   مامان خوش حال بود ، شادی بعد از دادگاه تو چهره اش بیداد می کرد . جلسه ی بعدی

خیلی شور انگیز بود ، حس های دخترانه ی من در   بود و حکم عمو رو اعالم می کردن . برای مامان
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دادگاه گذشته و من خونه ی مامان مستقر شدم . کسی هفته ای از روز  برابر عمو داشتن نابود می شدن .

 بهم کاری نداره ولی از مهرسام شنیدم که ایلیا نقشه ها برام کشیده !

 

از وقتی متوجه گذشته ی من شده ، ایلیا رو با تمام پستی هاش پس زده . دور نشده ازش ولی از 

ایلیا صحبت میکنه ولی کو گوش شنوا ، از وقتی به  مدام با  خودخواهی و وحشی گری هاش شرمساره!

من حق داده ، بیشتر باهام در ارتباطه و انگار قصد داره بهم برای برگشتن روحیه کمک کنه ! مهرسام 

فردی غریبه ولی ساده دل و دل رحم حس های دوستانه ای داره . چه من باشم و چه بقیه ! همدرده و 

 مهربون ...

 

، به دختری عاقل تر از همیشه ، به دختری که دیگه برای هر کسی دل نمی به آینه خیره شدم

تا به وقتش ، و یا برای شخص قابل احترام !  سوزونه!  

شالم رو سرم انداختم ، ادکلنی شیرین انتخاب کردم و به مانتوم زدم . رژی قرمز رنگ برداشتم و به لبام 

 کشیدم ولی نه طوری که به چشم بیاد .

قرار داشتم ، میخواست منو ببر رامسر ... التماسم کرد گفت بیام ، گفت بیام تا با دلش راه بیاد ! با الیاس 

 قبول کردم ، الیاس خوب بود، مرد بود ، همدم بود و همیار !

کیف بزرگم رو برداشتم تا برای سفر یک روزه چیزی کم نیارم . وسایل مورد نیاز رو برداشتم و از اتاق 

 خارج شدم .

 

مراقب خودت باش ،  -سمت مامان که روی تختش دراز کشیده بود رفتم ، گونه اش رو بوسیدم و گفتم  به

 من زود بر می گردم .

انگار چند ساله میخوای بری ، دلشوره گرفتم . همش یک روزه اخه !  -تک خنده ای کرد   

ر گردیم .آره یک شبه ، اگه هوا خراب باشه مجبوریم شب بمونیم و صبح ب -لبخند زدم   

به الیاس بیشتر از هرکسی اعتماد دارم. -مامان با لبخند اطمینان بخشی بهم نگاه کرد   

الیاس خاصه ، خاص تر از هرکسی ! -  

 

مواظب هم باشید ، اذیتش نکن ! -مامان   

چشم ، خداحافظ  -خندیدم   

 بعد از کلی سفارش به بیتا و غر غر کردن سرش ، از خونه خارج شدم. 

رو باز کردم ، با دیدن ماشینش ، با شادی به سمتش پا تند کردم . در حیاط   
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عینک روی چشماش و ابهتش منو جذب خودش کرد . به گربه ی کنار سطل خیره شده بود . نزدیکش که 

ه خلوت بود و مشکلی شدم ، آروم قدم برداشتم . از پشت دستامو حصار کمرش کردم . خوشبختانه کوچ

 پیش نمیومد . 

دل آرا ؟ -عطر تنم ، با شادی آمیخته به غم صدام زد  با حس  

  

جونم ! -قهقه ای زدم   

خوبی آقا ! -رو به روش قرار گرفتم و عینکش رو قاپیدم   

به خوبی شما  -چهره اش هنوز شکسته بود ولی لبخند روی لبش رو حفظ کرده بود . به نوک بینی ام زد 

 خانمم !

گاز بده بریم ! -دستش رو کشیدم و به سمت در ماشین هولش دادم  به میم مالکیت آخرش توجه نکردم و  

 

عینک رو روی چشماش گذاشت و سوار شد ، منم به سمت در کمک راننده پا تند کردم و با شوق کامال 

 آشکار سوار شدم . سفر با الیاس خیلی خوب بود !

ایلیا بفهمه غوغا به پا میکنه ! -الیاس تک خنده ای کرد   

کی میره این اه ؟ - اخم کردم  

 

 نیم نگاهی بهم کرد و ماشین رو روشن کرد .

فعال تا تکلیف بابا و خودش معلوم نشه ، جایی نمیره ! -الیاس   

بیخیال اونا ، چه برنامه ها داری برام! -نمیخواستم راجع به این موضوع ها حرف بزنم   

میبینی حاال ! -لبخند زد ، لبخندی تلخ   

 

نیم گرم باشیم و ناراحت نباشیم ، نمی شد . این روزا همه درد داشتن !هرکار می کردم بتو  

تو سکوت به آهنگ های دل خراش الیاس گوش دادم ، همه ی آهنگ ها حرف دل بود ، آهی ناشیانه 

 کشیدم و چشمام رو روی هم گذاشتم. 

دل آرا ، رسیدیم ! -الیاس   

ی می شد تو راه بودیم .ساعت 6با حس دستش و صدای گرمش چشمامو باز کردم .   
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خوش خواب باشی ! -الیاس لبخند زد   

مرسی ! -دستامو به طرفین کشیدم   

بریم وسایل رو بذاریم سوئیت نقلی که گرفتم ، بعد بریم ساحل... -الیاس   

عالیه ! -لبخند زدم   

 

 الیاس کیفم رو برداشت و به سمت در سوئیت رفت و در با کلید باز کرد .

ید تو بانو بفرمای -الیاس   

!4در  3تند وارد خونه شدم ، یک خونه یک خوابه ی کوچیک با آشپز خونه و یک سالن   

 وسایل رو گذاشتیم و بعد از شست و روی صورت هامون ، از خونه خارج شدیم .

 

با ماشین بریم یا پیاده ؟  تا ساحل کمی راهه -الیاس   

پیاده رو عشقه ! -رجی بودن هوا عاشقش بودم ، با وجود ش  چرخی دور خودم زدم  دستامو باز کردم  

الیاس حالم بد شد ! -لحظه ای متوجه شدم رو آسمونم ، الیاس منو بلند کرد و چرخوند، قهقه ای بلند زدم   

کمی پایین اوردم ولی زمینم نذاشت ، پیشونی هامون روی هم قرار گرفت . نفسای گرمش تو صورتم  

چه حالی دارم ؟میدونی االن  -خورد . لبخند زد   

چه حالی ؟ -تک خنده ای کردم   

آزادی ! خوشی ! -الیاس   

 

 من سعی کردم فکر کنم این سفر ، سفری دوستانه و خواهر برادریه! 

منم همین حس رو دارم . -بینی ام رو روی بینی اش گذاشتم و روش کشیدم   

رنگشم ، مثل خودت خاصه ! -دستی به موهاش کشیدم   

به خاصی وجود تو نمی رسن ! -وسید و زمینم گذاشت نوک بینی ام رو ب  

بریم  -دستامو گرفت و گفت   

 قدم برداشتیم ، دوشا دوش هم ، بی غصه و بی جدل و دعوا ... الکی خوش !

با دیدن ساحل و دریای آبی ، جیغی از خوشحالی کشیدم . دو سالی میشد دریا رو ندیده بودم . تند 

الیاس بیااا!  -م ، به سمت دریا دویدم و بلند گفتم شلوارمو تا مچ پام باال کشید  
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 قهقه ای زد و دنبالم دوید، بهم نزدیک شد .

 

االن میخورمت !  دل آرا بدووو، -چشماش رو لچ کرد و انگشتاشو پنجه !   

 جیغ خفه ای کشیدم و تند تر دویدم.

 پام به تخته سنگ کوچیکی گیر کرد و افتادم . با دستاش منو گرفت .

گرفتمت! -اس لبخند زد الی  

زورت خیلی زیاده ها  -قهقه زدم   

وای الیاس ، اینجا هیچکس نیست ! -روی شن های ساحل دراز کشیدم و دستامو از هم باز کردم   

 

، زیاد نمیان اینجا !  اینجا شنا ممنوعه -الیاس   

ولی اینجا خیلی خوبه ! -دل آرا   

گوش کن به صدای دریا ! -و دستام قفل کرد الیاس که کنارم دراز کشیده بود ، دستاشو ت  

 صدای محکم خوردن موج های دریا به صخره ها چه دلنشین بود !

الیاس به پهلو دراز شد و منم همین کار رو کردم . تو چشمام خیره شد ، هوا کم کم داشت تاریک می شد 

 .ولی برق چشماش بیداد می کرد .

 

ت داره ! نگاه من به سمت چشمای تو بن بست داره !چشمای تو حس و حال خوبه من دس -الیاس   

 تو چشمام خیره شد ، وجودم گرم شد . چه زیبا میخونی حامی من ! 

 تو برادرمی ، تو حامی منی ، اره !

 

کنار تو هرچی ماله داره ممکن میشه  -موی روی صورتم رو با انگشتش کنار زد و ادامه داد  چند تار

باره مزمن میشه !همیشه از تو دور شدن حالمو ابری کرده ، آرامشم به یاد تو ...با بودنت دلخوشی هام دو

 همیشه بر میگرده !

 

چشمه ی اشکم برای صدمین بار جوشید ، چه با عجز میخوند ، قلبم فشرده شد، بی اراده دستم روی قلبم 

 نشست . 

 چشماش ابر بهار شد ، مرد گریه کرد ! حامی گریه کرد ... چرا ؟
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حرفای تو برای من شنیدنی تر میشه ، معجزه ی حضور تو قابل باور میشه ! -الیاس   

 سکوت کرد ، سکوتی تلخ ، انگشتم برای پاک کردن اشک هاش اقدام کرد .

حرفم براش درد داره ، ولی من زن خوشبختی های این مرد پاک نیستم !  میدونم  

اش، من عاشقتم !خالی شو ...داد -چونه ام لرزید ، با نهایت احساس گفتم   

 

 مگه اشکال داره عاشق برادرت باشی ! عشق خواهر و برادری زیبا ترین عشق دنیاست !

 هق هق های آروم و مردونه اش ، حتی آروم بودنشون هم گوش فلک رو کر می کرد!

باور اینکه که با تووووو باشم منو عاشق کرده ! -داد زد . بلند شد   

 

باور کنار بودنت منو عاشق کککرد ! دیوونه ات شددددم! دلللل ااااارااا  -فریاد زد   

 سینه ام سوخت ، با عجز می گفت ، برادرم بسه !

 

 اشک هام بی وقفه می ریختن ، مشت هام روی سینه ام فرود اومدن.

 بلند شدم به سمتش که به سمت دریا پرواز می کرد ، پا تند کردم . 

الیااااس  -داد زدم   

الیاس بیاااا -ریا بود ! هوا تاریک بود . با عجز فریاد زدم کر شده بود ، وسط د  

 

باور اینکککه با تو باشم منو عاشق  -هق هق هاش بلند شد ، صدا دار شد ، با خشم آمیخته شد ، فریاد زد 

 ککرددده! این سرنوشت با بودنت ...

! بسههه، نخووون ! بیا بیروووون -روی ساحل نشستم ، به شن ها چنگ انداختم   

تمومش کن ! -به سکسکه افتاده بودم ، با عجز گفتم   

 هق هق هاش آروم شد ، مردونه اشک ریخت . دلم فشرده شد .

بس کن مممردد!  -داد زدم   

بارو اینکه با تو باشم منو عاشق کرده ! چه باور های پوچ داشتم دل آرا ! دستی دستی رفتی  -آروم گفت 

رد ، از برادرم نفرت داشتم . تو باعثش بودی ، توووو! ، نابود شدم . تنفر وجودم رو پر ک  
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غلط کردم بیاااا  -محکم دستامو به سرم کوبیدم   

اومد بیرون ، روی شن ها پرت شد . قفسه ی سینه اش باال پایین می رفت . تند بلند شدم و اشکامو پس 

 زدم .

الیاس ! خوبی؟ -دستمو روی سینه اش گذاشتم . چشماش رو بسته بود . نگران گفتم   

جون دل آرا چشماتو باز کن ! الللیااااس!  -ساکت بود ، تنها قفسه ی سینه اش باال پایین می رفت   

 

به جون خودم باز نکنی ، خودمو غرق می کنم ! -ساکت بود ، ترس بهم دامن زد   

خوبی ؟  -آروم چشماشو باز کرد ، روی چشماش بوسه زدم   

 

صورت خیسش با اشک های من آمیخته شد . قطرات اشک بی هوا می ریختن ،  

چقدر گرمن ! -سخت گفت ، سینه اش می سوخت   

چی؟ -لب گزیدم و گفتم   

اشکات!  -لبخند تلخی زد   

   الیاس ، برگرد . سخت شو ، الیاس سنگ شو ، مثثللل منننن!

الیاس بلند شو ، بریم . -نفس نفس می زدم   

ت . تو تنش نداش  خواست بلند شه ، ولی جونی  

اشکال نداره ، خودم می برمت ، خوب جوش نزن  -اشکامو پس زدم ، میون هق هق های نا تمومم گفتم 

! 

باشه ! -سرمو کج کردم ، با عجز نگاهش کردم   

 تک خنده ی ای کرد ، خنده ی که کامم رو تلخ کرد .

کمرت ، درد می گیره !  -الیاس   

نمی گیره ! نمی گیره ... -چونه ام لرزید   

ندش کردم ، وزنش مهم نبود . باید دراز می شد ، باید گرم می شد ، و گرنه سرما می خورد !بل  

 وارد خونه شدیم ، خونه ای کوچیک ... تا صبح بیدار موندم و به چهره ی تب دارش خیره شدم .
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بم تند شده بود . مامان نه نفسی گرفتم ، زمانی بود که حکم از بین لبای قاضی جاری می شد . ضربان قل

لبخند بر لب داشت و نه اخم روی ابروهاش... سرد بود و سخت ! منم تظاهر به سختی و سردی می 

 کردم ، ولی اونقدر هم موفق نبودم .

 

زن عمو می لرزید ، مدام ذکر می گفت . انگار خودش رو برای هر حکمی آماده کرده بود ، زن عمو 

   دن ! حاال باید تاوان ببینن!می دونست مقصر خودشون بو

 

اهل و مقیم تهران  1333دادگاه مقرر میدارد اقاي شروین حکمتی ، فرزند رحمت حکمتی متولد  -قاضی 

سند و شیوع خبر كذب .با وجود در قید حیات بودن خانم ستایش رفیعی متهم پرونده بوده و به دلیل جعل 

كه منجر به ازدواج اجباري و تحت اكراه شاكي خانم دل   ، او را برای دل آرا حکمتی مرده خوانده است

آرا حکمتی گردیده به حبس شش سال و هفتاد و نه ضربه شالق تعزیري محكوم میگردد، این حكم قابل 

مي باشد و نام برده میتواند ظرف ده روز اعتراض خود رو اعالم نماید  ٢اجرا در محاكم كیفریه درجه 

اشتباه   مي باشد.) امیدوارم درست بیان کرده باشم ، تحقیق زیاد هم بازدر غیر این صورت حكم قطعي 

 داره ! (

ضربه شالق رو به جون می خره و  79مطمین بودم هیچ اعتراضی صورت نمی گیره و ده روز دیگه 

سال حبس می شه  6به مدت   

 

ر پشیمونی تو صورتش عمو تقصیر خودته ، چهره ی عمو از دادگاه قبلی خیلی شکسته تر شده بود . آثا 

 موج می زد ، جعل شناسانه و شیوع خیر کذب حکمش همینه !

 نگاهی به اطراف کردم با دیدن الیاس لبخندی زدم .

الیاس سنگ بود ، از اون شب تنها و تنها منو به عنوان خواهرش می دید . هرچند همش تظاهر بود ، 

ا من عوض نشده بود ، تنها نگاه عاشقانه اش رو هیچ کدوم از رفتار هاش ب  ولی باید کنار می اومدیم.

 محو می کرد !

 

آثار پیروزی تو صورت وکیل مامان و خود مامان   آهی می کشم . همهمه ای تو دادگاه ایجاد شده بود.

آشکار بود . ولی هیچ حسی نداشتم . تنها به این منظره خیره شده بودم و به الیاسی که دیگه پذیرفته بود 

تاوانی داره . چه پدرت باشه و چه غریبه!هر جرمی ،   

نگاه سنگین و آشنایی فردی ، مسیر نگاهم رو به سمتش سوق دادم. با دیدنش نزدیک مهرسام ، پوزخندی 

 کنج لبام نشست. چشماش از عصبانیت سرخ بود . 
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بیشتر از اینا باید بکشی ! -لب زدم   

 

! این یکی با موفقیت تموم شد ، بریم سر وقت ایلیا -  

مامان از زمانی که دیده امش قوی تر و شجاع تر شده بود . انگار به خودش اومده بود ، انگار فهمیده 

 بود برای رفتار های بی شرمانه ی عمو زیادی تسلیم شده بوده!

 

زود تر باید برای طالق توافقی اقدام کنید ! -ایلیا هنوز خیره ی ما بود   

. باید باهاش حرف بزنم  -کالفه گفتم   

ناله و شیون های زن عمو سر سام آور بود . لحظه ای تنها لحظه ای دلم براش سوخت . مگه جرم زن 

 عمو چی بود ؟ دختر دار نشدن ! 

با مهرسام حرف بزن !  -مامان ویلچرش رو حرکت داد   

چرا ؟ -کنارش حرکت کردم   

ت ! بهش نزدیک تره ، زود تر میتونه قانعش کنه ، ایلیا ساده اس -مامان   

اونقدر ها هم احمق نیست ، طمع کار عوضی ! -پوزخند زدم   

از کنارش گذشتم و تنها برای خالی کردن حرصم ، پاشو لگد کردم . آیی خفه کشید و دستمو گرفت . تیز 

خندی زدم مثل من ! دلم میخواست سر نگاهش کردم که ولم کرد . نگاهش برای کشتنم له له می زد . پوز

نفرت انگیز دنیا نباشه ! به تن این موجود  

 

 مهرسام خنده ای برای کار های ما کرد . که با اخمی ساکتش کردم .

مهرسام دنبالم بیا !  -قبل از رفتن گفتم   

 ایلیا داد زد و منم دنبال مامان رفتم که ازم زیاد دور شده بود .

به خاک سیاه می شونمت دل آراااا! بابامو بدخت کردی -  

سال از خانواده ات دور بودی ، حاال سنگش رو به سینه میزنی !  20تو که  -ی می زنم ناخودآگاه قهقه ا

 بمیر پول دوست عوضی !

ولش کن ! -مهرسام به سمتم پا تند کرد   

حالم ازش بهم میخوره ! -  
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تموم شد ، عمو مسلما پشیمونه ! -مهرسام   

شیمون تر هم بر میگرده!دیگه فایده نداره ، ضربه هارو بخوره ... حبس رو بکشه ! پ -  

میشناسی ایلیا رو دیگه ، فقط مواظب خودت باش ! -مهرسام   

باید طالق بگیریم ! -  

ایلیا به همین سادگی ازت نمی گذره ! -مهرسام   

 از سالن دادگاه خارج شدیم و پا به محوطه گذاشتیم .

 به مامان کمک کردم تا سوار ماشین بشه . 

گیرم ، باهات کار دارم . مهرسام ، یک روزی وقتتو می-  

حتما  -مهرسام لبخند زد   

مرسی -  

فعال  -سوار ماشین شدم   

خدانگهدارتون -مهرسام   

 

مهرسام خوبه ! -مامان لب باز کرد  

آره پسر خوبیه !  -دنده عوض کردم   

با وجودش کار ها زود تر پیش میره !  -مامان   

نمیدونم  -  

آزاد شدیم . بریم ، خونه تازه از یک مشکل -مامان   

چه حسی داری مامان !؟ نسبت به عمو که حکمش رو خوندن ! -  

هیچی ، بیخیالی ! حقش بود ! -مامان صادق گفت   

منم دلم زیاد نمیسوزه! -  

 

یکم میسوزه ! -خنده ی تلخی کرد   

آره  -آروم گفتم   
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ر بود و دل پیچه داشتم. عرق کرده بودم و با حس سنگینی بیش از حد سرم ، چشمامو باز کردم . دیدم تا

 بوی خیسی تنم ، وقتی به مشامم خورد . حالم رو بد کرد .

 دستمو جلو دهنم گذاشتم و عقی زدم . معده ام خالی بود . 

خسته و گیج از روی تخت بلند شدم . منگ به سمت کمد لباسام رفتم ، لباس های مورد نیاز برای بعد از 

خودمو تو حموم پرت کردم . دلم میخواست دراز بکشم . زیادی بدنم کوفته شده بود  حموم رو برداشتم و

.شاید برای اینکه زیر کولر خوابیده بودم و شاید شام سفارشی از بیرون به مذاقم خوش نیومده بود 

 .هرچی که بود حال خوبی نداشتم .

عرقم رو میشستم. لیف رو برداشتم و توی وان که از آب گرم پر شده بود ، دراز کشیدم باید تن خیس از 

 به بدنم کشیدم .

 

 چشمام تار بود و دلم برای خوابیدن له له می زد .

 به سختی خودمو شستم و لباسامو تن کردم و از حموم خارج شدم .

قبل از خوابیدن به سمت آشپز خونه رفتم ، صدای ظرف شستن بیتا به گوشم خورد . با دیدن حال خرابم 

دل آرا جان خوبی ؟ -شو خشک کرد نگران دستا  

فکر کنم سرما خوردم -به دیوار تکیه کردم و تنها سری تکون دادم   

 

چقدر گفتم موهاتو خشک کن !  -بیتا تند به سمت یخچال رفت و پارچ آب رو بیرون کشید   

شرمنده ! -لبخند نمایشی زدم   

 

دشمنت گلم ، آخه بعد زیر کولر میخوابی ! -لب گزید   

ببخشید ، میشه یک قرص برام بیاری . -دلی نشستم روی صن  

 قرص استامینوفن رو از جلدش خارج کرد و با لیوان آبی دستم داد .

با قرص خوب نمیشی باید بری دکتر ! -بیتا   

 حتی نوشیدن آب هم از التهاب درونم کم نکرد .

!  مرسی ، اگه خوب نشدم میرم -لیوان آب رو دستش دادم   
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تو از دست  -بیتا   

مامان خوابه؟ -لبخند زدم   

   صبحه! 6آره ساعت  -بیتا 

منم خوابم میاد ، برم بخوابم . -چشمام که داشت بسته می شد به زور باز نگه داشتم   

واستا بهت دوای تلخ بدم ، شاید خوب بشی ! حالت تهوع داری ؟-بیتا   

کمی !  -دستی به سرم کشیدم   

 

واستا پس...  -بیتا زود گفت   

رو به دیوار تکیه دادم و چشمام رو بستم چند دقیقه بعد بیتا لیوان آبی سبز رنگ دستم داد ، با حس سرم 

به سمت سینک پا تند کردم . عق زدم و عق زدم تا بلکه حالم بهتر شه . ولی از معده ی خالی چه   بوش،

 توقعی میشد داشت .

تر ها !دل آرا جان باید بری دک -بیتا نگران دستی به کمرم کشید   

لیوان رو از دستش گرفتم . بینی ام رو گرفتم و یک ضرب محتویات لیوان رو نوشیدم . تلخی اش مرگ 

 آور بود . به سرفه افتادم .

 

صبحونه میخوای ؟  ای کاش قبلش چیزی میخوردی ! -بیتا   

بخوابم ! وای االن هیچی نمیخوام .فقط میخوام -صورتمو با شنیدن خوردن صبحونه جمع کردم و گفتم   

خودتو اذیت نکن ، خودم میرم  -زیر بغلم رو گرفت و به سمت اتاقم حرکتم داد   

سنگین نیستی جانم ! -تک خنده ای کرد   

مرسی ! -روی تخت دراز کشیدم   

خواهش میکنم دختر ، ولی بیشتر مواظب خودت باش ! -بیتا   

رفتم . چشمامو روی هم گذاشتم ، به ثانیه نکشید . به خواب عمیق فرو   

 

 با حس نوازش های دستی چشمامو باز کردم ، مامان بود . لبخندی به روش زدم .

خوبی ؟ -تو چشمام خیره شد   

نه ! -گلوم می سوخت و کامال معلوم بود سرما خوردم . با صدایی گرفته گفتم   
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بریم درمانگاه !؟ -مامان نگران نگاهم کرد   

بهتر می شدم .  شونه هام رو بیخیال باال انداختم ، شاید  

قرار بود امروز به مهرسام حرف بزنم ! -به سختی گفتم   

دیشب باهاش برای امروز بعد از ظهر وقت خواستم ، تا تو کافه ی همیشگی که می رفتم باهاش مالقات 

 کنم و حرفامو باهاش بزنم .

ت درمانگاه !نمیخواد ! یک روز دیگه ... زنگ می زنم الیاس ببریم -مامان دستی به سرم کشید   

 الیاس ! وای خدای من ... دیگه این همه عذاب برای این مرد دوست داشتنی بس نیست ! 

خودت میدونی ! -کالفه گفتم   

خانم ببریمش درمانگاه  -سرفه های وحشتناک امونم رو برید . بیتا به سمت اتاق پا تند کرد   

به الیاس زنگ بزنم . اره زود حاضرش کن ، من -مامان نگران بود و با عجله گفت   

مامان ویلچرش رو حرکت داد و بیتا به سمتم اومد و مانتویی رو به سختی تنم کرد و شالی رو روی سرم 

 گذاشت .

عوض کنم .  ببخشید نمی تونم شلوارتو -بیتا   

اشک...ال نداره! -خنده ام گرفت ، ولی با حس سوزش گلوم زود قطع شد   

یا کمکم !بیتا جون ، ب -مامان بلند گفت   

 

بیتا خیلی زحمت می کشید ، بیشتر کار های خونه روی دوشش بود ، مسئول حاضر کردن مامان هم بود 

 ، ولی وقتی خودم هستم ، خودم بیشتر به مامان کمک می کنم .

 با شنیدن صدای زنگ در ، نفسی گرفتم . 

دل آرا آروم باش !  -لب زدم   

ده بود . تب کرده بودم و حرارت بدنم دیوونه کنن  

 در خونه باز شد و چهره ی الیاس رو به روم نمایان شد .

  

 

 الیاس پاش رو روی پدال گاز فشار میداد و تند می روند تا منو سریع به درمانگاه برسونه . 

سرعتش سرسام اور بود ، سرم روی پاهای بی جون مامان بود . با دستش نوازش های مادرانه اش رو 

.مهمون صورتم می کرد   
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شد .  وارد درمانگاه شدیم ، خوشبختانه شلوغ نبود و زود نوبتمون  

بشین عزیزم  -دکتر   

 روی صندلی کنارش نشستم 

خوب از صورتت و حالت معلومه سرما خوردی  -دکتر   

بعد از معاینه کردنم و نوشتن قرص چرک خشکن و دیگر شربت ها . نگاهی مشکوک و مرموز بهم کرد 

. 

 

داری ؟ بدنت کوفته اس !حالت تهوع -دکتر   

از کی ؟ -سری تکون دادم که گفت   

تازگی!-  

 نگاه کوتاهی به مامان کردم . نگران به نظر میومد ! لحظه ای با یاد حامله بودن ، چشمام

یعنی میگید ، حامله ام ؟ -گرد شد . ترسیده گفتم    

شیم ...باید آزمایش بدیم تا مطمئن ب  شاید ! ولی بازم یک احتماله! -دکتر   

وای ! -دستام یخ شد ، ضربان قلبم نا منظم شد   

چیشد ؟ -دکتر متعجب بهم خیره شد   

امکان نداره ، نه ! -دستم روی قلبم رفت ، زیر لب زمزمه کردم   

آخرین عادت ماهانه ات کی بود ! -دکتر دستش رو روی شونه ام گذاشت   

گاه و عمو و الیاس تمام مشکالت زنانه ام رو از دوماهی گذشته بود و من متوجه نشده بودم ! درگیری داد

 یادم برده بود ! 

 

 نفسی گرفتم ، نفسام کشدار شده بود . 

دل آرا جان ، مادر ! -مامان آروم صدام زد   

از حامله شدن میترسی ! -دکتر نگران گفت   

 به نقطه ای نامعلوم خیره شدم ، خدایا بدبخت شدم !

حامله نباشی ! آزمایش میدی ! این یک احتماله ، شایدم -دکتر   

 خدایا حامله نباشم ، تو رو خدا ، خدایا التماست می کنم . اشک هام بی وقفه ریختن !
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ازمایشت فرداس! جوابش روز بعدش آماده میشه ! -دکتر لبخند زد   

مرسی ! -بی رمق بلند شدم   

اش !همه چی درست میشه ، آروم ب -مامان ویلچرش رو به سمتم کشید و گفت   

خداحافظ  -دستامو مشت کردم و دفترچه رو از دکتر گرفتم   

خداحافظ  -مامان   

روز خوش ! -دکتر   

بلند شو دل آرا ! -به دیوار تکیه کردم و روی زمین سر خوردم . مامان عصبی گفت   

مامان حامله باشم چی ؟  -ناباور گفتم   

 

با کمک خاله ی ملودی همه چی درست میشه !  -مامان   

دل آرا ! خوبی ؟ -اس با دیدنم ، به سمتم پا تند کرد الی  

 دستامو گرفت و بلندم کرد،تنها سری تکون دادم و سکوت کردم .

الیاس جان ببرش ، نا نداره ! منم خودم میام . -مامان   

نه! -الیاس نگران چشمی گفت و زیر بغل منو گرفت ، به شکمم خیره شدم و لب زدم   

مو بستم . تمام درگیر های ذهنی عذابم می داد. خدایا من با این بچه چیکار می سوار ماشین شدیم ، چشما

 کردم ؟ خدایا سقطش کنم ؟ اونم غیر قانونی !

قطعی که نیست دخترم !  -کالفه دستی به صورتم کشیدم ، مامان ناشیانه به پام زد   

نابود می شم ! -نگاه خسته ام رو بهش دوختم و لب زدم   

ی جلو نگران بهم نگاه کرد ، که سرم رو زیر انداختم .الیاس از آینه   

به خون رسیدیم ، روی کاناپه خودم رو پرت کردم ، فکر حامله بود و ایلیا و طالق لحظه ای ازم دور 

 نمی شد ! اگر بچه ای باشه، هیچ کدوم از کار ها به راحتی پیش نمیره ! هیچ کدوم !

، بیتا خواست بهم کمک کنه ولی مخالفت کردم . میخواستم  مامان با کمک بیتا لباس هاش رو در اورد

 برم حموم ، بازم عطر تنم حالم رو بهم می زد !

 

 ا * * * * * * * * 
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خوب میخوای چیکار کنی ؟ -فنجون قهوه رو به لبام نزدیک کردم که گفت   

و توافقی طالق  باهاش حرف بزن ! باهاش حرف بزن تا بی دردسر -جرعه ای از قهوه نوشیدم و گفتم 

 بگیریم !

 با یاد حامله بودن ،ضربان قلبم تند شد . اگر حامله می بودم ، نمی شد طالق گرفت .

یعنی میگی حرف منو قبول میکنه ! -نگاهی گیج بهم کرد   

از هرکسی بهش نزدیک تری ! -ریز نگاهش کردم   

 

ایلیا میخواد ازت انتقام  -و گفت اخم کرد   مهرسام تیکه کیکی رو توی چنگالش کرد و تو دهنش گذاشت

   بگیره !

وای خدایا ! انتقام ! -قهقه ای زدم ، قهقه ای بلند ...   

حتی دستش بهم نمیرسه ! -تند اخم کردم و گفتم  

ایلیا عوضی شده ! -مهرسام عصبی گفت   

بود  -بیخیال و سرد گفتم   

مراقب خودت باش !  -مهرسام تو چشمام خیره شد   

ردم فردا روزی بود که متوجه می شدم ، حامله ام یا نه ! حالم بهتر شده بود ولی ... خستگی دوباره یاد او

تهوع و کوفتگی کم نشده بود !  و حالت  

هستم ! -جرعه ی دیگه ای نوشیدم و گفتم   

باهاش حرف میزنم ، میدونم تاثیر نداره ولی فکر کنم بدونه تو و مامانت برای به خاک  -مهرسام 

رکاری می کنید !نشوندنش ه  

هر کاری !  -پوزخند زدم   

زن عموت خیلی پیر شده ! -مهرسام   

میدونم ، ولی سعی میکنم بهش فکر نکنم ! -  

عذاب می کشی !؟ -مهرسام مهربون گفت   

نه ! -کوتاه و سرد گفتم   

سعی کن تو دید ایلیا نباشی ! -مهرسام نگران گفت   

خودم میخوام باهاش حرف بزنم !  صحبتت باهاش،مرسی که نگرانی ولی بعد از  -لبخند زدم   
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 رنگ نگاهش کدر شد ، ترسید ! 

نرو ! -مهرسام   

ایلیا نرمال نیست !  -نا مطمئن به چشماش خیره شدم ، لب زد   

من نمیرم ، دعوا ! میرم حرف بزنم ! -بی تفاوت گفتم   

میدونم سرتق و لج بازی هستی ... اصرار نمی کنم ولی ... -مهرسام   

پس ولی رو هم نگو ! -بخند زدم و تند گفتم ل  

 سری به نشونه ی تاسف تکون داد .

مرسی خوش گذشت ! -کیفم رو برداشتم و بلند شدم   

ممنون که منو قابل دونستی حرف بزنی ! -بلند شدم و لبخند ظاهری زد   

چه افتخار بزرگی نصیبت کردم! -تک خنده ای کردم و لحنم از شوخی و شادی پر شد   

یزی نگفت و تنها لبخند زد . بعد از حساب ... از کافه خارج شدیم .چ  

ماشین داری ؟ -مهرسام   

آره ، کاری نداری ؟ -  

نه مرسی ! خداحافظ  -مهرسام دستمو فشرد   

خدانگهدارت  -  

از مهرسام دور شدم و سوار ماشین شدم ، ایلیا به گفته ی مهرسام نرمال نبود ، ولی نمی شد دست روی 

ذاشت ! دست گ  

تند دستم رو روی دهنم   باعث شد  پشت چراغ قرمز ایستادم که بویی که از بیرون، داخل ماشین پیچید ،و

 بذارم . حالم از غدای فست فودی بهم می خورد . 

 خودمو کنترل کردم ، تا محتویات معده ام به سمت دهنم هجوم نیاره! 

نباید  -نگاه کردم   یق کشیدم و غمگین به شکممتند گاز دادم ، تا از اون فضا دور بشم . نفسی عم

 میومدی! 

 

حامله بودم ، قطعا حامله بودم ولی این بچه نباید می موند ، باید زود تر می رفت ... و گرنه به فالکت 

 کشیده میشه ! داشتم خودمو با حرفایی که به مهرسام زده بودم ، گول می زدم . ای خدا !

ندم. باید ذهنم رو برای بیان کلمات با مالقات با ایلیا وحشی آماده کنم ! به سمت خونه پرواز گونه رو  
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 ا * * * * * * 

با سستی شماره رو وارد می کنم ، لرزش دستم برای لمس برقراری تمام جلوگیری میکنه ، ولی باید قوی 

 باشم . باید هرچه زود تر همه چی تموم بشه .

و لمس میکنم . گوشی رو کنار گوشم میذارم و به بوق های پی در چشمامو می بندم و تند برقراری تمام ر

 پی گوش میدم . هر بوق مساوی میشد با کوبیده شدن قلبم با سینه!

دل آرا آروم باش ! -لب زدم   

 

چیه !  -ایلیا   

 پس شماره ام رو داشت و فهمیده منم . از لحن طلبکارش عصبی شدم .

کارت دارم ! -با غیض گفتم   

اگر میخوای چرت و پرت های مهرسام رو تحویلم بدی ، حوصله ندارم !ولی کار زیاد باهات دارم  -ایلیا 

! 

 از لحن انتقام جویانه اش ، نفرت تموم وجودم رو در برگرفت ! 

کارت دارم ! -دوباره حرفم رو تکرار کردم   

میام دنبالت ... -ایلیا مرموز و شاد گفت   

 سکوت کردم .

میکرد !  اشتم . شونه هام خم شد ، این زندگی بد سنگینیکیفم رو روی دوشم گذ  

 کی این زندگی لعنتی به پایان میرسه !

 باید قبل از اینکه به آزمایشگاه برم باهاش حرف بزنم . 

کجایی ؟ -ایلیا   

بیرون !-  

میام دنبالت ، آدرس بده !  -ایلیا سرد و خشمگین گفت   

دارم .ماشین  -تار موی روی صورتم رو کنار زدم   

گفتم آدرس بده ، خودم میام . -ایلیا   

 تن صدای بلندش ،گوشم رو آزار داد . آدرسی خیابونی که بودم رو دادم ، ضربان قلبم تند بود .

 حس بحث و جدل رو نداشتم .فقط میخواستم حرف بزنم ، امیدوارم عصبیم نکنه !

 ا * * * * * * * 
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غرور و خشک ، البته آمیخته به خشم ...ماشینش رو به روم قرار گرفت ،همونطور پر   

صندلی جلو نشستم ، با حس وجود بچه ای از این مرد. برای لحظه ای آرزوی مرگش رو کردم ، این 

 بچه ی احتمالی ، برای این مرد بی غیرت بود .

خدایا به دادم برس !  لب گزیدم و دستامو به کف دستم فشار دادم،  

وم ! بگو می شن -ماشین رو حرکت داد   

 

هرچه زود تر باید اسمت از تو شناسانه امم خط بخوره! -لحن طلبکارش عصبیم کرد   

 نگاهی تمسخر آمیز بهم کرد و عینکش رو که باال داده بود، روی چشماش گذاشت. 

ولی قبلش دوست دارم جایی ببرمت !  -پاش رو روی پدال گاز فشرد    

همین حوالی، نگه میداری !  کافه ای-با شنیدن حرفش ، تیز بهش نگاه کردم   

چشم بااااننو!  -قهقه ای زد ، قهقه ای چندش آور . صداش رو کشید و گفت   

خیلی کار ها باهات دارم ، کله نقشه هامو بهم ریختی !  -پوزخند زد و گفت   

 نفس نفس می زدم،اتفاقات خوبی در پیش روم نبود .

 

اومدم محترمانه با هات حرف بزنم  ببین -نفس عمیق کشیدم ، تا خودم رو کنترل کنم   

شرمنده من حالیم نمیشه !  -ایلیا تند گفت   

خیلی بی شرمی  -با نفرت بهش خیره شدم   

ممنون ! -ایلیا لبخند مضحکی زد   

ببین من حوصله ی جدل و دعوا ندارم ، اگر نمیخوای باز  -انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم و گفتم 

توافقی از هم جدا شیم! مامان اقدامی کنه ، بیا  

 

نچ ! -ایلیا   

 دستامو پنجه کردم ، دلم هر لحظه خفه کردنش رو طلب می کرد . 

خودتو کنترل کن ! -ایلیا قهقه ای زد   

کجا میری احممق!  -داشت از شهر خارج می شد ، ترس بهم دامن زد   

، یک جای خوووب ! یک جای خوب دل آرا -گاز داد ، سرعتش زیاد شد . کنج لبش رو باال داد   
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برگرد  -ضربان قلبم تند شد . عصبی گفتم   

 هر لحظه سرعتش رو بیشتر می کرد . 

ایلیا دیوونه نشووو  -داد زدم   

نه فقط میخوام زود تر به هدفم برسم!  -ایلیا بلند خندید   

ایلیا نگه دااار  -بسم هللا ای زیر لب گفتم و دستامو روی فرمون گذاشتم   

نگه داااار  -د ولی کوتاه نیومدم عصبی پرتم کر  

   محکم تو صورتم زد . سرم به پنجره خورد . درد بدی تو سرم پیچید.

 با شنیدن بوق های پی در پی کامیونی ، جیغ خفه ای کشیدم و بعد روی آسمون بودیم.

ضربه هایی که به سر و شکمم میخورد زجر آور بود . ماشین چرخ می زد و چرخ می زد . حتی 

تونستم به ایلیا نگاه کنم . ولی صدایی ازش شنیده نمی شد .گرد و خاک بلند شد ، شیشه ها شکست . نمی

 تند چشمامو بستم ، تا تو چشمام نره. 

جیغ های پی در پیمو آزاد کردم ، فریاد هام کر کننده بود .روی زمین سقوط کردیم . چشمام سیاهی می 

 رفت. 

ایلیا !  -اسمش رو بلند صدا زدم   

 

نفس نفس می زدم ، ضربه ای که به شکمم خورده بود . طاقت فرسا بود ! بازوم با اصابت به پنجره ی 

 شکسته شده ، خونی شده بود . گرمی خون روی بازو هام رو حس می کردم .

ایلیا ! -صدایی از جانب ایلیا نشنیدم . به هق هق افتادم   

 

ه ی جلو خورده بود . با دیدن شیشه زیر به سختی دیدمش صورتش غرق خون بود ، سرش به شیش

چشمش فریاد بلندی کشیدم . خون از صورتش می چکید ، ضربان قلبم تند می زد . حس می کردم نفس 

 نمی کشه . رنگ به رو نداشتم . کمربند نداشتنم باعث این همه ضربه شده بود . 

 

بود بودن و یخ !. از شهر اونقدر دور نشده بودیم . دستام ک  هق هق هام بلند شد  

، ناله ای کردم .  مثل بید می لرزیدم ، ایلیا داشت می میرد ، منم از درد جون میدادم  

 قبل از بیهوش شدنم باید کاری می کردم ، خون زیادی از بدنم رفته بود .

نمی شد .   به سختی به در ماشین ضربه زدم . ماشین کج شده بود و در طرف من به سمت زمین باز  
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اخ ! -ند ضربه با بازوی خونی و درد مرگ اورش ، روی زمین پرت شدم با چ  

چشمامو محکم روی هم فشار دادم . کیفم رو از ماشین بیرون کشیدم . گوشی رو تند برداشتم . از دستام 

   خون می چکید ، گوشی غرق خون شد .

الیاس ! -به هق هق افتادم با دستایی لرزون شماره ی الیاس رو گرفتم ، طولی نکشید که جواب داد ،   

جونم ، چیشده ؟ -نگران گفت   

الیاس ، تصادف ...ایلیا ...خون ! -تیکه تیکه گفتم   

چچچچیییی  -داد زد   

الیاس زیاد از شهر دور نشدیم ، ولی توی خاکی افتادیم . کسی از باال مارو نمی بینه  -روی زمین نشستم 

 ! 

 

تو خوبی؟ -الیاس نفس نفس میزد   

آره ولی ... ایلیا داره میمره !  -یدم لب گز  

 فریاد های کر کننده اش ، باعث شد گوشی رو کنار بکشم .

فکر کنم به سمت باغ زن عمو می رفت . -چشمام سیاه می شد ، بازوم می سوخت   

االن اومدم ، االااان -الیاس   

ارج کنم. چون در محکم به با قدم های سست به سمت ماشین رفتم . نمی تونستم ایلیا رو از در خودش خ

 زمین کوبیده شده بود . 

 

 شیشه ی زیر چشمش زجر آور بود ، دستمو روی دهنم گذاشتم و فریاد خفه ای کشیدم. 

ایلیا! خوبی ؟ -دست به بازوش کشیدم   

تکونی نخورد . سینه اش محکم به فرمون خورده بود . دستم روی قلبش گذاشتم ، چشمامو بستم . ضربان 

ایلیا بلند شووو -شد ، یا من حس نمی کردم ؟ به سینه اش مشت زدم حس نمی   

 

 سرش که بین شیشه ها غرق شده بود رو هول دادم و به صندلی تکیه اش کردم .

زیر چشمش چاک خورده بود ، بی شک چشمش رو از دست می داد . هق هق های خفه ام باعث 

 سکسکه شد . 



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

 ایلیا ، تاوان خدایی دید ! 

زیر بینی خونیش گذاشتم ، نفس نمی کشید . ضربان قلبم به شماره افتاد. دستم رو   

 چشمام از اشک خیس شد بد بود ولی ...

 

 دستم روی قلبم رفت و بعد به شکمم تو یک هر روز هر دو رو از دست دادم ! 

 لب گزیدم ، ایلیا هر چند بد بود ولی آرزوی مرگش رو نداشتم . 

 ایلیا رفت ...

به درگیری های من خاتمه داد ... ایلیا رفت و  

 ایلیا رفت ...

 ایلیا رفت و داغ دلم رو تازه کرد ...

 

 ایلیا رفت ...

 ایلیا رفت و موند یک خاطره ...

 یک خاطره ...

 خاطره ای تلخ ...

ای که زنده می کرد از دست دادن قسمت های مهم زندگی ام رو ...خاطره  

 ایلیا رفت و خاطره هاش حک شد !

 

شنیدن قدم های محکم و سریع الیاس ، دست از نگاه کردن به مرد نابودگر زندگی ام کشیدم . با چشمای با 

اورژانس که به سمتم پا تند می کردن .  غرق در اشک به الیاس مات و مبهوت خیره شدم . به افراد  

دیدی چیشد ؟ ایلیا ... رفت ! -لبخند تلخی زدم   

 

ه ایلیا رفت ! سرم به دوران افتاد . الیاس دیوانه وار فریاد می زد . کلمه ی رفت تو سرم اکو شد ، ار

 روی زمین سقوط کردم . خون رفته شده کار خودش رو کرد و چشمام رو سیاهی مطلق در بر گرفت .

 

 ا * * * * * * * 
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 خیس عرق شده بودم ، ضربان قلبم باال رفته بود . خدایا این چه کابوسی بود !؟

م باال و پایین می رفت، ایلیا مرده بود ... ایلیا رو من کشتم ؟ قفسه ی سینه ا  

 دستم روی قلبم رفت ، به نفس نفس افتاده بودم . خوابی وحشتناک ، خوابی که منو به مرز جنون رسوند !

 

خدایا بچه ام ! -دستم به سمت شکمم رفت ، لب زدم   

 بچه ام هست ، بچه ام سقط نشد . ایلیا زنده است !

 

د خفه ای کشیدم ، کابوسی بد تر از این ندیده بودم ! خدایا فردا چی در انتظارمه! فریا  

از روی تخت بلند شدم ، با قدم های سست به سمت دستشویی رفتم ، به صورتم آبی زدم تا از التهاب بدنم 

 کم بشه . صورتم سرخ شده بود و گر گرفته بودم .

ینکه باید جواب آزمایش رو می گرفتم بیتا رو صدا زدم .از دستشویی خارج شدم ، با به یاد اوردن ا  

بیتا جون ؟-  

 صدام گرفته بود و خش دار ... 

جونم ؟ -صدای قدم هاش به گوشم رسید؛ و بعد جلو روم ایستاد   

میتونی کاری برام انجام بدی ؟ -لبخند زدم   

حتما ! -بیتا   

 

جواب آزمایش بارداری من رو میتونی بگیری ؟-  

مبارک ! چشم... -لبخند زد  

مرسی ! -گونه اش رو بوسیدم   

 هنوز دستام می لرزید ، کابوسی بود که تن هر کسی رو به لرزه می انداخت !

 به سمت اتاق مامان رفتم ، چند تقه به در زدم و وارد اتاق شدم. 

خوش خواب باشی!  -مامان داشت نماز می خوند ، بعد از اتمامش لبخند به روم زد   

بدترین خواب دنیا بود . -دادم و عصبی گفتم  سری تکون  

چه خوابی بود دخترم !؟ -مامان از میز رو به روش فاصله گرفت و گفت   
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 شروع کردم به گفتن ، گفتم چه بالیی سر ایلیا اومد ، همه رو گفتم و پا به پای گفت هام اشک ریختم .

آروم باش ! -مامان دستش رو روی شونه ام گذاشت   

چهره ی غرق در خونش یادمه . -نفس نفس افتاده بودم مامان به   

بهش فکر نکن ، شاید تدبیر خوبی داره   -  

چی ؟ -اشک هامو پاک کردم   

فکر کنم ایلیا با اقدامی دست از سرت برداره !  -مامان   

یعنی چی ؟ -گیج گفتم   

نمیدونم !  -مامان   

 

ثل خوابم نیوفته !اوف ، باید با ایلیا حرف بزنم . امیدوارم اتفاقی م-  

خدا نکنه دختر ! -مامان زبونشو گاز کرد   

من رفتم . -لبخند زدم   

بله ! -از اتاق خارج شدم و شماره ی ایلیا رو گرفتم ، بعد از چند بوق صداش به گوشم رسید   

سرد ، خشک ، مغرور ، و خشن . سعی کردم آروم باشم . خوابی که دیده بودم ، وحشتناک روم اثر 

بود . گذاشته  

کارت دارم ! -مثل خودش سرد گفتم   

بگو عجله دارم  -ایلیا   

 

باید ببینمت ... -  

منم کارت دارم... کی ؟ -ایلیا   

 ته دلم لرزید ، چه کاری ؟

دو ساعت دیگه ... -  

نمی تونم ، باشه برای فردا !؟ -ایلیا   

باشه  -مخالفت نکردم   

تخت پرت کردم . خدایا حفظم کن!بی خداحافظی گوشی رو قطع کردم و خودم رو روی   
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 ا * * * * * * * * 

جواب تست بارداری مثبت بود .حامله بودم ، حس خوبی به بچه ی نیومده داشتم . نفرتم از ایلیا کمتر شده 

 بود ، ولی امکان از بین رفتنش صدم درصد هم نبود .

 دلم میخواست آزاد زندگی کنم . 

ا اومدنش نتونم طالق بگیرم ولی ...وجود این بچه باعث می شد تا به دنی  

 

 من این بچه رو از بین نمی برم ، من دوستش دارم ! من مادرم !

 با صدای خنده ی مامان دست از نوازش شکمم گرفتم .

چقدر دوستش داری ! -  

 

خیلی بیش از خیلی ! -لبخند زدم   

مهم نیست بچه برای کیه ! -مامان   

نه! -تند و کوتاه گفتم   

برای کی ؟  پس-مامان   

خودم ... -  

از دست تو دختر ! وقتی توی شکمم بودی ، دل تو دلم نبود ببینم چه شکلیی! می گفتم  -مامان قهقه ای زد 

 اگر زشت بشه چی کارش کنم ، خیلی جوون بودم !

سالم بودنم در اولویت بوده ها ! -از گفته هاش خنده ام گرفت   

نه ! خوشگلی ... -به شوخی گفت  مامان دستش رو به نشونه نه تکون داد و  

مگه االن زشتم !؟ -کنج لبم باال رفت   

تو دختر زیبا و سالم منی !  نهههه، -گفت   مامان کشدار  

فدات بشم ! -تند بلند شدم و گونه اش رو بوسیدم   

خدا نکنه ! -مامان لب گزید   

دارم .ولی مامان با حامله بودنم ، من میرم حاضر شم . با ایلیا قرار  -به سمت اتاق رفتم ؛ قبلش گفتم 

 خیلی کار ها خراب شد 

میتونه بره و بعد از زایمانت بیاد -مامان  
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هوف ، نمیدونم  -  

 وارد اتاق شدم ، تند مانتو و شلواری تن کردم و کرمی به صورت خسته ام زدم و از خونه خارج شدم .

کجایی ؟ -گوشی ام زنگ خورد   

دارم میام  -  

ده ، بیام دنبالت !آدرس ب -ایلیا   

وحشت کردم ، نه !  ترسیدم ، لرزیدم  

(   نه ، خودم میام ... بیا کافه ) -با صدایی لرزون گفتم   

 

باشه ، خداحافظ.  -کمی مکث کرد و چیزی نگفت   

خداحافظ  -  

 بخیر گذشت ، اره بخیر گذشت ... 

 وارد کافه شدم و کنج ترین قسمت کافه به انتظار ایلیا نشستم . 

سالم -نتظار طول نکشید ، که ایلیا اومد ا  

 سری تکون دادم و جوابش سالمش رو دادم .

هردو سفارش قهوه ، همراه با کیک دادیم .  گارسون به سمتون قدم برداشت.  

خب -کمی تو سکوت گذشت که ایلیا لب باز کرد   

 به چشماش نگاه کردم ، دیگه از خشونت پر نبود . عادی بود ، عادیه عادی !

من حامله ام ، خیلی هم برام مهمه که ازت طالق بگیرم ! -کالفه آهی کشیدم   

حامله ای ؟ -تعجب کرد   

 سرم رو زیر انداختم ، عصبی بودم .

طالق می گیریم ، ولی این بچه ... باید نباشه ! -ایلیا کمی بعد گفت  

چه نباشه!اینبار من با شنیدن حرفش متعجب شدم ، " طالق میگیریم!" چطور ممکنه ! ب  

طالق ، تو ! -متعجب گفتم   

اره، اشکال نداره !-بعد از مکثی کوتاه گفت    

چی ؟ -متحیر گفتم   چشمام گرد شد . اشکال نداره !  
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 جرعه ای از قهوه ای که گارسون روی میز گذاشته بود ، نوشید .

طور امکان داشت !چشمام بیش از این گرد نمی شد . ایلیا که مطمئن بودم سخت مقاومت می کنه ! چ  

تعجب نکن ! -ایلیا   

   با شنیدن حرف هاش ، از شدت تعجب دیوونه شدم .

 ا * * * * * * * * * 

 

رو به روی آینه قرار گرفتم ، به تار های سفید موی کنار گوشم، پوزخندی زدم ، به اندازه ی ده سال پیر 

بود . به مقدار الزم   نفس های آخرششده بودم . فکر و خیال شرکت لحظه ای تنهام نمیذاشت . دیگه 

 پول نداشتم ، دل آرا هم که نابود کرد تمام نقشه هامو !

بابا ازم خواسته بود به مالقاتش برم ، حتما خبر مهمی بود . برای همین دیدار با دل آرا رو به زمان دیگه 

نشدم .موکول کردم . قبول کرد و چیزی نگفت ، توی صداش غم نشسته بود که متوجه اش   

کت رو تن کردم و ادکلنی زیر گردنم زدم . از اتاق خارج شدم ، مثل همیشه قران مامان دستش بود و 

 زیر لب آیه هارو می خوند . چهره اش خیلی شکسته شده بود ، زندانی شدن بابا ... نابودش کرده بود !

مامان ... من رفتم ! -  

کجا ؟ -عینکش رو برداشت و لبخند زد   

 

بیرون کار دارم  -دم ، حقیقتش رو نگم ترجیح دا  

باشه برو  -مامان   

 خداحافظي کردم و از خونه خارج شدم . منتظر خبر خوبم بابا ... خوب !

 ماشین رو روشن کردم و به سمت مقصد حرکت کردم .

سالم ! -بعد از کمی انتظار بابا اومد . گوشی رو کنار گوشم گذاشتم و از شیشه به بابا نگاه کردم   

 هنوزم پر اقتدار بود ، هنوزم شروین سخت و خشک بود ! ولی چشماش چیز دیگه ای می گفتن .

سالم ! -بابا   

خوبی ؟ -مثل خودش شدم ، یخ شدم و غرور تو صدام بیداد کرد   

خوبم ! -کوتاه گفت   

 

کاری داشتی ! -  
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بیخیال دل آرا شو ... -بی مقدمه گفت   

برای چی ؟ -م کرد تعجب کردم ، حرف ناگهانی اش متحیر  

چقدر میخوای ؟ -بابا   

چی میگی بابا ؟ -گوشی از دستم سر خورد ، که محکم تر گرفتمش   

به پول نیاز داری !چقدر میخوای ؟ -بابا کالفه و خسته گفت   

 اخم کردم ، دوست نداشتم کسی به روم بیاره !

هیچی ! -دستمو مشت کردم و سعی کردم صدامو باال نبرم   

حق نداری به دل آرا و مادرش نزدیک بشی  -مام نفوذ کرد ، چشمای سردش تموم تنم لرزوند بابا به چش

! 

چطور میگی !  اونا به این روزت انداختن! -پوزخند زدم   

به تو ربطی نداره ، همین کاری رو که گفتم انجام بده ! -اخم کرد   

ز عشق و پشیمونی غنی بود . ولی تند وقتی به مادر دل ارا اشاره کرد ، لحنش دیگه از غرور پر نبود ا

 اون لحن رو پس زد .

 

چقدر میخوای ؟ -سوالش رو تکرار کرد   

چقدر می خواستم ، آیا راضی می شدم از دل آرا جدا شم ؟ ایا شرکتم مثل اولش می شد ! من چی 

بود همه اگر می رفت ، اگر نمی   میخواستم ؟ من دل آرا رو نمی خواستم ...من هیچ حسی بهش ندارم!

 چی راحت تر پیش می رفت ؟

چیشد .. کجایی ؟ -بابا   

بله ؟ -به خودم اومدم   

 

چقدر باید تکرار کنم ؟ چقدر میخوای ؟ -بابا گوشی رو به دست راستش داد   

نمیدونم !  -تو چشماش خیره شدم و حقیقت رو گفتم   

با دقت گوش کن ببین چی میگم ! -بهم خیره شد   

بده .چیزی نگفتم تا ادامه   
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پول رو میدم ، میری ... میری و سال ها بر نمی گردی ! میری دست از سر دل آرا بر می داری ؛  -بابا 

رو ، رو به راه می کنی ! از دل آرا طالق می گیری !  میری و شرکتت  

ت ؟ بابا عوض شده بود ؟ بابا پشیمون بود ؟ ایا تب عشق نخوابیده بود ؟ ایا این پشیمونی االن فایده داش  

 بابا اه کشید ، بابا بعد از مدت ها اه کشید ، این اه چقدر سخت بود براش !

پشیمونی ؟ -  

 

 اخم کرد ، غرور داشت . مثل من ، نباید می پرسیدم .

بازش می کنی .  4325میری اتاقم ، توی کمد مخصوص خودم . یک صندوق هست . رمزش هم  -بابا 

یش وکیلم ! تا حرفی پیش نیاد !یک پاکت هست ... برش میداری و میری پ  

 پول رو قبول می کنم ، تنها و تنها برای شرکتم ! 

باشه ! -کوتاه گفتم   

 

با وکیلم قبل از تو حرف زدم . میدونه همه چیو ! –بابا   

 دستم ناخودآگاه مشت شد ... من کی بودم ؟

پس دست از دل آرا بر می داری ؟ -بابا   

و انجام بدی ؟میخوای بفهمی ، تو این کار ر -  

 

اره ! -تو چشمام نفوذ کرد ، قطعی و محکم گفت   

 بابا عوض شدی! تعجب رو تو چشمام آشکار نکردم .

 فردا فرصت خوبی بود با دل آرا حرف بزنم ! ولی اون چیکارم داشت ؟

 

فردا باهاش حرف می زنم . -  

خوبه ! به وکیلم می گم باهات تماس بگیره . -بابا   

باشه  -  

 

خوب برو ، به مامانت هم گفته هام رو بگو  -بابا   
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خداحافظ  -سری تکون دادم و گوشی رو سر جاش گذاشتم ، لب زدم   

 بابا بلند شد و همراه ماموری به سمت سلولش رفت .

 

 نفسی گرفتم و از سالن خارج شدم ، خدایا راحت می شدیم ؟ 

قطعا ! -تند گفتم   

 ته دلم قرص شده بود . 

 ا * * * * * 

لحظه بیشتر از گفته هام تعجب می کرد ، وقتی به مرادم رسیدم ؛ دیگه نیازی به همسر و بچه نبود ! هر  

میخوای بری ؟ -دل را   

 

آقای حمیدی ، همه چی رو انجام داده ! فقط باید پول رو بهم بدن . -سری تکون دادم   

ود .رنگ چشماش متفاوت شد ، تاسف توی چشماش بیداد کرد . ولی برام مهم نب  

مطمئنی عمو اینارو گفت ؟ -دل آرا باز هم نا مطمئن پرسید   

آره  -قطعی و محکم گفتم   

 

سخته باورش! -کالفه دستی به شالش کشید   

 سکوت کرد و تو چشمام خیره شد ،ولی تا زایمان نمی کرد ، نمی شد طالق گرفت .

بر می گردم . من نمی تونم بمونم ! وقتی زایمان کردی -دستامو قالب صورتم کردم   

 

بچه ی خودمه ! -دل آرا نفسی گرفت   

میتونی بزرگش کنی ؟! خرجش با من ، از اونجا برات پول می ریزم !  -  

نه ! -گفت   تند و با اخم های گره خورده،  

بالخره نمیتونی تنها بزرگش کنی که ! -  

 اخم کرد ، از حرف هام راضی نبود .

می تونم ! -دل آرا   
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خره من پدرشم و باید خرجش رو بدم !بال -کالفه گفتم   

 دل آرا باز هم مخالفت کرد ، سرتق بود و لجباز ! ولی من این بچه رو تو دامنش انداختم !

 

درسته هر دو به اجبار محکوم شدیم . ولی آیا اومدن این بچه ، زندگی خوبی رو براش می ساخت ؟ دل 

ه !آرا خوبه ! دل آرا مهربونه ... بچه مادر خوبی دار  

اگر پرسید ازت پدرش کجاست چی میگی ؟ -  

 سکوت کرد ، نمی دونست ! مثل من ... ولی این بچه حق داشت بدونه من کی ام ؟ و کجام ؟ 

 نگاه دل آرا سرد بود ، خسته بود و کالفه ... از زندگی و وضع به وجود اومده راضی نبود .

بهش میگم ایلیا حکمتی ! -  

آرا رو خوب می شناختم !، من میرم سوئد به کار هام می رسم . ولی  تعجب نکردم ، چون شخصیت دل

 حتما برای دیدن بچه پا به ایران می ذاشتم و بعد هم طالق !

مطمئنی میخوای بچه رو نگه داری ؟ -  

همه میگن نمی تونی بچه ای رو که از یک مرد بی رحم و عوضیی دوست داشته باشی ! همه  -دل آرا 

شتباه محضه ! میخواستم بندازمش ولی با حس حضورش با اینکه خیلی خیلی کوچیکه میگن نگه داشتنش ا

 وجودم برای نگه داشتنش پر کشید .

 

 دل آرا آروم بود ، متفاوت بود و دل رحم ! 

 چرا همه میگن دل رحمی بده ؟ 

گاهی میام می بینمش!  -  

اشتم . تنها دوست داشتم بچه رو تو چشمام خیره شد ، نخواست ! ولی من دیگه کاری با زندگی اش ند

 ببینم .

داری ؟  بعد از زایمانت میام ، خودت میخوای بچه رو نگه -  

 سری تکون داد .

اومدم جدا میشیم ! -  

خداحافظ ، ذهنم خیلی درگیره  باشه -از روی صندلی بلند شد و کیفش رو برداشت و گفت   

فه گوش کردم . آروم بود و مالیم !خداحافظی کردم و تو سکوت به آهنگ پخش شده از ضبط کا  
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 ا * * * * * * * * 

 

مامان تعجب نکرد ، می دونست روزی عمو وا میده ، می دونست روزی عمو پشیمون میشه ، هدف 

 مامان هم همین بوده ! 

 خوشحال بود ، لبخند زد و به من گفت هرکار صالحه انجام بدم .

153پارت #   

 

 ا * * * * * * * 

بود ، بعد از زایمانم برگشت ، سوگند به دنیا اومد . ایلیا برای طالق خیلی معطل کرد که در ایلیا رفته 

 اخر از هم جدا شدیم . بود و نبودش فرقی نداشت ولی اینطوری دلم قرص بود . 

 سرپرستی بچه به من واگذار شده بود .

 از محضر خارج شدیم. تموم شد. و ایلیا به راحتی می تونست برگرده .

خداحافظ مواظب سوگند باش ! -یلیا ا  

هستم ، خداحافظ  -  

 چه کوتاه و سرد از هم فاصله گرفتیم . ولی به گذشته عذابم می داد ! بهترین راه بود .

 سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم. 

 

 ا * * * * * * * *

نم . کسی که برای برگشتن روحیه موهای سوگند رو شونه زدم . دل تو دلم نبود تا خانواده ی سحر رو ببی

ی الیاس تمام تالشش رو کرده بود . روانشناسی که به الیاس افسرده و غمگین کمک کرده بود . سحر 

 مهربون بود و عاقل، فهمیده و با شعور !

 شخصیتی دوست داشتنی !

 

 موهای کوتاهش رو شونه ای زدم و گل سر سرخابی رنگی به موهاش زدم . 

خوشگل شدی دخترم ! -سیدم گونه اش رو بو  

برم ، مامان بزرگم منو ببینه!  -سوگند عروسکش رو زیر بغلش زد و با خنده گفت   

برو !  -لبخند زدم   



 

        NEGAR.Bبوسه بر زندگی لعنتی                                            
 

 

ساله من بزرگ شده بود . با وجود منو مامان و الیاس بهش بد نمی گذشت . خوش حالم  4سوگند ، دختر 

. که بی هیچ کاستی تا این سن بدون مشکل بزرگش کردم  

بود و باید هرچه سریع تر آماده می شدم .   مراسم خواستگاری الیاس و سحر  

 شلوار راسته ی مشکی رو پا کردم و مانتویی سرخ آبی و با حاشیه های مشکی تن کردم .

کرمی به صورتم زدم و در آخر رژ قرمز رنگی به لبام کشیدم . شال همرنگ مانتوم رو سر کردم و با 

شدم . کیفم از اتاق خارج  

 

 زنگ در به صدا در اومد .زن عمو و الیاس بودن .

مامان ما رفتیم .  -سوگند سر خوش از اتاق مامان خارج شد . کنار چارچوب در ایستادم و گفتم   

 

انشاءهللا به خوشی بگذره  -لبخند زد   

انشاءهللا، خداحافظ  -  

خدانگهدارت  -مامان   

.سوگند رو بغل کردم و از خونه خارج شدیم  

 

سالم دختر نازم . -زن عمو برای در آغوش کشیدن سوگند بلند شد   

 لبخندی به روش زدم ، که گونه ام رو بوسید .

 

 تند سوگند رو بلند کرد و به سمت ماشین رفت . سوگند با دیدن الیاس جیغ خفه ای کشید. 

د رو بعد از کلی الیاس خوش رو گونه اش رو بوسید و روی پاش نشوند . صندلی عقب نشستم و سوگن

 اصرار از بعد الیاس خارج کردم . 

بشین سوگند ، عمو میخواد رانندگی کنه ! -  

سوگند برعکس من قوی بود ، تا حد امکان گریه نمی کرد و سعی می کرد با زور حرفش رو به کرسی 

سال نداشت . 4بشونه ، با اینکه بیشتر از   
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. الیاس تنها خوش حال بود ، به قول خودش عشق فقط بین راه در مورد سحر و خانواده اش صحبت شد 

عشق اوله ،سخت بود فراموش کنه ، ولی میتونه کسی رو دوست داشته باشه . ولی می دونستم با وجود 

 سحر اون عشق قدیمی به یاد خاطره ها سپرده میشه !

ی رو دستم گرفتم . رو به روی در خونه ایستادیم . دسته گل بزرگ رو به الیاس دادم و جبعه ی شیرین

 زن عمو هم سوگند رو بغل گرفت . بعد از چند ثانیه در با صدای تیکی باز شد. 

 

 الیاس آروم بود ، استرس نداشت . که منشاءش سحر بود !

بعد از استقبال گرم و خوب مادر و پدر سحر با اجازه ی آقای کرامتی ) پدر سحر ( روی کاناپه ها 

در نیورد و لبخند بر لب کنارم روی کاناپه نشست . نشستیم . سوگند غریب بازی   

سحر با تونیکی سفید رنگ و شلواری مشکی همراه با شال دو رنگی وارد سالن شد پ برای تاخیرش 

 عذر خواست و لبخندی به روی الیاس زد . 

سالم سحر جون  -گونه اش رو بوسیدم   

خوبی جونم ؟ -لبخند زد   

فدات ! -  

سالم خانم ! -  

 

سالم خانم کوچولو ، خوبی  -با شنیدن صدای سوگند ، چشماش برق زد و رو به روش زانو زد سحر 

 سوگند جون ؟

مرسی خاله ...  -سوگند گونه ی سحر رو بوسه زد و دستش رو فشرد   

خیلی بچه ات شیرینه، مخصوصا عاقل!  -سحر   

آره دختر خوبیه  -  

 

تفرقه ، الهام جان )مادر سحر ( با اشاره ای از سحر روی کاناپه ی تکی نشست و بعد از حرف های م

 سحر خواست چایی بیاره .

سوگند بیخیال همه با عروسکش بازی می کرد و از این دنیا با ادماش دور بود . شخصیتش بی شباهت به 

 ایلیا نبود ! 

 قوی بود و این تنها نکته ی مثبت از ایلیا بود که بهش رسیده بود .
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ز کرد . الیاس از نبودن پدرش شرم داشت ولی مادر و پدر سحر به قدری زن عمو سر صحبت رو با

فهمیده بودن ، که حتی اشاره ی کوچیکی از عمو نکردن . الیاس از سحر خواسته بود کمی از ماجرا ها 

 رو براشون تعریف کنه .

 

ی شد . زن عمو بعد از صحبت در مورد کار و شخصیت الیاس سکوت کرد و منتظر اقدام آقای کرامت  

 

بعد از اتمام صحبت های الیاس با پدر سحر . آقای کرامتی اجازه ی صحبت دو نفره ی الیاس و سحر رو 

 داد. 

من تو گذشته ، به این فکر می کردم که با چه کسایی وارد اتاق زیبا و بزرگم می شم . ولی هیچ وقت این 

 اندیشه به واقعیت نرسید .

 

   شت . تنها ابراز عشق به سوگند و مامان رو، بلد بود !قلب مجروح من برای کسی فضا ندا

جلسه ی خواستگاری با موکول کردن جواب سحر برای هفته ی دیگه به اتمام رسید . سوار ماشین شدیم  

. 

چه حسی داری الیاس ! -خندیدم   

خوب  -کوتاه و خندون گفت   

 

باید بگی عالی !  -لبخند زدم   

ی ...عال -الیاس تبعیت کرد و گفت   

با کشیده شدن مانتوم توسط سوگند گوشم رو به صورتش نزدیک کردم . خواست چیزی رو مخفیانه بهم 

 بگه.

 

جونم ؟ چیشده ؟ -  

دستشویی دارم . -  سوگند آروم گفت  

کمی واستا ، میریم خونه ! -دستش رو فشار دادم   

 

   آخه میسوزه! -چشماش رو روی هم فشار داد و با عجز گفت 
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چی ؟ -ز حرفش گفتم متعجب ا  

میسوزه ! -به پام مشت زد   

 شروع به خاریدن وسط پاش کرد . دستش رو نگه داشتم .

عه نکن ، دختر !  -  

آخه میسوزه!  -لب گزید   

بریم خونه ، ببینم چی شده !  -آروم و نگران توی گوشش گفتم   

. سری تکون داد و سکوت کرد . ولی سوگند داشت این سوزش رو تحمل می کرد  

چیشده؟  -زن عمو به عقب برگشت ، پرسید   

 

هیچی ، دستشویی داره !  -لبخند زدم   

   آروم باش ! -سوگند اخم کرد ، دست های کوچیکش رو توی دستام گرفتم 

 ا * * * * * * 

شب بود ، با صدای ناله های آروم سوگند ، بیدار شدم . تو خواب دندون قروچه می کرد . چند شبی 

شد همینطور می   

سوگند ؟ -روی شونه اش دست گذاشتم   

 

خوبی ؟ -لرزی کرد و بلند شد . موهاش رو از روی صورتش کنار زدم   

میسوزه ! -مثل هر شب تکرار کرد   

بریم دستشویی ؟ -دستش رو گرفتم و بلندش کردم   

اره  -بلند شد و گفت   

 بغلش کردم و به سمت دستشویی بردمش .

خوب بشین ! -  

 

د ، اسهال بود . قطره ای اشک از گوشه ی چشمش کشید . بچه ام درد داشت . دردی که تلخ نگاهم کر

 اشک های سختش رو در اورد . 

مامان می سوزه ! -دوباره تکرار کرد   
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جون مامان... فردا صبح میریم دکتر ! -قلبم از لحن پر دردش سوخت   

رش شک داشتم.خوب شستمش تا عفونت نکنه ، ولی باز هم به عفونتی بودن ادرا  

اگه بریم دیگه نمی سوزه ! -شلوراشو باال دادم . پرسید   

آره دخترم ! -به چشمای خمار و تیره اش خیره شدم . به لبای غنچه و بی روحش   

  

مرسی ! -گونه ام رو بوسید   

سوگند ، کی بود ؟ سوگند شبیه من نبود ! سوگند سخت بود ! با وجود درد و سوزش با حرفی از جانب 

خوبه میشه ، یعنی بی شک خوب میشه !  ن خیالش راحت شد ، چون می دونست اگه من گفتمم  

 

ساله بود . 4سوگند فرشته بود ، سوگند کسی بیش از بچه ی   

 روی تخت دراز کشید . با شعر الالیی مانند من به خواب رفت.

تادم . قبل از اینکه بخوابم ، چند تا عکس تک نفره از سوگند رو برای ایلیا فرس  

سوگند می دونست پدر داره ، می دونست کجاست و می دونست زیاد نمی تونه با باباش حرف بزنه ! ایلیا 

از اونجا هر ماه یک بار براش عروسک و خوراکی های مختلف می فرستاد . سوگند دلش به پدر خیالی 

قدم بر می داره .  اش خوش بود . پدری که می گفت دست در دست من تو خیابون های شهر با سوگند

 سوگند که بود ؟

 

سوگند خوبه ؟ چه ناز شده تو لباس صورتیه؟  -پیامی از ایلیا فرستاده شد   

 ایا گفتن مریضی سوگند مهم بود .

خوابه . شب ها دندون قروچه می کنه . اسهال هم هست !-  

 از خارش واژنش چیزی نگفتم ، الزم نبود بدونه !

اصیه!ببرش دکتر ، شاید مریضی خ -  

 ایلیا هم ترسیده بود ، اگر شنیدن خارش و سوزش واژنش رو می فهمید ، چه می کرد؟

رفتی منو تو جریان بذار  -ایلیا   

 

به باشه ای اکتفا کردم و گوشی رو خاموش کردم و کنار سوگند دراز کشیدم و بعد از چند دقیقه به خواب 

 رفتم .
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 ا * * * * * * * * * 

 

به نوبت رسیدنمون نشستم . سوگند خسته بود و بغلم دراز کشیده بود .  روی صندلی به انتظار  

مامان درد دارم ! -سوگند   

میریم پیش خانم دکتر دارو میده خوب میشی ! -لبخندی به روش زدم و صورتش رو نوازش کردم   

مرسی ! -سوگند لبخند زد   

 باز هم تشکر و باز هم قدر دانی!

 

.  وی صندلی بلند شدمبا خطاب شدن اسم سوگند از ر  

 وارد اتاق دکتر شدیم . 

 خانم احمدی لبخند به لب سالم کرد . 

سالم ، خوب هستین ؟ -  

مرسی ممنون ، این کوچولو چطوره ؟ -خانم احمدی   

 سوگند عروسکش رو دستم داد و کنار دکتر نشست .

خودم بگم ؟ -کتش رو در اورد و گفت   

 

بگو ! - دکتر سر سوگند رو نوازش کرد و گفت  

میسوزه و میخاره ! -سوگند به وسط پاش اشاره کرد و گفت   

ادرارش عفونی ؟ بو میده ؟ -دکتر متعجب بهم خیره شد و گفت   

 بو می داد ، اره عفونی بود ! 

آره ! -لب گزیدم   

اسهاله؟ -دکتر زود پرسید   

آره  -  

چیشده ؟ -نگران به دکتر گفتم   

نگاه کن قبل از اینکه بخوابه نوار چسبی معمولی به معقدش بچسبون  -دکتر نسخه ای تجویز کرد و گفت 

 و بعد صبح نوار رو بیار ،بده به آزمایشگاه همین مطب ! 
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که چی بشه ؟ -متعجب گفتم    

 

دکتر لبخند زد و به من اشاره کرد نزدیکش بشم . نیم نگاهی به سوگند کردم و به طرف خانم احمدی رفتم 

چیشده ؟ -  

اینکه ببینم تخم و یا کرمی یافت میشه و یا نه ؟ برای -دکتر   

چی ؟  -چشمام گرد شد   

کرمک شده!   همین کار رو که گفتم بکن و بعد هم به احتمال زیاد مبتال به -دکتر   

 مبتال به کرمک تو سرم اکو شد . ضربان قلبم تند شد. 

و تجویز کنم . نترس درمان داره ! فردا بیا ، تا دارو هاش -خانم احمدی لبخند زد   

 دستم روی قلبم رفت ، سوگند قوی بود .

 

! زود درمان میشه !عزیزم ، باید همه ی اعضای خانواده درمان بشن ، چون   هنوز عود نکرده -دکتر 

 تخمک ها پخش میشن و میریزن . خونه رو باید همیشه تمیز کنی ، دارو ها رو باید استفاده کنید .

حتی مادرم ؟ -  

حتی ایشون !بله  -دکتر   

 

مرسی ! -  

دخترت باید دور از شما و پدرش و مادرتون باشه ! -دکتر   

باشه چشم ، پس امشب کاری که گفتید رو انجام بدم ؟ -  

بله حتما ! -دکتر دفترچه سوگند رو بهم داد   

 کت سوگند رو تنش کردم و از دکتر تشکر کردم . 

امان ؟خوبی م -دستش رو فشار دادم و سوار ماشینش کردم   

کمتر میخاره! -سوگند سوار ماشین شد   

 نفسی گرفتم و کالفه سوار ماشین شدم .

 

 ا * * * * * * * 
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 مامان گفت ، هر کار دکتر گفته انجام بدم . ویلچرش رو گوشه ای هول دادم تا از ما دور باشه . 

 مالفه ای زیر سوگند به گفته ی دکتر گذاشتم .

ترم شلوارت رو در بیار ، این چسب رو بچسبونم! سوگند دخ -با عجز نگاش کردم   

گریه نکنی ! حتما خوب میشم دیگه ! -سوگند تبعیت کرد و گونه ام رو بوسید   

دخترم خیلی پاکی ! -قطرات اشک از چشمام سر خورد   

من مثل توام ! -سوگند با افتخار گفت   

 نه سوگند مثل من نبود ، سوگند ایلیا ی دوم بود ! 

شت شد ، خسته چسب رو به اطراف معقدش چسبوندم و شلوراش رو پاش کردم .سوگند به پ  

تموم شد . -لبخند زدم   

سوگند از بس شیطونی کردی و رفتی تو خاک و خل بازی کردی اینطوری شدیا ! -مامان   

 سوگند نزدیک مامان نشد و باز هم به گفته ی من گوش کرده بود . 

نمی کنم ! چشم مامان بزرگ دیگه بازی -سوگند   

 مامان با نگاهی غمگین بهش خیره شد . 

 سوگند فرق داشت ! سوگند تمام روحت رو تسخیر می کرد ، سوگند پاک بود مثل یک فرشته !

 

 گوشی ام زنگ خورد ، ایلیا بود . 

بله ! -نفسی گرفتم ، تمام افکار ها رو پس زدم   

سالم خوبید ؟  -ایلیا   

من خوبم ولی سوگند نه ؟ -  

چیشده ؟ بردیش دکتر ؟ -د پرسی  

آره کرمک داره ! -اه کشیدم   

کرمک ! جدی ؟ -متعجب گفت   

 

آره  -  
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دو هفته ای دو بار باید بخوره !  فکر کنم یک قرص داره -ایلیا    

نمیدونم  -کالفه گفتم   

گوشی رو بهش بده  -ایلیا   

خوبی ؟ سالم  -سوگند رو صدا زدم ، تند و با احتیاط گوشی رو از دستم گرفت   

. ..........-ایلیا   

خوبم !  -سوگند نیم نگاهی به من کرد   

. .........-ایلیا   

نه مامان گفت زود خوب می شم . -  

. ........-ایلیا   

 

برای صدمین بار میگم ، مگه تو بابای من نیستی ؟  -سوگند اخم کمرنگی کرد   

شت . اصرار داشت ایلیا رو ببینه . در کالفه از سوال همیشگی سوگند پوفی کشیدم ، دست بر نمی دا

یک بار می یومد .  صورتی که ایلیا هر سال،  

همه بابا دارن ! با بابا هاشون میرن بیرون ... مامان هی خسته  -سوگند با لحن تند و گله جویی گفت 

 میشه منو ببره ! 

 دلم ضعف رفت ، سوگندم اینطور نگو ! 

همین فردا میای ، ببینمت !  -سوگند   

 اخم آلود ، گوشی رو دستم داد . و روی مالفه ای که براش پهن کرده بودم دراز کشید . 

 سری تکون دادم و مامان ریز خندید . 

 

این چرا اینقدر پیله اس ؟  -گوشی رو کنار گوشم گذاشتم که ایلیا گفت   

، هرچند اگر گذشته رو ...  عقل داره ! میخواد کامل بشناستت  -اخم کردم   

هیس !  -ا ایلی  

میام !  -سکوت کردم که گفت   

 تعجب نداشت ، سوگند قدرت داشت . ذهن هر کسی رو با حرف های سنجیده اش به دست می گرفت .

تا هفته ی دیگه میام . -ایلیا   
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گذشته رو به خاک سپرد ولی حذف خاطره های تلخ   دفعه ی قبل ! باید 4برگشتش برام مهم نبود ، مثل 

 سخته !

 

* * * * * * * ا * *   

 

نوار چسب رو که توی یک نایلون با احتیاط گذاشته بودم رو به مسئول آزمایشگاه دادم . گفت بعد از 

 اتمام بررسی خبرم می کنه ! 

 سری به دکتر احمدی زدم که باز هم توصیه های قبل رو کرد و از مطب همراه سوگند خارج شدم . 

مامان بریم پارک ؟ -دستم رو گرفت   

 

نه ؟ -  

چرا ؟  -سوگند   

 سوگند تا کلمه نه از دهن من می شنید باید متوجه دلیلش می شد .

آخه مریضی ، نه باید تو گرد و خاک باشی . -لبخند زدم و دستش رو باال دادم   

اها ، باشه !  -سری تکون داد   

 چقدر این باشه شیرین بود !

پس برام بستنی بخر !  -سوگند   

چشم  -  

دادم ، تشکر کرد و گونه ام رو بوسید . بستی رو دستش   

مامان ! -سوگند   

جان  -نگاهش کردم   

   میشه با عمو الیاس بریم یک جای خوب؟ -سوگند 

مثال کجا ؟ هرجا بری بازی کنی ، خطر ناکه ! -  

پس بگو بیاد خونه ما !  -سوگند   

ود . با یاد تخمک ها مخالفت کردم ، خونه ی ما برای سحر و الیاس خطرناک ب  

بریم خونه مامان بزرگ ؟ الیاس هم هست . -  
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بریم ! -چشماش برق زد   

 سوار ماشین شدیم ، به سحر اس دادم ؛ حاضر بشه ، برم دنبالش تا الیاس هم غافل گیر بشه . 

 کنار خونه ترمز زدم ، و با تکی سحر رو هوشیار کردم که رو به روی در خونه ام .

لب نزدیک ما شد و سالم گرمی داد .سوگند برای احترامی که می دونست  بعد از چند دقیقه ، لبخند بر

 چیه و چه فایده داشت ، از روی صندلی جلو بلند شد و عقب نشست .

االن برای اینکه من بشینم ، بلند شد ؟ -سحر متعجب از رفتار سوگند رو به من کرد و گفت   

 

آره عادتشه ! -سری تکون دادم   

ود ، دیگه تکرار اینکه سوگند عجیب بود و متفاوت کافی بود!سحر هنوز هم متعجب ب  

چقدر فهمیده ! -سحر   

مثل باباشه ! -دنده رو جا زدم و دستامو به فرمون فشردم   

چرا عصبی ؟  -سحر   

نمیدونم ! -کالفه گفتم   

به نظرم ایلیا هم کم از تو نداشته ! اونم مجبور بوده ... -سحر   

دخواه ! بهتر بگی خو -پوزخند زدم   

خودخواهی و اجباری ! که باز هم اجبار منشاءش مجبور بودنه !  -سحری سری تکون داد و گفت   

 

نمیدونم شاید ... ایلیا بد نبود تا وقتی که اون شب اون کار رو کرد ! کل زندگی ام بهم ریخت ! بهم  -

تنها منتظر اقدام مامان بودم . کاری نداشتیم ، کل کل نمی کردیم ، تا اینکه عمو ایلیا رو مجبور کرد . 

. از اینکه بر علیه من و خودش مامان از اینکه عمو مدارک بر علیه بابام رو داشته باشه واهمه داشت 

! بعد اقدام کرد و عمو زندان افتاد .  استفاده کنه می ترسید ولی بعد ها فهمید که همه مدارک سوختن  

ولی ایلیا اذیتت نمی کرد . ایلیا بد نیست ! زندگی و ازدواج اجباری خیلی سخته ! -سحر   

ایلیا خودخواه ، مغرور و خشک و سرد !  -رو به روی در خونه زن عمو نگه داشتم و گفتم   

این آدم ها از همه مهربون ترن !  -سحر لبخند زد و گفت   

 

یعنی الیاس بده ؟ -غمگین نگاهش کردم   
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مهربون تره !  نه اشتباه نکن! ولی ایلیا از الیاس هم -سحر   

نمیدونم  -دستی به صورتم کشیدم   

بیشتر فکر کن . -سحر دست روی شونه ام گذاشت و از ماشین خارج شد و گفت   

 آهی کشیدم و به سوگند گفتم بلند شه !

 

 عروسکش رو دستش دادم و به سحر سپردمش تا کمی باهم خو بگیرن ! 

رد . اول می خواست طرف مقابلش رو خوب سوگند نه زود گرم می گرفت و نه سرد برخورد می ک

 بشناشه . 

 کیفم رو برداشتم و همراهشون وارد خونه شدم . 

 سوگند تند وارد اتاق الیاس شد و خبر اومدن سحر رو براش جار زد .

 زن عمو گونه ام رو پرسید . گرم و دوستانه با سحر برخورد کرد . 

 

بال ما اومد . سوگند رو زمین گذاشت و دست سحر رو الیاس هم مثل همیشه با نگاه مهربونش به استق

 فشرد . بعد از صحبت کوتاه با همسر آینده اش به سمت من اومد .

خوبی؟ -رو به روم ایستاد   

مرسی !  -لبخند زدم    

چه خبر !؟ -الیاس   

خبر جدید ، ایلیا میخواد بیاد ! -تای ابرومو باال دادم   

سوگند ؟ برای  -الیاس به سوگند اشاره کرد   

آره  -  

سوگند ، ایلیا رو هم جذب کرد ! -الیاس   

خلق و خویش به ایلیا رفته ! -  

دختر باید سخت باشه ! -الیاس   

نه یکی مثل من ! از خیلی ها شنیدم میگن که اخالقت مایه ی ننگه ! -آهی کشیدم   

ولی چه خوبه که برای خودشون زدن ، درسته ضعیف بودنت باعث این مشکالت شد  -الیاس اخم کرد 

 بقیه دختر ها خودشون رو قوی بسازن .
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از سادگی و دل رحمی خودم پشیمونم الیاس !  -دستی به موهام کشیدم   

نباش ، خیلی ها مثل تو هستن ! مگه همه ی دخترا قوی ان ؟ باید با کسب تجربه از دیگران  -الیاس 

 خودشون رو بسازن !

 

خوبه که سوگند قویه !  -  

یلی ، دیگه بهش فکر نکن .خ -الیاس   

 

 ا * * * * * * * 

 از مطب خارج شدیم ، دارو هاش رو گرفتم . به گفته ی ایلیا هر دو هفته دو بار باید می خورد . 

 سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم . 

میگما ، مامان ؟ -سوگند   

جان ؟ -  

 

؟ دیگه نباید دست به خاک بزنم ؟ و برم پارک -سوگند   

چرا میتونی بری ، ولی بعدش باید خوب خودتو بشوری!  -لبخند زدم   

اها  -سوگند   

 کلید رو توی قفل چرخوندم ، خواستم وارد خونه بشم که مانتوم کشیده شد . 

مامان ؟ -سوگند بود   

بله  -  

اونجا رو ببین ! -سوگند   

ی تعجب کردم . وجودم سرد شد ، حس به مسیری که اشاره می کرد ، نگاه کردم با دیدن ایلیا ، ناگهان

 خوبی بهم دست نداد . 

خیلی آشناس  -سوگند   

 بی تفاوت از کنارش گذشتم و به سمت ایلیا که تنها ایستاده بود و به ما نگاه می کرد، حرکت کردم .

 ایلیا نگاه خیره اش رو به سمت سوگند سوق داد . با نگاهش از سوگند خواست به سمتش بیاد . 
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سالم  -رو به من کرد  ایلیا  

سالم  -  

 نگاه سرد و بی فروغش مثل همیشه بود .

خوبید ! -ایلیا   

مرسی ! -مثل خودش سرد شدم   

 ما احمق و ساده نبودیم ، ما رفتارمون این بود .

 

 سوگند به سمت ایلیا رفت و عمیق نگاهش کرد .

ا به منظره رو به رو خیره شده کتش رو گرفت و به سمت پایین کشید . خشک بودم ، سرد بودم ! تنه

 بودم . 

بله دخترم ! -ایلیا خم شد و گفت   

 دخترم ... سوگند دخترش بود ! ایلیا بد بود ؟ ایلیا عوض شده بود ؟ نه !

یعنی می تونم باهات برم پارک ؟  -سوگند اخم ظریفی کرد   

 لحظه ای تنها لحظه ای با حرف سوگند ، لبخند مهمون لبام شد .

جانم ؟ -عجب به سوگند عرق در فکر نگاه کرد و گفت ایلیا مت  

 

مگه تو بابای من نیستی ؟ -سوگند دوباره کت ایلیا رو کشید و به سمت خودش سوقش داد   

شاید ! -ایلیا نگاه نا مطمئنی بهم کرد و گفت   

وا  -سوگند متحیر گفت   

واال ! -ایلیا ریز خندید   

از دستم کشید . مشغول گشتن چیزی شد و آینه ای خارج کرد  سوگند از ایلیا فاصله گرفت و کیف من رو

 . 

 خواستم قهقه ام رو مهار کنم ، این دختر کی بود دیگه ؟ 

بغلم کن ! -رو به روی ایلیا قرار گرفت   

نه... نباید بغلم کنی ! -ایلیا تا خواست زیر بغلش رو بگیره ، سوگند ترسیده دور شد   
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چیشد ؟ -ایلیا چشماش گرد شد   

 

 یادم افتاد به سوگند به خاطر مریضی اش گفته بودم ، کسی بغلش نکنه ! 

 سوگند غمگین به من نگاه کرد و من رنگ نگاهش رو درک کردم . 

 با چشمام به ایلیا فهموندم قضیه از چه قراره ! 

پس تو بشین !  -سوگند عصبی گفت   

سوگند بریم تو ! -بیشتر موندن تو کوچه جایز نبود   

! 《باشه 》ن داد و باز کلمه ی دلنشینسری تکو  

سوگند جلو افتاد و ایلیا با من هم قدم شد . طرز برخود ما بعد از یک سال فاصله زیادی سرد و خشک 

 بود !

 

قرص میخوره ؟ خیلی محتاطه  -ایلیا   

نه ، از امروز شروع میشه ! سوگند خودش رو مسئول میدونه ! -  

خیلی بزرگ شده !  -ایلیا   

و ندادم ، من تک و تنها عزیز ترین کسم رو بزرگ کردم !جوابش ر  

وارد خونه شدیم ، ایلیا به اصرار سوگند رو به روی آینه قرار گرفت . سوگند شباهت ها و تفاوت های 

 ظاهریشون رو بلند می گفت . 

یا ، جا مامان با سر و صدای سوگند ، ویلچرش رو حرکت داد و از اتاق خارج شد ، با دیدن ناگهانی ایل

 خورد .

 

سالم کی اومدی ؟ -مامان ناخودآگاه اخم کرد و گفت   

سالم مرسی  -ایلیا نزدیک شد و دست مامان رو فشرد ، بی اینکه تغییری تو صورتش ایجاد باشه ، گفت 

 ! یک ساعت هست به اینجا رسیدیم .

چیشده ؟ -به سوگند گیج نگاه کردم . پرسیدم   

چرا یک جوریه ؟  -به ایلیا   

چجور ؟ -ایلیا نگاهش رو از مامان گرفت و به سوگند داد و گفت   

عجیبه ! -سوگند   
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 قهقه ام رو مهار کردم . همونطور که سوگند برای همه عجیب بود . ایلیا هم برای سوگند عجیب بود ! 

مثل تو ! -مامان اخم کمرنگی چاشنی لبخند روی لبش کرد و گفت   

مثل من !  -سوگند متحیر گفت   

آره  -ان مام  

واای  -ایلیا لبخند زد ، بعد از سال ها لبخند روی لبش رو دیدم . به سمت سوگند پا تند کرد، بغلش کرد 

 دختر !

وای بابا ، بذارم زمین ! -سوگند قهقه زد   

 بابا ! من مامان ... سوگند دخترمون !

 ایلیا برای من کی بود ؟

سوگند کشید . سوگند ریز خندید .ایلیا در کمال ناباوری بینی اش رو ، روی بینی   

 مگه می شد ؟ ایلیا بد بود ؟ ایلیا کسی بود که منو نابود کرد! ایلیا سوگند رو بهم داد ! سوگند بد بود ؟ نه !

حاال خوب شدی ؟ -سوگند از بغل ایلیا خارج شد   

تو چطور میتونی !؟ -ایلیا با حالت زاری گفت   

کنه ! ایلیا ی سخت و سرد رو !  اره چطور می تونست روح آدم رو تسخیر  

میخوای اول بری پارک یا کادو هاتو بدم ؟ -ایلیا کمی فکر کرد و گفت   

سوگند بدوو،دارو هات!  -با یاد آوری قرص سوگند تند گفتم   

پارک یک روز دیگه ، من خوب بشم !  -سوگند به سمتم دوید و گفت   

! چقدر تو فهمیده ای -لبخند زدم و دستش رو گرفتم   

یعنی چی ؟ -کرد و گفت   سوگند فکر  

یعنی اینکه همه چی رو میدونی و درک می کنی !  -قرص رو از توی جلدش خارج کردم و گفتم   

اها  -  

بخور ، بد مزه  -قرص رو کوبیدم و تو لیوان ریختم و در آخر با آب مخلوط کردم . به دست سوگند دادم  

 نیست !

باشه  -سوگند   

.  لیوان رو سر کشید  

ببرمت دستشویی ! -  
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خودم می تونم  -سوگند   

باشه برو ، تا بیام بشورمت.  -  

سری تکون داد و به سمت دستشویی رفت . مالفه های دیشب رو برداشتم و تو حموم گذاشتم تا در اسرع 

 وقت بشورم . 

حالش چطوره ؟ -ایلیا   

، با حرفم اطمینان داره که خوب میشه !درد میکشه ، یعنی پاش میسوزه ! ولی دم نمیزنه  -ناراحت گفتم   

دروع نگفتی که ، خوب میشه ! -ایلیا   

آره . -  

مامااان، بیا!  -  

با شنیدن صدای سوگند به سمت دستشویی پا تند کردم . خوب شستمش . به اجبار مشغول آب کشیدن کف 

 دستشویی شدم. 

سالم  -زنگ گوشی ام بلند شد ، با دیدن اسم ملودی لبخند زدم   

سالم خوبی ؟ -ملودی   

مرسی  -  

چه خبر ؟ پایه ای با بچه ها بریم بیرون ! -ملودی   

آره فقط جایی که خاک زیاده نریم  -  

شهربازی ! -ملودی   

خوبه ، راستی ؟ -  

جان ؟ -ملودی   

ایلیا هم اومده ! -  

دروووغ ! -مکث کرد و بعد از هضم حرفم گفت   

بخدا ! -تک خنده ای کردم   

میاد ، نریم ! اگر -ملودی   

سوگند دوستش داره ! -آروم گفتم   

 

اه چطور !؟ -ملودی   
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خوبه هردو شبیه هم هستنا!  -  

باشه ، یک ساعت دیگه آماده باش  -ملودی پوفی کشید   

چشم ، خداحافظ  -  

کی بود ؟ -ایلیا   

ملودی ! -کوتاه گفتم   

چیکارت داشت ! -ایلیا   

شهربازی !می خوایم بریم ،  -به سمت اتاقم رفتم   

منم میام  -ایلیا   

باشه  -  

 سوگند رو صدا زدم تا وارد اتاق بشه .

 بعد از حاضر شدن ، با ماشین ایلیا و به اصرار سوگند به سمت شهربازی رفتیم . 

 مطمئن بودم ملودی با اخم و غرغر هاش کاری میکنه ، خوش نگذره !

و همسرش هست ، نگه داشت . پیاده شدیم . سوگند  کنار ماشینی که به ایلیا اشاره کرده بودم برای ملودی

سالم خاله جون -با دیدن ملودی لبخند زد و گونه اش رو بوسید   

خوبم عزیزم  -ملودی کنار پای سوگند زانو زد   

برعکس شایان   به منم سالم کرد ولی به ایلیا اعتنا نکرد ، ایلیا هم تنها به تکون دادن سرش اکتفا کرد

با ایلیا برخورد کرد و مردونه باهاش دست داد . شوهر ملودی گرم  

 با بعد از احوال پرسی به سمت در ورودی شهربازی قدم برداشتیم . 

حاال نمی یومد ! چی می شد ؟ -ملودی با بازوم زد   

خودمم نمی دونم !  -  

تو چی میدونی ، زهرم شد ! -ملودی اخم کرد   

بهش فکر نکن ، خوش میگذره  -  

انواع بازی ها به وجد اومده بود و مدام با ، بابا بابا گفتن هاش ایلیا رو سر ذوق می  سوگند با دیدن

.  یورد  

 

اه چقدر هم خوشش میاد ! -ملودی   

کیه که از این بچه خوشش نیاد !  -پوزخند زدم   
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بچه ی من ! -ملودی با غرور گفت   

کو بچه ! خبریه ؟ -قهقه ای زدم   

وز زوده!نه بابا ، هن -ملودی اه کشید   

سوگند راضی شد دست از بازی برداره و بیاد خونه .  بعد از کلی اصرار،   

 ا * * * * * * * 

سوگند با وجود ایلیا شاد تر شده بود ، سردی و مهربونی ذاتی ایلیا جذبش کرده بود . خود سوگند نمی 

 فهمید رفتار هاش بی شباهت به ایلیا نیست ! 

لیا سوگند رو بغل گرفته بود و روی اسب سفیدی نشسته بودن ، سوگند به تو پیست اسب سواری بودیم . ای

 وجد اومده بود و مدام جیغ می کشید .

دل آرا توهم بیا ! -ایلیا تک خنده ای کرد   

کجا بشینم اخه ! -اخم کردم   

بیا  -ایلیا کمی جلو خزید و سوگند رو محکم تر گرفت و گفت   

  رفتم . اسب تکون بدی خورد .دست ایلیا رو گرفتم و به سختی باال

وای ! -جیغ کشیدم   

ترسیدی ! -سوگند قهقه ای زد   

خیررر!  -تند گفتم   

معلومه ! -ایلیا لب گزید   

اخم کمرنگی کردم و کمر ایلیا رو چسبیدم . ایلیا به پهلوی اسب زد و اسب سرعتش رو بیشتر کرد . 

بودم . محکم چشمامو بستم . هر لحظه و هر دقیقه منتظر سقوط  

وای بابا خیلی خوبه ! -سوگند داد زد   

 باد می وزید و باعث میشد شالم مدام عقب بره . نمیدونم چرا حالم بد می شد .

ایلیا آروم تر ! -  

باشه  -سری تکون داد   

 اسب رو کنترل کرد تا آروم تر بره . نسیم خوبی بود . 

 از روی اسب پیاده شدیم . 

مرسی خیلی خوب بود ! -و بوسید سوگند گونه ی ایلیا و من ر  

قابلت رو نداشت دخترم !  -ایلیا سوگند رو بغل کرد   
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 دوشا دوش ایلیا به سمت ماشین رفتیم . امروز خوش گذشت !

 

 ا * * * * * * * 

ساله ام نگاه کردم ، روی پای ایلیا مشغول نشون دادن کارنامه اش بود.  12به دختر   

خوای خانم تیزهوش ؟!جایزه چی می -ایلیا لبخند زد   

تو رو   -سوگند ریز خندید و گفت   

سوگند ! -قهقه ای زدم   

جووون!  -کش دار گفت   

زشته ! -لب زدم -  

نخواستم اصال ! -تای ابروش رو باال داد   

تو که همه چی داری ، دیگه چی میخوای !؟ -میوه ای برداشتم   

هیچی ! -سوگند   

ژیال و شوهر و پسرش هم میگیم !-  

آره خوبه  -یا ایل  

شدن کارنامه ی دخترشون چندان مهم نبود ! 20این جشن باید باشکوه برگذار می شد ، هرچند برای بقیه   

سوگند عمیق به ما دو نفر خیره شد . به ما دو نفری که کنارش به خوشی زندگی می کردیم . بی 

بی درگیری ، بی ناراحتی ... عادی مثل همه خانواده ها !  دغدغه،  

لیا با شیرین زبونی های زیاد سوگند یک سال بعدش برای همیشه به ایران برگشت. تمام کار هاش رو ای

به اینجا انتقال داد . سوگند با اصرار زیاد خواست ایلیا با ما زندگی کنه ، به خاطر سوگند دوباره زن و 

   شوهر شدیم . بی هیچ تردیدی!

خاطره ها سپرده شده بود ! ایلیا خیلی وقت بود دست از بازی  نفرت ها از یاد رفته بود ،کدورت ها به یاد

سال حبسش تموم شده  6با دخترا برداشته بود ، از وقتی سوگند به این دنیا چشم گشود .عمو برگشته بود 

بود .ولی رابطه ام باهاش خوب نبود . مامان حتی حاضر نبود نگاهش به نگاه عمو بیوفته ! منم جز نگاه 

ه ام ، چیزی نصیب عمو نمی کردم . سحر و الیاس هم دختر نازی به اسم شایسته به دنیا سرد بی اراد

 آوردن .

به افتخارم جشن بگیرید! -سوگند با افتخار گفت   

حتما  -ایلیا گونه ی سوگند رو بوسید   

مامان بزرگم باشه ها ! -سوگند   
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نباشه ، من نیستم ! -  

ه ی جدید رفتیم و زندگی با ایلیا رو همراه با سوگند ،شروع به خاطر اینکه مامان معذب نباشه به خون

کردیم . زندگی خوش شد . به خوشی هم بقیه سال ها می گذره ، خدایا همه اش با خودت بود ... بقیه اش 

 هم خوب بساز !

 

 زندگی زیباست ...

 و هر روزش آغازی دوباره ،برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته!

...به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ...و با اندکی زبری به زبری حاشیه  زندگی زیباست

های برگ گل ُرز...اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی،با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش ...بی 

 سایه، بی غم...

..و هرچه میخواهیم به با اندکی پستی و بلندی ...کسی چه می داند ؟همیشه آنگونه که میخواهیم نیست .

 دست نمی آید .

مشکل همیشه هست،نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد،باید دید و نگرش عوض شود.نگاه 

کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را برایمان به ارمغان می آورد.این 

می...راهیست برای غلبه بر مشکالت و نهایت پیروزی و شادکا  

 و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم .آری اینگونه است رسیدن به اوج...

 

 باید بخواهیم

 

 نهراسیم

 

 بتوانیم

 

 ببینیم

 

 تالش کنیم

 

 فردا را بخواهیم
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 از گذشته به جز تجربیاتش مابقی را دور ریزیم...

 آری،زندگی با همه سختی ها و مشکالتش باز هم زیباست،رنگارنگ و شیرین!

 

ایان پ  

1395/6/20 

11:45 am. 

صحبت کوتاه در مورد شخصیت دل آرا : اکثریت ،خواهان یک شخصیت قوی از دختر هستند ! ولی در 

 واقعیت و در جامعه همه ی زنان و دختران قوی نیستند . همه سخت نیستند !

 همه ان طور که شما میخواهید شجاع نیستند .

و پسران را به تصویر بکشیم ، ولی باید بگوییم چرا ؟  درست است ما باید شخصیت قوی از دختران  

 اگر کسی بداند با سادگی و نادانی زندگی اش چگونه رقم می خورد ! مسلما خود را قوی می سازد . 

از شخصیت داستان دلگیر نباشید ، زیرا او ساده بود . ایستاد ولی آن طور که باید موفق نشد . پس سعی 

هستید ، در برابر مشکالت زندگی خود بجنگید ! کمر خم نکنید زیرا زندگی با کنید دخترانی که ساده 

 شخصیت خودت ساخته می شود !

نکته : پایان رمان خوش بود ! اما شما میتونی خودت پایانش رو هم بسازی ! پایانی با طرز فکر خودت 

... 

 تنها اندیشه و خرد بهترین جا و مکان شما را می رساند !

 


