
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 کاش برای هم بودیمرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر رقیه حیدرینویسنده: 

 اجتماعی.عاشقانهژانر: 

 negah طراح جلد:

  /http://forum.negahdl.com/threads/129380رش: منبع نگا

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/129380/


 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 2 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه :

 که مذهبی خونواده یه به رو اون پول خاطر به پدرش میاد دنیا به وقتی که رهاست اسم به دختری مورد در تانداس

 داره هم دوقلو خواهر یه رها این اما.... میفروشه نمیشدند دار بچه

 خودشونه بچه مثال که میکنن سازی صحنه جوری میخرن رو رها وقتی مجد خانواده

 ... و شهمی بزرگ رها و میگذره تا

 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 4 

 به مبرسی اینجا به نمیکردم فکر وقت هیچ گفتم احسان ب رو بله که روزی اومدم می پایین آروم آروم دادگاه های پله از

  بود شده نامحرمم محرمم بودن،امروز باهم خط ته

 رها_

 از االن ونا نبود من مال دیگه اون بود؟نه احسانم میزد صدا اسمم با رو من که بود کی آشنا صدای این افتاد تپش از قلبم

  بود شده تر غریبه برام ایی غریبه هر

 کنه دار روجریحه غرورم باز دادم نمی اجازه نگشتم بر ولی واستادم

 نخواست زمونه خوب ولی باشیم دیگه هم برای میتونستیم ،ما ببخش منو کردم باهات ک کارایی خاطر به رها_

 وچکک ما جداییه تو که مینداخت ای زمانه تقصیر حاال بود زده پس زندگیش از رو من اون میزد روآتش قلبم هایش حرف

 نای به نمیدادم اجازه دیگه نه مغرورم؟ رهای همان من شدهم خار و پست اینقدر حال به تا کی نداره؟از تقصیری ترین

 زدم پوزخند و برگشتم سمتش به میشکستم رو اون باید من اینبار بده ادامه گوییش گزافه

 من زندگی تو جایگاهی تو مثل پستی و زه*ـر هـ ممنونمآدم ازش شده جدایی این باعث زمونه اگه احسان افیهک_

 .... نشد ختم مشترک زندگی به اساس و پایه بی ازدواج این خوشحالم نداشت

 بشم رحم بی خودش مثل نداشت توقع شاید نشست غم به چشماش

 دیگه بکشی راحت نفس یه میتونی ،حاال میشه جدا هم از ما راه بعد ب اینجا از دیگه رها شی خوشبخت امیدوارم_

 رهایی و آزاد اسمت مثل دیگه االن دیگه نیستی زه*ـر هـ مرد یه تحمل به مجبور

 میگفت که وشنیدم آرومش صدای اومدم پایین یکی یکی رو ها پله و کردم او به پشت زدم حرفش به پوزخندی

 ندارم؟ رزشا هم خداحافظی یه قدر حتی _

 دیگست چیز هر از بیشتر زندگیم تو ارزشش که بگم دیروزم های آشنا ای غریبه این به میتونستم کاش
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 نم من..  بود شده تنگ دلم با بازی برای دلش باز غریبه ،این دور خیلی اون از میشدم دور باید کردم تر تند رو هام قدم

 یک برای ،اما آسمون همین مثل کنم ،گریه بزنم زار میخواست دلم ودب کرده فصلی هر از تر پاییزی رو دلم حال بارون

 رو ستنمشک نباید بود منتظرم ماشین تو بابا میموندم محکم باید... رونداشت ارزشش نه روزگارم؟ مَرد نامردترین برای

 .... زدم رشمه پر صورت به لبخندی کردم باز رو ماشین در لبخند با میکردمش این از تر شکسته نباید میدید

 کاظم بابا سالم_

 شد تموم جان بابا سالم_

  رو محل کاظم حاج کمر کردی خم رو پدرم کمر احسان تو به لعنت من به لعنت داشت لرز صداش چقدر

 ونا به تا استغفراهلل....رو کنم تف بیام میزاشتی کاش بودیم همراهت هم ما میزاشتی کاش جان بابا خوبه حالت_

 واستیمیخ اینجوری کنی خودت مال رو دخترم که رفتی و اومدی اینهمه چی برای نمیخواستیش که تو هآخ بگم ناجونمرد

 زدی پسش چرا بودی خوشبختیش به راضی اگه کنی خوشبختش

 تو نم جون تورو بابا شده، محو شده پاک نیست مون زندگی تو دیگه غریبه اون نده ادامه دیگه خدا به رو تو بابا نگو_

 بابا نشکن رو من تو دیگه بار ،ی داشتنم رو کشید قرمز خط که... زندگیش از کرد طرد منو بیشرف اون نگو دیگه

  کنار زد رو ماشین و شد هول بده چقدر حالم دید تا ،بابا میبارید چشمام از که بود اشک سیل

 دش تموم چیز همه دیگه فطرت پس اون برای میکنی بارونی چشماتو چرا نبود الیقت اون بابا نکن گریه جان رها_

 کن فراموشش

 ؟ زندگیم ی اسطوره دستای بود گرفته لرز کی از کشید چشمام روی رو لرزونش دست

 ناراحتیت از همیوفت تپش از کاظمت بابا ضعیف قلب که میدونی بشه اشکی وقت هیچ نباید چشماش بابا کوچولوی پری_

 خندب فقط کاظمت بابا برای رو چشمات بارون این کن قطع

 اونند مثل دنیا مردای تموم میکردم حس که بودم خیال خوش چه و بود مَرد که پدری زدمبرای بهش جونی کم لبخند
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 زود کاش...آدم و عالم از جدایی میخواست خبری بی دلم چرخید کامم به تلخ خیلی که روزگاری این از بودم خسته چقدر

 حاال خدایا... میخواست خبری بی دلم نداشت تمومی خیابون این چرا... مخواب اتاق به ببرم پناه تا میرسیدیم خونه به تر

  از نشده بیزار مَرد این از قلبم چرا...میخوامش هم باز وجودم تموم با دارم دوستش اون، بدون کنم سر چطور

 هرسید اومدم خودم هب ماشین کردن ترمز با.... اون بی چیکارکنم ؟؟؟خدایا رسونده آخر به حقم رودر نامردی که مردی از

 انگار بودیم

  برم باید جایی یه تا من دخترم شو پیاده_

 گفتم بابا به رو و ماشین شیشه از کردم روخم سرم شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

  باش خودت مواظب بابا دارم دوست_

 اومد استقبالم مامان بازکردم آروم یخیل رو خونه در و گذشتم حیاط از کردم روباز خونه در آوردم در کیفم از رو کلید

  گفت و بوسید صورتمو

  پس کو کاظم حاج سالم _

  اینکه مثل داشت کار جایی مامان نمیدونم_

 میکنم صدات کن استراحت یکم برو عزیزم کردم درست فسنجون برات ناهار_

 بخوابم میرم خستم خیلی ندارم میل مامان مرسی_

  شد غمگین اش چهره

 بشی بیدار هم تو تا خوریم می دیر یکم گذاشتم داری دوست تو چون عزیزم اما_

 نای به میخواست ک بود ساده چه نیاورد روم به که بود خوب چقدر اوردم براش رو خستگیم که داشت گناهی چه مامان

 بود زندگیم همه که رو کسی کنم فراموش زودی
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 کردم بغلش و اومدم کنارش

 شم داربی زود میکنم سعی مامان باشه_

 به آرامش کردم باز که رو اتاق در داشت قرار باال طبقه تو من اتاق ها پله سمت به کردم کج را راهم بوسیدمو صورتش از

 اطراتمخ دفتر بالش زیر از و رفتم تختم سمت به میکرد روخوب حالم عجیب اتاقم بنفش سفید رنگ شد سرازیر وجودم

 نوشتن به کردم شروع و برداشتم را

 زجر شدن زده پس چقدر... بده حالم خیلی خدایا...  احسان و من جدایی روز... من روز بدترین.... ماهه دی یک امروز

 اشه هرزگی رو خیانتاش نیاوردم بروش حتی ساختم چیزش همه با که من کرد کارو این باهام احسان نمیشه باورم اوره

  شد؟ من از دلزدگیش باعث چی میدونستم کاش... رو

  میگفت رو ایرادم قطف کاش

 بد ینهمها ماه سه این توی چرا کردی تغییر اینهمه که شد باعث چی احسانم میگفتم بهت شده که هم بار یک برای کاش

 واسم شدی غریبه اینهمه چرا.... اومد عشقمون سر به چی اومد سرت به چی بود عروسیمون دیگه ماه نامرد اخه...شدی

 چرا؟؟؟؟

 چرا رو ودمخ نمیکردم خالی چرا میکرد خفم داشت بغض اومد نمی باال نفسم نداشتم نوشتن قتطا دیگه بستم و دفتر

 ام گریه دایص شکست بغضم.... نمیتونستم نبودم کردن فراموش آدم من نه نمیرسیدم بودن پوچ به چرا نمیشدم خالی

  میکردم صدا رو احسان و میزدم جیغ بود برداشته رو اتاق

 اااچرااااا نامرد چرا_

 نکن گریه مادر جان نکن گریه رهام چیشده_ زد صورتش به محکم حالم دیدن با شد اتاقم وارد سراسیمه مامان

  بردم پناه آغوشش به و سمتش دویدم

  کن ارومم مامان زده پس منو عوضی اون میگیرم آتیش دارم نیستم قوی من مامان_
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 بود شده اشکی من مثل هم مامان چشمای حاال

 واگذارش که ،من بباره اینهمه براش چشمات که داره رو ارزشش عوضی اون آخه نکن گریه مادر جان نکن گریه رهام

  میده پس رو اشکات تقاص اون خدا به کردم

 مامان میمیرم دیگه دیگه موقع اون کنید طرد رو من هم شما ک روزی از میترسم مامان_

 نتطرتیمم بیا بشور رو صورتت و دست پایین میرم من نکن گریه دیگه کنیمنمی کارو این وقت هیچ ما دخترمونی تو_

 تهفرش این ای ساده چقدر آخه من ،مادر کنم نگاه نازنینش چهره به اومد می شرمم چقدر که آخ رفت و بوسید رو م گونه

 وزیر از رسممیت....عاشقانه ،آنهم داده باد بر رو هاش دخترانگی غریبه همون تودستای دخترم میگی بهش که عذابی ی

 باشمتون نداشته دیگه و بشه برمال رازم که

 از گذشتن با ولی قانونی وهم بود شرعی هم که گناهی»  کنه خاموش رو ـناه گـ داغ تب این سرد آب حمام یه شاید

 ... دلم باختی بد چه که آخ «ها سنت از ها حریم

 وت میکردم تموم کاش ، ایستاد ای لحظه برای قلبم ردس آب با بدنم تماس از شدم داخلش و کردم سرد آب از پر رو وان

 ....کاش افتاد،ای نمی تپش به قلبم دیگه ،کاش کوتاه ی لحظه همین

 میرفتم حال از میموندم حمام تو دیگه کمی اگر شک بی بود روگرفته بدنم تمام لرز

 شلوارک تاپ پوشیدم و برداشتم رو سفید زیر لباس ست یک رفتم هام لباس سمت به پیچیدم بدنم روی بر رو ام حوله

 ...هه تابستونی لباس این با سرد آب حمام سرد فصل این تو نه؟ بودم دیوونه شک بی کردم تنم هم رو سفیدم

 اب کوچیک دماغ سبز رنگ به وحشی درشت چشمان کمانی ابروهای زدم زل خودم ب دقیق ایستادم آرایشم میز جلوی

 ونا از چی پس... بود خوب که هیکلم و نگه،قد من روبه این اول خورد بر تو کسی بود ،محال بودم زیبا... صورتی لبای

  میدونستم داشتم؟؟؟کاش کم فاحشه دخترای
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 سخن آروم حد این تا چرا اومد می هاشون زمزمه صدای بود اومده اینکه مثل بابا رفتم پایین و اومدم بیرون اتاقم از

 میشد واضح کم کم اشونصد رفتم آشپزخانه سمت به... میگفتند

 ضار وصلت این به نباید ،ما هست هنوزم... بود بچه اون... ماست تقصیر افتاده رها برای که اتفاقایی این همه سارا_

 هضمه غیر و بزرگ براش زیادی اتفاق شه،این ساله نوزده فقط اون حقش در کردیم ـناه گـ ما.... میدادیم

 کاظم؟ حاج شد چی کنیم؟پس دفن دیروزهامون های خاطره همون تو رو امروز نبود قرار مگه بود من از صحبت که باز آه

 بشه من حضور متوجه تا آمد بابا به ابرویی و چشم بادیدنم مامان شدم آشپزخونه داخل

 :گفت و زد صورتش به وبعد

 عوض برو نکردی خشک معمول طبق که هم رو موهات میخوریا سرما جان مادر پوشیدی لباسهاییه چه این جان رها وا_

 رو ها لباس این کن

 نهبز سرم به خواب س*ـو هــ ممکنه باال برم اگه گشنمه حسابی هم االن ، گرمه که هم خونمون خوبه حالم مامان نه _

 :گفت مامان به رو و زد لبخندی حرفم به بابا

 بخوره شو غذا بیاد بزار داری چیکارش خانوم _

 :  گفت و کرد من به رو وبعد

 بشین خودم پیش بیا جان بابا بیا_

 از گذشتن با ولی قانونی وهم بود شرعی هم که گناهی»  کنه خاموش رو ـناه گـ داغ تب این سرد آب حمام یه شاید

 ... دلم باختی بد چه که آخ «ها سنت از ها حریم

 وت میکردم تموم کاش ، ایستاد ای لحظه برای قلبم سرد آب با بدنم تماس از شدم داخلش و کردم سرد آب از پر رو وان

 ....کاش افتاد،ای نمی تپش به قلبم دیگه ،کاش کوتاه ی لحظه همین
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 میرفتم حال از میموندم حمام تو دیگه کمی اگر شک بی بود روگرفته بدنم تمام لرز

 شلوارک پات پوشیدم و برداشتم رو سفید زیر لباس ست یک رفتم هام لباس سمت به پیچیدم بدنم روی بر رو ام حوله

 ...هه تابستونی لباس این با سرد آب حمام سرد فصل این تو نه؟ بودم دیوونه شک بی کردم تنم هم رو سفیدم

 اب کوچیک دماغ سبز رنگ به وحشی درشت چشمان کمانی ابروهای زدم زل خودم ب دقیق ایستادم آرایشم میز جلوی

 ونا از چی پس... بود خوب که هیکلم و نگه،قد من روبه این لاو خورد بر تو کسی بود ،محال بودم زیبا... صورتی لبای

  میدونستم داشتم؟؟؟کاش کم فاحشه دخترای

 سخن آروم حد این تا چرا اومد می هاشون زمزمه صدای بود اومده اینکه مثل بابا رفتم پایین و اومدم بیرون اتاقم از

 میشد واضح کم کم صداشون رفتم آشپزخانه سمت به... میگفتند

 ضار وصلت این به نباید ،ما هست هنوزم... بود بچه اون... ماست تقصیر افتاده رها برای که اتفاقایی این همه سارا_

 هضمه غیر و بزرگ براش زیادی اتفاق شه،این ساله نوزده فقط اون حقش در کردیم ـناه گـ ما.... میدادیم

 کاظم؟ حاج شد چی کنیم؟پس دفن دیروزهامون های خاطره نهمو تو رو امروز نبود قرار مگه بود من از صحبت که باز آه

 بشه من حضور متوجه تا آمد بابا به ابرویی و چشم بادیدنم مامان شدم آشپزخونه داخل

 :گفت و زد صورتش به وبعد

 عوض برو نکردی خشک معمول طبق که هم رو موهات میخوریا سرما جان مادر پوشیدی لباسهاییه چه این جان رها وا_

 رو ها لباس این کن

 نهبز سرم به خواب س*ـو هــ ممکنه باال برم اگه گشنمه حسابی هم االن ، گرمه که هم خونمون خوبه حالم مامان نه _

 :گفت مامان به رو و زد لبخندی حرفم به بابا

 بخوره شو غذا بیاد بزار داری چیکارش خانوم _

 :  گفت و کرد من به رو وبعد
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 بشین خودم پیش بیا جان بابا بیا_

 ...دیگه بود من دل خاطر به ها کار این نیوفتاده، اتفاقی که میکردند تظاهر خوب چه

 انسان؟ اندیا فرشته اینا خدایا اونها، با بودم بد چقدر نداشتم رو دلشون هوای من چرا پس

 هم اونا دل خاطر هب باید هم من کشیدم زیاد برنج اما نداشتم اشتهایی اینکه با نشستم کنارش و رفتم بابا پیش لبخند با

 ... میکردم تظاهر شده که

***** 

 فروشی نیشیری یک جلوی کاظم بابا برگشت راه تو قشنگ سنتی رستوران یک در بودیم کاظم بابا مهمان رو امشب شام

 گفت ما به رو داشت نگه

 برمیگردم االن_

 یا اشهب مامان تولد نکنه بود چندم امروز من ایخد وای چی؟ برای کیک مگه؟ بود مناسبت....برگشت تولد کیک یک وبا

 چون خبره چه امروز میدونست اینکه مثل هم مامان... ماهه دی یکم امروز کردم فراموش زود چه... نه اما...کاظم بابا

 ...داشت لب به لبخند هم او شد ماشین سوار وقتی...اومد نمی یادم چیزی چرا پرت هواس من پس میزد لبخند

 نمیدونم؟ من که خبری ظمکا بابا_

  میکرد رو زیرو رو دل که خندها همون از خندید

 ...بخنده فقط بابا عروسک میخوام امروز...نفره سه خانوادگیه جشن ،یه بابا نگرفتیم جشن وقته خیلی_

 اند داشتنی دوست چقدر هات فرشته این خدایا

 بخنده عروسکم منتظرم _

  زدم داشتنشون برای واقعی لبخند یه
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 چی همه خاطر به مرسی بابا دارم دوستون_

***** 

 ودب حیف نه اما...بستم رو چشمامم و کشیدم دراز تخت روی... بخوابم میخواد فقط دلم االن شدم خسته چقدر که آخ

 نوشتن به کردم شروع و برداشتم بالش زیر از را دفترم..دفترم در نکنم ثبت رو امشبم

***** 

 گرفته ککی برام کاظم بابا گرفتیم جشن زندگیم و شناسنامم از اسمت شدن پاک خاطر به ور امروز احسان میشه باورت

 قایآ خداحافظ.... زندگیم فرشته دو این دل خاطر به ،فقط کنم فراموشت کنم سعی میخوام نداشتی لیاقت تو... بود

 راد احسان

 روکه مامچش...نبود ها راحتی این به احسان دنکر فراموش داشتم رو پیش سختی ،راه گذاشتم بالش زیر و بستم را دفتر

 برد خوابم گذاشتم هم روی

**** 

 گذشته زمان

  قبل دوسال

 این با گرفت ام ،خنده انداختم خودم به اینه تو نگاهی...نمیده راهم سرکالس دیگه رحیمی ،آقا کردم دیر هم باز وای

 بودم شده ترسناک چقدر کرده پف های چشم

 کردم طی از میان در یکی هارو پله سریع شدم خارج اتاق از و روبرداشتم ام کوله

 کاظم بابا....کاظم بابا.... کاظم بابا_

 سرت روی رو صدات چرا ،عزیزم رها_... گرفت اش خنده ام چهره دیدن با اومد بیرون آشپزخونه از سراسیمه مامان

 انداختی
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 نرفته که کاظم بابا نکردی؟ بیدارم چرا شد دیرم باز مامان وای_

 برو عدب بخور رو صبحونت بیا خونست هنوز هم کاظم ،حاج میشدی بیدار مگه نشستم سرت باال ساعت نیم جان رها وا_

 برم باید دیره خیلی مامان نه_

 اومد بیرون آشپزخونه از ما صدای با کاظم بابا

  بخیر صبحت بابا عزیز سالم_

 بخیر صبح سالم شرمنده وای_

 بیا زود و بخور لقمه یه کنم روشن رو شینما پایین میرم من تا_

 میشه دیر خیلی کاظم بابا نه_

 شدیم ماشین سوار رفتم پایین کاظم بابا همراه به

*** 

 گذروندم یکی دوتا را ها پله کردم روطی مدرسه حیاط دویدن با و کردم روباز ماشین در رسیدم بالخره خداروشکر آه

 شدم داخل.و زدم در گفتم اللهی بسم ایستادم لحظه یه در پشت بود اول طبقه تو ،کالسمون

 بود؟ نیومده رحیمی آقای میدیم درست وای

  دادم بیرون صدا با رو ،نفسم نشستم و رفتم صندلی سمت به خوشحالی با ایمیخواستم، دیگه چیز کاش

 نمیداد راهت کالسش تو ترم آخر تا دیگه نیومدی هنوز میدید و بود کالس االن آره؟اگه خوشحالی _

  خنده زیر زد پقی و

 نیومده دیدی و کردی باز درو وقتی بود شده بامزه خیلی چهرت رها وای_
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 گفتم و زدم بهش کناریم،لبخندی دوست بود مریم

 هشت خاطر ،به افزارش سخت درس خاطر به رحیمی خاطر به هم فقط بیزارم ها چهارشنبه از مریم میشه باورت _

 کنم تحملش باید که ساعتی

  گردیم بر خانه به میتوانیم ما و آمد نخواهد کالس به امروز رحیمی آقای گفت و شد کالسمان وارد مدیر حین همان رد

 شدم خارج کالس از ها بچه همراه به خوشحالی با و برداشتم را ام کوله

 «داشتم روزگاری چه بخیر یادش آه»

  بودم عاشقش من و بود کامپیوتر درسیم رشته

**** 

  شدم خونه وارد و گذشتم حیاط از کردم روباز حیاط در کلید با

 میگرده بر داره و کند دل سفر از بالخره مسافرتون پس روشن چشمتون_

 میشم مزاحم حتما باشه_

 خدافظ_

 ؟ داشتیم مسافری مگر میکرد، صحبت کی با مامان صبحی اول

 بود شده اومدنشخوشحال از مامانم که بود کی اون

 میخواست شیطنت بود،دلم نشده حضورم متوجه اصال بود توفکر ،انگار بود دستش تو گوشی هنوز بود من به مامان پشت

 زدم صداش بلند صدای با

 مامااااااان_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 15 

  زمین افتاد دستش یکی اون از وگوشی گذاشت قلبش روی رو دستش و کشید بلندی هین

  برگشت من سمت

 واستاد قلبم دختر شی بزرگ نمیخوای تو_

 زدم شیطنت از لبخندی و کردم ریز را چشمام

  نمیشناسمش من ک کیه برگشتیمون مسافر مامان_

 گفت و کشید نفسی بود شک تو هنوزم که مامان

  احسان_

  احسان؟_

  برمیگرده آمریکا از داره و شده تموم درسش فروغت عمه پسر عزیزم دیگه آره_

 یهویی اینهمه چرا پس_

 گفته بهش زده زنگ موندنی پروازش به روز یه کنه خوشحال رو عمه خواسته مثال_

 پرسید و کرد من به رو باشه شده من جمع حواسش تازه که انگاری

 باشی مدرسه نباید مگه میکنی چیکار خونه االن تو ببینم اصال_

 ندارم رو ها چهارشنبه کالس به حضور حق ترم آخر تا کردنم دیر خاطر به اما چرا_

  بخونی رمان صبح تا بشینی بوریمج مگه دیگه خودته تقصیر_

 همین بود نیومده معلمم فقط کردم شوخی مامان اوه_

 بدی دق رو من باید دیگه بگو و همین خوب_
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 رفتم باال سمت به و نشاندم اش گونه به ی زدمبوسه کوتاهی لبخند

 شدند قدیمی لباسات همه پوشیدن برای نداری جدیدی چیز خرید بریم شو آماده عصری_

 نیست خوب زیادش چیزی هر بابا حاج قول به ، هاستا عمه با برخاست و نشست ی نتیجه کارات این من مادر_

 :گفت من به رو بود شده حرصی حرفم با که مامان

 ببری هات عمه جلوی ابرومو کارات این با میتونی ببین_

 رفت و گرفت رو ازم خانه آشپزخانه سمت به قهر حالت به و

 خاطر به را اش چهره کردم سعی...اومد می داشت احسان... کشیدم دراز دمر صورت به تختم روی و مکرد باز رو اتاق در

  داشت هام خاطره ضمیر تو گنگی ی چهره... بیاورم

 کارم این به چقدر ، آمد می در ام گریه که میکشد رو من های لپ انقدر اومد می ما ی خونه به وقت هر که میاد یادم

 نسبدج و مهربان پسرک اون برای فردا تا میکشید پر ،دلم آورد می در دلم از پاستیل بسته یه با آخر در و میخندید

 شود تمام هرروز از تر زود امروزم هام،کاش کودکی

**** 

 یمزیبای و بدرخشم فردا مهمونی تو میخواست دلم هم خودم چرا دروغ برویم، خرید به باهم تا شدم آماده مامان اصرار به

 ... ؟ بودم شده پرداز رویا امروز چرا... کنم دلبری بود قرار مگه میگفتم؟ چی....هرکسی از ببرد دل تر امتم هرچه

**** 

 مطمئنم میدرخشم فردا پوشیده شیری لباس این با... میخواست دلم که روخریدم هایی همون بالخره

  تعطیل پردازی خیال بخوابم باید دیگه

**** 
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 ؟نشدی آماده هنوز جان رها_

  بپوشم رو هام لباس بزار امادم مامان چرا_

 نمی مدل.... بودم روخواسته این خودم ، زیبا و ساده همیشه مثل... اومد لبهام به لبخند انداختم خودم به که آخری نگاه با

 رژ و ریمل یک به فقط کنم فریبنده غلیظ آرایش با را ام چهره و بدم بها این از بیش هام پردازی خیال به خواست

 .... کردم بسنده کمرنگ صورتی

 رفتم پایین به و برداشتم هم رو کیفم...گذاشتم سرم روی هم رو سفید شال و کردم روتنم سفیدم مانتوی

 بوسید رو صورتم و جلواومد سریع دیدنم با مامان

  عزیزم شدی خوشگل چه ماشاال_

  بپوشم سفید کردی نمی اصرار کاش مامان _

 شدی عروسک ماشاال بکن تخود به نگاه یه چرا_

  رفت خانه آشپزخونه سمت به و

 بریم بعد برات کنم دود اسپند یه بزار نمیشه اینجوری جان رها نه_

 دیگه بود مادر زدم کارهاش به لبخندی

**** 

 ....بقیه منتظر و بود شده حاضر فرودگاه تو که بودیم نفر اولین

 فامیل با سارا عمه و فروغ عمه خانواده ما از بعد ربع یک... اند جمع اینجا االن هم کردم فکر بود کرده عجله انقدر مامان

 اومدند«فروغ عمه شوهر» صادق آقا های

 ؟ بودند فضایی آدم مگه بودند آورده در شمایل و شکل این به رو خودشون چرا صادق آقا برادر دختران
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 و ساده دبو من مثل داشتم رودوست سارا عمه خترد شقایق فقط ها دختر بین کردیم پرسی احوال و رفتیم سمتشون به

 بود ایستاده طاها همسرش کنار و آالیش بی

  شد جمع اون سمت به همه حواس فروغ عمه صدای با

 شده قشنگ چقدر برم باباش و قد قربون اومد بالخره_

  زدن صدا و دادن تکان دست به کرد شروع و

 جان ،احسان احسانم_

 ... کردم بود دویده عمه که سمتی اون به نگاهی او سمت دویدن و نکرد گریه به کرد شروع و

 بود یدهپوش شلوار همراه به مشکی جذب شرت تی یک که جذاب خیلی و گون گندم صورتی با عضالنی و بلند قد پسری

 ...من چشمای بود،همرنگ من چشمای همرنگ چشماش خدایا ،وای چشماش...

 ببازم؟ یا ببرم دل بود قرار

 عمه نهشو روی رو دستش صادق آقا کنیم احوالی و حال مون برگشته سفر از مسافر این از هم ما تا رفتیم تشونسم به

 :گفت و گذاشت فروغ

 شدها تنگ پسرمون برا دلم منم کنار بیا خانوم_

 تو رو پدرش اینبار و بوسید و کرد باز کمرش دور از رو عمه دستای صادق آقا دیدن با احسان ، بود کن ول عمه امامگه

  گفت و گرفت آغوش

 بابا بودم دلتنگتون خیلی_

  خودت واسه کرده مردی رو تو سال ده این... شدی پسرم،بزرگ بودم دلتنگت منم_

 بابا شمام مدیون رو همش_
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 ...کرد صداشون و رفت سمتشون به کاظم بابا

  کنیم زیارتش هم ما کنار بیا که بدتری فروغ از تو جان صادق_

 ... گویی خوشامد برای رفتند جلو یکی یکی همه و... شدند جدا هم از پسر و پدر بابا رفح این با

 بی چقدر ،وای گفتند اومد خوش و دادن دست احسان با ادا و ناز کلی با و رفتن احسان پیش عشوه با هم فریبا و فرزانه

 و من به کرد رو کردم نگاه مامان به بتعج با... میکردن تعریف احسان قافیه و تیپ از پدراشون پیش بودن،که حیا

  گفت یواشکی

 کن احوال و حال باهاش توهم عزیزم جلو ،برو نیستند خانوم تو مثل که همه_

 یخ تامدس... میزد گپ فریبا و فرزانه با و نبود من به حواسش اصال اون ،وای میرفت احسان پیش که بودم من نفر آخرین

 قیعمی نفس کن کمکم خدایاخودت دادم دست از رو نفسم به اعتماد تموم خدا وای... میزد نبض صورتم و بود شده یخ

 :زدم صداش و کشیدم

 احسان آقا_

 داد سالم لبخند با داد باال رو آبروش تای یک و نشنیدم که گفت چیزی لب زیر برگشت من به رو

 کرد غافلگیرم هم باز ، بود گیر نفس و زیبا چقدر من خدای وای

 شدی بزرگ قدرچ خودتی رها_

 گفتم و شدم مسلط خودم ،به بود مردونه چقدر صداش تن

  رها خودمم بله احسان آقا سالم_

 

 کنم دلبری ودب من نوبت ،االن کنه چندان دو رو زیباییم گونم چال که زدم لبخندی باشه برگشته نفسم به اعتماد که انگار
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 باشه تونرو جلو ساله شیش کوچولوی دختر یه داشتید انتظار نکنه_

 گفت و موهاش تو کرد رو دستش و خنده زیر زد حرفم با

 باشه روم به رو االن ساله شیش دختر همون داشتم انتظار بخوای راستشو آره_

 انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندی

  میگم تبریک رو خانوادتون و وطن به برگشتون حال هر به_

 برگشتم مامان پیش گرفتم فاصله ازش و

  گفت برداشت رو احسان های چمدون صادق آقا... نما غرب پسره گرفت گرم فریبا و فرزانه با دوباره من شتبرگ با

 ...جان احسان توان منتظر همه... خونه برای بمونه حرفا ی بقیه بسه_

**** 

 و کرد ونیقرب پاش جلو گوسفند تا پنج احسان برگشت خاطر به صادق آقا شدیم پیاده و داشتیم نگه فروغ عمه در جلوی

 سمت به مشدی خونشون وارد اینکه بعد...کنه پخش نشین فقیر های محل تو ببره تا عبداهلل اسم به اقایی یه به سپرد

 رنگ به شتدا پاپیون یه کمرش پشت که گیپور ی پوشیده عروسکی لباس یه... کنم عوض رو لباسم تا رفتم مهمان اتاق

 رو شالم کمی و کردم تمدید رو رژم و رفتم آینه جلوی بود قشنگ خیلی سادگی نعی در سفید شلواری جوراب یه با شیری

 رمس و کشیدم خجالت نگاهش از شد ماتم لحظه یه دیدنم با داخل، اومد احسان و شد باز در دفعه یه که.... کشیدم جلو

 تای هی دوباره... در چارچوب روی گذاشت رو دستش که بیام بیرون اتاق از خواستم ببخشیدی یه با و پایین انداختم رو

 که شهمی جذاب چقدر اینطوری دونست می یعنی خدا وای... رفت باال قلبم ضربان دوباره اینکارش با... بابا داد رو ابروش

 ...میکرد کارو این

 میکردی چیکار من اتاق تو_
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 کرهایف ببینه هم پیش اینجا روما یکی کنار برید احسان آقا گرفتید مجرم مگه کنم، عوض لباس بودم اومده فقط من_

 میکنه اشتباه

  ازت پرسیدم سوال یه فقط من شدی سرخ اینهمه چرا حاال خوب_

 انومخ یه پیش که... رفتم مامان سمت به و شدم رد کنارش از و گفتم ببخشیدی یه بهش دوباره کرد باز برام رو راه و

 گفت خانومه به رو و زد لبخندی دیدنم با مامان...ادمد سالم بهشون ادب رسم به... بود نشسته مذهبی و پوش خوش

 رها من دختر اینم جان مهشید_

 گفت زدو برق چشماش دیدنم با خانوم مهشید

 خانومی چه ماشاال هزار ماشاال «الخالقین احسن اهلل فتبارک» _

  گفت و کرد مادر به رو و

 ...داری خوشگلی و خانومی این به دختر نگفتی جان سارا_

  خانوم مهشید لطفته نظر_

**** 

  گفت و آورد رو هاش چمدان احسان ماندند ها خودمانی و بودند رفته غریبه های مهمان و بود شب دوازده ساعت

 گفتند و رفتند احسان پیش سریع خیلی فریبا و فرزانه ، جلو بیاد میخواد سوغاتی هرکی هاست سوغاتی وقت االن خوب_

 ما واسه اول جونم احسان _

 اآق برای..... دخترا برای بعد ترا بزرگ کادوی اول نه گفت حیا،احسان و شرم بی و باز سبک چقدر خورد بهم حالم اَه هاَ

 کاظم اباب برای...مشکی شیک خیلی مجلسی پیرهن یه فروغ عمه برای و بود آورده ای سورمه قشنگ خیلی کت یه صادق
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 مجلسی پیرهن هم هاش زنعمو دوتا و سارا عمه و مامان برای....بود آورده رسمی ای قهوه پیرهن یه ،هرکدام عموهاش و

 بود آورده

  اوناست های کادو وقت که جلو بیان فرزانه و مهشید حاال خوب_

 ... نشستند احسان پیش رفتن کنان جیغ جیغ بازی جلف کلی با

  بود نیاورده هیچی من برای نامرد

 طفق نموند یادم اصال بود سخت خیلی ولی گفت هم و عطر اسم داد کیشوی هرکدومشون به اورد در چمدون از عطر دوتا

 بود نگرو خیلی کنم فکر باشه هرچی...کنه پیدا رو فریبا و فرزانه سفارش تا کرده رو زیرو رو اونجا کلی میگفت همش

 حالشون به خوش

 رها_

 : گرفت سمتم به و آورد در قشنگ ی جعبه یه چمدون یکی اون از احسان کردم بلند رو سرم

 نمیخوای سوغاتی تو_

 بود نرفته یادش منو پس انداخت گل سریع هام گونه

 نبودم زحمتتون به راضی احسان آقا نکنه درد دستتون_

 : گفت من به رو

  نیومد ذهنم به این جز به چیزی بگیرم چی تو برا کردم فکر هرچی راستش_

 گفتند آشکاری حسادت با فریبا و فرزانه

 تره سفارشی همه از تو واسه اینکه آورده؟مثل چی تو واسه ببینیم کنی باز یخواینم جون رها_
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 بانیتعص از دیدم داخلش که چیزی با اما برداشتم رو جعبه در ذوق با آورده چی برام ببینم داشتم دوست خیلی هم خودم

  خنده زیر زد پقی جعبه خلدا پاستیل و عروسک دیدن با کنارم اومد سریع بود شده کنجکاو که ،فرزانه شدم سرخ

 ... کوچولو آخی_

 گفت و احسان به کرد رو و

 میگرفتی کادو داشتی بچه واسه مگه احسان_

  خنده زیر زد دوباره و

  گفتم بهش اما بودم عصبی خیلی اینکه با

 قشنگه خیلی ممنون_

  احسان سرت تو خاک_

 کرد پرت احسان سمت را کوسن و میگفت را این که بود شقایق

 دینیاور هیچی برام تو ولی... اونجوریه اینجوریه احسان دادم طاها به رو ت پز کلی دیوونه نیاوردی هیچی چرا من برای_

 خندیدند شقایق بحرف همه......خوردی من حساب به گی بچه تو که خوراکیایی اون ی همه بشه کوفتت

 

 توعه مال اینم بیا تو دست از کشه می چی ،شوهرت چمدونه این توی تو واسه میزنی چرا_

 کوتاه امند کت یک کرد باز و گرفت رو کادو سریع بود کرده ذوق خیلی که شقایق ، گرفت سمتش به پیچی کادو بسته و

 .... بود محشر سفید رنگ به ناز خیلی

 رفتگمی دامن کت یا عطر یه منم برای اگه میشد چی ،مثال شد حسودیم فریبا و فرزانه و شقایق به لحظه یه دلم تو

**** 
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 حال زمان

 ست آماده صبحونه عزیزم پاشو مامان رهای_

  گفتم و کردم باز نیم رو چشمم یه زور با

 میاد خوابم هنوز میخورم شدم بلند وقت هر_

 بخوره صبحونه دخترش با ،میخواد کارخونه میره داره بابات حاج تنبل پاشو_

 بیا زود رفتم من_

 رفت بیرون اتاق از حرف این گفتن بعد

 خودم تیوق رفتم آینه جلوی شدم بلند جام از حالی بی با صبحه، ده دیدم کردم ساعت به نگاه یه بود پریده خوابم دیگه

 ... اومد یادم به دوباره چیز همه دیدم روح بی صورت اون با اینه رو

 ...تلخ حقیقت یه داشت حقیقت دیروز کل و نبود خواب پس آه

  بود؟ ،رسیده بود نرسیده آخر به که دنیا بابا حاج قول به کردم نشونه رو موهام برداشتم رو شونه

 رفتم آشپزخونه سمت به و کردم طی آروم خیلی هارو پله و اومدم بیرون اتاقم از

 سالم_

  زد روم به لبخندی دیدنم با بابا حاج

 بخیر صبحت جان بابا سالم_

 بابا حاج بخیر هم شما صبح_

 ستمنش صندلی رو کنارش و رفتم
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***** 

 زدن رو خونه زنگ بره،که که شد بلند بابا حاج صبحونه خوردن از بعد

  مامان؟ هستی کسی منتظر_

 کیه ببینم برم بزار واال نه_

 شد سرخ دفعه یه مامان ی چهره که گفت چی طرف نمیدونم برداشت رو آیفون و رفت

 پایین میام االن بعله_

  گفت بابا حاج به و سرجاش گذاشت و آیفون

 کنی باز و در بری میشه کاظم_

 خانوم بود کی_

  گفت شمرده شمرده و گرفت زبون لکنت لحظه یه

 احسان... بگم....چی راستش _

 ببینه یمونوبدبخت ،اومده آورده سرم بالیی چه ببینه اومده میکرد چیکار اینجا اون رفت، باال قلبم تپش اسمش شنیدن با

 میکنه چیکار ،اینجا میخواد چی_

 گفت اینو که بود بابا حاج

 ...نیومده که خودش_

  گفت و کشید عمیق نفس یه

 فرستاده پس رو رها جهاز_
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 زد رو آیفون و رفت حرفی هیچ بدون بابا

 فتمر باال ها پله از ،سریع بابا و مامان پیش نه ،ولی کنم گریه میخواست دلم بود بد چقدر ،حالم رفت بیرون خونه از و

 ....شدم اتاقم داخل

 همه احسان ،اما بودم چیده آرزوهام ی خونه تو سلیقه کلی با و بودم گرفته جهاز که شوقی و ذوق چه با گریه زیر دمز

 بهت ،لعنت احسان بهت لعنت کرد خراب رو چی

***** 

 حیاط وت رو چیز همه کارگرا اینکه مثل...بود خونه حیاط به مشرف که رفتم اتاقم پنجره طرف به و شدم بلند تخت روی از

 دمیوم یکیشون گاهی از هر و میکردن پچ پچ دیگه هم با و بودند شده جمع درمون جلوی همه ها همسایه...  بودند چیده

 میرفت و میگفت چیزی یه و مامان پیش

 بروتآ شکستن باعث انتخابم با من ببخش منو بابا حاج....  بست درو و رفت مامان شد تموم کارشون کارگرا که وقتی

 شدم

 ویر رو راستش دست... زمین افتاد دستش از تسبیح کردم احساس لحظه یه میکردم نگاه بابا حاج به که نطورهمی

 دایاخ وای...نکنه... سرش به زد و پیشش رفت سراسیمه چرا ،مامان کنم حرکت تونستم نمی چرا... داد فشار سینش

 نهههههه خدایا....بابام حاج نکنه

 یب اینهمه چرا بابا ،حاج میزد جیغ داشت مامان... سرش بابا رفتم و رسوندم حیاط به ور خودم سرعتی چه با دونم نمی

 .... زمین بود افتاده حال

 بدوووووو بیار رو زبونیش زیر قرص اورژانس،برو بزن زنگ رها_

 اباب حاج سر باال رو خودم دوو حالت با و برداشتم همراهمم گوشی برداشتم کتش تو از رو وقرصش خونه رفتم هراسون

  رسوندم
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 گذاشتم زبونش زیر رو قرص

  گرفتم رو اورژانس شماره فوری و

 برداشت بالخره... بوق دو... بوق یه

  برسونن رو خودشون سریع خواستم ازشون و دادم رو آدرس گریه با

**** 

  داره قلبی بیماری بابام تر سریع یکم خدا تورو آقا

  گفت من به رو و اومد سرش باال دکتر بالخره

 کنم رو کارم بزارین بیرون برین لطفا بیماره از تر وخیم خودت حال که شما خانوم_

**** 

  گفتم لب زیر و گذاشتم icu شیشه ،روی رو دستم

 ...رنگه ،کم خالیه زندگیمون تو وجودت شه خوب تر زود حالت میکنم خواهش بابا_

 از یمجدای میکردم فکر دیروز تا...نیاز و راز مشغول یمارستانب ی خونه نماز تو صبح از که بیچارم مامان گریه زیر زدم

 دکترا خشبب ما به رو بابا حاج خدایا...مصیبته آخر... بابا وضع این... حاال اما... افتاده برام که بود اتفاقی بدترین احسان

 ی سکته یه ردهک سکته میگن خدایا... نیست بودنش به امیدی هیچ دیگه نیاد بهوش ساعت 48 ظرف اگه گفتن

 ...کن کمکمون خدایا...خفیف

  چرا؟...شد اینجوری چرا اصال

 ... لعنتی...بود احسان هم مصیبت این مسبب گرفت اتیش قلبم

  گرفتم رو احسان شماره و آوردم در جیبم از رو گوشیم
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  دوباره و... دوباره ، گرفتم نداد،دوباره جواب

  برداشت، بالخره

 الو_

 نگذره ازت خدا ، بیزارم ازت ناحسا نامردی خیلی_

  کنه ارومم میکرد سعی باشه شده شکه انگاری که احسان میزدم جیغ و میکردم گریه

 ،عزیزم جان رها_

 "عزیزم؟" میگفت چی شرف بی این

 ببینی ور شکستنم نمیخواستی مگه...بیشرف خودت از کردی بیزارم ، شدم بیزار ازت واقعا امروز شو خفه فقط شو خفه_

  ترم بیچاره همیشه از که ببین و بیا...بیا

 رها میگی چی ببینم کن صحبت درست_

 گفتم گریه با و افتادم زمین روی نداشتن جون دیگه پاهام

 اصال شاید میگن دکترا.... دکترا.. افتاده جون بی icu ی گوشه...سکتهههه میفهمی... کرده سکته... جونم بابا حاج...بابام_

  نامرررررد یی تو مسببش.... نیاد بهوش

 کرده سکته دایی... چیشده... چی_

  بشونم رو صدات نمیخوام دیگه نگو هیچی_

 ارت چشمم جلوی ی همه... بود نمونده برام جونی دیگه... میرفت گیج سرم... کردم پرت دیوار طرف به محکم رو گوشی

 ... میشد دیدم

 نفهمیدم هیچی دیگه و افتاد هم رو چشمام
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  گفت و کرد بلند رو دستاش دیدنم با مامان ، کردم باز آروم رو چشمام

 شکر...شکرت خدایا_

 میکردم چیکار اینجا پس نبودم بابا پیش icu شیشه پشت من مگه بودم گیج هنوز

 ؟ اینجام چرا من مامان_

 بوسید رو صورتم و شد خم مامان_

 ...بودی شده بیهوش عزیزم بود افتاده فشارت_

 چطوره؟ بابا حاج_

  صورتش تو نشست غم

 نکرده تغییری هیچ وضعش_

  کشیدم بیرون دستم از رو سرم و شدم بلند تخت رو از

  گرفت رو دستم و ترسید مامان

 نشده خوب حالت هنوز تو رها میکنی چیکار_

 بابا حاج پیش برم باید خوبم مامان نه_

  بود سوم طبقه icu...  اومد دنبالم هم ،مامان شدم خارج اتاق و اومدم پایین تخت از و

*** 

 ... میکردن چیکار اینجا اینا

  کنین قبرستونش راهی سری این اومدین میکنین چیکار اینجا شماها_
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 ومیگفتم میکردم گریه

 هاااااا کرده خبرتون کی اصال_

  ریختن سرم رو پرستارها بلندم صدای با

 بیمارستانه اینجا... ساکت لطفا خانوم_

 نشده وبخ حالش بابام چرا پس...  کنین خوب رو بیماراتون حال که نیست وظیفتون ،مگه دشی خفه همتون... شید خفه_

 کنه بغلم خواست اومد سمتم فروغ عمه...

 عمه عزیز باش آروم_

  برید اینجا از برید ، نمیبخشمتون شمایید بابا حاج حال مسبب نزن دست بهم نه_

 .... ردنمیک گریه داشتن همشون نه... میکرد گریه فروغ عمه

 کشیدند می جیغ داشتند باز اینا چرا....نداشتم رو پاهام تعادل چرا چرخیدند می سرم دور همشون چرا

 خدا یا_

 بودند من هراسون اینهمه همشون چرا میگفت اینو که بود کی

***** 

 کردم باز رو چشمام

  زد لبخند بازم چشمای ندید با پرستار...  کردم ضعف هم باز ،یعنی بودم اتاق این تو که باز... آه

 عزیزم اومدی بهش بالخره_

 کجاست مامانم_
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 بیرون رفت االن نمیدونم_

 گذاشت دستم روی رو دستش برم که شدم بلند

 میکنی ضعف باز نه االن اما عزیزم بری بشی بلند میتونی شد تموم که سرمت_

  گرفتم رو دستش فوری بره اینکه از قبل

 کنم خواهشی هی ازتون میشه پرستار خانوم_

 برگشت سمتم به

  عزیزم بگو_

 icu تو... ببینم رو بابام میشه_

 مرخصی شد تموم سرمت که گفتم_

 دارم حرف باهاش ببینمش جلو از برم میخوام نیست شیشه پشت از منظورم_

  میگم بهت کرد قبول اگه میزنم حرف دکترش ،با عزیزم بدم قول بهت نمیتونم_

 میمونم منتظرتون پس_

*** 

 گفت اومد دوباره پرستاره همون دقیقه بیست بعد

 شده مومت دیگه که هم سرمت بپوشی مخصوص لباس بریم باید ببینی میخوای اگه کردم صحبت دکترش با عزیزم_

**** 

 شدم icu وارد سریع مخصوص لباس پوشیدن بعد
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 گرفتم دستم تو رو دستش و نشستم بابا حاج کنار

 ذشتهگ سخت خیلی برامون نیستی که ساعتی چند این توی... ؟ شی بلند نمیخوای هنوز... جونم بابا حاج... بابا حاج_

 ....بابا هیچیم تو بدون...داریم احتیاج بهت مامان و من...کن وا چشماتو ، شو روپا جونم بابا پاشو...

 شو لندب من جونه رو تو مجون بابا... همیشگی رهای همون بشم بخندم همیشه برات میدم قول بخدا...  شو بلند فقط تو

 وا شماتوچ بزرگیش به خدا به میدم قسمت دارم... شو بلند خدا به رو تو بابا....  کنم زندگی امیدی چه به نباشی تو اگه

 کن

... 

 میکرد باز رو چشماش کاظم بابا ،کاش ریختم اشک و بستم رو چشمام

 با..با ی...ا...ه...ر_

 بود؟ ودمخ ی بابا حاج صدای این میشنیدم چی

 کنم باور نمیتونستم اصال دیدم می که رو چیزی

 بابا حاج_

 گفت و زد لبخندی ضعیفش صدای همون با

 با..با.. ه...جان_

 بوسیدم رو گونش کنم چیکار نمیدونستم خوشحالی از

 میام االن کاظم بابا_

 بیرون دوویدم سریع

 ...پرستار... پرستار



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 33 

 پیشم اومد سریع پرستارها از یکی

 دهش چی_

 دادم نشون رو icu بادستم

 اومده بهوش کاظمم بابا...بابام_

***** 

 گذشته زمان

 اومده احسان که میشه ای هفته یه االن

 خوشحالم خیلی میبینم رو احسان امروز اینکه از کرده دعوتمون شام فروغ عمه امروز

 و میکنم ازب رو پاستیل در...صورتی لباس با خوشگل دختر عروسک یه میگیرم دستم تو رو بود آورده برام که رو عروسکی

 ...میشه شیرینی از سرازیر وجودم کل داره که خوبی طعم از دهنم تو میزارم یکی

**** 

  بپوشم چی االن سردرگمم چقدر خدا وای

  انداختم کمد داخل به دیگه نگاه یه

  نبودا بد هم لیمویی شال با کرم مانتوی این

 شدم آرایش مشغول و رفتم آینه جلوی گذاشتمش تخت روی و آوردم درش کمد توی زا ،سریع بود هم خوب اتفاقا نه

 یدهکش بیشتر چشمام میشد باعث که کردم جمع سرم باالی محکم کش با رو موهام... کمرنگ و مالیم همیشه مثل...

 ...  گذاشتم سرم روی رو شال و پوشیدم رو مانتوم... بشن

  پایین رفتم و اومدم بیرون اتاق از
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 آمدم من مامان_

  شدی تموم بالخره عجب چه_

  گفتم و خندیدم

  مامان مگه داریم عجله خوب_

 گفت و کرد اخم بهم مامان

 میشه ناراحت ببینتت اینجوری بابات حاج داخل بده رو موهات یکم رها،_

  چششششم خانوم مامان باشه_

 گفتم و برگشتم مامان به رو ، کشیدم جلو رو شالم و رفتم آینه جلوی

 مامان شد خوب چی االن_

**** 

 رسیدیم بالخره

  بزنه درو زنگ تا شد پیاده ماشین از بابا

 شد پخش آیفون از عمه صدای

 بله_

 درو کن باز جان فروغ ماییم_

 بفرمایید اومدید خوش خیلی_

  کنه پارکش حیاط توی تا شد ماشین سوار دوبار بابا
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*** 

 ما بجز بودند همه بودیم نکرده عجله خیلی امشب اینکه مثل نه

 نبود احسان چرا...میشد حس حسابی نفر یه خالیه جای جمع این ی تو اما

 ورتص برای بودند گذاشته تمام سنگ هم چقدر خدایا اوه... بودند تر دمق منم از اونا گرفت خندم فریبا و فرزانه دیدن با

 ؟ داشتم دلبری برای هم تیازیام اصال اینا پیش من مگه نبود، احسان که بهتر اصال تیپشون و

 ؟ داشتم فریبا و فرزانه با فرقی چه حساب این با زدم دلبری از حرف که هم باز خدا وای

**** 

 رو بافری و فرزانه با شدن صحبت هم و رفتن به ای عالقه هیچ اصال اینکه با... کردیم جمع و خوردیم رو شام اینکه بعد

  نشستم نااو پیش و رفتم ناچار اما... نداشتم

**** 

 بودند مهربون و گرم خون خیلی عکس بر و نبودند قدی و بد دخترای اصال میکردم تصور من که چیزی اون برخالف

 رب هفته آخه همون و ماموریته کارش خاطر به هم االن کنه، نامزد خالش پسر با هفته این آخر قرار که میگفت ،فرزانه

 قدرچ و ازدواجشونه مخالف باباش اینکه از میکرد صحبت داشت داشنگاهیش هم به که عشقی از هم فریبا و....میگرده

 ...رسنب هم به کنم دعاشون که میخواست ازم.... معمولیه پسره وضع اینکه خاطر به فقط انداخته پسر پای جلوی سنگ

 

 باهماشت قضاوت خاطر به رو من ببخش تو خدایا....نمیکردم درموردشون که ها فکر چه من خدای وای

 نازی خیلی تو رها_

  میگفت رو این که بود فرزانه
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 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 عزیزم لطفته نظر_

*** 

 یگفتم نامزدش با خاطراتش از که فرزانه حرفای به چقدر بودم شده صمیمی ساعته نیم این توی حسابی باهاشون دیگه

  بودم خندیده

  نکرد قضاوت ها آدم ظاهر از وقت هیچ که میشد کاش

**** 

  گفت همه به رو انرژی از پر صدای با ، تو اومد احسان و شد باز در

 اومدید خوش خیلی.... سالم... سالم_

 نم به چشمش وقتی و گذروند نظر از رو همه بانگاهش...  میشد دیده تر شیطون و تر جذاب چقدر سبز پیرهن این با

 ....داد تکون بهم سالم نشونه به رو سرش و بشه دیده ش گونه چال تا دو شد باعث که زد لبخند لحظه یه افتاد

 ذتل برام کارش این چقدر... بودم شده سرخ لبو مثل االن شک بدون پایین انداختم رو سرم و دادم سالم کارش این با

 ... بودم کرده کارش این با خیال و فکر کلی گونه بچه که هم چقدر.... بود بخش

 ببینیم رو تو بودیم اومده ما مثال جان احسان بودی کجا_

 گفت رو این که بود بابا حاج

 ....که دونین می شده غریبه واسم کمی تهرون سال ده این ،تو بزنیم چرخ شهر تو بودیم رفته ها بچه با دایی شرمندم_

 

 .... نشست مردا جمع تو و رفت و
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 شدم نگاهش میخکوب که کردم دبلن رو سرم لحظه یه... منه به حواسش که میکردم احساس همش چرا نمیدونم

 اج چشما سبز گوی اون تو خونه این تو قلبم امروز شک بدون... خدا وای....لبخندش.... نگاهش... پایین ریخت هری دلم

 ....مونه می

 ... نگاهش از نمیکندم دل چرا انگاری بود ایستاده زمان

 مچش فوری.... خدا وای....مامان ،یا بابا حاج اگه.... میشد؟ نگامون ی متوجه یکی اگه میکردم چیکار داشتم من خدا وای

 رفت بهم که ای غره چشم با افتاد مامان به چشمم که همین اما..... نبود حواسش اینکه مثل نه بابا حاج سمت چرخوندم

 نشون لیالعم عکس چه خونه تو مامان یعنی شد کوفتم مهمونی آخر تا دیگه.......بود فهمیده پس اومد دستم کار حساب

 میده؟

***** 

 ذهنم و بقل چون بخوابم نتونستم رو شب کل اما.... اتاقم رفتم سریع و کردم بهونه رو خستگی خونه رسیدیم که همین

 بود کرده گیر سبز چشمای اون توی هنوز

 برد خوابم که بود صبح4 حدودای ساعت

**** 

 همدرس حوصله کی بشم کنده جام از خواست نمی مدل اصال... شدم بلند خواب از خستگی با گوشیم آالرم صدای با

 ...نمیشد چیزی که میکردم غیبت هم روز یه اگه ،حاال داشت

 رمش و خجالت از سرشار...بپرسه رو دیشبم چرانی چشم دلیل مامان اینکه از...دیشب یادآوری از اما بستم رو چشمام

 شدم مدرسه راهی صبحونه خوردن بدون ریختم کیف تو رو هام کتاب شدم آماده شدم بلند سریع...شدم

 ...احسان و بود دیشب مشغول هم هنوز ذهنم ، نبود درس به حواسم اصال که کالس تو

 ...کاش ای... باشه من فکر به لحظه همین هم اون کاش... باشه مشترک هم احسان بین حس این کاش
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**** 

 نوشتم و کردم باز رو خاطراتم دفتر اتاقم رفتم غذام خوردن بعد اومدم مدرسه از اینکه بعد

*** 

 نارک ذهنم از هم لحظه یه اصال هم به دیشبمون پروای بی نگاهای.. احسان... نیستم خودم حال و حس تو اصال دیشب از

 شدم عاشقش کنم فکر...کرد پیدا رو مالکش قلبم کنم فکر...شیرین حس یه دارم خاصی حس... نمیره

 ازهت حس این با من ، باشه شده عاشق بود آمریکا تو که سالی چند این توی اگه هباش نداشته دوسم اون اگه خدا وای

 تمدوس اونم میگه بهم حسی یه.... بود بیدار من پای به پا رو شب کل هم احسان میگه بهم حسی یه اما ؟ کنم چیکار

 ...داره

**** 

 حال زمان

 شده نتقلم بخش به که دوروزه ،االن میشه مرخص امروز بابا حاج بالخره

 شم ترخیص کارای دنبال صبح از

 شدم، داخل و زدم رو در...کشیدم عمیق نفس یه

 خونه بریم دیگه باید بسه دیگه استراحت تخت، این از نشدی بلند که هنوز بابا حاج_

 ... بود افتاده پا از چقدر نداشت زدن حرف توانایی ،حتی داد تکون باشه معنی به رو سرش و زد جونی کم لبخند

 بود می یشسالمت به حواسمون بیشتر باید بعد به این از بیاد پایین ازتخت که کردم کمکش گرفتم دستشو جلو رفتم
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 خیصتر خبر و زدم زنگ داشتیم خانوادگی آمد و رفت و میگفتم اردالن عمو بهش من که بابا صمیمی دوست به دیشب

 دارن یاجاحت که کسایی بین و کنه قربونی گوسفند دوتا بابا حاج پای جلوی در دم فردا خواستم ازش و دادم رو بابا شدن

 کنه پخش

**** 

 هعم...کردن احوال و حال بابا حاج با شدن جمع دورمون همه.... بشه پیاده ماشین از که کردم کمکش گرفتم رو دستش

  گفت فقط و اومد بابا پیش زیر به سر و شرمنده ی چهره با فروغ

  ازمون گذرب تو حاجی خدا به شرمندم_

 گفت ضعیف خیلی صدای با بابا

 کردید؟ حقم در گناهی مگه جان فروغ چی برا بخشش_

 کرد بغل رو بابا گریه با عمه

 تو مه... بگذر پسرم از میدم قسمت خدا یگانگی به رو تو....ببخش خدات به تورو... ماییم تو االن حال مسبب داداش_

 ....هم...ببخشش

  ندبرگردو من سمت به رو سرش

 قتونطال بعده چقدر حالش ببینی نیستی.... نمیکنی باور داره دوست هنوزم احسان بگم اگه رها بخدا...جان رها تو...هم_

 بیداری و خواب تو میزنه صدا رو تو اس همش... شده خراب

 ینب حرفا این گفتن پس... ایم غریبه فقط حاال شما پسر و ،من گذشته چیز همه... کن تمومش میکنم خواهش عمه_

 ....داره؟ لزومی چه مردم اینهمه

 گفتم گوشش دم و بردم جلو رو سرم
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 حال اگه....کنید پوش کفن رو بابام حاج سری این میخواید... میدونید زیاد ما برای هم رو آبرو ذره یه همین نکنه_

 عاشقی و عشق نه جون عمه وجدان عذاب میگن بهش.... آورده من سر که روحیه و جسمی بالی خاطر به بده پسرتون

  شد سرخ آنی به چهرش

 نکنه...نکنه:  گفت من به رو

 گفتم بهش بده ادامه رو حرفش نزاشتم

 وایسته سرپا زیاد بابام حاج کنید باز رو راهمون حاال... نمیگذرم ازش وقت هیچ_

 یه تخت و خونه بود اومده دیروز مامان.... شدیم خونه داخل بریدند رو قربونی پاش جلو اینکه بعد و رفت کنار جلومون از

 باشه راحت بابا حاج تا پذیرایی بود آورده رو نفره

 بردارم چشم تونستم نمی بابا از بودیم اومده بیمارستان از وقتی از... رفتند مهمونا که بود دوازده حدودای ساعت

 ...بشه سیراب وجوش ،از بودنش از چشمام میخواستم

 بابا حاج_

 بابا جان_

 نذار تنهامون قتو هیچ_

 کرد بسته و باز تایید نشونه به رو چشماش و زد بهم لبخندی

***** 

 گذشته زمان

 ... اشتند مفرح و خوب برنامه به یه هم تعطیل روزای حتی میکردم پایین باال رو کاناال و بود دستم تلویزیون کنترل

 رفتم سمتش به تلفن زنگ صدای با
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 دادم جواب و مزد لبخندی... بود فروغ عمه شماره

 جون عمه سالم الو_

 عزیزم نیست ازت خبری میکنی ،چیکارا عزیزم چطوری خانوم رها سالم_

 شرمندتونم گرفته رو وقتم کل و زیاده خیلی حجمش درسام راستش عمه شمام ـوسـ بـ دست_

 هست مامانت دلم، عزیز بشی موفق هستش اونم دیگه آره_

 داشتین؟ کاری ، بیرون ترف بزنی زنگ شما اینکه قبل عمه نه_

 بیارید تشریف حتما... احسانمه تولد شب شنبه سه راستش_

 و اشهب گذاشته سرش روی شیپوری کاله یک احسان اینکه فکر...بودم نکرده فکر بهش اصال که بود وقت چند احسان

 گرفت خندم بخونن براش رو مبارک تولدت شعر همه

 بگیرین تولد براش میخواید که دوسالت یکی بچه احسان مگه جون عمه وا_

 کردم ریزی ی خنده فکر این با دوباره

 بگی نره یادت حاجی و مامان به کنم سوپرایزش سال ده بعد میخوام_

 بودم کرده انتقاد کارش از بد خیلی خدا بنده داشت حق هم شاید بود شده دلخور لحنش

 خدافظ شه ساله صد احسان آقا ایشاال بهشون میگم حتما جون عمه باشه_

 خدافط_

***** 

 اومد خوشش عمه کار این از اونهم و گفتم بهش اومد که مامان
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 بود تولدش دیگه روز سه شدم آماده و اتاق رفتم... بگیرم کادو یه براش هم من که بودم گرفته تصمیم

 دلم بخرم، چی براش که بودم مونده هنوز خودم ولی... بگیره احسان برای پیرهن یه من انتخاب با میخواست مامان

 وندمچرخمی چشم مختلف های مغازه بین همش.... باشه داشته اساسی فرق یه همه بین باشه تک من کادوی میخواست

 بین کنه فرق که میخواستم چیزی من ، بودن تکراری همشون.... نبود که نبود باشه قشنگ و بیاد چشمم به که چیزی اما

  اینها تموم

 سر همچین داشت عوضی و چندش ی فروشنده که چند هر بیرون اومدیم و کردیم انتخاب بوتیک یه زا پیرهن یه بالخره

 وایستادم جلوش زاد مادر ـختـ لـ انگاری که میکرد آنالیزم پا تا

 داد فوش پسر به و کرد غر غر چقدر مامانم بیرون اومدیم مغازه از وقتی

 درسته بود مونده کم بود زده زل بهت اونجوری که نمیکشید خجالت هم من از دیدی رو حیا و شرم بی ی پسره اِاِاِ_

  بده قورتت

 گفت و من به کرد رو بعد

 .....مغازه ازاین گفتم بهت چقدر_

  کردم تعجب کارش از شد، عصبی دید منو وقتی

 مامان شده چیزی_

  رو موها اون تو بده بود هم تو تقصیر پس مرده مادر_

 افتاد می سرم ار داشت شالم اینکه مثل نه کردم خودم به مغازه شیشه ی تو گاهی،ن بود رفته عقب شالم پس

 جلو کشیدم رو شالم خندیدمو حرفاش به بود بسته رگبار به رو من سری این که مامان
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 ؟ بگیرم چی احسان آقا برای من بگو حاال جلو کشیدم ببین دیگه نبود حواسم مامان اِ_

 ... بخری یچیز هم تو قراره مگه هیچی وا_

 که هم هاش وسیله... کنم استفاده خودم استعداد از بود بهتر آره... نقاشی.. زد جرقه ذهنم مغازه توی نقاشی بوم دیدن با

 روز سه فقط... داشتم وقت روز سه فقط... اومد لبم به لبخندی... بود اتاقم توی همیشه

 گفتم مامان به رو رسیدیم که همین کردیم طی رو خونه مسیر مامان همراه خوشحالی با

 ندارم اشتها مامان نکن صدام شام واسه_

 هم رو بوم میز، ی رو چیدم رو نیارم مورد های وسیله و کردم قفل رو در... شدم اتاقم وارد و باال رفتم ها پله از سریع و

 هک وقتی کردم تجسم ببینه رو من ی هدیه میخواست که وقتی رو احسان و بستم رو چشمام گذاشتم پنجره کنار

 هب کردم شروع و اومد صورتم به لبخند... عالیه این رها بگه و چشمام به بزنه زل زمردیش چشمای اون با میخواست

 ومدما مدرسه از وقتی هم رو اون موند رنگش یه فقط یعنی شد تموم کارش که بود صبح پنج نزدیکتر ساعت کشیدن

 رفته یادم حتی.... رفتم مدرسه به کسالت چه با که هم صبح برد خوابم ریفو کشیدم دراز تخت رو وقتی.... میدم انجام

 بخوابم خونه برم که بودم این فکر یه فقط نفهمیدم هیچی اصال کالس از ، ببرم رو هام کتاب بود

 دمخوابی دمر تخت روی بیارم در رو لباسامو اینکه بدون رفتم اتاق سمت به ناهار خوردن بدون خونه رسیدم که همین

***** 

 ایینپ رفتم بودم، نخورده چیزی اصال ور این به دیشب از داشتم تهوع حالت بود هفت ساعت شدم بلند خواب از وقتی

 رو مامان صورت شدم سیر اینکه بعد.... کنه داغ برام رو ناهار تا خواستم ازش میکرد درست غذا و بود خونه آشپز مامان

 میکردم تمومش حتما باید امشب زدم لبخندی و کردم تمومم نیمه اشینق به نگاهی... اتاق برگشتم و بوسیدم

***** 
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 سمت هب نشدنی وصف ذوقی با...بود محشر خدایا وای... میخواستم که شد چیزی همون انداختم بوم به نگاهی خستگی با

  خوابیدم و رفتم تختم

**** 

 بعد روز دو

 ساعتم به نگاهی... پاچم دست جورایی یه... کنم کاری هیچ نمیتونم اصال اما چرا نمیدونم دارم استرس امروز برای خیلی

 شم آماده سریع بیام و حموم برم بود بهتر... بود چهار کردم

 بود پوشیده که کردم انتخاب رو ساده زرشکی لباس یه هام لباس بین از رفتم کمد سمت به اومدم در حموم از که همین

 ... کشیدم بیرون هم شکیم شلواری جوراب یه میومد بهم خیلی و

  کنم آرایش یا رفتم اینه سمت به لباسام پوشیدن از بعد

  کنم فرق گذشته روزای با کمی امروز بود بهتر زدم صورتم به برنز پودر گرگ کمی

 کمی انبی نظر به تر درشت چشمام میشد باعث که زدم سفید مداد هم چشمم داخل کشیدم چشمام به کلفتی چشم خط

  شد تر تکمیل آرایشم زرشکی رژ یه با زدم اممژه هب ریمل هم

 شال یه آخر در و کردم جمع سرم باالی رو موهام بپوشم مانتو ندیدم نیازی دیگه بود ساده و پوشیده لباسم چون

  کردم سرم هم زرشکی

 این یزیچ یه... لنگیدمی کار جای یه انگاری اما میومدم چشم به همیشه از تر قشنگ انداختم خودم به آینه توی نگاه یه

 حال به تا کی از... میدادن بهم تذکری یه یقینا دیدند می اینجوری رو من بابا حاج یا مامان اگه... اومد نمی در جور وسط

 رو ژمر سریع... میشد دلخور دستم از خیلی میدید بابا حاج اگه...؟ باشه دومم بار که بودم زده جیغی این به رصژیم من

 اندامم وقتی داشت فرقی چه من ت*خ*ل پاهای با شلوار جوراب این اومد نمی در جور چیزی یه هم باز اما ... کردم پاک

 هب ـوسـ بـ یه.. بود بهتر اینجوری آره کردم عوض دمپا شلوار یه با هم رو شلوارم جوراب...میداد قرار دید معرض تو رو

 اومدم رونبی اتاق از و برداشتم رو نقاشیم فرستادم آینه تو خودم
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 و در یناتتزئ آرایی باکنک بود گرفته تولد ساله سه دو بچه پسر یه برای انگاری واقعا عمه... شدیم داخل و زد رو زنگ بابا

 خوش خیلی...ما مملکت دکتر از هم این ، میخندوند رو همه و میاورد در بازی بچه کلی هم احسان که چند هر..  دیوار

 هگرفت طبقه سه تولد کیک یه براش عمه...من دل به نگذره خوشت و باشه جایی احسان میشد مگه اصال... گذشت

 گفت جمع به رو ،برگشت ها شمع کردن فوت موقع....بود

  خندید دوباره و نمیکنم فوت ندید کادو تا_

 گفت عمه

 میشی ساله 26 ناسالمتی امروز که کن فوت رو هات شمع ای بچه مگه جان احسان وا_

 گفت همه به رو احسان

 بکن دیوارها رو در به نگاه یه میکنه هم بچگی س*ـو هــ آدم گرفتی من برای تو که تولدی این با مامان واال_

 بیارید رو کادوهام باشید زود گفت و خندید دوباره و

 ودب توش کلید یه که دادند بهش کوچولو ی جعبه یه و اومدند جلو فروغ عمه و صادق آقا اول خندیدند کارش این از همه

... 

 ســو بـ رو دوشون هر دست احسان حرفش این با...دکتر آقای مطبته کلید گفت و بوسید رو احسان صورت صادق آقا

  گفت و کرد

 بخدا کردید شرمندم_

 توعه مال داریم هرچی پسرمون ،تو شرمنده دشمن_

 گفتم آروم خیلی صدای با و رفتم جلو که بودم من همه از آخر.... دادند رو کدومشون و رفتند همه اینا صادق آقا از بعد
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 بیاد خوشتون هم من کادوی از امیدوارم احسان آقا مبارک تولدتون_

  گفت منو به کرد رو کرد حیرت دید رو نقاشی و کرد بازش وقتی...

 رها خودته کار واقعا_

  گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم

 بعله_

  گفت همب نشنوه کسی که طوری آروم خیلی

 بگیرم امشب میشد که کادوییه بهترین بگم راحت میتونم_

 عاواق رها گفت و گرفت بقیه سمت به رو نقاشی احسان ، وایستادم رفتم مامان پیش زده شرم دوید صورتم تو خون

 نمیزنه مو من با عکس این هنرمنده

  استعدادم از کردن تعریف و...  تشویقم به کردن شروع عکس دیدن با همه

 آشنایی برای میخواستن وقت جورایی یه و میکردن تعریف ازم و میومدند مامانم پیش صادق آقا فامیالی از نفر چند حتی

 ... و بیشتر

 محصل و ست بچه دخترم هنوز نه میگفت و حرفاشون از میشد مغرور مامان که هم چقدر

 گفت مامان به رو عمم که برگردیم میخواستیم و بود مهمونی آخرای دیگه

 یدنمیتون که گفتم من ولی ، بدم بهتون تا داد کارت محمود آقا ست فرزانه عقد جشن دیگه روز دو راستش جان سارا_

 رو تو هک کرد اصرار بهم خیلی فرزانه اما...میشید معذب خیلی جاهایی همچین میدونم...مختلطه مهمونیشون آخه.. بیاید

 گنب سارا و کاظم داداش که چی هر گفتم البته...حرفا این و باشه جشنم تو میخوام بیارید خودتون با رو رها حداقل خدا

 میارمش و میبرمش خودم با بزارید اگه کرده اصرار بهم خیلی بخدا داره ـناه گـ اما...
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 گفت و نکرد قبول مامان

  نبوده هایی مهمونی همچین حال به تا رها جان فروغ نه_

 کنیمی هستش الکی چی واسه امروز مهمونی مثل مهمونیه یه ؟ میکنی فکر وریچط تو مختلط میگم من حاال سارا وا_

 باشه مهمونی این تو بخواد دلش رها خود شاید

**** 

 شد رفتنم به راضی بالخره مامان که گفت و گفت انقدر عمه

 ونیهمم چطور ببینم داشتم دوست یعنی باشم هایی مهمونی همچین تو داشتم دوست همیشه بودم خوشحال خیلی

 هستش

.... 

  بعد روز دو

 بود کرده کالفم مامان صبح از

 هرجا... ببری رو بابات حاج آبروی برقصی نشی بلند نامحرم همه اون پیش موقع یه...کنیا رفتار خانومانه عزیزم رها _

  باش همونجا بود ت عمه

  اینه از غیر چشم میگم منم میگی هی صبحه از مامانم چشم_

 لطفا باشه کارهات به حواست مادرت جون اما دارم اعتماد تبه عزیزم میدونم_

  گفتم و آوردم در کمد از سیاه لباس یه کنم منحرف رو ذهنش اینکه برای

  بپوشم خوبه امشب برای این نظرت به مامان_

  صورتش به زد
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 عزاداری میری مگه سرم به خاک وا_

 هخوب این باشه، باز مدلش نه ، بزنه رو چشم نگشر ن که بپوشم سنگین سر لباس یه مامان گفتی خودت خوب_

 دیگهههه

 کنه انتخاب لباس یه خودش تا زد کنار کمد جلوی از رو من

  نداشت بهم کاری دیگه مامان بودم موفق شکر خدارو خوب_

 کرد انتخاب نفتی آبی رنگ به گیپور عروسکی لباس یه لباسام بین از

 نپوشیدی تاحاال هم و سنگینه سر هم ، بهتره این عزیزم بیا_

 سنگین سر و بود ساده میگفت راست ، پوشیدم و گرفتم مامان دست از رو لباس

 بیرون رفت اتاق از هم ،مامان شم آماده تا رفتم آینه جلوی

 زدم صورتم به پودر کرم کمی

 لب رژ اممژه به ریمل زدن از بعد کشیدم مشکی مداد هم چشمم داخل کشیدم کلفت چشم خط یه هم چشمام روی

 ونخودش به من از بیشتر خیلی همه اونجا االن که فکر این با حتی.... نه یا بزنم بودم مردد هنوز اما روبرداشتم قرمزم

 مانتوی...  کردم طرفه یک رو موهام جلوی قسمت و بافتم پشت از رو موهام کنم قانع رو خودم نتونستم هم رسیدن

 با امخصوص بودم شده قشنگ خیلی کردم سرم هم سفید روسری یه شیدمپو و برداشتم سفید شلوار با رو لیمویم

 میشد دیده تر گرد صورتم روسری

 زد رو در مامان

 هنوز نشدی آماده دنبالت اومده احسان جان رها_

 ....دنبالم؟ اومده احسان خدایا وای... ریخت وجودم به خوب حس کلی اسمش شنیدن با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 49 

 مامان میام االن_

 رژ عسری و برگشتم آخر لحظه اما برم اتاق از میخواستم داخلش ریختم رو آرایشیم لوازم و داشتمبر رو سفیدم کیف

 ...میکردم غوغا امروز شک بی...بودم شده دلبر... کردم خودم به آینه تو نگاه یه زد رو قرمزم

 بلند یخدافظ یه کنم پاک رو همش که میکرد مجبورم وگرنه میدید اینجوری رو من نباید مامان اومدم پایین پله از سریع

 دادم عقب رو روسریم کمی کنم باز رو در اینکه قبل اومدم خونه از و کردم

 نمیکردم که هایی کار چه پیشش شدن قشنگ و اومدن چشم به برای...

... 

 ایستاد قلب کردم باز که درو

 مردونش تیپ این با بود شده گیر نفس چه

 ... میپوشید شلوار کت بود اومده وقتی از که بود باری اولین کنم فکر بود، داده تکیه ماشینش به

 ... محشر بود شده محشر بود زده گردنش به که پاپیونی اون و مشکی شلوار کت این با من خدای وای

 ...یشمپ نمیکرد دلبری این از بیشتر کاش ، نکنه کارو این بگم بهش میشد کاش... داد باال رو ابروش تای یه دیدنم با

 خانوم رها المس_

 کنم حفظ رو بنفسم اعتماد کردم بودم،سعی نداده سالم هم باز من وای

 سالم_

 رفتم ش ماشین سمت به و
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 تنشس کنارم اومد هم خودش و شدم سوار وقتی... بشم سوار خواست ازم و کرد باز برام رو ماشین در جنتلمن یه مثل

 مدهوش عطر این خاطر به... داشتم باهاش که کمی فاصله نای خاطر به... ممنونم خدایا وای...شدم شادی غرق...

 نمیکردم؟ استفاده عطر از وقت هیچ چرا...میزدم عطر رو امروز منهم کاش...میپروند سرم از رو هوشم که کنندش

 وزر بهترین شک بی امروز خدا وای....مینداختیم بهم که دزدکی های نگاه با...گذشت سکوت به جور همون برسیم تا

 پیاده نماشی از کرد باز برام رو در و شد پیاده ماشین از داشت نگه قشنگ خیلی ویالیی خونه یه در جلوی....بود من ایبر

 ردیمک باز که درو داخل رفتیم و گذشتیم حیاط که بود کرده پر جارو همه جیغ و سوت و اهنگ صدای داخل رفتیم و شدیم

 شد تا چهار دیدم می که چیزی از چشمام

 که مه خونوادهاشون و میزدند دست براشون ها پسر میرقصیدند داشتن وسط آنچنانی و باز های لباس با ها دختر اکثر

 ...انگار نه انگار

 ی وهشی به اما بود هم شاید... نبود مهم براشون ناموس و غیرت چرا پس...بودن؟ ایرانی مردم ؟این بود ایران اینجا واقعا

 ...خودشون

 رشدو دخترا و بود نشسته نفره دو مبل یک روی مجلس صدر...کنم پیدا جمعیت اون توی رو زانهفر تا چرخوندم چشم

 بودند شده جمع

 باال دادم رو ابروش تای یه میخنده داره چرا اینکه منظور به برگشتم سمتش به احسان بلند ی خنده صدای با

 همین نیهمهمو یه فقط این پریده اینهمه چهرت رنگ چرا... بده حق رها وای_

  گفتم و گرفتم خودم به جانب به حق قیافه

 چطوریه قیافم مگه_

 گفتم بهش سریع که بگه چیزی خواست

 رفتم فرزانه طرف به و کنی مسخرم نمیاد خوشم اصال _
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 لیحم ارایشش... بود گذاشته سرش رو تاج یه و بود کرده فر هم رو موهاش بود پوشیده دار دنباله شیری لباس یه فرزانه

 فرزانه شپی رفتم رو باال دادم رو سرم نکنم نگاه اطراف به کردم سعی...باشه شده قشنگ خیلی بود شده باعث این و ودب

 ...،میشدم بود شده زوم روم که چشمایی ی همه متوجه ،

 کردم از دار براش رو دستم و زدم بهش لبخندی رسیدم بهش وقتی

 ؟ وک داماد آقا پس میگم تبریک جون فرزانه سالم_

 میرقصه بادوستاش داره وسطه اوناهاش میگی؟ رو رضا_

 گفت و دخترا به کرد رو و

 فامیل ،سیندرالی رها اینهم دوستان_

 معرفی به کرد شروع و

 فامیل شیطون و شر دختر میناعه اسمش خانوم این

 گفتم و دارم دست بهش

 دیدنتون از خوشبختم_

 کردم خوشبختی ابراز دادم دست هم ها اون به لمگ های خاله دختر ستاره اینهم و فریماه اینهم

 ...بودند مهربون و خونگرم خودش مثل هم دوستاش

 گفت و مینا به کرد رو فرزانه

 کنه عوض رو هاش لباس تا من اتاق ببر رو رها مینا_

 از ، دنبو زرشکی هم هاش پرده و روتختی بجز بود سفید هاش وسیله تمام فرزانه اتاق... فرزانه اتاق باال رفتم مینا با

 بود شاد العاده فوق رنگش ترکیب اومد خوشم خیلی اتاقش
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 در ور روسریم فقط بودم آماده و بودم پوشیده قبل از که هم رو هام لباس... کیفم تو گذاشتم اوردم در رو شلوارم و مانتو

 یشمآرا ترمیم به احتیاجی و ودمب خوب کردم خودم به نگاه یه آینه تو گذاشتم سرم روی رو مشکیم حریر شال و آوردم

 نداشتم

 رها؟ کنی سر شال میخوای_

 داره اشکالی عزیزم آره_

 تری ناز خیلی شال بدون فقط نه_

 گفتم و زدم لبخندی بهش

 که نمیشه محرمه نا پر پایین معذبم نه_

 شکیم سانتی چند ذبج کوتاه دامن یه با سفید دکلته تاپ یه خودش چون نشه ناراحت تا کردم اصالح رو حرفم سریع

 بود گذاشته باز رو موهاش و بود پوشیده

 کردم عادت بهشون و کردم درست خودم واسه رو هایی حریم یه اول همون از که اینه منظورم یعنی_

 گفت و خندید

 یچه ولی میگفت زیباییت از همیشه فرزانه تری سر همه از باز هم جوریش همین تو ، میگی چی میدونم نداره اشکال_

 یه ازین خیلی باش خودت مواظب حال هر در... میکرد تعریف اینهمه چرا میفهمم میبینمت، که االن اما نمیکردم باور وقت

 ندزدنت پایین موقع

 خنده زیر زد گفت که حرفی با و

 گفتم و بهش کردم رو گرفت خندم حرفش از منهم

 باش مواظب هم تو پس_
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 نگاه ام به و بود داده تکیه دیوار به که شدم احسان متوجه که میومدیم پایین ها پله از داشتیم... اومدیم بیرون اتاق از

 یه و کردم هول لحظه یه... من رو کرده زوم و باال داره رو ابروش تای یه که بشم متوجه میتونستم همینجاهم از ، میکرد

  گرفت رو دستم فوری مینا که زمین بخورم بود مونده کم ندیدم رو پله

 دختر کجاست حواست_

 راحتی نفس نبود من به حواسش کس هیچ اینکه مثل خوب ولی... نه یا شده متوجه کسی ببینم چرخوندم رو سرم فوری

 رو خودم همش...بود فهمیده اون پس شدم حرصی خندید و داد تکون رو سرش که دیدم رو احسان وقتی ،اما کشیدم

  ام پاچلفتی دست اینهمه چرا که کردم سرزنش

 چون دمندی کامل رو چهرش ولی برگشتم میکرد صدا رو احسان اسم شوق با و میزد جیغ که پشتم از صدایی نیدنش با

 ...من مَردِ پیش...احسان پیش دویید و پایین اومد ها پله از سریع

 چرخوندش و کرد بغلش دیدنش با احسان

 بودم لحظه این میخکوب هم هنوز

 ریبهغ این و بود احسان فقط... و بودن ایستاده ها لحظه که انگار... خدااااااا وای...؟میکرد چیکار احسان بغل تو غریبه این

 داد نشون رو خودش بالخره_

 کردم نگاهش سوالی و برگشتم مینا سمت به

 دیگه شه عمه دختر_

 بودمش؟ ندیده حاال تا من چرا پس_

 کنه سوپرایز رو احسان خواستمی بفهمه کسی نزاشت الهه... برگشتن دیروز تازه بودن آمریکا خوب_

 گفتم آروم خیلی
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 اینطور که پس....آهان_

 ست الهه و احسان عقد جشن هم فردا امروز میشنوی من از_

 کردمنمی خودم پیش که خیاالتی ،چه بردارم ازشون چشم تونستم نمی هم هنوز شد فشرده حرف این شنیدن با قلبم

 مینا دنیای گرفتم ازشون چشم بود مشخص کامال مینداختن دیگه هم به که هایی نگاه از این بود خوش الهه با احسان...

  میشد گانم بچه حسادت متوجه

 گفتم مینا به رو

 بخوریم رو اینا جشن شیرینی باید هم دیگه روز چند منم نظر به آره_

 فرزانه پیش بریم ،بیا

 ... میکرد اذیتم بیشتر هاشون خنده صدای میشدم تر نزدیک بهشون هرچی

 میمیرم من نگفتی...ایران اومدی پاشدی بگی من به اینکه بدون احسان بدی خیلی_

 اینکه بدون...نمیومدم مهمونی این به و میدادم گوش مامان حرف به کاش اصال... نشنوم رو صداشون میشد کاش

 هم نامزدش رفتم فرزانه پیش کرد پرسی احوال و وایستاد پیششون مینا اما شدم رد کنارشون از کنم توجه بهشون

 گفتم بهشون و گفتم تبریک هم نامزدش به...  بود کنارش

 برقصین؟ وسط برین نمیخواین شماست مناسبت به مهمونی این مثال_

  گفت و خندید حرفم با رضا

 یفتر شدی بلند من کنار از چرا میگه کرده قهر خانوم...نمیشه بلند که بگید فرزانه به همونه هم من قصد خانوم رها_

 بهش بگید چیزی یه شما دوستات پیش

 رضاااااا_
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 میرفت بهش غره چشم و میزد صدا رو اسمش شاکی که بود فرزانه

 خانومم دیگه پاشو رضا جان_

  باشن داشته باهم دونفره رقـــص یه که داد رضایت ادا و ناز کلی با فرزانه بالخره

 ....کنه کرف احسان به تا میزاشتم آزاد رو ذهنم نباید اصال... کردم نگاه رقصیدنشون به و نشستم صندلی یه روی رفتم

 بازکنه باهام رو حرف سر میخواست پیشم اومد جون پسر یه

 ؟ زیبا بانوی بپرسم رو اسمتون میتونم_

 گفتم و کردم اخم شد چندشم هم نگاهش از بلکه حرفش از تنها نه

 نمیتونین نخیر_

 اونور کردم رو روم و

  شم آشنا باهات میخوام فقط من گلهخوش خانوم بیا راه_

 و وسط بیان تا خواست جوونا و جوون زوجای از و بزاره مالیم آهنگ یه میخواد که کرد اعالم جی دی لحظه همین تو

 برقصن عروسکی

  گفت و زد لبخندی یه بود کنارم که پسری

 آشناییمون پایه بشه تا باشیم داشته باهم دونفره رقـــص یه عروسک پاشو_

 ندارم شما با آشنایی به ای عالقه که گفتم آقا کنار برید_

 سالن دوار رها با که دیدم رو احسان لحظه یه اما بود ایستاده ها پله کنار که مینا پیش برم تا شدم بلند صندلی روی از

 ونازش تونستم نمی حتی اما...نداشتم رو دیدنش طاقت شدن سست پاهام... رقصیدن به کردند شروع و شد رقـــص

 باید یگیرهم گریم بمونم بیشتر اگه ،میدونستم شکستم لحظه همون... افتاد من به احسان چشم لحظه یه...بردارم چشم
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 رو سرم وحشت با بازوم رو دستی شدن حلقه با اما... بشم رد خواستم...برم خواستم بودم آورده کم نفس... میرفتم

 برگردوندم سمتش

 صدای با... میزد نبض عصبانیت و ترس و اضطراب شدت از صورتم داشت، حدی هم قاحتو... بود مزاحم ی پسره همون

 گفتم لرزون

  کن ولشششش میگم بهت گرفتی؟ رو دستم ای اجازه چه با تو عوضی، کن ولم_

 بیارم در دستش از رو دستم کردم سعی

 اومده خوشم ازت من دیگه نکن اذیت_

 گفتم گریه با بهش رو آوردم در بیرون دستش حصار از رو دستم زور با بود شده بارونی دیگه چشمام

 مومت ـناه گـ احساس.... تو رفتم و کردم باز رو فرزانه اتاق در رفتم ها پله سمت به و متنفرممممم تو مثل آدمهای از_

 یختهر بهم یحساب آرایشم رفتم آینه جلوی.... مونده بازوم دور دستش حلقه میکردم حس هم هنوز بود، گرفته رو وجودم

 لک پنبه با.... مصنوعی ی چهره این از میکردم خالص رو خودم باید برداشتم رو پاکن شیر ارایشش میز روی از بود

 بعد برداشتم سرم از رو بود رفته عقب نهایت بی که رو شالم رو قرمز نحس رژ اون مخصوصا کردم پاک رو صورتم

 هم زهنو...نباشه بیرون هم موم تار یه حتی که جوری جلو کشیدمش و کرد سر هم رو روسریم شلوارم و مانتو پوشیدن

 الاص...  گرفت گریم افتاد که اتفاقی آوری یاد از دوباره بشه خوب حالم کمی تا نشستم تخت روی داشت لرز بدنم

 همون وبارهد...بود شده سرخ گریه شدت از چشمام...بیرون اومدم اتاق از بعد دقیقه ده...شد اینجوری چرا نمیفهمم

 تا روگرفتم راه.. کنم توجه بهش اینکه میکرد،بدون چیکار اینجا ترسیدم لحظه یه بود باال نشیمنگاه توی دیدم رو پسره

  کوبیدم بهش رو کیفم اعصبانیت با... گرفت رو راهم جلوی پسره... پایین بیام ها پله از

 آقا کنار برو_

 گفت کردو مظلوم رو چهرش

 کنم خواهی ذرتمع خواستم فقط من_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 57 

 پایین اومدم ها پله واز زدم بهش پوزخندی یه کردم نگاه صورتش به

 کنم حفظ رو آرامش کردم سعی رفتم فروغ عمه سمت به

 جون عمه_

 کرد نگاهم تعجب با و برگشت سمتم یه

 بری؟ میخوای مگه کردی عوض رو ت لباس چرا عزیزم رها_

 آژانس بزنید نگز میشه.... معذبم جورایی یه اینجا عمه آره_

 دیگه میبرتت احسان میگم االن چرا آژانس_

 میکرد صحبت داشت و بود الهه کنار دیدمش... کنه پیدا رو احسان تا چرخوند چشم

 دارن باهم گفتن برای حرف کلی االن جونه الهه پیش احسان آقا بیاد آژانس همون بزن زنگ عمه_

 میزنم صداش االن بابا نه_

 بودم عشقش از جدایش مسبب که این از حتما بود برزخی حسابی اش چهره اومد احسان قتیو... احسان پیش رفت

 بود شده عصبی دقیقه چند ای ب حتی

 آژانس بزنه زنگ که گفتم عمه به احسان آقا_

 میرسونمتون نیست مشکلی نه_

 بعد کنم خداحافظی جون فرزانه از برم بزارید پس باشه

 ... رفتم فرزانه سمت به

 بود رضا با صحبت مشغول
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  جون فرزانه_

 کرد درشت تعجب از رو چشماش دیدنم با..برگشت سمتم به

 بری؟ میخوای مگه تنته بیرون لباس چرا رهاااا_

 ...برگردم باید االن که اومده پیش مشکلی یه ولی بود خوبی شب شرمنده عزیزم آره_

 گفت بهم.و کرد ریز رو چشماش

 رهآ شده؟ مزاحمت کسی و اینجاست مشکل نکنه....کردی پاک که هم رو ارایشتسرخه؟ اینهمه چرا چشمات ببینمت_

 رها؟

  گفتم و زدم بهش مصنوعی لبخندی

 برگردم زود دادم قول بابام حاج به داره، کار من با کی بابا نه_

 میرفتی شام بعد حداقل_

  میکنم خوشبختی آرزوی برات... بهتره االن عزیز نه_

 یتو احسان...کردم حافظی خدا هم اون از و برگشتم رضا سمت ، بوسیدمش و کردم بغلش زدم رو حرف این اینکه بعد

 که تگف فروغ عمه کردم خدافظی هم اون از و رفتم عمه طرف به... باشه منتظرم پایین باشه رفته زدم حدس نبود سالن

 رد جلوی دقیقا احسان ماشین کردم باز درو گذشتم حیاط از آروم آروم و شدم خارج خونه از...منتظرمه ماشین تو احسان

 بود پارک

 همه هب کنم فکر و بشینم پشت میخواست دلم نمیکرد باز کاش اما... کرد باز برام رو جلو در و شد خم ماشین داخل از

  خودش؟ پیش میکرد فکر چی میدید رو صحنه اون بابا حاج اگه اینکه به...چیز

 لحظه اون یاد...دیگه کنم دلبری بود قرار غلیظ آرایش اون با... بود خودم تقصیر آره...میدونستم مقصر رو خودم هم هنوز

 میگیره لرز رو تنم تموم افتم می که گرفت رو دستم عوضی پسر اون که ای
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 ؟ رها_

 گفتم ای گرفته و آروم صدای با آورد در فکر از رو من احسان صدای

 بعله_

 گفت و کرد من و من کمی

 دهش مزاحمت مهمونی تو اشکان پسره اون...نه یا بپرسم دارم اجازه نمیدونم اصال.. بپرسم ریچطو نمیدونم راستش_

 بود؟

  بود اشکان انگیز نفرت موجود اون اسم پس

 امانم میرفتم خونه به اینطوری اگه میشدم خالی باید اما...احسان پیش اونهم... شکستم اما نبازم رو خودم کردم سعی

 میشد حالم متوجه

 برداشت رو ماشین حقم حق صدای

 کنار زد رو ماشین و شد دستپاچه احسان

 یهو چیشد رها_

 ی دوره تموم که رو منی ،دست گرفت رو دستم شعوریش بی و وقاحت تموم با عوضی اون... میشه باورت احسان_

 ناکه وحشت هم بهش کردن فکر حتی...کردم حفظ نامحرم با رو حدودم و حد زندگیم

 گریه زیر زدم دوباره

 بودند کرده اعتماد بهم اونا... کنم نگاه بابا حاج صورت تو چطور ،االن شدم نجس میکنم احساس_

 رحالس بزن آب یه صورت به بیارم آب شو پیاده ماشین از حاال... که نیوفتاده ،اتفاقی میکنی بزرگش خیلی داری رها_

 شی
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 احسان قول به شستم که رو صورتم...  آورد در آب بطری یه ماشین از و شد پیاده هم احسان و شدم پیاده ماشین از

  شدم ماشین سوار دوباره و شدم بلند شد بهتر یکم حالم

 زد صدام احسان کردیم طی رو مسافتی یه اینکه بعد

 رها_

 بعله_

 کنی قبول داره امکان بدم پیشنهادی یه_

  پیشنهادی چه_

 ات شامش که هم زندایی....خوردن رو شام برگردم و برسونم روت بخوام االن من اگه شبه نه ساعت االن راستش خوب_

 نمیمونه االن

 چی؟ یعنی این

 گفتم و بهش زدم زل خنگا عین

 چی؟ یعنی_

 دیگه میمونیم شام بدون تو و من یعنی خوب_

 نشه شما مزاحم و بگیره آژانس که گفتم عمه به بخدا احسان آقا میخوام معذرت واقعا_

 منی پیش ناال که اینه مهم خوب_

 واستاد قلبم حرفش این با

 گشنمونه دوتامون هر اینکه تر مهم و_
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 گفتم دوباره پایین انداختم سرم

 ببخشید_

  گفت و خندید بلند

 میکنم دعوت دونفره شام یه برای رو تو مستقیم غیر دارم االن من میکنی تکرار هی رو کلمه این چرا رها وااااااااااااای_

 پایین انداخت رو سرم و انداخت گل هام ونهگ حرف این شنیدن با

 نه؟ یا میکنی قبول نگفتی خانوم رها_

  نمیشه نیستند مطلع خونوادم احسان آقا آخه_

 بخواد ازم دیگه بار یه تا نبود دلم تو دل ولی

 باشه بخوریم شام یه میریم فقط که، بکنیم نمیخوایم خالفی کار_

 تمگف آروم باشه یه پایین انداختم رو سرم

  داخل رفتیم و شدیم پیاده ماشین از...  قشنگ و مدرن خیلی رستوران یه به رسیدیم دقیقه بیست بعد

 کوبیده رسپ دو احسان بگیره سفارش اومد گارسون... نشستیم ها صندلی از یکی روی بود قشنگی و دنج خیلی رستورانه

 ودب االنش بودن مهم نداشت اشکالی خوب ولی...تمیگرف تصمیم هم من جای به ،چرا شدم دمق لحظه یه....داد سفارش

 بودم زده زل منهم حین این توی... انگاری بود عصبی یکم کنه چک که داشت برش اومد پیام گوشیش به... 

 رینشی اون با بودن چقدر...میشد شکسته اون بودن با هام حریم چرا... رو کنارش بودن این داشتم دوست چقدر...بهش

 شکست افتاد دستم کنار لیوان به خورد دستم و شدم پاچه دست... کرد غافلگیرم نگاهش با لحظه یه...بود

 واااای_

 سرت فدای نکنیا گریه گفت بودم،که کرده گریه آماده رو خودم
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 گرفتم گر حرفش از

 لیوان هستشک های تیکه بیاد که کرد اشاره گارسون به و داد تکون رو دستش ، شده لبو شبیه چهرهم االن بودم مطمئن

 عالقم وجهمت که میکردم خدا خدا فقط...بود رفته پیشش ابروم ،میدونستم بود پایین سرم مدت این تموم.... کنه جمع رو

 باشه نشده خودش به

 .... شدم گارسون اومدن متوجه شد چیده میز روی که ها غذا

 بود شده کور ودمب آورده در که بازی کولی خاطر به اشتهام من اما شد خوردن مشغول احسان

  کرد اشاره غذام به سر با بود غذا از پر دهنش کرد بلند رو سرش

  رفت در دهنم از که شد چی نمیدونم

 احسان آقا ندارم دوست کوبیده من_

  گفت و بهم زد زل لحظه یه

 خودت یهرچ اصال داری؟ دوست که بیارن؟جوجه جوجه برات بگم میدادم، سفارش برات دیگه چیز یه میگفتی خوب_

 بخوای

  خوبه جوجه همون نکنه درد دستتون _

 ی کوبیده بود شده تموم بود خورده رو غذاش بیارن رو من غذای تا داد سفارش جوجه پرس یه و کرد اشاره گارسون به

  شد اون خوردن مشغول و جلو کشید رو من

 قعاوا چون ندارم دوست کوبیده نمیگفتم الکی کاش کوبیده روی بود مونده چشمم من اما آورد هم رو من غذای گارسون

 اومدیم رستوران از غذا هزینه پرداخت بعد کردم تشکر ازش... شدم سیر خوردم که رو غذا نصف بودم کوبیده عاشق

 بیرون

  کرد حرکت شدیم که ماشین سوار
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 بود برده ذهنم از رو پیش ساعت چند اتفاق تلخی که بودم ممنون ازش چقدر

 آهنگ روی... میگشت خواستی آهنگ دنبال که انگاری ، کرد پایین و باال رو آهنگها و برد پخش هدستگا سمت رو دستش

 زد زل جاده به بعد و طوالنی نگاه یه... انداخت من به نگاهی یه رسید که نظر مورد

 

 ..........میدونــــن من از غیر به دنیا همه کـــــه داره حرفایی چشماااااات

  من از غــیر به دنیا همه کـــــه داره دنیایی حرفاااااات

 .....واااااااای...میدونــن.....میدونــــن

 

 « کرد خوندن به شروع آهنگ با هم خودش»

 

 شی من مال تو باشی،اگه من با اگه

 

 لویج الهه هم هنوز اما....میخونه من خاطر به داره رو آهنگ این که میکردم حس همش.... میکوبید سینم به محکم قلبم»

 خودم...دارن دوست رو دیگه هم که میگفت هم مینا ست الهه عاشق بخونه،اون من برای نداشت امکان نه... بود چشمم

 عاشقونشون و دونفره رقـــص خودم چشمای با خودم....چرخوند و کرد بغلش عشق با چطور که دیدم خودم چشمای با

 این میخواست دلم چرا... میزد فریاد رو داشتنش دوست وجودم اچر.....میکردم؟ خیال فکر باز چرا پس.......دیدم رو

 ..باشه کرده انتخاب من خاطر به رو آهنگ
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 وت مــن،بدون کوچیک دله وااااااای...باتـــــــو میمونه چرا قلبم، بی تو اگه شی، من پروبال پرواز،تو بی تو ،اگه.

 ....سردههههه و تاریــک ــیامدنــ تو بی..... میمیره نباشی آرزوهام،تو همه میمیـره

 توووو مــــسته چشمای.........ویرونمههه خونمووو نبااااشی جووونمههه،اگه توووو،آرووومه مـــــــسته چشمااااای

 .........................ویرووونمه خونموووو نباااشی اگه جووونمه آرووووومه

 

 «بهت میشم تر وابسته کارات این با...نده ادامه خدا تورو...احسان نخون بگم میتونستم کاش»

 

 ....میمیرن من از غــــیر به دنیا همه ، میاااااد هم روی تا پلکاااااات

 من مال وت اگه ، باشی من با اگه واااااای.....میگیرمــ...میگیرمــ بارون میـــبینمت وقتی میشـــــم تو چشمااااای غرق

 تو دونب من کوچیک دله واااااااای........تووووو با نمیمونه چرا من قلب بی تو شی،اگه من بال پرو پرواااز،تو بی تو اگه ،شی

 آرومه تو مستههه چشـــماااااای ، سرده و تااااااااااریک دنیااام تووو بی میمیره، نباشی تو آرزوهام، میگیره،همه

 نباشی اگه...جونمهههه آرومه توووو همست چشمای......ویرووونمههههه خوووووونموووو نباشی اگه.... جوووونمه

 ........ویروووونمه خونمووووو

 ریتمش با شد صدا هم باز و گذاشت اول از دوباره شد تموم آهنگ وقتی

 اشک بگیرم دستم تو رو خیالم افسار میشد کاش گذاشتم هم روی رو چشمام و چسبوندم ماشین شیشه به رو سرم

 ....میشد

**** 

 تریم سانتی یه توی صورتش که احسان دیدن با کردم باز آروم رو چشمام صورتم پوست به غیدا های نفس خوردن با

 شد حبس سینم تو نفسم بود صورتم
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 با کرد ازب رو چشماش لحظه یه... بود کرده قفل بدنم بخورم جم نمیتونستم حتی... میزد لبخند و بود بسته رو چشماش

 سریع کردمو باز رو ماشین در دادم بیرون سختی به رو نفسم...  شیدک کنار رو خودش سریع زدم بهت ی چهره دیدن

 ... شدم پیاده

 رها کن صبر_

 گفتم لرزون صدای با

 کردم باز درو و کردم پیدا و کلید کیفم داخل از سریع ممنون هم شام...ت..،باب رسوندید رو من که ممنون خیلی_

 گفت و رسوند در به رو خودش بلند قدم دو با

 میگم چی ببین کن صبر لحظه هی رها_

 احسان آقا برید اینجا از لطفا_

 بهش دادم تکیه و بستم درو

 من که کن باور... کنی بدی فکر راجبم نمیخوام لحظه یه کن گوش_

  میزدم نفس نفس رسیدم وقتی دویدم رو خونه در تا بدم گوش رو حرفاش که نموندم دیگه

  بودم شده سرخ االن مطمئنا

 شدم اتاقم داخل و رفتم باال ها پله از... بیرون بودن رفته احتماال بود تاریک خونه

 واقعا احسان یعنی.. بیارم یادم رو لحظه اون دوباره کردم سعی و بستم رو چشمام ، بود نشده منظم قلبم تپش هم هنوز

 این درگیر همش رمفک... میگرفت رو وجودم کل مرموز و خوب حس یه هم فکرش از حتی... ببوسه رو. من میخواست

 ... بیارم یادم رو لحظه اون بار هزار داشتم دوست...نداشتم موضوع این به بدی حس هیچ چرا که بود
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 و موایستاد دوش زیر...حموم رفتم و آوردم در رو هام لباس...نبود بد سرد آب دوش یه... بود رفته باال حسابی بدنم دمای

 رارتک هی بلند صدای با رو گوگوش ازآهنگ قسمت یه حموم تو سرخوشانه و دبو خوب خیلی حالم... کردم باز و سرد آب

 میچرخیدم دورخودم میکردمو

 .....«عااااشقاااااا شههههر به ببر خود با منو بیا دااااارم دووووست اشناااااااا غریبه»

 فکر احسان به و بستم رو چشمام کشیدم دراز توش و کردم گرم آب از پر رو وان بود گرفته لرز آب سرمای از بدنم

 کردم

**** 

  کردم باز وحشت با رو چشمام حموم در شدن کوبیده با

 رهااااا.... عزیزم.... رها_

 هووووف... بود مامان

 ترسوندیم مامان بعله_

 گفت باشه شده راحت خیالش که انگار

 افتاده واست اتفاقی نکرده خدایی گفتم میزنم صدات دارم که ربعه یه عزیزم آخه_

 انگاری بود برده خوابم میام االن مامان نه_

 لباس هی بینشون از و رفتم لباسام کشوی سمت به بیرون اومدم که حموم از... کردم تنم رو پوشم تن و شدم بلند وان از

 مهم برام خواب فقط االن نداشتم رو بودن مرتب ی حوصله اصال برداشتم نارنجی راحتی شلوار یه با طوسی بلند آستین

 بود

**** 
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 بخور رو صبحونه شو بلند مامان رهای_

 زدم از و کردم باز رو چشمم یه زور به

 

 میبینی زیاد برام هم رو جمعه یه بخوابم بذار خدا تورو مامان کن ول_

 میکنه ضعف بدنت االن نخوردی چیزی که هم ،شام عزیزم پاشو_

 نکن اذیتم میشم بلند ناهار واسه_

 نکن تنبلی باش زود پاشو... برگشتی نخورده شام که گفت و زد زنگ دیشب فروغت عمه _

 میام االن مامان باشه...اومد لبم به لبخند دیشب یادآوری با

 اعتس تا حداقل کاش بود صبح هشت ساعت شد خورد اعصابم عسلی روی ساعت دیدن با شدم بلند کرختی با جام از

 بودم خوابیده ده

***** 

 حال

 بعد ماه سه

 زد زنگ گوشیم که بودم ها مشتری از یکی به نقاشی یه حتوضی حال در

  اومد لبام به لبخند اسمش دیدن با

 مامان جونم_

 شبه نه ساعت شدم نگرانت پس موندی کجا عزیزم سالم_
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 برسونم سریع رو خودم میکنم سعی دیگه دقیقه بیست یه مامان نمایشگاهم هنوز_

 بمونی هشت ساعت تا نهایتا بود قرار ، جان رها تر زود یکم_

 خدافظ فعال جونم مامانی میام شد تموم کارم نبود ساعت به حواسم اصال_

 خدافظ بیا زود... تو دست از_

 میگفتم؟ چی خوب گفتم مشتری به رو و گذاشتم مانتوم جیب تو رو گوشی

**** 

  بود قبول مورد هم نقاشیم این شکر رو خدا خوب

 الاص... بهم میزد زل دور از و میومد نمایشگاه به بود هفته یه... افتاد مرموز ردم اون به چشمم دوباره رفتم در سمت به

 این با یزدم بیرون نمایشگاه از میرفتم سمتش به وقتی ، میزد زل بهم دور از همیشه... چیه کار این از هدفش نمیدونستم

 بود کرده کالفم واقعا کاراش

 میکردم حالیت حتما فردا احمق مردیکه

  بود نیم و نه کردم ساعتم به نگاهی یه شدم سوارش و رفتم آلبالوییم شش و دویست سمت به

 میکرد بازخواستم حتما کردنم دیر خاطر به مامان

  کنم تصادف داشت احتمال هم بار دو حتی روندم سرعت نهایت با

  رسیدم بالخره اوووف

 دمکر پارک حیاط تو رو ماشین و شدم داخل و کردم باز ریموت با درو

 به نرفت حق دیگه فردا از که کنه تهدید هم کلی و بزنه غر سرم میخواد همش مامان کنم باز درو که االن که بودم مطمئن

 نداری رو نمایشگاه
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 کردم باز درو و گفتم اللهی بسم یه

 واستاده در جلو االن میدونستم

 کردن خواهی عذر به کردم شروع و بستم رو چشمام

 مبگ کشیدنش از رو هدفم و بدم نشون رو هام نقاشی مشتری هر به تا اما شرمنده بخدا کردم دیر میدووونم مامانی_

 میکشه طول

 نقاشیم عاشق چقدر میدونی که تو

 گفت آرومی صدای با

 میکنییییم صحبت موردش در بعدا حاال داریم مهمون جان رها_

 نشست لبام رو لبخند دیدنش با انداختم پذیرایی سالن به نگاهی یه و کردم باز تعجب با رو چشمام

 عزیزم ی خاله ، بود خالم

  کردم بغلش و رفتم سمتش دو با

 کردم بارون ــوسه بـ رو صورتش...کردی سوپرایزمون...خبر بی چه ، اومدی کی خاله سالم_

  بود سالش چهار و بیست پسرش میکرد زندگی مشهد توی رضا احمد پسرش با فاطمم خاله

 بود مرده تصادف توی ششوهر پیش سال بیست

  بود نکرده ازدواج دیگه داشت بهش که عشقی خاطر به ولی

  بود؟ کجا پس پسرش راستی

 ؟ نیومده رضا احمد آقا جون خاله_
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 سرته پشت عزیزم چرا گفت و خندید آروم خاله

 چرخیدم پشت به

 بود پایین سرش

 اومدید خوش رضا احمد آقا سالم_

 ندیدمتون شرمنده

 داد رو جوابم متین و ونهمرد طور همون

 بزرگی و مردونگی همون با بابا حاج مثل بود یکی من برای رضا احمد

**** 

 کردم صحبت خاله با کلی شب تا

 گفتیم هامون خاطره از کلی

 اون و شهر این تو همش و بود پلیس رضا احمد اخه ماموریته تو همش اینکه از میکرد گله کارش و رضا احمد از کلی

  بود وریتمام شهرتو

 خوابیدیم و رفتیم و دادیم هم از کندن دل به رضایت بالخره که بود شب سه ساعت

***** 

  شدم بلند خواب از ده ساعت

 بعد شدم ماشین سوار و شدم خارج خونه از آروم بود نشده بلند کسی هنوز اینکه مثل شدم آماده سریع بودم کرده دیر

 کردم حرکت گاهنمایش سمت به آوردم درش حیاط از اینکه
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 نکنم ضعف موقع یه تا گرفتم کاکائو شیر و کیک یه راه تو

**** 

 شد نمایشگاه وارد غریبه اون دوباره که میگذشت اومدنم از ساعتی یه

 چیه کارش این از هدفش میفهمیدم باید امروز

 نشدم حضورش متوجه مثال که کردم ها تابلو دیدن رومشغول خودم الکی

 میکرد اذیتم اهشنگ سنگینیه هم هنوز

 گفتم طلبکارانه صدای وبا رفتم سمتش سریع و برگشتم سمتش به

 اقااااا؟ میشناسید رو من شما_

  گفت و شد مسلط خودش به سریع ولی ، شد هول لحظه یه

 نه که معلومه میکنید رو فکری همچین چرا_

 چیه؟؟؟ شده زوم من رو که سنگینتون نگاه و هفته یه این از هدفتون پس_

 دارید من دوستان از یکی به عجیبی شباهت شما راستش...اِم_

 زدم پوزخند و انداختم بهش تمسخری پر نگاه

 بردید؟ کارم محل تو رو ابروم که هفتست یه شباهت یه خاطر به پس آهان_

 گفت که برم کنارش از خواستم چرخیدم پشت به

 دارید؟ نیاز اسم به قلویی دو خواهر شما خانوم_

 میزد؟ حرف چی درمورد داشت اون برگشتم سمتش به تعجب با
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 ندارم دوقلویی خواهر من نخیر_

 و بور هم موهاش و عسلیه اون چشمای داره فرق شما با چشماش رنگ فقط...نمیزنه مو شما با اصال دوست نامزد اما_

 طالییه

  زدم بهش پورخندی کردمو گره هم تو رو ابروهام

  نداره من به شباهتی هیچ کردید توصیفش شما که اقا؟؟اینی کردید مسخره رو من_

 گفتم و انداختم بهش پا تا سر از نگاه یه

 ...جناب نکردید انتخاب توجه جلب برای رو خوبی راه اصال_

 گفت و شد سرخ انداختم بهش که آمیزی تحقیر نگاه و حرفم خاطر به عصبانیت از صورتش

 به فقط اینجام هم االن اگه...ها حریم از برخی به متعهد و متاهلم من...ومخان ندارم شما توجه جلب به ی عالقه هیچ بنده

 ای هدیگ فکرای یه شما اینکه مثل اما...وخیمه روحیش حال که عزیزی دوست یه برای میخواستم کمک ازتون اینه خاطر

 ... کردید

 بیرون زد نمایشگاه از بگم بهش چیزی بزاره اینکه بدون و

 رهدوبا رو فکرم زد که ای نیمه و نصف حرف این با حاال و میکرد اذیتم اش شده زوم نگاه با که بود هفته یه...لعنتی

 کرد خودش مشغول

 دادم اطالع رو رفتنم بهش و رفتم رضایی خانوم سمت به...نداشتم رو نمایشگاه تو موندن ی حوصله دیگه

 میکردم توهین بهش بعد میکردم گوش حرفاش به اول کاش
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 میرفتم تند خیلی بودم ریاینطو همیشه

  خونه رفتم بعد و زدم چرخ خیابون تو یکم

 کردم پارک حیاط تو که رو ماشین

 کنم عوض رو لباسم تا باال رفتم دادم سالم ، میکردن صحبت و بودن پذیرایی تو خاله مامان شدم، خونه داخل

 کِرِم رشلوا و شال با کردم انتخاب زانو باال ای قهوه پیرهن یه لباسا بین از

 نشستم کنارشون و پایین رفتم

 گفت من به رو مامان

 ... رها که برگشتی نرفته_

 گفت خاله به و خندید بعد

 بستست ها تابلو اون به جونش... میکنه دل نمایشگاه از مگه رها وگرنه ها اومده تو خاطر به جان فاطمه واال_

 نقاشی قطف بود مشغول ذهنم که وقتایی تو رفتم اتاقم طرف به بعد و نشستم پیششون ربع یه و زدم ساختگی لبخند

 بس و میکرد ارومم

  کشیدن به کردم شروع و روپوشیدم مخصوصم لباس کردم آماده رو نقاشی بوم

 ردممیک ترسیم غریب و عجیب های شکل بوم روی و میکردم آغشته رنگ به رو ها قلمو فقط نداشتم خاصی هدف اصال

 برم ایینپ میخواستم اومدم بیرون اتاق از و گذاشتم دیوار کنار و بوم نداشتم هم رو نقاشی حوصله حتی اینکه مثل ولی

 کرد جلب رو توجهم رضا احمد آروم صدای که

 میومد کناریم اتاق از صدا
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 فایحر ولی اومد نمی خوشم سمع استراق از ،اصال کرد قل فضولیم حس چرا نمیدونم میزد حرف گوشی با داشت انگار

 بود کرده کنجکاوم... کنه آروم رو بود خطش پشت که اونی داشت سعی که رضا مداح آروم

 بشنوم واضح رو حرفاش که جلو بودم آورده رو گوشم که منم شد باز در یهو

 شدم دستپاچه و گرفتم استرس لحظه یه در کنار قامتش دیدن با

 کنم توجیه رو کارم تا زدن حرف به کردم شروع تند تند

 کنم گووش نمیخواستم... شنیدم رو صداتون یهویی که پایین برم میخواستم بودم اتاق تو...من...اشتمد...من...من_

  شدم کنجکاو لحظه یه فقط...

 راستش...راستش

 نداشتم سمع استراق قصد کنه فکر تا بگم چی نمیدونستم

 شنیدین؟ کجاشو تا_

  بود شده قرمز عصبانیت از صورتش باال آوردم رو سرم

 بزنه ماشتباه کار خاطر به رو من بگیره نکنه که افتاد دلم تو ترس ها بچه مثل لحظه ،یه بودمش ندیده اینجوری تاحاال

  بود شده یخ یخ دستمام

 گفت ای شمرده شمرده و اروم صدای با دوباره

 شنیدین رو حرفم کجای بودیدن،تا اینجا کی از خانوم...رهااا_

 بود کرده عرق صورتم بودم کرده که کاری شرم زا... پایین انداختم خجالت از رو سرم

 بودم شما با خانوم رها_
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 گفتم کنان من من و آروم صدای با

 بفهمه خاله...اینکه بدونه...گرفتی... زن...شما....ه..ک...فهمیدم یعنی...شنیدم رو همش... کنم...ر...فک_

 ...  شدم راحت آخیش

 بشه تر واضح صداش میشم تر نزدیک هرچی میشد باعث این و بود باز در الی

 در کنار دیوار به دادم تکیه

 هات گریه این با نکن خون رو رضات احمد دل... ؟ دیگه نکن گریه خانومی.... عزیزم_

_..... 

 میدونم...عزیزم میدونم_

 !!!!عاشقانه حرفای و رضا احمد بود شده نعلبکی اندازه چشمام

 یشدم این از مانع کنجکاویم حس اما...نکنم فضولی کارش تو و برم ستمخوا شدم پشیمون اونجا تو بودن از لحظه یه

 میگفت که شنیدم رو کنه خفه میکرد سعی که رو عصبیش صدای

 کن درکمممم...بفهمم خواااهشا نیست زندگیم تو هیشکی تو از غیر نکن عصبییییییم رووووویااااا_

_..... 

 روی رو دستش هی وار تیک حالت به و میکرد نگاه رو بیرون نجرهپ از ببینم رو چهرش تا کردم خم رو سرم لحظه یه

 دزدیدم رو سرم فوری که کنار بیاد پنجره کنار از میخواست...میکشید پشتش پر موهای

 میگی چی هست حالیت_

_.... 
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 گلم کن اعتماد بهم...زندگیمه تو که هستی زنی تنها تو بخدا بده مهلت من به فقط تو من رویای_

_.... 

 گفت عصبی صدای با

 نکن بازی من با اینهمه منیییی زن تووو_

 داشت زن زنش؟؟؟مگه...میگفت چی رضا احمد... شد فعال شاخکام شنیدم که حرفی از

 کنی ش فسخ میخوای میکنی چیکار_

_... 

 رویااااااا_

 لعنتیییی گفت بندش پشت و اومد چیزی افتادن صدای

 بشنوم واضح رو حرفاش که جلو دمبو آورده رو گوشم که منم شد باز در یهو

 شدم دستپاچه و گرفتم استرس لحظه یه در کنار قامتش دیدن با

 کنم توجیه رو کارم تا زدن حرف به کردم شروع تند تند

 کنم گووش نمیخواستم... شنیدم رو صداتون یهویی که پایین برم میخواستم بودم اتاق تو...من...داشتم...من...من_

  شدم جکاوکن لحظه یه فقط...

 راستش...راستش

 نداشتم سمع استراق قصد کنه فکر تا بگم چی نمیدونستم

 شنیدین؟ کجاشو تا_
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  بود شده قرمز عصبانیت از صورتش باال آوردم رو سرم

 بزنه ماشتباه کار خاطر به رو من بگیره نکنه که افتاد دلم تو ترس ها بچه مثل لحظه ،یه بودمش ندیده اینجوری تاحاال

  بود شده یخ یخ دستمام

 گفت ای شمرده شمرده و اروم صدای با دوباره

 شنیدین رو حرفم کجای بودیدن،تا اینجا کی از خانوم...رهااا_

 بود کرده عرق صورتم بودم کرده که کاری شرم از... پایین انداختم خجالت از رو سرم

 بودم شما با خانوم رها_

 گفتم کنان من من و آروم صدای با

 بفهمه خاله...اینکه بدونه...گرفتی... زن...شما....ه..ک...فهمیدم یعنی...شنیدم رو همش... نمک...ر...فک_

 ...شدم راحت آخیش

 گفتم رو راستش چرا من خدا وای

 گفتم و بستم هم روی محکم رو چشمام

 بوده اشتباه خیلی کارم میدونم شرمندم_

 کرد وبممیخک صداش که شم رد کنارش از سریع تا برگردوندم رو روم

 خانوم رها شد خوب خیلی اتفاقا_

 ضیهق طرف یه باشه هرچی... کنم صحبت باهاتون بیام فردا یا امروز همین میخواستم...میکنه تر راحت رو من کار این

 شمایید
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  گفتم و دادم نشون رو خودم دستم با و چرخوندم سمتش رو سرم فوری

 .. و شما عاشقانه قصه به ربطی چه من...من_

 گفتم و کردم تر آروم رو صدام

 دارم؟ همسسسرتون_

 میکنم خواهش... کنیم صحبت باهم تا خونتون کنار پارک بیاید عصر پنج ساعت لطفا شما خانوم رها_

  میاوردم در سر قضیه این از باید کردم نگاه اش چهره به

 میام باشه_

 گفت و آورد بیرون صدا با رو نفس

 ممنون_

 تهبس صدای هم بعدش و شنیدم رو نمونید منتظرم ناهار واسه خاله میگفت مامانم به که رو صداش شد رد کنارم از و

 در شدن

 ....  میشدم مرتبط موضوعی هر به ها تازگی چرا

**** 

 پنج به بود مونده ربع یه شدم آماده و پوشیدم رو بیرونیم های لباس

  رفتم پذیرایی سمت به و پایین اومدم ها پله از

 دارم کار بیرون یرمم دارم مامان_

  بیرون اومد آشپزخونه از
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 جان رها میری کجا_

 بزنم نمایشگاه به سر یه برم میخوام هم اونجا از دارم کار جایی یه_

 ...ها نکنی دیر...بیا زود یکم فقط باشه_

 خداحافظ فعال...چشممممم... مامان چشم_

 روندم پارک سمت به و آوردم در حیاط از رو ماشین

 میشد یاداورم ممنوعم های خاطره میشدم تر کنزدی هرچی

 میکردم فکر بهش نباید هم حاال پس بودم کرده حرام رو بهش کردن فکر که بود ماه سه...میکردم فکر نباید

*** 

 میره ابروم ببینه یکی موقع یه نکن اذیت نمیشه احسان_

 رونبی بیای من با بار یه نمیخواد دلت تو یعنی ، خانومی دیگه نکن اذیت_

 بگم چی مامانم به ولی میخواد دلم بخدا چرا_

 بخری کتاب میری بگو میدونم چه_

 شده بیقرارت دلم...ندیدمت روزه چند االن... خانومم دیگه بیار بهونه یه

 میشد هیجان از پر قلبم حرفاش از

**** 

 لبمق و ذهن از خاطراتش تموم با رو ناو من افتاد، می یادم به دوباره لعنتی اون نباید... تکوندم چپ و راست به رو سرم

 سوزوندم
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 ....میزدم قول حرفا این با رو خودم ساده چه ، بود شده اشک از پر چشمام

 شدم پیاده ازش کردم پارک رو ماشین رسیدم که پارک به

**** 

 بودن اون با های ممنوعه و بود احسان هم باز میکوبید سینم به محکم قلبم دیدنش با

 میگذشتم زندگیم مهم های حریم از اون با وقتی میبردم لذت چقدر... تمشداش دوست چقدر

  میکوبید زمین به رو پاش و بود ایستاده بود من به پشتش

 زدم صداش وایستادم قدمی یه رفتم سمتش آروم آروم

 احساااااانم_

 مرفت عقب قدم یه و شدم خجالت غرق کارش این از و خورد بدنم یه بدنش نداشتیم ای فاصله چون و چرخید طرفم به

  گفت و زد مهربونی لبخند

 شد خجالتی باز من کوچولوی خانوم_

  باال داد هم باز رو ابروش تای

 گفتم و پایین انداختم رو سرم

 نکن اینجوری رو چهرت احسان نکن_

 گفت و داد فشار رو دستم گرفت، حرارت رو بدنم کل کارش این با گرفت رو دستم و خندید بلند حرفم از

 بیای نمیخوای کردم دلم،فکر عزیز میشدم امید نا داشتم دیگه_

 نداد اجازه ولی بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی
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 خانوم رها کنی اذیت نبود قرار_

 چی؟ یعنی کارا این دستمو کن ول خدا تورو احسان_

 بشه ول دستش از دستم نمیخواست اصال وجودم ی نیمه یه اما

 میکشی خجالت شد لبو مثل رنگش نومخا رها که باز_

 گفتم و کردم گره هم تو رو ابروهام

 نمیکشم خجالت نخیر_

 باشه دستم تو دستت بزار نمیکشی خجالت اگه پس_

*** 

 فکر...نمیخوادت دیگه... نیست دیگه رفته دیگه اون کنم قانع رو خودم کردم سعی دادم فشار سرم رو محکم رو دستام

 کن کمکم خدایا...بهش نکن

  دادم فشار سرم روی رو دستام و نشستم زمین روی بود شده ناک وحشت سردردم

 خانوووم خوبه؟رها حالتون خانوم رها_

  بود رضا احمد

 میترکه داره سرم_

 قرص هی ماشین داخل از بود پارک کار همین ماشینش کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم رفت و شد بلند کنارم از سریع

  آورد آب بطری یه و

 گرفت سمتم به
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 میکنه خوب رو حالتون قویه مسکن خانوم رها_

  شدم ماشین سوار و شدم بلند زور به انداختم گرفتم دستش از رو قرص

 بودم بسته رو چشمام و بودم نشسته ماشین تو که بود ساعت نیم

 خوب مبزار هم روی که رو چشمام تمگف و نکردم قبول اما دکتر بریم کرد اصرار خیلی.... بود نشسته کنارم هم رضا احمد

 میشم

 نمیکرد اذیت اولش مثل دیگه و شده کم سردردم که میکردم احساس ساعت نیم بعد حاال

 کرد اثر حسابی قرصتون رضا احمد آقا نکنه درد دستتون_

 برم خوبه؟میتونم حالتون االن پس_

 نباشیم پارک این تو فقط بزنید رو حرفاتون دیگه جای یه بریم میشه اگه ،فقط شده خوب دردم سر بعله_

 میزنیم حرف باهم بعدا نیست خوش حالتون االن خانوم رها نه_

 بشنوم رو حرفاتون میخوام خوبه حالم نه_

 ؟ ندارین مشکلی که ،شما دنجه و خلوت خیلی که میشناسم شاپ کافی یه اطراف این اینطوره اگه پس_

 بریم نه_

**** 

  نشستیم میز آخرین رو و سالن ته رفتیم و رسیدیم رنظ مورد شاپ کافی به بالخره

  گفتم و کردم رضا احمد به رو

 نمیکنین؟ شروع خوب_
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 ؟ موافقین قهوه با ، بعد بدیم سفارش چیزی یه بزارین نمیشه که اینطوری_

 ... بودم متنفر قهوه ،از شد جمع چهرم اسمش شنیدن با

 بدین سفارش بستنی من برای ندارم دوست قهوه من نه_

**** 

 حرف هب شروع که برم پاشم میخواستم... بودم شده کالفه دیگه میزد، هم داشت رو اش قهوه که بود دقیقه پنج یه االن

 کرد زدن

 زیرکی لیک با... کنن محکومش بتونن و کنن نفوذ توش میکردن تالش بود سال پنج پلیسا که بود مواد قاچاق باند یه_

 ازم هک عملی امتحانای تو بودم شده پلیس نیروی وارد که میشد ماهی چند یه تازه موقع ناو ،من بودن شده موفق بالخره

  بودم تر موفق جدید نیروهای همه از میشد گرفته

  بود شده پلیس نیروی وارد تازه اونهم که دیگه خانوم یه و من که بود شده گرفته ،تصمیم

 یه زا ولی...شدم استخدام که ماهیه چند از بعد ماموریتم اولین که بودم خوشحال طرف یه از باشیم، ماموریت این توی

 بودن سپرده من مثل کاری تازه یه به رو معنی این به ماموریت چرا که داشتم دلهره هم طرف

 بقیست از بهتر گیریم هدف و بودن فرز من که میکردم قانع رو خودم همش اما

  بودن قهرمانی خودشون برای که قدیمی نیروهای مخصوصا بود خیلیا هم من از تر عالی ولی

 پرسیدم خسروی سروان از کارو این دلیل و رفتم روز یه

 دنیستن شده شناخته که کنن بلند عضو رو افرادی میخوان مهمه خیلی ماموریت این چون که کرد قانع رو من اونهم

 برای و یممیخور شکست دوباره کنن یشناسای رو قدیمشون نیروهای باند تو یکی اگه و کنن ریسک نمیخوان میگفت...

 و ودب ماموریت اولین چون بود تر بزرگ خیلی ریسک یه خودش این البته... بودن کرده انتخاب کار این برای رو من این

 نداشتم آشنایی هیچ
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 قرار فشرده آموزش تحت ماه یه مدت به مهدویه رویا اسمش فهمیدم بعدا که گفتم که خانومی اون رو من موقع اون از

 که ودنب ساخته جعلی هویت برامون دیگه اعضای... میدادیم انجام رو فشرده های تمرین ما که مدتی این توی... گرفتیم

 باشیم باند سرمایه بود قرار اصل در داریم نیویورک تو شرکت یه و برادریم و خواهر رویا و من مثال

  رفت نمی درزش الیه مو حتی که ریجو بود شده طراحی ای حرفه خیلی بودن کشیده که ای نقشه

 یکردیم سرچ اینترنت تو رو شرکت اسم اگه حتی که بود ای حرفه انقدر ولی... نمیکنم اشاره نقشه جزییات به حاال...

  بود شده ثبت توش هم ادرسش تا حتی...

 بودن کرده اجاره برامون معروف برج یه تو هم لوکس خیلی ی خونه یه

 زد خشکمون دوتامون هر که دادن پیشنهادی یه کنیم زندگی مدتی یه خونه یه توی بود قرار چون فقط

 گفتن

 شه وندهخ بینتون محرمیت صیغه باید باهمید که رو مدتی این باید باشه نداشته مشکلی شرعی نظر از اینکه برای

 این هب حاضر ولی میزنه هم رو ماموریت این غید حتی گفت که رویا مخصوصا کردیم اعتراض پیشنهاد این به دومون هر

  نمیشه کار

 رو ارمونک بتونیم و نباشیم معذب خونه یه ی تو اینکه خاطر به فقط که شدیم راضی بالخره تا رفتن راه مخمون رو روز دو

 بشیم ،صیغه بدیم انجام بهتر

 کنیم صیغه اداره همون نزدیکیهای محضر یه توی بود قرار فرداش

 ردهک هماهنگ هم باند گروه با و برمیگردیم نیویورک از که کنیم سازی صحنه و مهرآباد فرودگاه بریم هم فرداش پس و

  بودیم

... 
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 اصال لحظه اون شاید...بود عادی غیر چیزمون همه هم اول همون ،از همکارا از تا چند یه با رویا بودم من فقط محضر توی

 بگیره شکل عاشقانه رابطه یه بینمون شاید که کردیم نمی فکر

 کنیم خدافظی خونواده از تا خونه رفتیم کدوممون هر هم اونجا از

 کنه عوض رو هورمون تا گرفتیم قرار آرایشگر یه دست کدوممون هر بعدش روز

  ببینیم رو دیگه هم فرودگاه توی بود قرار

  دیدم رو خودم آینه تو و شد تموم صورتم و موهام روی کار وقتی

 خودم برای اومدم غریبه خیلی

 حاال داشتم ریش ته همیشه که یمن

 بود گرفته مدل باال طرف به حاال پیشونیم روی خوابیدم همیشه موهای و بود شده تیغ سه تیغه سه صورتم

 کردم حرکت و شدم ماشین سوار

  انداختم بهش نگاهی یه بود اونجا رویا رسیدم که فرودگاه به

 شال یه و بود گذاشته باز آزادانه که هم مواجش ،موهای پا وزکگ باالی از جذب شلوار یه با باز جلو سفید مانتوی یه

 بود ای غیهصی خاطر به هم ،شاید نداشت سابقه اصال بود چی برای نگاهم خیرگی این نمیدونم...بود انداخته سرش شیری

 بود شده خونده بینمون که

 تا یارمن خودم روی به کردم سعی...ناموسم و بود صیغم نبود و بود هرچی بالخره...نبودم راضی بود زده که تیپی از اصال

 دادم سالم و کنارش رفتم خبریه نکنه فکر

 خنده زیر زد یهو بعد و کرد نگاهم بهم تعجب با یکم

  گفتم جدی خیلی و هم تو رفت اخمام کارش این از
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 میخندی چی به_

 کردی تغییر خیلی آخه_

 گفتم اخم با دوباره

 داره؟ خنده این_

  کرد جور و جم رو خودش یکم دیمج لحن دیدن با

 شن جذاب و کنن تغییر انقدر بتونن شما مثل آدمایی نمیکردم فکر آخه_

  بود چی من مثل آدمایی از منظورش شد بلند سرم از دود حرفش با

 گفتم میکردم کنترل داشتم زور به که عصبانیتی با

 هستن؟ کیا دقیقا من مثل آدمایی از منظورت_

 اموریتم خیال بی میخواست دلم که زیاد انقدر شدم آتیشی گفت بهم که حرفی با زد بهم نیشخند یه و چشمام به زد زل

 لگد و مشت زیر بگیرمش و بشم

  شدم آدما شبیه حاال ولی بودم اُماُل شبیه بود گفته من به وقاحتش تموم با

  نیست دادن جواب وقت االن میدونستم

 گفتم شدم کلید دندونای الی از و بستم رو چشمام فقط

 مهدوی خانووووم میدم رو حرکتت این جواب خونه رفتیم_

 گفت و پرید رنگش لحظه یه

 باشه پایین اینهمه هم ظرفیتتون نمیکردم فکر... بود حقیقت من حرف لطفا باشین داشته جنبه یکم_
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  نشه خورد دهنش تو دندوناش اون که کنم تضمین نمیتونستم میزد حرف هم دیگه کلمه یه اگه شدم دور ازش

 بهمون رو ها چمدون و پیشش بریم تا کرد اشاره رویا و من به و بود همراهش چمدون دوتا که دیدم رو همکارا از یکی

  داد

 رکتح خروجی در سمت به بعد و کردیم معطل یکم نشست زمین به نیویورک هواپیما که شد اعالم دیگه دقیقه پنج

 کردیم

 چون گمب نمیتونم جزییات از ببرن پیشش رو ما تا دنبالمون بودن اومده قاچاق بلند ئیسر همون رفیعی ادمای از چندتا

  بود بخش نتیجه کامال میشد زده بینمون که حرفایی که بدون قدر همین فقط اما محرمانست

 ولی باشیم حتار مثال که داد بهمون شخصی راننده یه رفیعی البته خونه رفتیم و شدیم بلند شد تموم جلسمون اینکه بعد

 باشمتون داشته نظر تحت که بود این خاطر به بیشتر

 بود طبقه شصت برج یه بیست طبقه تو بودن کرده اجاره برامون که ای خونه

  باال برد رو صداش شدم اتاق داخل منهم ببنده رو در اینکه قبل رفت اتاقا سمت به رویا شدیم خونه وارد وقتی

 بخوابم میخوام بیرون برو کجا_

 که اینه خاطر به فقط توام پیش اتاق تو االن اگه من باال نبر رو صدات گفتم و دادم تکون شو ساکت معنی به رو دستم

 بدم رو دادی بهم صبح که رو حرفی جواب

 گفت و اورد در تعجب حالت به رو اش چهره

 کردین؟ برداشت این از غیر نکنه...گفتم رو حقیقت فقط من سلطانی آقای نداشت جوابی که من حرف_

 در به خورد محکم که دادم هواش دستم با کرد عصبیم دوباره حرفش این با

 عنیی شرعه و عرف و دین حسب بر همشیه کاراش و نکرده خطا یه زندگیش کل که مَردی از تو نظرت اگه خانوم ببین_

 تو مثل دخترایی به من که بدون هم رو این پس.... اُمُل
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 نداختما پاش تا سر به نگاه یه

 ه*ز*ر*ه میگم توجه جلب برای بیرون ریختن رو اندامشون کل که کوتاه و جذب لباسای با که_

  میزد کبودی به که کردم چهره به نگاه یه

  بودیم شده مساوی باهم حاال

 رو ریکنا اتاق در سریع زد زل چهرم به نفرت با زمین بیوفته کله با شد باعث که کشیدم محکم و گرفتم و در دستگیره

  شدم وارد کردمو باز

 گفت جیغوش جیغ صدای با باشه اومده خودش به تازه که انگار

 ریش بلدن فقط تو امثال... میدونی سلیقه و مد از چی تو امل بدبخت آخه ست؟ ه*ز*ر*ه کی...گفتی چی بیشرف توعه_

 غیبت و ننک پاک سبزی بیرون نبشین و سرشون بندازن سیاه پارچه یه هم زناشون باشن دست به تسبیح و کنن بلند

 ... کنن

 میگفت هم سر پشت رو اینا و میکوبید اتاقم در به محکم

 میزدم لبخند داشتم فقط مدت این تموم

 خندیدم بلند صدای با بود شده خنک دلم خوب

 غلط بگی و بیوفتی پاهام به میکنم کاری یه... عوضییییی میکنم حالیت گفت داد و جیغ وبا شد تر عصبی

 کوبید بهم رو اتاقش در و رفت حرفش بند وپشت....ررررردمک

 بشه یخوادم خونه فردا از که میدونستم داشتم خوبی خیلی حس... بکنی نمیتونی غلطی هیچ کردم تکرار خودم با لب زیر

 .... اون و من بین جنگ محل
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 نمی من سر که بالهایی چه دونی ینم... بود بس آتش همچنان زندگیمون و بود گذشته بودیم باهم وقتی از ماه شیش

 یآوردمم کم پیشش واقعا لوفت بعضی...گفتناش داداش داداش اون تا بگیر سروته بی و باز های خونگی لباس از... آورد

 ...ضعفام نقطه روی بود گذاشته دست درست رویا...

  پایین کنم پرتش پنجره از میخواست دلم که میشدم متنفر کاراش خودشو از انقدر اوقات بعضی

 یکردمم مرور ذهنم تو همش تخت رو برم که موقعی تا که بود شیرین و قشنگ انقدر برام کاراش از بعضی عکس بر ولی

 میزدم لبخند و

 یه ویت تبادالتشون بود قرار... شن دستگیر محمولشون تموم با خودشون فردا بود قرار بود ماموریتمون آخرای دیگه...

 بشه نجاما شهر از خارج کارخونه

 اطالعات تموم با بودیم داده همکارانمان به رو آدرس شبش

 ور شب اون انگار جورایی یه...بود عجیب کال رفتارامون...  رویا هم بودم کالفه من هم نمیره یادم وقت هیچ رو اونشب

 دارکت کلی و بود کرده درست شام رویا... نبود همیشگی دعوایه و جنگ از ،خبری بودیم کرده نشینی عقب دوتاییمون

 میزدیم حرف آیندمون و هدف درباره بودیمو نشسته هم کنار عاقل آدم دو مثل بار اولین واسه... بود دیده

 سختیش ی همه با...  بکنیم دل دیگه هم از شب اون بود شده سخت برامون جورایی یه... باهم بودیم شده مهربون

 نبرد مخواب اصال شب اون...خودش اتاق تو رفت کدوممون هر گفتیم خیرب شب دیگه هم به و شدیم بلند جامون از بالخره

 هم برای رو ها لحظه نکردیم سعی امروز مثل ماه شیش این تو چرا میکردم فکر این وبه میزدم غلت جام تو همش و

 خودم به هم رو این اما...دیگه های چرا کلی و....میپریدیم دیگه هم به جنگی خروس مثل همیشه چرا... کنیم خاطره

 تنیس ای دیگه حس هیچ و عادته فقط این که بودم مطمئنم ولی... بودم کرده عادت بودنش به که بودم کرده اعتراف

 یشبد کل که بود این خاطر به احتماال بود سرخ سرخه چشمام... آینه جلوی رفتم... بود یازده ساعت رفیعی با قرارمون...

 اومدم رد حموم از گرفتم ای دقیقه دو دوش یه اینکه بعد....بیام در حالت این از تا رفتممیگ دوش یه باید....بودم بیدار رو

 یب حالت از یکم آرایش زور به و بود خسته خیلی که چشمایی اون با رویا دیدن با شدم خارج که اتاق از... شدم آماده و
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 سخته هم اون برای جدایی این و بوده بیداررو دیشب من ی پا به پا هم اون که بردم پی این به بود اومده در حالی

 ... کرده عادت من با بودن به اونهم یعنی بدونم میخواست دلم خیلی...

 هیزش چشمای اون با که بفهمم میتونستم هم دور همون از... بود اونجا رفیعی بودیم قرار محل سر یازده ساعت راس

 بیارم در حدقه از رو چشماش داشتم دوست میزد زل اینجوری رویا هب وقتی...میزنه لبخند داره و داره نظر زیر رو رویا

 رویا هب که کثیفی نگاهای این برای ولی میکرد خوب کمی رو حالم بشه دستگیر قراره که لحظه اون به کردن فکر فقط

 داشت من با شخصی حساب تصویه یه مینداخت

 بودیم کرده گیرشون غافل بد خیلی... رسیدن پلیسا پوال و محموله جابجایی زمان درست

 رو تفنگم واقعیم خود بشم و بیام بیرون نقشه غالب از که بود وقتش دیگه بود برداشته رو کارخونه کل گلوله تیر صدای

 برگردوندم طرفش رو سرم رفیعی صدای با کردم شلیک رفیعی افراد طرف به و آوردم در

 تمگرف سمتش به سریع رو تفنگ باشم خورده خودی یه از من نمیشه باور میگفت و چهرم به بود زده زل ناباوری با

 گفت و گرفت سمتم به رو اسلحش زدو بهم خندی پور بود شده خالی خشابش بدم شانس از ولی کنم شلیک خواستم....

 جهنممممم به برو_

 قفسه رو عوضی اون یرت....من جلوی انداخت رو خودش و شد پیداش کجا از نمیدونم رویا کنه اصابت بهم تیر اینکه قبل

 من به بایدن نباید گلوله اون مگه...شد اینجوری چرا...بود افتاده اتفاقی چه... افتاد کار از مغزم لحظه یه...خوابید رویا سینه

 من بالی سپر شد رویا رویا چرا پس... میکرد اصابت

  داد و کردم بغلش و زمین رو نشستم شد فعال دوباره مغزم زمین روی رویا افتادن با

 چررررررا کردی کارو این چررررا احمق_

 کرد شلیک بهش همکارام از یکی بزنه بتونه اینکه قبل ولی... گرفت نشونه من سمت به رو بعدی ی گلوله رفیعی

 دادم تکون محکم رو هاش شونه کننده قانع دلیل یه... میخواستم دلیل ازش بود رویا به حواسم تموم
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 زدم داد سرش دوباره

 احمق کردی کارو این چررررا نیستم تو با مگه_

 گفت ضعیف خیلی صدای با و زد جونی کم لبخند

 آ.ض.ر.احمد...دارم....ست.س...دوو...من...من...لم...دِ...ر...ط..آ..خ...به...ب_

 بست چشماش حرفش گفتن بعد

  شیرین هم و بود دردناک هم بگم برات رو ام لحظه اون حس نمیتونم

 ...  کنید خبر آمبوالنس میگفتم و میزدم داد فقط بکنم کاری نمیتونستم

  میشدن موفق داشتم کم کم دیگه پلیس نیروهای

 به که مدید می رو خسروی سروان...  بود تحمل قابل غیر سوزشش... زد کتفم به تیر یه کدومشون و چشید نمیدونم ولی

  میگفتم که شندیدم رو صداش آخر لحظه... میدویید سمتم

 خوردید؟ رتی شما_

  نفهمیدم هیچی دیگه

 بود رویا اون و میشد تکرار اسم یه فقط ذهنم تو... بیمارستانم که شدم متوجه کردم باز که رو چشمام

 توی...س هزند هنوز رویا که میشدم مطمعن باید بیرون رفتم و شدم بلند تخت رو از ولی سوخت می خیلی کتفم اینکه با

  اومد سمتم به دیدم رو خسروی سروان بیمارستان راهروی

 دیده آسیب شدت به کتفت شدی بلند جات از چرا رضا احمد_

 گفتم بهش نمیشدم حرفاش متوجه اصال بودم کالفه
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 بدید رو جوابم میکنم خواهش ؟ نه یا ست زنده کجاست مهدوی خانوم سروان_

  گفت و کشید چونش روی رو دستش

 کماست تو و بیهوشه االن و رفته ازش زیادی خون راستش_

 یدبا یو سی ای سمت رفتم خرابم حال همون با...شد خراب خیلی حالم حرف این شنیدن از... بود کما رویا من خدای وای

 زا که پرستاری از...نشناختم رو زردش و پریده رنگ ی چهره لحظه یه وایستادم که شیشه پشت... میدیدمش خودم

 رو جوابم نگرانشم و همکارمه که کردم التماسش کلی اینکه بعد ولی دندا جواب اول پرسیدم رو حالش میشد رد اونجا

 اومدنش هوش به صد در رسوندنش بیمارستان به دیر و رفته ازش که زیادی خون خاطر به گفت...جوابی چه اونم... داد

 دممیش داخ دامن به دست باید...شد خراب سرم رو دنیا حرف این شنیدن با درصد بیست فقط... درصده بیست فقط

 میکردم التماس خدام به موندنش واسه... داشتنش واسه باید...

 نم رویای و داد نتیجه توسل و دعا اونهمه بالخره بعد ماه سه...کنه زندگی تا ، بمونه تا بودم کرده نیاز و نذر کلی....

 کرد وا رو چشماش بالخره

 میزنه لبخند روم به داره و ومدها بهوش که میدیم رو لحظه این خیال و خواب تو که روزایی چه

 داشتم شدوست بود پیشم که مدتی تموم... دارم دوستش خیلی هم من که بودم رسیده نتیجه این به ماه سه اون تو دیگه

 کنم قبول رو موضوع این نمیخواستم فقط

  گرفتم براش رز گل دسته یه هم راه سر سراغش برم تا کردم آماده رو خودم سریع

 اطالع مه خونوادش به...نبود موضوع این به حواسم اصال... بودن پیشش هم همکارا تموم متاسفانه و بخش بودنش برده

 ... نداشتیم ازشون تماسی شماره هیچ و بودن کشور از خارج چون بود نشده داده

  کنم صحبت رسمی باهاش بودم مجبور همکارا پیش

 بزنم بهش رو دلم حرف ونمبت تا کنن ترک رو اتاق تر زود میکردم خدا خدا فقط
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 آرزوی هک میکرد عصبیم انقدر اوقات بعضی که نبود قبل رویای همون انگار داشت خاصی دخترونه شرم به بهم نگاهاش

  میکردم رو مرگش

 شهب همیشه واسه میخوام و دارم دوستش چقدر اینکه از... گفتم رویا به رو دلم حرف کردن ترک رو اتاق همه اینکه بعد...

 ...،همسرم ووممخان

 ماز و شد عصبی حتی... بگیرم نشنیده رو موقعش اون حرفای و دروغه میگفت و نمیکرد قبول رو حرفم اصال اولش

 های شروط و شرط با اما کرد قبولم... کنه قبولم کنم راضیش تا کشید طول ماه یه... بیرون برم اتاق از خواست

  دیگه شرط کلی و کنم توهین صیتششخ به و بدم گیر ش پوشش به نباید که...خودش

  نکنیم عقد نباشن مادرش و پدر تا که بود این هم شرطش آخرین

 یغهص ماه شیش دوباره خواستم ازش کنم تحمل موقع اون تا نمیتونستم من ولی بیان دیگه ماه شش بود قرار اوناهم

 بود شده تموم حاال و داشت اعتبار ماه نه تا صیغمون آخه کنیم

 رو بودن هم کنار دلش انگار هم اون... نذاریم بیرون ها حریم از رو پامون ولی باشیم هم محرم باز یخواستم دلم...

 دروغ ارب اولین برای فاطمه مامان به... باشیم راحت تا کردم اجاره مبله با هم نقلی خونه یه کرد قبول بالخره و میخواست

 کردم خداحافظی ازش و ماموریت برم ماه شیش قراره که گفتم ،بهش گفتم

 بودیم رفته عشقمون خاطر به اینسری...قلب ته از راضی ولی بودیم تنها رفتیم محضر که اینبار....

 آورد هم سر که بالهایی از... بودیم هم کنار شب آخر تا... خوشحال و بودیم شاد هم دوتاییمون شدیم خونه وارد وقتی

 رو دیمبو داده قول هم به که رو شرایطی باید ولی برم کنارش از خواست نمی دلم اصال میخندیدیم و گفتیم می بودیم

 میدادیم انجام

 تولد ککی و فروشی شیرین رفتم اداره از بودم چیده پایش برنامه کلی و بود رویا تولد بود گذشته صیغمون از ماه سه

 و دادم سفارش رستوران آب غذا مه تلفنم با میدم که آدرسی به بیارن نه ساعت راس خواستم ازشون و دادم سفارش

  بیارن ده کردم تاکید



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 94 

 العمل سعک اومد لبم به لبخند انداختم در تو که رو کلید خونه رفتم و شدم ماشین سوار بود چهار کردم ساعت به نگاه یه

 وتاهک زرشکی تنگ لباس یه بود رسیده خودش به حسابی رویا شدم خونه وارد ریلکس خیلی... امروز بود دیدنی رویا

 لمد تو... میکرد دلبری و بود شده دلبر واقعا بود زده لباش به که زرشکیی رژ اون با و بود کرده فر رو موهاش پوشیده

 اشاره هیچ چون بود شده کالفه یکم... نشستم کنارش و دادم سالم بهش...کااااش... نداشتیم ممنوعیتی هیچ کاش گفتم

 ...کنه درست مزه خوش شام یه خواستم ازش بخوابم میرم گفتم و کردم نهبهو رو خستگی بودم نکرده امروز به ای

. یکردمم نگاه ساعت به هی و بودم بیدار... اتاق رفتم...نیاوردم خودم روی به ولی میشنیدم رو یواشکیش غرای غر صدای

 زدم صداش و بیرون اومدم اتاق از نیم و هشت ساعت کردم مرتب یکم رو ریشم ته و حموم رفتم هفت ساعت

 وجهت بهش دوباره و نشستم میز سر رفتم میکشم االن امیداست آره گفت و کرد اخم بهم... شد آماده غذا خانوما خانوم

  گفت مِن و من یا بعدش... بود گذاشته ماکارونی میز رو بزاره رو غذا تا سمتم برگشت نکردم

 روزیه چه امروز میدونی رضا احمد میگم_

  گفتم و کردم نگاهش بکشم خودم برای یماکارون از میخواستم

 شنب معلومه خوب_

  گفت بهم باشه شده امید نا که انگار

 ست؟ شنبه فقط_

 باال بردم ساختگی رو صدام

 باشه؟ روزی چه میخواستی پس دیگه آره_

 گفت کنان غر غر جوری همون و برداشت رو ماکارونی دیس و شد بلند عصبانیت با

 نیست من تولد هم اصال... ست شنبه امروز دیگه آره_

 داد ادامه و کمرش رو گذاشت رو دستش و کرد خالی آشغال سطل تو و دیس
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  نموند یادت هم تولدم حتی تو میگی دروغ دیدی...عاشقتم... دارم دوست خانومی رویا_

  گرفت خندم حرکاتش از... شد منفجر بالخره

 گفت بهم و بیرون رفت آشپزخونه از قهر حالت به میخندم دید وقتی

 رضا احمد بدی خیییلی_

 سمتم برگردوند رو سرش تعجب حالت به رویا... زدن رو زنگ موقع همین تو

 ؟ کیه یعنی_

 گفتم و باال انداختم رو شونم

 ببین برو بدونم چه_

 گفت میرفت آیفون سمت به که طور همین

 نداره اینجارو آدرس کسی آخه_

  برداشت رو آیفون

 بله_

  درسته بله

 باال بیارین فالط_

 زد جیغ گذاشت که رو آیفون

 عاشقتم رضا احمد وای_

 کرد بغلم و دویید سمتم به و
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 بخش لذت و بود بار اولین باال رفت بدنم دمای کارش این از

 جازها بهش گذاشتمو کمرش رو رو دستم اما بیرون بیاد بغلم از خواست بود شده بود کرده که کاری متوجه تازه انگار

 اجازه بود برده بین از رو دهنده ازار حریم این خودش پای با که حاال گذاشتن جگر روی دندون اینهمه بعد... ندادم

 گفتم بهش بره که نمیدادم

 دیگه هم آغوش تو بشیم آروم بزار... ام لحظه این منتظر کی از میدونی هیچ... خانومم بمون_

  دادم فشارش خودم به محکم و

 دارم تدوس... رویا دارم دوست_

 ... کرد جدا ازم رو خودش فوری زنگ خوردن با

 کنم باز درو میرم من_

  شد رد کنارم از سریع

 در جلوی بری میخوای وضع این با کجا_

  گفت و انداخت خودش به سری سر نگاه یه

 کن باز برو تو نبود حواسم میگی راست آره_

 پاچست دست هنوزم که بود معلوم

  کردم باز و در

  بستم درو و کردم حساب رو چی پست کرایه پول گرفتم که و کیک

  زدم صداش و گذاشتم عسلی میز روی رو کیک
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 هاته شمع کردن فوت وقت که بیا کجایی خانوما خانوم_

  آورد در بازی بچه کلی و شد زده ذوق دوباره بود روش خودش عکس که کیک دیدن با

  خوشگلیه کیک چه عشقم دارم دوست خیییلی_

  کرد فوت رو هاش شمع طنازی کلی با و نشست و شمپی اومد

  خوردیم باهم و بشقاب تو گذاشت و برداشت رو کیک از برش یه

  پیشم اومد و یخچال تو گذاشت رو کیک بقیه بودم لذت غرق بود خوشحال اینهمه اینکه از

  کو کادوت منتظرم خوب_

 میگرفتم باید هم کادو مگه_

 گفت و خندید

  رضا احمد بده باش زود گرفتی نممیدو نکن اذیتم_

  گرفت سمتم به و کرد باز رو دستش

 پیشش رفتم و آوردم بیرون کتم جیب از رو کادو جعبه و اتاق رفتم کنم اذیتش این از بیشتر نیومد دلم

 یانع بگیرم رو دستش بودم مردد

  گذاشتم کنار رو تردید

 از یکی توی بالخره اینو وسواس کلی با دیروز اوردم بیرون توش از رو حلقه و کردم باز رو جعبه زدم زانو کنارش

 ...ودب قشنگ خیلی سادگی عین در بود وسطش درشت نگین تک یه که سفید حلقه یه... بودم کرده پیدا طالفروشی

  کردم انگشتش داخل رو حلقه و گرفتم رو چپش دست
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 ... بوسیدم رو بود توش انگشتر که انگشتی و

 قلبم اتاق از که بدون رو این وای...میکنم اذیتت... میکنم خلقی بد باهات اوقات بعضی نممیدو... من رویای _

 عمر یه بلکه ، ماه شیش فقط نه... بمون همیشه برام...عاشقتم

 کشید صورتم روی گونه نوازش رو دستش نشست پیشم و شد بلند مبل روی از بود زده زل بهم ناباور

 باشه ساز خاطره برام حد این تا امشب نمیکردم فکر اصال...عشقم کردی پرایزمسو کارات با امروز حسابی...تو_

 ...میکشم نفس که ای لحظه تا میمونم باهات منی آخر و اول انتخاب تو که بدون هم اینو... ممنونتم...

 نبودیم هلفاص این به راضی کدوم هیچ وقتی... باشه بینمون حریمی هیچ دیگه نمیخواست دلم بودم شده نگاهش مست

 ...میدادیم عذاب الکی رو خودمون چرا پس

 شدیم زناشویی زندگی وارد دیگه بعد به شب اون از

 بود شده0 قبل از تر قشنگ خیلی زندگیمون

 کردن برگشتن قصد رویا خونواده و گذاشت ماهمون شش تا

 بودیم مجبور خوب ولی بشیم جدا رو مدتی یه دیگه هم از که بود سخت خیلی برامون

  شدم شرمنده بودم گفته بهش که دروغی خاطر به دیدم رو مامان خوشحالی وقتی... خونه رفتم وقتی

 ... گفتم بهش رو رویا قضیه خوردیم رو شام اینکه بعد

 نگفتم هم رو راستش ولی نگفتم بهش دروغ

 زا میخوام هفته این شخونواد و میخوره من های مالک به و خوبیه دختر و شدیم آشنا باهم ماموریت توی گفتم بهش

  بود شده عاشقش ندیده که گفتم و گفتم رویا از انقدر... برگردن دبی
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 کامال ماموریت این توی رو رویا من نیست کارا اینجور به نیازی که کردم راضیش اما... کنیم تحقیق باید میگفت ولی

 شناختم

  شد گذاشته تلفنی هم خواستگاری قرار و گذشت هفته یه بالخره تا

 یه ونخونش شدیم وارد کردن باز درو وقتی زدیم رو زنگشون... رفتیم خونشون سمت به شیرینی و گل گرفتن از بعد...

 دنموندی از کردم احساس خونوادش شدیم خونشون داخل وقتی...تجمالتی خیلی البته و بود بزرگ خیلی ویالیی خونه

  نیومد در کسی صدای کام تا الم ولی و نشستیم خالصه... نشدن خوشحال

 گرفت بدست رو مجلس صحبتش با مامان اینکه تا

  کنم خواستگاری پسرم دونه یه واسه رو دخترتون تک تا اومدم اینجا من مهدوی آقای خوب_

 رو دخترتون بتونه که گذاشته براش بیامرزش خدا پدر حدی در خوب ولی نداره زیادی مالی سرمایه رضام احمد

 دلشون جلو سنگ بهتره پس...افتاده هم دل به مهرشون و همکاران میگن خودشون که هم اینجوری...کنه خوشبخت

 شرطه هم شما خود نظر ،البته زندگیشون خونه سر بفرستیمشون و نندازیم

 ونخونش تو حضورمون از که فهمید میشد باباش مامان نگاهای از جون داشتم استرس میزد حرف مامان که مدتی تموم

 نیستند راضی

 زدن حرف به کرد شروع پدرش شد تموم مامان حرف اینکه دبع

 رکی دمآ من که اینه راستیتش ولی...دادین نظر منم جای وبه دوختین و بریدن قشنگ... گفتین شما که اونجوری واال_

 تس خونواده دو ما بین که طبقاتی فاصله از جدا... میگم کنم اضافه بهش پیش و پس اینکه بدون رو حرفای هستم

 متفاوته هم زندگیمون و نگرش طرز

 میکرد توهین شخصیتمون به چون میشدم تر عصبانی لحظه هر میزد داشت که حرفای با

  گفت نگران رویا
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 باباااا_

 آورد باال سکوت عالمت به رو دستش

 ازدواج... شده بزرگ آزاد بچگی از رویا و اجتماعیه و بروز کامال خونواده یه ما خونواده...بزنم رو حرفم بزار شو ساکت _

 رو شآزادی و کنید محدود پیغمرتون خدا و ها سنت توی هم رو رویا اینکه بجز باشه داشته میتونه ای فایده چه دوتا شما

 نیستید ما شان در شما بگم ساده... بگیرید

 گفتم پرخاش با بهش رو و شدم بلند بود آورده در رو شورش حرفاش با دیگه

 بار و ندب بی که نیست این به بودن اجتماعی...اشتباهه بودن روز به و منزلت و شان درباره دتوندی شما مهدوی آقای نه_

 ...کنی غلطی هر و باشی

  بدم ادامه نداد اجازه مامان

 ...نیست اینجا ما جای بریم کافیه رضااااا احمد_

 گفت ما به رو

  بیرون برین من خونه از پاشیم_

 گرفت رو دستم مامان ولی بزنمش مرگ حد تا و بگیرمش داشتم دوست لحظه اون

 بدونین رو این باید هستین اجتماعی که شما... واجبه ای خونه هر تو مهمون احترام... مهدوی آقای میریم داریم ما_

  میکرد گریه داشت رویا

 رضاااااا احمد_

 ...بیرون رفتیم خونه از انداختم بهش گذارایی نگاه یه

 یسوختم رویا و خودم واسه دلم
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  بودیم نشده تحقیر اینهمه حاال تا

 باید و نمیزاره خونه اون تو رو پاش وقت هیچ دیگه که خورد قسم کرد گریه و شکست دیگه مامان خونه رسیدیم وقتی

  کنم بیرون سرم از رو رویا فکر

 کشیدم دراز تختم رو و اتاق رفت عصبانیت با

 بود رویا میخورد زنگ داشت گوشیم

 گرفت آتیش دلم که داد پیام یه کردم رد زد زنگ هم دیگه بار ندچ ندادم جواب

 «خالص و میکشم دستم رو و تیغ حاال همین رضا احمد باشه اینجور اگه بخدا نمیخوای؟ رو من دیگه »

  داشت لرز خیلی صداش برداشت نخورده بوق زدم زنگ بهش فوری

 الو_

 میکنم ویرووون رو دنیا بشه کم سرت از مو تار یه بخدا... رویااااا میکنی داری غلطی چه_

  میگفت میکرد گریه که جور همون

 گفت... نمک بیرون سرم از باید رو فکرت...گفتش...کنم فکر بهت ندارم حق... حق... که...گفت بام..با... کنیم چیکار حاال_

 ...شیم هم مال تو و من نمیزاره بکشمم رو خودم اگه

 میگفتم بهش باید چی...گذاشتم هم روی درد از رو چشمام

 کن خوب رو حالم... رضا احمد بده حالم...کنی ارووومم...بااااشم بغلت... باشی پیشم االن میخواد دلم رضا احمد_

 داری؟ شک موضوع این به مگه همیم مال ما... میکنی اذیت رو خودت چرا...عزیزم باش آروم_

 رضا احمد میترسم نداشتنت از میترسم_
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 بخواب برو هم حاال میکنیم صحبت موضوع این درباره و میبینیم رو دیگه هم فردا نکن اذیت رو خودت حرفا این با رویا_

 یه ودمب افتاده گیر بدی راهی دو تو گفتم لعنت بدم بخت به و کشیدم دراز تخت رو کردم خداحافظی باهاش اینکه بعد

 مامان اش دیگه طرف یه و بود رویا قضیه طرف

  بود سخت برام دومشونک هر بدون زندگی

 این به مه آخر در کردیم صحبت باهم کلی کنیم پیدا مشکلمون برای حل راه یه اینکه برای بیرون رفتم رویا با که فردا

 بشن هاراضی خونواده که زمانی تا بشیم صیغه دوباره باید که رسیدیم نتیجه

 ...کنه فسخ رو صیغه میخواد حاال ولی

**** 

 رها

 حرفا نای داره چرا که بود سوال برام هنوز ولی...بود خم و پیچ پر خیلی پنهانیش زندگی میدادم گوش حرفاش به داشتم

 میزنه من به رو

  بپرسم ازش بود بهتر

 نه؟ک موافقت ازدواجتون با تا کنم متقاعد رو خاله من میخواین... میزنید من به دارید رو حرفا این چی برای رضا احمد آقا_

  گفت و کشید موهاش تو رو دستش کالفه

 ...که...اینجا اومدیم ما بگم چطور... راستش_

 دادم باال تعجبی صورت به رو ابروهام

 چی؟ که_

 کنه خواستگاری من برای رو شما مامان تا تهران اومدیم ما ولی نکنین برداشت بد امیدوارم_
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 ... کنه بیرون سرم از رو رویا فکر میتونه اینجوری خیالش به

 اب کاری...  خوبیه حس چقدر میدونین کردید لمس نزدیک از...کردید حسش رو عشق بار یه هم خودتون ،شما مخانو رها

 واهرخ یه مثل میخوام ازتون ولی...باشه مربوط من به که نیست چیزی شدید،یعنی جدا هم از چرا که ندارم موضوع این

 لطفا کنید کمکم پس بشکونم رو حرمتش امنمیخو واینستادم فاطمه مامان روی حاال تا من کنید کمک بهم

  گفتم بهش و شدم بلند میز روی از

  فعال ، میکنم صحبت خاله با باشه_

  شد بلند اونهم

 شدید؟ ناراحت من حرفای از خانوم رها_

 دیگه نفر یه زندگی به میشم وصل بخوام اینکه بدون که اینه از تعجبم فقط...نه_

 بود گذشته زود چقدر بود هشت کردم ساعت به نگاه یه بود شده تاریک اریکِت هوا اومدم بیرون شاپ کافی از

 نزده زنگ مامان تا خونه برم دیگه بهتر

 ...بگم خاله به رو موضوع چطور که بودم فکر این تو... روندم خونه سمت به و شدم ماشین سوار

*** 

 گذشته زمان

 ...  کشیدم ور زیپش و گذاشتم کیف تو رو کتاب بخوره تعطیلی نگز تا بود مونده دقیقه پنج کردم ساعت به دیگه نگاه یه

**** 

 کیهت ماشینش به تر ور اون یکم و بود زده چشمش به رو عینکش که احسان دیدن با اومدم بیرون مدرسه حیاط از وقتی

 ببینه رو من اومده نکنه میکرد چیکار اینجا این... گرفت تپش قلبم دوباره... بود داده
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 میگرفت رو وجودم کل هیجان هم فکرش با حتی

 بدم نشون واکنشی چه باید من موقع اون... کنه صحبت باهام بخواد پریشب راجب اگه ولی

  دیدمش که انگار نه انگار بزنم تفاوتی بی رو خودم که بود بهتر

  میکرد هم خواهی هر ازم باید اتفاقا کردم حرکت مغرورانه و باال گرفتم رو سرم

 جلب ینوع به میخواستن اومده کی دنبال بدونن بودن کنجکاو و بود شده زوم احسان روی که میدیدم رو دخترا اکثر نگاه

 ...اومدن عشوه زدن سوت با ، کنن توجه

 رها_

 چرخوندم سمتش رو صورتم اخم با

  باال دادم رو ابروم تای یه ازش تقلید به

 میکنین؟ چیکار اینجا شما_

  کرد کج رو سرش کمی و زد کوچولو لبخند یه

 کنیم؟ صحبت بعد و بشیم ماشین سوار نیست بهتر_

 گفتم و کردم ریز رو چشمام

 چی؟ مورد در_

 کرد باز رو من سمت در و زد دور رو ماشین

 باهات دارم حرف بشین لطفا_
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  دو و هفتاد پارت

 شدم ماشین سوار و شدم نرم لبخندش یه همون با... زد لبخند صورتم به انداختم اش چهره به نگاه یه

 شد سوار هم خودش

  زدن حرف به کرد شروع دیگه چند بعد

 ؟ کنم بوست میخواستم من فکردی اونشب_

  شدم سرخ ناگهانیش سوال از

 بزنه رو حرفش رک اینطوری داد اجازه خودش به چطور بود وقیح خیلی چرخوندم سمتش به رو صورتم اخم با

 زدن حرف به کرد شروع ام چهره دیدن با

 مثل یکس حریم وارد بدم اجازه خودم به که نیست معنی این به این ولی...  آزادیم پسر من درسته....نشو عصبی لطفا_

 بشم تو

 یجورای یه... نیستی اطرافت دخترهای شبیه... همه با....داری فرق تو راستش.... بگم بهت صادقانه رو حرفام میخوام

 شدم بقیه با اسیتاس فرق متوجه اومدم که وقتی از...خاصی

 فاوتت این همه با... میای عشوه نظر جلب واسه بقیه مثل نه... پوشییمی جذب لباس نه... داری غلیظ خیلی آرایش نه

 جذابی که هاست

 شمب بشم آشنا باهات بیشتر میخوام من... نمیدی رو خاصی عطر هیچ بوی تو چرا که بود شده سوال واسم هم اونشب

 باشیم داشته سالم دوستی یه مباه موافقی...  رها

 هیجان و گرما از داشتم... بود چی حرفا این از احسان هدف...نبود ماشین تو اکسیژنی هیچ چرا... بود شده نامنظم نفسام

 میداد؟ دوستی پیشنهاد بهم داشت واقعا یعنی...  میشدم ذوب
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 بشم پیاده میخوام کنار بزن لطفا_

 ...نداشتم بدی منظور حرفام از اصال من... حرفام به کن گوش لحظه یه_

  بشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس یه

 ندارم شما با بیشتر آشنایی به ای عالقه فقط... نکردم برداشت بد رو حرفاتون منم_

 شدم پیاده سریع و کردم باز رو ماشین در

 چی اون پس... براش بودم خاص من اگه... بود چشمم جلو الهه چهره همش ولی... زدم بهش رو حرف اون چرا نمیدونم

 چر بغلش تو کردو ذوق چطور الهه دیدن با یادمه هم هنوز... نمیزاشتم بگیره بازی به رو من میخواست احسان...بود

 خوندتش

*** 

  نشدی آماده که هنوز رها_

 گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 داررررم درس نمیام مامان که گفتم_

 نیبمو تنها میخوای نکن اذیت_

 .... بخونم درس بشینم میخوام که نداره گرگ خونه آره_

 ازب نبینم اومدم باال سری این پس... بمونی خونه تنها نداره دوست بابات حاج که میدونی بردار هم رو کتابت خوب_

  ها نشستی

 طرخا به دیگه فطر از... برم داشتم دوست طرف یه از نبود روشن خودم با تکلیفم... بست پشتش رو اتاق در و رفت

 .... نمیشد رفتن به راضی دلم ظهر از بعد قضیه
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 شم آماده تا پاشدم میلی بی با

  پایین رفتم و گرفتم دستم رو کتابم... ساده ی ساده زدم معمولی تیپ یه و نکردم آرایش

 مامان امادم من_

 شد خندون اش چهره دیدنم با

 منتظرمونه ماشین تو بابات حاج شدی آماده عزیزم کردی خوب_

*** 

 دیمنبو ما فقط مهمونشون ظاهرا... شدم پشیمون اومدم ساده اینهمه اینکه از لحظه یه شدیم فروغ عمه خونه وارد وقتی

 بودند دعوت همه و

 ...نمیومدم کاش... بودم بیزار همیشه تشریفات جور این از

 فروغ مهع...  بود شده قشنگ واقعا نگذرم حق از بود نشسته فرزانه کنار بود رسیده خودش به نهایت بی که دیدم رو الهه

  گفتن خوشامد و اومدن پیشوازمون به احسان و

 عشقیمه حریف میدونستم اینکه خاطر به شاید... بردارم الهه از چشم نمیتونستم چرا نمیدونم

 گفت چی نمیدونم و کرد فرزانه به رو و زد پوزخند و افتاد من به نگاهش لحظه یه

 کردم تعجب خیلی کارش این از

 نگاهش الهه حضور با داشت دلیلی چه ولی میکردم حس رو بود شده زوم من رو که رو احسان نگاه رفتم فرزانه طرف به

 ....باشه میخکوب من رو

 گفت و باال برد رو صداش تن یکم... شد بلند جاش از دید رو من وقتی فرزانه

 سیندرال اومدی بالخره وای_
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  بود داده بهم رو لقب این چرا رفتگ خندم حرفش این از

 گفتم و کردم بغلش

 چطوره متاهلی روزه چند زندگی... فرزانه خوبی_

 اومد بیرون بغلم از و خندید ریز حرفم از

 گفت فرزانه به رو الهه

 جون فرزانه فعال...احسانم پیش میرم من_

 بود عشوه و ناز از پر خودش مثل هم صداش

  گفت و بهش کرد رو فرزانه

 باش راحت برو عزیزم باشه_

  بود هم بهتر اینطوری نکردم توجهی بهش هم من گرفت ندید رو من چون

 گفت اخم با کرد من به رو فرزانه

 قهرم باهات هنوزم وگرنه گرفتما تحویلت این پیش_

  گفتم کردمو درشت رو چشمام

 ؟؟؟ قهری چرا حاال_

 گفت طلبکارانه و کرد ریز رو چشماش

 باهات قهرم رفتی جشنم از زود چقدر رفتهن یادم هنوزم_

 چرخوند من مخالف سمت رو صورتش و
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 وایستادم روش در رو رفتم و زدم اش گانه بچه کارای به لبخندی

 برم شدم مجبور و اومد پیش مشکل بخدا عزیزم دیگه نباش قهر_

 گفت و خندید

 بیمارستان تخت رو افتاده عشقت از هبیچار...خماریت تو گذاشتی نفرو یه بد خوب ولی...بابا کردم شوخی_

  خندید بلند صدای با دوباره و

  باال دادم رو ابروم

 ؟ کیه منظورت_

 ....حاالااااا_

 گفت و کرد ریز رو چشماش بعد

 ننر ی دختره میاد بدممممم ازش خیلی_

 دختره؟ کدوم ؟ تو کیی با وا_

 کرد اشاره الهه به ابروش و چشم با

 میشدم دیوونه دستش از میرسیدی دیر دیقه یه اگه... دیگه ممیگ رو خانوم لوس این_

 میداد ونتک رو سرش عصبی احسان که میگفت احسان به چی نمیدونم بود واستاده احسان کنار که کردم الهه به نگاه یه

 شد بد حالم لحظه یه هم کنار دوشون هر دیدن با...

 باال ی طبقه رفتم و گرفتم مامان از رو کتاب درس بهونه به و واستادم فرزانه پیش یکم
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 یباال که تابلویی دیدن با...کردم باز که و در رفتم اتاقش سمت به و گرفت کنجکاویم حس بود باز احسان اتاق در

 شدم لذت غرق بود زده تختش

 به رو مستد بودم داده هدیه بهش تولدش روز که بود تابلویی همون... رفتم تابلو سمت به و شدم اتاقش داخل ناخواسته

 بود یا دقیقه چند...وجودش از شم سیراب تا کنم نگاه اش چهره به انقدر داشتم ،دوست کشیدم تابلو روی لمس صورت

  برم بیرون اتاقش از دیگه که بود بهتر ولی.. بومش روی ی چهره به بودم زده زل که

 کنم باز رو دفترش که کرد تحریکم کنجاوییم حس همون دوباره تختش روی دفتر یه دیدن با اما

 مینوشت؟ روزانه خاطرات هم احسان یعنی

 سعک دیدن با...داشتمش بر و شدم خم سریع... زمین رو افتاد برگاش الی از عکس یه کردم بازش برداشتم رو دفتر

 موند باز تعجب از ممکن حد آخرین تا چشمام

 تختش روی...بودم؟ نشده متوجه خودم چطور ولی... بود شده گرفته ازم فرزانه عقد جشن تو... بود من عکس این

 ...بود امروز به مربوط بود نوشته که ای صفحه آخرین...کردم باز رو دفترش و نشستم

*** 

 ....نمیاد اینجا دیگه... افتاد امروز که اتفاقی با مطمئنم

 ...میکردم برخورد باهاش تر رمانتیک یکم کاش

 هم نگاه هی همون حد در دیگه هم بیاد اگه مطمئنم.... افتاد پس بیچاره که گفتم رو خواستم بهش مستقیم و صریح انقدر

 هشب مدت این تو که میگم بهش بیاد اگه امروز...نه یا دارم دوسش بدونه کنم کاری یه باید ولی...نمیکنه توجه بهم

 ...شدم مند عالقه

**** 
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 مند هعالق من به احسان مدت این تموم یعنی نداشتم باور رو میخوندم که رو چیزی...  گرفته لرز دستام هیجان شدت از

 ....بود

 استرس زا...میکرد نگاه دستم تو دفتر و من به تعجب با که... بود احسان برگردوندم رو سرم وحشت با در شدن بسته با

 همیشگیش عادت یه وایستاد روم در رو و اومد تر نبودم،جلو هم کاری دادن انجام به قادر حتی... میزد نبض صورتم زیاد

 گرفت، ازم دفتر و....باال داد رو ابروش تای یه

 خانووووم رها هستی که هم فضول_

 بزنم حرف طلبکارانه خودش مثل هم من که بود بهتر ، کنم توجیه رو کارم چطوری نمیدونستم حتی

 گفتم بهش رو داشت لرز که صدایی یا

 انداختی عکس ازم کی اجازه اب...میکنه؟ چیکار و...ت دست من عکس ببینم... اصال_

  گفت و زد لبخندی

 ...  هستی هم طلبکار میبینم نه_

 داد ادامه و کرد صورتم نزدیک رو سرش

 نیست؟ قبول قابل تنهایی به نظرت به دلیل این... داد رو اش اجازه دلم_

 میکوبید ام سینه به محکم قلبم حرفش هر با

 کنم مخود عاشق رو تو میخوام...کنم ثابت بهت رو خودم میخوام... شم آشنا باهات بیشتر تا بده بهم رو فرصت این رها_

 میدی من به رو فرصت این...

 سهخل این از رو مون دو هر الهه یهویی حضور ولی بود شیرین برام میکرد اعتراف عشقش به احسان که لحظه این چقدر

 آورد بیرون شیرین ی
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 احسسسسسان_

  بود زده زل مون دو هر به باور نا ، چرخیدیم طرفش به مون دو هر

 کردی ـیانـت خــ دارم بهت که عشقی به من به تو... تو احسان... نمیشه باورم_

 گفت و... گوشم زیر خوابوند محکم سیلی یه و اومد جلو

 یریبگ ازم رو من احسانه که رسیده جایی به کارت بدبخت و زیرکا آب دختر یه فهمیدم دیدمت که باری اولین همون از_

 زد داد سرش عصبانیت از احسان

 .... میکنی بلند من رهای رو رو دستت ای اجازه چه با_

 تونستمن... بود سیلیش از تر بد حرفاش درد اما... صورتم رو بودم گذاشته و دستم که بود زیاد انقدر سیلیش درد شدت

 کنم کنترل رو خودم

 رفتگ مانتوم آستین از احسان شدم رد کنارش از وسریع

 رها وایسا_

 رفتم کنارشون از و کشیدم محکم رو دستم

 در رفتم آینه جلوی...میشنیدم رو بحثشون و جر صدای میکرد گز گز هنوزم صورتم... رفتم عمه اتاق به بستم درو

 فتنر بین از ردش....داشتم برش بود شده خوب آوردم در رو م پنکک شلوارم جیب از بود مونده صورتم روی انگشتاش

 شد تر رنگ کم لیو

 شاید...  غربیه خلقیات با پسر یه احسان که اومد یادم دوباره الهه حضور با ولی میشدم قشنگش حرفای گرم داشتم تازه

 پایین مرفت شد خوب حالم اینکه بعد....فاجعه عمق یعنی این و میکردم اعتراف احسان به عشقم به منهم نمیومد الهه اگه

.... 
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 اذیتم بود شده زوم روم که رو احسان و الهه نگاه مهمونی آخر تا... بود شام سرو موقع بودم اومده موقع به اینکه مثل

 ....بریم اونجا از تر زود که میکردم شماری لحظه همش... میکرد

 من لد ،مثل بود شده قربانی اونهم... نداشت تقصیری هیچ اون نظرم از ولی... بود زده زل بهم نفرت با کردم نگاه الهه به

 از؟ب دختر پسر یه بود چی احسان موجودیت واقعا... من از بیشتر حتی شاید داره دوست خیلی رو احسان بود معلوم...

 نبود اون مال فقط که بود شده عشقی اسیر دلم بیچاره... میومد داشتنیش دوست و معصوم ای چهره این به اصال

**** 

 بودم سردرگم هم هنوز...بود شده سرخ سرخه دیشب گریه شدت از چشمام... انداختم خودم به نگاهی آینه تو

 بود نوشته دفترش تو من به دلدادگیش از که هاش نوشته دل یا...الهه با احسان رابطه... کنم باور رو چی نمیدونستم

 مدرسه برم تا بیرون اومدم خونه از بخورم صبحونه اینکه بدون

 بودم شده بلند زود خیلی امروز...مدرسه برم وضعم این با بود محال نداشتم سایت تو عملی امتحان اگه

 برم پیاده گرفتم تصمیم همین واسه

 پا و بود کرده کم رو ماشینش سرعت...  دادم ادامه رو راهم و نکردم توجهی بهش دیدم رو احسان رسیدم که کوچه سر

 میروند من پای به

 شو سوار لطفا رها_

.... 

 توام با رها....بدم توضیح بهت تا شو سوار احسان جون لطفا خانوم رها_

 گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و کردم اخم

 نشو مزاحمم_
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 میکنی قضاوت زود داری باز کن باور...شو سوار لطفا نیست مزاحمت قصدم_

 چرخوندم سمتش رو صورتم

 مربوطه؟ من به تو کارای میکنم؟مگه قضاوت زود چی راجب_

 کرد بسته و باز رو چشمام_

 من...رها دارم دوست من... نیست اینجوری بخدا ولی بدم بازیت میخوام من میکنی فکر تو میدونم نم_

 شدم...عاشقت...

 کردم معج انزجار با و صورتم... داشت نگه رو ماشین توقفم خاطر به وایستادم و چرخیدم سمتش شدم عصبی حرفش با

 گفتم و

 غربیت حسابی و گذاشته تاثیر روت اونجا زندگی سال ده...نمایی غرب آدم یه تو...؟ میگی عالقه و عشق از...هه_

 هم هدیگ یکی دل با بازی س*ـو هــ که نیست کافی برات الهه احسان بسه...؟ سادم الهه مثل منم که کردی فکر...کرده

 ...بعدی سراغ بری بهتر..... نیستم اوناش از من که بگم بهت باید...زده سرت به

 شد سرخ عصبانیت از صورتش

 لرزوند رو تنم زد که دادی

 کردی؟ فکر چی من راجب تو_

 دادم ادامه رو راهم بدم رو جوابش اینکه بدون کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 شدم میخکوب سرجام بعدیش داد با

 رهاااااا شو سوار_

 گفتم داشت لرز تُنش که صدایی و اخم با
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 بزنی داد من سر نداری اجازه_

  گفت و داد فشار چشماش ور محکم رو دستش

 شو سوار فقط میخوام معذرت_

 فتگ بهم رو داشت نگه که مدرسه جلوی روند رو ماشین بگه بهم چیزی اینکه بدون شدم سوار و کردم باز رو ماشین در

 .... گفتم بهت صادقانه عالقم راجب من... رها باشی انصاف بی اینهمه نمیکردم فکر_

 گفت و کشید عمیق نفس یه

 بیارم در اشتباه این از رو تو و بگم بهت رو حرفام تا میام دنبالت باش منتظرم شدی تعطیل قتیو_

 دیگران ی خیره نگاه از بودم بیزار چقدر...دخترا ی خیره های نگاه هم باز... شدم پیاده ماشین از حرفی زدن بدون

 میگفت که شنیدم رو یکیشون صدای

 بده شانس خدا_

**** 

 نبود احسان از خبری کردم نخیابو به نگاهی

  افتادم راه نمیاد و نیست خبری دیدم وقتی وایستادم کمی

 من از تر جلو کمی ترمزش ی آزاردهنده صدای بعدش و وایستاد قلبم کنارم از زیاد سرعت با ماشینی گذشتن با

 متس به... بودم شده ابونخی پخش االن بود تر ور این میلیمتر یه اگه بود محض دیوانگی کارش ،این بود احسان...

 گفت... دادم رو جوابش آروم صدای با داد سالم و زد لبخندی ام چهره به... شدم سوار و رفتم ماشینش

 شد تموم سنگین خیلی برام حرفت کن درکم خودت ولی... میخام معذرت ازت صبحم رفتار بابت رها_
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 تهس ای رابطه الهه رو من بین کنی فکر شده باعث چی نمیدونم

 که بگم بهت باید بیارمت در اشتباه از اینکه برای اما

 پسره مه پیتر... کن ازدواج باهم بود قرار داشت دوستش هم خیلی... بود دوست پیتر اسم به پسری با پیش سال دو الهه

 لسوا مهه برای حتی مرد پیتر وحشتناک تصادف یه توی عروسیشون شب درست بدشون بخت از خوب ولی... بود خوبی

 یحساب روحیش وضعیت فهمید رو حقیقت و اومد بهوش که هم بعدش بود کما تو ماه سه مونده زنده الهه چطور که بود

 خاطر به مکن کمکش گرفتم تصمیم... بود گرفته حاد افسردگی... برد بدر سالم جون و کرد خودکشی بار سه...ریخت بهم

 همکاری دکترش با...کنم دین ادای بهشون میخواستم یجورای یه بودم مونده پیششون که سالی هشت اون تموم

 میشد بهتر داشت کم کم روحیش وضعیت...کردم

 اگه هک بود شده جوری... حساس البته و بود شده وابسته بهم حسابی مدت اون تو ولی... بود برگشته زندگی به دوباره

 با ای رابطه هیچ دیگه که میکرد خواهش ازم ، یکردم گریه..میزد رو خودش... میدید دختر دانشگاهیای هم از یکی با منو

 از و کردم صحبت دکترش با...  بودم ترسیده معقولش غیر رفتارای این از هم خودم کم کم... باشم نداشته شخص اون

 اشه،ولیب عاشقم و باشه کرده پیتر جایگزین رو من قلبش تو الهه ممکنه گفت بهم اونم گفتم بهش الهه های حساسیت

 و داشتمهن خواهر مثل میگفتم الهه به همیشه من...ممکنه غیر موضوعی همچین گفتم هم دکترش به حتی نبود ممکن این

 روز و گذشت اینکه تا...باشه؟ شده سوتفاهم دچار میتونست چطور پس...دارم دوسش واقعی خواهر یه اندازه من

 داده پیشنهاد بهم روز اون...باشیم باهم داره تدوس و داره دوستم که گفت...گفت بهم رو موضوع این خودش تولدش

 این زا حالم که کنی درک حتی نمیتونی...گفت بهم موقع همون هم رو حرفاش این ی بزنیم،همه چرخ و بیرون بریم بود

 ، شتربی نه بوده خواهر مثل برام همیشه که گفتم ،بهش کردم صحبت باهاش مالیمت با اولش...شد خراب چقدر موضوع

 ی مهه با... داری دوست رو من هم تو میدونم احسان نگو دروغ ومیگفت میخندید ها دیوونه مثل نبود بدهکار وششگ ولی

 کردی ثابت بهم سال دو این تو رو این کارات

 

 دو و هشتاد پارت



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 117 

 کرد خورد رو اعصابم که آورد در بازی مسخره و خندید انقدر

 حقیقته نیست شوخی حرفام نخند بسه گفتم زدم داد سرش

 به مهرش کم کم بعدش کنیم ازدواج میگفت... کنه قانع رو من میخواست بلکه کنه قبول خواست نمی اینکه مثل ولی...

 بدترین دادم تکون محکم و گرفتم رو هاش شونه... کرد تر داغون رو داغونم اعصاب که زد و زد حرف انقدر...میوفته دلم

 میخوامن رو خورده دست و نیمه و نصف دختر یه من... نمیخوامش گفتم بهش...گفتم رو بگم بهش بود ممکن که حرفایی

 نمیدونی... میشد تر سست بدنش زدم بهش که حرفی هر با...گذرونده پسرش دوست بغل تو رو حالش و عشق که

 بیدار خرگوشیش خواب این از رو الهه باید ولی بودم گرفته وجدان عذاب چقدر میزدم که حرفایی از خودم

 متنفر ازم تا دادم ادامه حرفام به بازم ولی بمیرم داشتم دوست دیدم چشماش تو که رو اشک نم اولین...کردممی

 ...منتظرمونه مامان خونه برگردیم دیگه بهتره احسان گفت و زد آروم لبخند یه...بشه

 ازم بگه بهم بزنه ادد بزنه حیف زدم بهش که حرفایی همه اون با میکردم فکر بود عجیب واسم العملش عکس این

 بهش و آورد براش رو کیک عمه خونه رسیدیم وقتی...بود ساکت ساکته...نداد انجام کارارو این از کدوم هیچ ولی متنفره

  بیاد و کنه عوض رو لباسش باال میره که گفت بهمون... گفت تبریک

 بودیم ترسیده هممون کارش این از... اتاقش های وسیله شکوندن و کردن داد و جیغ کرد شروع اتاقش رفت وقتی اما

  نبیرو زدم خونه از سریع و... بگم بهشون نشد روم اما...افتاده اتفاقی چه که پرسیدممی ازم همش عمم شوهر و ام عمه

 خواهرم جای واقعا رو الهه من... بود خراب خیلی حالم کردم خالی گاز پدال سر رو اعصبانیتم و شدم ماشین سوار

 با ماون کردم گریه زندگیم تو بار اولین واسه.... بودم گذرونده کنارش رو زندگیم از سال چند بالخره مداشت دوستش

 ریعس خواستم ازش و گفتم بهش رو بود افتاده که رو اتفاقی زدم زنگ دکترش به و برداشتم و گوشیم...بلند صدای

 تردخ به بودم کرده محکومش من و بود گفته بهم رو شراز الهه... اومد بدم خیلی خودم از...برسونه الهه پیش رو خودش

 بد فکر موردش در ندارم دوست ولی میگم بهت اینارو رها....نبخشیدم حرفا اون خاطر به رو خودم هم هنوز.... بودن بد

 وممت با بود تنها دختر یه هم الهه.. میزنن پست بشی همرنگشون نخوای اگه که جوریه اونور تو زندگی شرایط...کنی

 ذشتهگ پا بود شده دوست پیتر با خالء همین خاطر به هم الهه... نبود بهش حواسش اصال که هم عمه دخترونه احساسات
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 مشاوره و زدم حرف باهاش دکترش مطب رفتم صبح موندم ماشین تو رو روز اون...دخترونگیش رو حریماش رو بود

 بره بیرون سرش از فکرم تا باشم دور الهه از باید که داد پیشنهاد بهم اونم... خواستم

 ایران برگردم که دیدم این تو رو راه تنها منم

 از... دش خوشحال کلی بیچاره دادم اطالع رو برگشتم و زدم زنگ هم مامان به گرفتم بلیط فرداش برای و رفتم روز همون

 برای مکرد صرف هم رو زمان بقیه...ایران بفرسته برام رو مدارکم که سپردم بهش و دوستام از یکی پیش رفتم هم اونور

 تو وقتی....  بیاره خودش سر بالیی دوباره نکنه میترسیدم و داشتم وجدان عذاب حس هنوز ولی...  سوغاتی خرید

 مچش و متین العاده فوق دختر یه که شد بهتر زمانی حالم ولی پرید بدم های حس تموم دیدم رو بابا و مامان فرودگاه

 نشه اورتب شاید رها....گفت تبریک ایران به رو برگشتم و اومد بود ها فرشته شبیه سفیدش های اسلب اون تو که سبز

 کن باورم میکنم خواهش شدم عاشقت اول نگاه همون از من اما

 نم ات کشیدم چشمام پای رو دستم دشمنمه میکردم فکر دیروز همین تا که ای الهه خاطر به بود شده بارونی چشمام

 رو وجودم کل شیرین و خوب حس یه کرد اعتراف من به عشقش به بار دومین واسه احسان وقتی بره ینب از اشکام

 انداختم و سرم و گرفتم گر حرفاش از گرفت

 گفت و کرد ای خنده تک کارم این از احسان

 هگفت بهم ینکها تر مهم همه از و میدیدمش سالم که بود این خاطر به چرخوندمش و کردم بغلش دیدی که هم روز اون_

 احسان داداش بود

 متوجه دیشبش رفتار با ولی بوده اینطور میکردم فکر دیشب تا ،یعنی اومده کنار موضوع با الهه که بودم کرده باور من

 خواهش...رها بدم دست از رو تو خاطرش یه نمیخوام من ولی.... پوچ افکار تو میزنه پا و دست داره هنوزم... که شدم

 ...کنم ثابت بهت رو خودم بده صتفر بهم میکنم

 دونیب رو این میخوام... باشم کرده غلطی هر که نمیشه این بر دلیل این ولی داشتم زیادی دخترای دوست اونور درسته

 بیاد؟ خوشت من از هم تو روزی یه که باشم امیدوار میشه یعنی.... تویی لرزونده رو من قلب که دختری تنها که
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 به من ی عالقه متوجه هم احسان که مترسیدم که سینم تو میزد تند تند همچین قلبم میلرزید دزیا استرس از بدنم

 بشه خودش

 گرفت سمتم به و آورد در بیرون کارت یه داخلش از و کرد باز رو داشبورد در

 شقمع به که االح همین از... بگیری تماس باهام میشم خوشحال کنی باور تونستی رو حرفام اگه... منه کارته این رها_

 بزنی زنگ بهم که وقتی تا منتظرم صبرانه بی کردم اعتراف بهت

  شدم لبخندش متوجه ولی بود پایین سرم گرفتم دستش از رو کارت و بردم جلو رو دستم خجالت با

  میترسیدم سرعت از همیشه کشیدم بلندی هین ماشین گرفتن سرعت با

  کرد تر کم رو سرعتش شد ترسم متوجه وقتی

 عزیزم بترسونمت نمیخواستم_

 .... چرخوندم شیشه سمت به و سرم و کشیدم خجالت بیشتر گفت بهم که عزیزمی از

 گفتم و چرخیدم سمتش به نبودن آشنا برام اصال خیابونا

 نیست آشنا برام اصال اطراف این میریم داریم کجا_

 گفت و دوخت بهم رو خمارش چشمای

 عزیزم کنم موندنی یاد به برات رو امروز میخوام_

  کردم ناجور فکر هزار و ترسیدم حرفش از لحظه یه

 خنده زیر از بلند که دید چی صورتم تو نمیدونم
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 وت با رو امروزم تا... هاست نزدیکی این که خوب شاپ کافی یه ببرمت میخوام... عزیزم نداری اعتماد بهم هنوز که تو_

  بگیرم جشن

 بود چهار ساعت کردم ساعتم به نگاهی

 میشه نگران مامانم االن خونه ببرید رو من لطفا نه_

  کردم خداخافظی ازش و شدم پیاده ماشین از در جلوی رسیدم نیم و چهار ساعت کرد عوض رو میسر و نکرد مخالفتی

 گفت و کشید پایین رو شیشه

 هستم تماست منتظر_

  شد دور کنارم از آوری سام سر سرعت با و گاز رو گذاشت رو پاش حرفش گفتن بعد

 آرامش که انگار من دیدن با ولی اومد در سمت به هراسون که دیدم رو مامان ، کردم باز رو در و آوردم در کیف از و کلید

  برگشت وجودش به

 گفت و قلبش رو گذاشت رو دستش

 ترسوندی رو من حسابی که تو رها بودی کجا_

 هبست و باز رو چشمام...؟ رو حقیقت میگفتم بهش باید چی، شدم زده خجالت حسابی اش پریده رنگ چهره دیدن با

 نداشت،داشت؟ گناهی که مصلحتی دروغ یه کردم

 شد دیر یکم که ببخشید بخرم کمکی کتاب یه کتابخونه بودم رفته مامان شرمنده_

  کرد نگاه بهم دلگیر

 بدی بهم خبر یه نمیتونستی_

  ببخشید که گفتم بودم نبرده رو گوشیم_
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 ... کردم خیابون رو کوچه ویلون رو بیچاره...اومدی بگم بابات حاج به بزنم زنگ تو بریم بیا حاال باشه

  نشست کنارم و چید برام رو غذا میز داخل رفتیم وقتی

 شده گشنت االن حسابی حتما عزیزم بخور_

 ودمب گفته بهش که مصلحتی دروغ خاطر به اونم داشتم عذاب حس یه بودن کرده لوسم زیادی گرفت خندم حرفش از

 ...هوا میرفت و میشد دود بد حس اون همه احسان به کردن فکر با ولی

  اومد بابا حاج شد تموم غذام وقتی

  شدم بلند پاش به اومد سمتم به دیدنم با

 بابا حاج سالم_

  کرد بغلم محکم و ایستاد کنارم

 میشیم نگرانت دل نگفتی بودی کجا بابا عزیز سالم_

  بود سخت اینهمه براشون ایم لحظه نبود یعنی بودم آورده در خشا کارشون از

  ندادم اطالع بهتون که میخوام معذرت... بودم خونه کتاب_

  اتاقم تو باال رفتم بعد و نشستم کنارشون رو ساعتی یه

 فکرم همش نداشتم روش تمرکزی هیچ اصال ولی کردم تمرین به شروع و برداشتم رو ریاضی کتاب داشتم امتحان فردا

 االن اما ، نه یا بزنم زنگ بهش بودم دل دو... کردم نگاه بهش و آوردم در جیبم توی از رو کارت بود احسان حوش و حول

 بخونم رو درسم که بود بهتر

 ...آمادست شام که بود گفته و اومده پیش دقیقه پنج ،مامان خوندن درس صفحه یه از دریغ اما بودم اتاق نه ساعت تا

 اتاقم تو برگشتم دوباره خوردیم رو شام نکهای بعد
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 ... ودنب مشخص خودم با تکلیفم هم هنوز... شدم پهلو اون به و پهلو این از یازده ساعت تا کشیدم دراز و تخت رو رفتم

 یه اطرخ به چرا پس بودم راضی رابطه این به قلبم ته از... بدم گوش قلبم ندای به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 رو ارتک میز روی از و شدم بلند تخت از...کنم اعتماد احساسم به بود بهتر...میکردم اذیت رو خودم عقالنی عقاید و ارافک

 برداشتم

 گرفتم رو شماره و کشیدم عمیقی نفس

 بوق سه... بوق دو... بوق یه

 ... بود گرفته لرز زیاد اشتیاق و استرس از بدنم برداشت بالخره

 الو_

 میشد آرامشم باعث صدا رمگ تُن این چقدر

 الو_

 دادم جواب لرزون صدای ،با بود گذاشته اثر هم صدام به بدنم لرزش

 رها...منم...ااام...سال...الو_

 عزیزم تماستم منتظر کیه از میدونی... میشدم امید نا داشتم دیگه_

 ناچار دارم نگه رو تعادلم نمیتونستم که بود زیاد انقدر پاهام لرزش بگم چیزی نمیتونستم بودن زده قفل دهنم به که انگار

 نشستم تخت روی

 ...رو دلم کن آرووووم بگو چیزی یه....نمیزنی حرف چرا من ی رها_

 زنگ راچ اینکه از بودم شده پشیمون کم کم...حرف یه از دریغ اما بودم چسبانده گوشم به محکم دستم دو با رو گوشی

 ....زدم
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 اومد می گوشی پشت از ارومش ی خنده صدای

 رها دیگه نکن اذیتم... صداتم شنیدن منتظر من عزیزم دیگه نکش خجالت_

 گفتم آرومی صدای با باشم مسلط خودم به کردم سعی بود کرده عرق حسابی صورتم

 بگم چی_

  گفت و کشید بلندی پوف

  بگو میخواد دلت هرچی... زدی حرف بالخره شکر رو خدا_

  میشد بد حالم میرفت پیش اینجوری اگه معننمط بود نشده قطع هنوز بدنم لرزش

 گفتم سریع و بستم رو چشمام

 حداحافظظظ دیگه روز یه برای باشه ندارم رو... کردن صحبت آمادگی اصال االن من... من احسان آقا_

 بشه بوخ حالم شاید تا میکشیدم عمیق نفس تند تند... بخورم آب لیوان یه تا پایین رفتم آروم کردمو قطع رو گوشی

 و ادافت دستم از لیوان احتیاطیم بی از اشپزخونه رفتم و گرفتم دیوار به رو دستم... شدن خوب ای ذره از دریغ ولی....

 شکست

  سرم به کوبیدم رو دستم احتیاطیم بی خاطر به

 بیام در حال اون از که بود شده باعث شکستنش نشد هم بد ولی

 خواب از لیوان شکست صدای از که بود معلوم بود کرده پف چشماش وندرس اشپزخونه به رو خودش سراسیمه مامان

 بود پریده

 گفتم و کردم مظلوم رو صورتم

 ببخشید مامان وای_
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 برید رو دستم شیشه تیزی که کنم جمع رو ها شیشه خورده دستم با تا و شدم خم سریع

 گفتم و زد صورتش به ،مامان کشیدم بلندی آخ

  میکنی جمع دست با چرا سرم به خاک_

 گفت و گرفت رو دستم

  کردی چیکار دستت با ببین بمیرم_

  گرفت گریم میرفت دستم از که خون دیدن با

 دگیشبری اینکه با شد پانسمانش و ریخت دستم روی شویی طرف جلوی گرفت و پانسمان و بتادین کابینت داخل از

 میسوخت خیلی ولی بود سطحی

 میکنه جمع خودش باال برم گفت بهم هم آخرش

 هی سبزش چراغ که گوشیم دیدن یا...خوردم شمشیر زخم انگار که بود کرده پانسمان رو دستم همچین مامان...

 داشتن احسان شماره از پیامک تا چهار با ناموفق تماس یه داشتم برش سریع میشد روشن خاموش

 رفت یادم دستم زخم که شدم زده ذوق انقدر

 رفتم ها پیام داخل

 بود این امشپی اولین

  «عزیزم؟ بدی جواب نمیخوای»

 «میمونم منتظر بازم من نداره اشکال»

 «خانوووم رها بدی میتونی که اس کنی صحبت نمیتونی گوشی پشت»
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 «؟؟؟ رها»

 بدم بهش میتونستم که اس میگفت راست

 فرستادم براش

 بعله_

 باشم شتهدا دیدنت واسه محدودیتی دیگه نمیخواد دلم ؟ ببینمت همیشه میشه...

 اومد لبم به لبخند ناخودآگاه خوندنش از

 ؟ چجوری آخه_

 میبینمت همیشه اینجوری...مدرسه به برگشتت و رفت برای تو شخصی راننده میشم...

 ببینتمون؟ یکی اگه نمیشه نه_

  من به بسپرش عزیزم نباش موضوع این نگران تو....

 ...باهاش نبودم راحت و بود راحت باهام چقدر

 دادم یامپ بهش

 خوش تون شب نشم مزاحم فعال دیگه خوب_

  عزیزم خوش هم تو شب...

  کردم زمزمه لب زیر... بستم رو چشمام و دادم فشار قلبم تو رو گوشی

  عاشقتم وجودم تموم با که احسانم بگم بهت نشد

 کردم یادداشت توش رو امروز وقایع کل و برداشتم و دفترم
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**** 

 نوشته که هم رو هایی جواب کنم تمرین ریاضی بودم نتونسته اصال که دیشب کردم نگاه ضایتینار با دستم تو برگه به

  بودم قبلم هفته مطالعه مدیون بودم

 باال ها برگه تمومه وقت گفت و شد بلند صندلی روی از احمدی خانوم

**** 

  افتادم راه به و کردم میزون شونم روی رو کولم

  بود ور اون و ور این به چشمم همش

 بیاد نبود قرار که وقتی بود کرده خوشم دل چی برای بودم کالفه و عصبی

  کشیدم بلندی جیغ ترس از سرم پشت درست ماشینی ترمز صدای با

  خورد زبونم به قفل انگار احسان دیدن با اما کنم راننده بار فوشه هرچی تا گشتم بر عقب به

  کنارم بیا یعنی کرد اشاره کنارش صندلی به شمشچ با و خندید کارم به کردم نگاهش دلخور فقط

  گرفتم ازش رو روم و نشستم کنارش و رفتم عصبی

  افتاد راه و کرد روشن رو ماشین

  ور اون برگردوندی رو روت دلخوری نیومدم دنبالت صبح چون... ببخشید حاال خوب_

 راه اون به یزدم رو خودش خوب.... بود پررو چقدر بهش زدم زل و کرد درشت رو چشمام

 گفتم و کردم اخم

 مممبودم بیمارستان گوشه االن که بودین نکرده ترمز موقع به اگه... احسان اقا عصبیم رانندگیتون طرز از...نخیر_
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 گفت و کرد ریز رو چشماش

 عزیزم سرجات بچسب سفت کنم نمایی هنر برات یکم بزار داری؟ شک فرمونم دست به که نگو_

  کرد اضافه سرعتش به و گاز رو گذاشت پاشو

 ینب از همچین آوردم کم نفس میکردم احساس و بود بد حالم بزنم جیغ نبودم قادر حتی که بود زیاد انقدر سرعتش

 میکنیم تصادف داریم میکردم احساس آن هر که میکشید الیی ماشینا

 گفت میومد چاه ته از که صدایی با

 کافیههههه یگهد پایین بیار رو سرعتت میکنم خواهش احسان_

  کرد کم رو سرعتش و شد دستپاچه که دید چی چهرم تو نمیدونم اما... باال داد رو ابروش تای یه و چرخید سمتم به

  رها خوبه حالت_

  بودم چسبیده صندلی به محکم هنوز ولی بود کرده کم رو سرعتش اینکه با

 گفتم نره باال کنم کنترلش داشتم سعی که صدایی با

  خونه برسون رو من لطفا_

  گفت و داد تکون هوا رو ناچاری از رو دستش

 لیو میومد خوششون سرعت از دخترا اکثر میدونستم من که اونجایی تا... داری ترس سرعت از نمیدونستم واقعا رها_

 عزیزم داری فرق هم مورد این تو نمیدونستم

  آورد در دلم از که زد حرف مهربون باهام انقدر ولی نزدم حرف باهاش اصال خونه برسیم تا

 گفتم رسیدیم که کوچه سر



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 128 

 احسان آقا دارید نگه جا همین لطفا_

  کرد نگاه بهم دلخور

 کن صدام خالی احسان... رها احسان آقا نگو بهم انقدر_

 ...آخه_

 ... کن تمرین حاال همین از نداره آخه_

 رسوندیم که ممنون برم باید گفتم و پایین انداختم رو سرم

  زد رو مرکزی قفل کنم باز و در اینکه قبل

 بری نمیزارم نزنی صدام خالی احسان تا_

  نبود کن ول احسانم ولی میومد سخت واسم چرا نمیدونم

 گفتم و کشیدم عمیق نفس

 ...احسان رسوندی رو من که مرسی_

  بست رو چشماش و اومد لباش به لبخند

 دیگه بار یه فقط... رها بگو دیگه بار یه_

 بینتمون می یکی االن احسان بزن ربزا_

  کرد فعال غیر رو مرکزی قفل

  گفت بهم شم پیاده اینکه قبل کردم باز درو

 عزیزم باش خودت مواظب_
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 گفتم بهش رو برم اینکه قبل

  دنبالم بیای تا مونم می منتظرت فردا_

 شدم رد کنارش از سریع حرفم گفتن بعد

 

 

  حال زمان

  شد شردهف قلبم شد پیاده من مقابل ماشین از که مردی دیدن با اما شم پیاده میخواستم کردم پارک بانک کنار رو ماشین

  کردم نگاهش دوباره

 اهم چند این بعد دیدنش از بود شده تر الغر بودم دور ازش که مدتی این تو چقدر نامرتب ریشش و بود ژولیده موهاش

 بود کرده تپیدن به شروع دوباره قلبم

 غم از شایدم دیدنش شوق از شاید بود گرفته ام گریه دوبارش دیدن از...نمیاوردم خودم روی به و بودم دلتنگش چقدر

 ...نداشتنش

 کنم نگاهش و بشینم ها ساعت و بایستن ها لحظه داشتم دوست

  بودم عاشقش هنوزم لعنتی من

  ببینمش دیگه بار یه و شه تموم بانک تو کارش تا موندم منتظر

 لمد تو مدام شدم پیاده ماشین از و دریا به زدم رو دلم نشد ازش خبری دیدم وقتی نشستم ماشین وت رو ساعتی یه

 ببینمش باید...ببینمش باید... میکردم تکرار

  میکوبید ام سینه به محکم قلبم داشتم می بر که قدمی هر با ، نبود خودم اختیار به کارهام
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 ...من و بره میخواست و بودو شده تمام شکار اون شدیم هم ی سینه به سینه بانک جلوی

 مومت ی اندازه به ببینمش میخواستم فقط نبود مهم برام غرور لحظه اون... بهم زد زل و ایستاد جاش سر من دیدن با

 نبود کمی درد این و بودم تنگش دل...  کنم فراموش رو ها چشم این میتونستم چطور... نبود که ها ماه این

 تند ور دستم شد بارونی چشمام فکر این ،از نبود من مال که احسان ؟ داشت معنی چی غریبه این به هخیر نگاه این ولی

  شدم رد کنارش از ببخشیدی با و کشیدم چشمام زیر

 رفت ماشینش سمت به و کشید عمیقی نفس بود اومده خودش به تازه اونهم انگار

 اول پله رس بودم برگشته دوباره احسان دوباره دیدن با... نبود بخو اصال حالم خونه رفتم شد تموم بانکیم کار که وقتی

  نداشت دوستم که افسوس ولی داشتم دوستش عاشقانه هم هنوز میبودم راست رو خودم با باید...

 دیگه هم کنار پذیرایی تو کردیم جمع و خوردیم و شام اینکه بعد نیومد خونه هم شب تا حتی نبود خونه امروز رضا احمد

 ... بود ور غوطه ها ممنوعه تو فکرم ولی بودم پیششون... ستیمنش

 نیستی ما با جان رها_

  بود داده قرار مخاطب رو من که بود خاله

  زدم لبخند و کردم نگاهی بهش

 جام همین خاله چرا.

  گفت و انداخت بهم مهربونی نگاه

 ؟ هدار دید باز خوب تابلوهات... هنرمند خانوم خبر چه نمایشگاه از_

  بدم وابج کوتاه کردم سعی نداشتم رو رفتارش آنالیز حوصله اما بود خاصی جور یه نبود همیشه مثل لحنش چرا نمیدونم

  رفته فروش هم تایش چند یه میشه استقبال خوب هم ها تابلو از... نمیرم نمایشگاه که هست روزی چند یه_
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 میکنه تعریف کارات از حسابی که سارا ببینم منم که نداری خونه تو تابلویی_

 ببینید رو کارام نمایشگاه بیاید میشم خوشحال ولی ندارم کشیدن واسه تمرکز اصال که مدته یه نه_

 گفت معمولی های زدن حرف ربع یه بعد

 مادرت و پدر با قبلش من جون رها راستش مطلب اصل سر برم میخوام عزیزم خواهر سارا و کاظم حاج اجازه با_

  کردن شرط رو تو رضایت هم اونا و کردم صحبت

  پرسیدم سوالی چهره با و کردمو کج کمی و سرم میکنه صحبت چی مورد در فهمیدم نمی بودم شده گیج

 خاله؟ میکنین صحبت چی مورد در_

 گرفت دستش تو رو من دست کردو دراز رو دستش زدو لبخندی

 دلم... شرعه و نماز و خدا اهل خودت ردست،مثلخو پاک شیر احمدم... میشناسم رو پسرم و من خودت تو عزیزم_

 .... خودش مثل باشه یکی قسمتش میخواد

 ...پسرم خانووم بشی عروسم بشی داشتم دوست همیشه

 منگ چیزی بهش موقع یه تا پایین بودم انداخته رو سرم میپرید و بود گرفته نبض پلکم پشت عصبانیت از

 داد ادامه

 دادم دست از رو تو خوبی به دختر که بودم دار غصه خودمم واسه اما بودم خوشحال اتبر اینکه با کردی نامزد وقتی_

 نبوده جور باهام قسمتتون بالخره خوب شدی جدا درسته..

 ...تا اومدیم هم رضا احمد و من

  یخوردم بهم حالم بیچارگی اینهمه از دادم تکون نده ادامه دیگه اینکه معنی به رو دستم و شدم بلند بده ادامه ندادم اجازه
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 ها یلیخ نظر از شاید...میکنه سنگینی شناسنامم توی اسم یه بزرگی و شدم جدا من آره... نده ادامه دیگهه خاله بسه_

 ...نموندن پاک همه کردن خطایی یه زندگیشون تو جایی یه آدما همه ولی باشه آر هم

  گفت و شد پاچه دست

 ....نبود این که من منظور دلم عزیز_

 کنم اعتماد نمیتونم مردی هیچ به عمرمم آخر تا... کردم برداشت اینجوری من بوده که هرچی شما نظورم_

 گفتم و بهش زدم زل اشکیم چشمای با

 شما... مقابلش نه بودید کنارش که دارید دوستش اینهمه که شما...منه برادر مثل رضا احمد...خاله نکردن درستی کار_

  رو رضا احمد دل هم شکوندید رو من دل هم امشب

 ...کنه جایگزینش رو دیگه یکی نمیتونه... کسی مال بشه دلش وقتی آدم

 ...اینکه نه برسه عشقش به کنید کمکش... رویاست مال هم رضا احمد قلب

  اتاقم تو باال رفتم دو با و ندادم ادامه دیگه و بردم باال ناچار رو دستام

 نامردم بود شده محرمم نا بود شده که بود ماهی چند که مردی برای بودم شده هوا به هوا چرا دروغ بود بد حالم

  زدم زار و کشیدم دراز تخت روی

  بد خیلی بود بد حالم

 میکرد بهتر رو حالم بیرون هوای برداشتم رو ماشین سویچ و شدم بلند دیگه ساعت نیم

 هک نبودم دختری همون من انگار بود دار خنده... دممیرون رو ماشین زیادی خیلی سرعت با و گاز رو بودم گذاشته رو پام

 ترسید می سرعت از زمانی یه
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 از ماشینم شد باعث و من به زد پشت از هم ماشین یه... کناری ماشین به خوردم و دادم دست از رو تعادلم لحظه یه

  بچرخه خودش دور به بیاد در تعادل

 چرخید می هنوز ماشین ولی بشه توقف ماشینم ناک وحشت چرخش شاید تا بودم چسبیده رو فرمون سفت زیاد ترس از

 چرخید می و

 زدم داد و کشیدم بلندی جیغ وحشت از تر نزدیک بهم بیشتر لحظه هر که کامیونی دیدن با کردم نگاه راستم سمت به

 برس دادم به خدایااااااا

 افتاد اتفاقی چه نفهمیدم دیگه

**** 

 داستان راوی

  گرفت باال را دستانش کاظم حاج

 حمر گناهکارت بنده این به خدایا... نیست هم سارا دیگه نباشه اون اگه... نگیرش ازومون... زندگیمونه امید رها خدایا_

 مرگه ،برام درده برام کدومشون هر ،نبود کن

 شد خارج خانه نماز از و کرد جمع را سجاده بوسید را مهر اینکه بعد

 

  شد داخل و زد را در...رفت دکتر اتاق سمت به

 گفت و زد لبخندی دیدنش با دکتر

 بشینید بفرمایید کاظم حاج سالم.

  کرد اشاره مبل به دستش با و
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  گفت ای آهسته صدای با نداشت درستی حال که کاظم حاج

 ؟ دخترم_

  گفت و مالید هم به را دستانش دکتر

 زشکیپ نظر از بودنش زنده احتمال بودن کرده دخترتون که وحشتناکی تصادف اون با اند شانس خوش خیلی دخترتون_

 و... رسیده درصد پنجاه به اومدنش هوش به درصد روز دو این توی آورد طاقت خوب خیلی دخترتون ولی بود صفر زیر

 ...خوبه خیلی این

 گفت و داد باال را ابرویش تای یک

 باشید شاکرش خیلی کاظم حاج داره دوستون خیلی خدا_

  بودند داده بیمارش قلب به تازه جانی گویی بود شده خوشحال خیلی رخب این شنیدن از

  برد آسمان به رو را دستانش و نشست زانو به

 شکرت خدایااااا... شکرت خدایا_

 افتاد سجده به کاشی روی همانجا و

*** 

 هوش هب دیگر روز دو احتماال رها دکتر گفته طبق میداد سارا به را خوش خبر این ،باید بود خوشحال آمد بیرون که اتاق از

 میزد سر یک رهایش به ابتدا بود بهتر ولی.....امد می

 پر یصدا با و کشید هم در رو هایش اخم میکرد نگاه رها به و بود ایستاده یو سی سی شیشه پشت که احسان دیدن از

 گفت احسان به رو صالبت

 میکنی چیکار اینجا تو_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 135 

 برگشت کاظم اجح سمت به پریشان ای چهره با احسان

 سالم_

  گفت و برگرداند را رویش کاظم حاج

 ببینه اینجا رو تو میکنه باز رو چشماش وقتی ندارم دوست.... نیست الزم اینجا حضورت_

 بود انصاف این ایا اما بود شده تحمل قابل غیر دیگران نظر از چقدر شد غمگین احسان چشمان

 گفت و گذاشت هم روی اندوه از را چشمانش

  ودب غیراتفاقی کامال مالقات اون نبود من تقصیر ببینم جایی همچین رو رها روزی یه حتی خواست نمی دلم بخدا_

 چرخید سمتش به کاظم حاج

 داشتید مالقاتی باهم شما مگه_

 آن نگاه هنوز... است کرده کاری چنین رها ساده مالقات یک خاطر به میکرد فکر که بود ساده چقدر احسان بیچاره

 فاجعه یعنی این که میدانست او و بود او به عشق از پر هم هنوز رها چشمان بود نکرده فراموش را وزشر

 دوخت کاظم حاج به را بودند شده سرخ گریه از که را چشمانش

 مقصرم من که کنید فکر هم شما نمیخوام میگم رو همچی دایی میگم_

**** 

 باشد بد نمیتوانست احسان این است بخشیده را احسان گردی که بود ،مطمئن کرد نگاه احسان به دیگر بار

 اظمک حاج که بود گفته چه ،احسان بود افتاده اتفاقی چه کاظم حاج و احسان بین مکالمه آن در اینجاست سوال ولی***

 ****بود؟ گرفته قرار آن تاثیر تحت
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 گفت و چرخید احسان سمت به

 ازهت.... نشه پیدات رها بر و دور وقت هیچ دیگه که میخوام هم ازت... تمیبخشم ولی کردی بد خیلی رها به اینکه با _

 رو ها گذشته... بشه عادی براش نبودت این بزار.... میکنه خراب و کار پشیمونیت و بودنت این و میکنه فراموشت داره

 ...بروووو همیشه برای احسان برو... نکن تکرار براش

 نکند گریه که کرده کنترل را خودش خیلی که بود معلوم بود شده سرخ احسان چشمان

 نپلکم هم برش و دور دیگه میدم قول... ببینمش بار آخرین واسه بزار دایی_

 کرد قبول نشکند اش زاده خواهر دل اینکه برای اما نبود راضی اینکه با کاظم حاج

 کنی صحبت دکترش با باید_

  خندید غمگینش چشمان

**** 

 شد یو سی سی وارد پوشید که را مخصوص لباس

  زد جانی کم لبخند رها دیدن با

  عزیزم چطوره حالت خانوما خانوم سالم_

  نشست کنارش و آمد سرش باالی

 ....؟ بکنی دل دستگاهاش و دم و تخت این از نمیخوای... دیگه بسه خانوم تنبل_

  کشید رها چشمان سپس و صورت روی بر نوازش صورت به را دستش

  باشه بسته که یستن چشا این حیف.
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 گفت و گرفت دستش در را رها جان بی دست کشید دل ته از اهی

 قمح... دلخوری ازم حسابی حتما... نامردت مرد واسه بودی نشده دلتنگ تو... احسان دل عزیز بود شده تنگ برات دلم_

  خانوم رها یادته گفتی اینو خودت... ناپاک مرد یه نامرد مرد یه من و پاکی تو... عزیزم داری

 دل ارمند دوست... شم سبک تا بگم باید ولی...بیهوشی و نداری درک قدرت االن میدونم...بدونی رو حقیقت بهتره ولی

 ... نامرد منه از باشه دلخور کوچیکت

**** 

 دارم دوست... رها دارم دوست... بوسید را رها دست و شد خم بود شده سبک گویی شد تمام حرفش اینکه بعد

  کند ترک را اتاق تا شد بلند و کشید چشمانش زیر را دستش

 خورد افسوس اش رفته دست از عشق برای دلش در

**** 

  من رهای دارم دوست.... من رهای دارم دوست.... من رهای دارم دوست

  میشد اکو احسان صدای ذهنم تو مدام

  رسید می نظر به واقعی چقدر ، دبو نزدیک صداش چقدر.... میشد لذت از پر وجودم قشنگش صدای شنیدن از

  نمیشد که نمیشد ولی کنم باز رو چشمام تا میکردم تقال

  بودن گذاشته چشمام روی کیلویی صد ی وزنه که انگار

 دروباره و دوباره و کردم تالش دوباره

  کنم باز رو چشمام الی تونستم زور به و داد نتیجه تالشام بالخره
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 رو ایحهر این میشد مگه... کردم باز سریع رو چشمام آشنایی عطر بوی خوردن با اما تمشونبس دوباره کرد می اذیتم نور

 کردممی فکر هم هنوز کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام...اتاق تو بود پیچیده عطرش و نبود اما... کنم فراموش

 لک... بستم رو چشمام امید نا هم باز... وندمگذر نظر از دوباره رو اتاق و کردم باز رو چشمام... رها دارم دوست...  پیشمه

 هم رگم حتی... بودم برده بدر سالم جون پس... بود افتاده اتفاقی چه که افتاد یادم تازه... بود کوفته و میکرد درد بدنم

 ... پام یه و دست یه همینطور... بود شکسته گردنم و سر انداختم خودم به نگاهی.... نمیکرد باز برام رو اغوشش

 ؟؟؟ نبودم مهم براشون مگه... پیشم نبود کسی چرا پس

  زد لبخندی دیدنم با و اومد داخل پرستاری

  خانوم تنبل اومدی بهوش بالخره_

  کرد چک رو وضعیتم و اومد و

  بدم خبر دکتر به برم نرماله وضعیت شکر رو خدا_

  شد خارج اتاق از و

 یچه کاش میخواست دلم اما بود خواهی خود درسته... سرم ریختن که بود فامیلها سیل... بخش تو اوردنم بعد ساعت دو

 چرا ، نبودیم هم برای که ما... زدم تلخی پوزخند فکرم از... بود کنارم عطر صاحب اون جاش به ولی نبودن کدومشون

 میکردم اذیت رو خودم الکی

**** 

 راحتیم برای بابا حاج...میشم اونور و ور این ویلچر اب... داده دست بهم علیل آدمهای حس... خونم است هفته دو االن

 محال تر زود کاش....خورده اعصابم ندارم هم رو کوچیک کار یه انجام توانایی اینکه از.... کرده آماده برام رو پایین اتاق

 وضعیت این به ندارم طاقت دیگه شه خوب

**** 
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  گذشته زمان

  داریم مهمون شب برای... کنی تمومش شب تا کن سعی داری درس اگه عزیزم_ گفت بهم مامان...ناهار خوردن بعد

  مامان کیه_

  صادق آقا فامیالی از ملکی آقا خانواده_

  گفتم و کردم ریز رو چشمام

  میان چی برای ما خونه خوب_

 شونم به زد و خندید

  عزیزم میان خواستگاری واسه_

  گفتم اعتراض با و کردم درشت رو چشمام

 چی یعنی کارا این میخونم درس داررررم هنوز من... مامااااااان چی ییععععن_

 بشینم گفت بهم و گرفت رو دستم که باال برم خواستم و گرفتم رو ازش قهر حالت به

 ... میگم چی ببین بشین لحظه یه...اِ_

  نشوندم صندلی رو زور به

 دادم گوش حرفاش به و کردم اخم

 روغف عمه آشنای اینکه خاطر به منم کردن اصرار خیلی ولی...نداره سالی و سن خترمد که گفتم.... نه گفتم بهشون_

 ...نیستی موافق که میگی بهشون شب نشده چیزی که هم حاال کردم قبول بودن

 ، کردم باز هم از رو اخمام
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  زدن حرف به کرد شروع دوباره

 ...حیات و حجب خانومیت از کرد فتعری کماالتت از هم چقدر... دیدن فرزانه جشن تو رو تو میگفت_

  دادم رو جوابش حوصله بی و کشیدم پوووفی

 بخونم رو درسام باال میرم_

**** 

  کرد تاکید هم کلی اشپزخونه فرستاد رو من مامان شد زده که خونه زنگ

 نکردی سر رو چادرت چرا... ها نیایی نکردم صدات وقتی تا_

  نکن اذیت مامان خدا تورو کن ول_

  گفت بهم مامان زدن که رو پذیرایی رو ونهخ در

  بیا کردم صدات وقت هر رها برو_

  کرد صدام بابا بعد دقیقه بیست یه نشستم خونه آشپز تو و رفتم

 بیار چای بابا جان رها_

  میومد بدم رسومات و سرم این از چقدر

 ازش که شد مردی نگاهای جفت نگاهم... مانداخت مهمونا به نگاهی...  پذیرایی بردم و ریختم فنجون تو رو ها چایی

 و داد سالم باشه شده جادوم که انگار و شد بلند پام به دادم سالم ارومی صدای با و کشیدم هم تو رو اخمام بودم متنفر

  نشست دوباره

 نبینم رو مرد این منفور ی چهره و بشینم اتاقم تو و برم داشتم دوست چقدر
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 ... چرخیدم سمتش به گرفت مپا از مامان که نیشگونی با

 ...کنید صحبت باهم اتاقت کن راهنمایی رو فرشاد آقا جان رها_

  اومد باال تا همراهم و شد بلند اونم.. شدم بلند جام از

  بود هم تو هام سگرمه هنوزم نشستیم تخت رو مون دو هر

  رها_

 ... کنی نگام نمیخوای خانوم رها_

 ندارم قرار و آروم دیگه دیدم رو تو که روزی از بگم برات... برات بگم من بزار پس...بزنی حرف باهام نمیخواد دلت

 ... گرفتی ازم رو خیال و خواب...

 چرخوندم مخالفش سمت به رو سرم

  داد ادامه

 فظیخداحا شوهر و فرزانه از تا میومدم داشتم برم میخواستم کم کم دیگه نداشتم حوصله اصال مهمونی تو شب اون_

 مجلس تو... ودمب ندیده تو قشنگی به دختری حاال تا بود نظیر بی قشنگیت و زیبایی...  اومد بند نفسم تو دیدن با ماا کنم

 فرصت زا دیدمت تنها اینکه تا بشم نزذیکت کردم تالش خیلی ناز و بودی متفاوت شالت اون و پوشیده لباسهای اون با

 قتیو کردی رو برخورد اون باهام و اومدم کنارت وقتی رسید می نظر به پکر خیلی چهرات شدم نزدیکت و کردم استفاده

  میکردم فکر تو به فقط و فقط رو مدت این تموم... کشیدم خجالت کارم از دیدم رو اشک نم چشمات تو

 ...کنی قبول رو پیشنهادم میخوام... ببخشی رفتارم اون خاطر به رو من میخوام ازت

  نمیکنم فکر واجازد به بخونم درس میخوام من_
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 رو تفرص این فقط تو...میکنم بختت خوش باش مطمئن.... میخوام بله ی ازت فقط... عزیزم ندارم درست با مشکلی_

  بده من به

  شدم بلند جام از

  ندارم ازدواج قصد که گفتم_

 ... شد بلند هم اون

 اره؟؟؟؟.... احسان آقا پای دیگه آره...اره درمیونه ای دیگهه کس پای_

  گفتم و دزدیم رو چشمام

  نیست مربوط شما به_

  اومد ناچار اونهم پایین اومدم و کردم باز رو اتاق در بگه چیزی اینکه قبل و

  شدن بلند پامون به

  گفت خنده با مامانش

 نه؟ یا بخوریم رو شیرینی شد چی عزیزم خوب_

  گفتم بهشون و کردم اخم

  نمیخوریم هم درد به پسرتون و من... رمندا ازدواج قصد من گفتم هم پسرتون به_

  کردم ترک رو سالن ببخشیدی با و

 بود بد خیلی باهاشون برخوردم نمیره یادم از شون شده سرخ ی چهره وقت هیچ

  زدم لبخندی احسان اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم دوباره بیرون رفت اتاق از
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  دادم جواب سریع شدم مطمئن نبودش از وقتی ، نه یا رفته مامان ببینم تا کشیدم سرکی و کردم باز آروم رو اتاقم در

 الو_

 رها....

  شدم خوشی حس از پر صداش شنیدن از

  بعله_

  دارم دووووست...

 رایب بود زود خیلی ولی دارم دوستش هم من که بگم بهش داشتم دوست پوشوند رو صورتم عمیقی لبخند حرفش از

 اعتراف

 تمگف کنم عوض و بحث خواستم

 زدین زنگ دیر_

 ؟ عزیزم بودی تماسم منتظر...

  کوبیدم سرم به آروم رو دستم خنگیم از

  کردم عوض رو حرف دوباره

  خوبه حالتون_

  برات مهمه...

  شدم کالفه میگرفت رو مچم همش اینکه از

 میدین سوالی رو جوابم میگم چی هر من چرا احسان آقا وای_
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 عزیزم؟ بگم بار چند یخال احسانه... نه احسان آقا... 

 ... دلم عزیز نیستم خوب بگم باید مهمه برات حالم اگه اما

  شدم نگرانش

  بده حالتون چرا_

  تو برای شده هوایی دلم....

 گرفتم دندون به رو لبم و شدم خجالت غرق حرفش از

 اره؟ دیگه منی مال فقط تو رها...

  بدم ور جوابش چی نمیدونستم بود افتاده شماره به نفسام

  میکنمت خودم مال زور به هم نباشی اگه حتی...

 بود شیرین هم هاش زورگویی

  کنم اذیتش یکم خواستم

 ... نه یا باشن هم مال میتونن نفر دو که قبول باید زمونه نمیره پیش ما دل خواسته به که چیز همه_

  گفت و شد عصبی حرفم از

 ... بندازه فاصله بینشون نمیتونه چیزی هیچ باشن هم عاشق واقعا اگه نفر ،دو نزن و حرف این وقت هیچ دیگه...

 داد ادامه و کرد مکثی

  داری دوست رو من تو اصال حده؟ چه تا من به تو عالقه... تو عشق مونه می فقط مطمئنم تو به عشقم از منکه...

  بود انداخته گیرم شرایطی بد تو
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 گفتم و کشیدم عمیقی نفس یه

  شم مطمئن شما به احساسم از که میگم موقعی رو نسوالتو این جواب_

  میکنم شماری لحظه موقع اون واسه...

  ندارید من با کاری دیگه خوب_

 کنی قطع میخوای...

  گفتم ولی نمیخواست دلم اینکه با

 خدافظ میبینمتون فردا وقته دیر آره_

  خدافظ

  برد خوابم تا کردم فکر احسان با پیشم دقیقه چند مکالمه به و کشیدم دراز تخت روی

 دمز لبخندی منتظرمه خیابون سر احسان اینکه فکر از کردم آماده رو خودم و شدم بلند زیادی شوقی و لذت با صبح

  کردم بازش فوری بود احسان اومد برام پیام یه لحظه همون

 ... بیام نمیتونم اومده پیش برام مشکلی یه نمون منتظرم عزیزم سالم_

  پرید خوبم حس کل امپی خوندن با

  شدم مدرسه راهی صبحونه خوردن بعد و رفتم پایین حوصله بی و دمق

**** 

 درسهم جلوی که احسان دیدن با... بیرون اومدم ها بچه همراه و گفتم دبیرمون به نباشیدی خسته و برداشتم و کیفم

  دادم سالم بهش لبخند با و رفتم کنارش سریع میکشید رو انتظارم
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 گفت و آورد در آبی رز گل یه پشتش از و داد و جوابم

  عزیزم میخوام معذرت صبح بابت_

  زدم صورتش به هیجانی پر لبخند

 مررررسی احسااان وااای_

 گفتم و گرفتم دستش از رو گل

 ابیم رز عاشق من_

  شم سوار خواست ازم و کرد باز برام رو در

  نه احسان ولی میکشیدم خجالت یکم من البته خندیدم و زدیم حرف هم با راه طول تمام

 خانوووومی چطوره کنن تزیین آبی رز با کال رو ماشین میدم عروسیمون روز واسه_

  گفتم و پایین انداختم و سرم خجالت از

  واال بگم چی_

 ... کیفم تو گذاشتم هم رو گل کردم خداحافظی ازش و شدم پیاده کوچه سر

 پر ودب حیف... بوسیدمش و آوردم در کیفم از و گل اتاقم تو باال رفتم سریع و دادم سالم مامان به خونه رسیدم وقتی

 گذاشتمش عروسک کنار و کردم باز رو بود آورده برام که رو عروسکی جعبه کنم پرش

  فرستادم پیام بهش و برداشتم و گوشیم

  بود من زندگیه روزای بهترین از یکی امروز _

  فرستاد که نکشید طولی
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  کنم امروز همین قشنگی به برات رو روزا تموم میدم قول برام بمون و شبا تو...

*** 

 حال زمان

  بعد ماه یک

 آزادی حس اومدیم بیرون مطب از مامان با وقتی شدم خالص پام و دست گچ شر از بالخره داشتم خوبی خیلی حس

 ... شدن رها حس داشتم

 تیوق بود شده اولش روز عین و کاری صاف بود داده رو ماشین بابا... آوردم رو سویچ باال از ،رفتم رسیدیم خونه وقتی

 دارمن روندن ماشین حق نکنه قبول بابا حاج وقتی تا گفت و کرد مخالفت حسابی بردارم رو ماشین میخوام دید مامان

  بودم خونه عصر تا کردم قبول و نشکوندم رو دلش ولی نبودم موافق اصال اینکه با

 بود شده تنگ هاش نقاشی با اونجا فضای برای دلم خیلی... بزنم سر نمایشگاه به برم تا شدم آماده که بود پنج ساعت

 .... دادم آدرس و زدم زنگ آژانس به... 

**** 

  داره نسبتی شما با دودیه هاش شیشه که مشکی پرشیای اون خانوم_

  بود داده قرار مخاطب رو من که بود راننده

  گفتم و کردم نگاه پشتی ماشین به شیشه از

 مگه؟ چطور نه_

 میکنه تعقیبمون داره ماشین این افتادیم راه وقتی از آخه_

 گفتم و ندادم اهمنیتی
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 یکیه ما با مسیرش شاید_

  گفت و داد باال رو هاش شونه

 واال بگم چی_

 نگفت چیزی برسیم که وقتی تا دیگه

  یدندپرس رو حالم و اومدن کنارم همه شدم نمایشگاه داخل وقتی

**** 

  کرد صدام نفر یه که بودم ها تابلو به کردم نگاه حال در

 خانوم رها_

  میکرد چیکار اینجا فرشاد شد کرد تعجب از چشمام بود روم به رو که شخصی دیدن با خریدم چر صدا سمت به

 گفتم و کردم اخم

 میکنین چیکار اینجا شما سالم_

  گفت و زد لبخندی روم به

  ببینم ور تابلوهاتون از یکی تا اومدم اینکه تا... شنیدم کاراتون از تعریف خیلی... ببینم رو وهاتونتابل اومدم فقط_

  گفتم و زدم مصنوعی لبخند

  ندارم جدید کار نبودم مدتیه یه اومدید موقعه بد راستش_

 گفتم و انداختم سالن به گذرایی نگاه

  هست نمایشگاه تو تابلوهام از دوتا فقط حاضر حال در_
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  گفت و خاروند رو سرش

 نداره اشکال_

  پسندیدم یکی شاید میبینم رو ها همون من

  گفتم دادم باال رو ابروم

 ...شاید_

  کردم هدایت رهنمایی عنوان به رو دستم رو

  طرف این از_

  زدن حرف به کرد شروع

  زننمی حرف باهام ها نقاشی انگار یعنی... دارم عالقه خیلی نقاشی به من راستش_

  بودن هم کنار که گرفتم هام تابلو سمت به رو دستم میگه الکی داره که بود معلوم

  من تابلوهای از اینم_

 روی و دنبو پیچیده بهم هاشون شاخه که خشکی درختای ، بود برگ بی و روح بی جنگل یه از تصویری هام تابلو از یکی

  بود آورده غذا کوچیکش های گنجشک برای که داشت لونه پرنده یه درخت ترین بلند

  ودب شده کاشته بزرگ جاده یه کنار که داشت زرد برگ یه فقط که بود سرسبز و بزرگ خیلی درخت یه هم دومم تابلو

 گفت و برد اولی تابلوی سمت به رو دستش...تفسیرشون به کرد شروع دید رو ها تابلو وقتی فرشاد

 مامت که بزرگی این به جنگل اینکه برای نداشتید خوبی روحی حال هک کشیدید زمانی معلومه رو نقاشی این االن_

  میده امیدی نا و مرگ حس آدم به جورایی یه خشکیده درختاش
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  گفت باشه گرفته نفس به اعتماد که انگار زدم زل چهرش به

  بزرگه و سرسبز چطور ببین... زندگیه و امید و عشق ی نشونه یکی این ولی_

  گفتم و زدم اش چهره به لبخندی

 ملکی... آقای اشتباهه کامال نظریتون_

 دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 گرفتین ندید هاش جوجه و پرنده این بین رو زندگی و عشق چطور ولی دیدید رو امیدی نا و مرگ تابلو این تو شما_

 .... میزاره ندهنشو تو غذا نوکش با و کشیده هاش بچه دور رو پرهاش عشق با چطور که کنین ،نگاه

  گفتم و گرفتم دیگه تابلو سمت به رو دستم

  تنهاست؟ انتها بی ی جاده این تو وقتی میخوره درد چه به شکوه و سبزی سر اینهمه نظرتون به یکی این اما و_

 گفتم و کشیدم زدش برگ سمت به رو دستم

  خشکه که همینه ،واسه زرده که ههمین ،واسه کرده حس رو تنهایی این وجودش تموم با برگ این کنید نگاه_

 بودم دیووونه یه من خیالش به حتما بود شده گرد گرد تعجب شدت از چشماش

  آوردم زبون به رو فکرم

 کرد زندگی دبای نقاشی با که اینه حقیقت اما دیوونم یه من کنید فکر شما و باشه اشتباه نظرتون از فکر طرز این شاید_

 نیدک درک رو حرفم این کردید پیدا واقعی عالقه نقاشی به روزی یه اگه هم شما شاید... دکر لمسش وجود تموم با باید

  گفت سریع

 که ممطمئن دیگه حاال همین از ولی... بودم نکرده فکر نقاشی به دید این با حاال تا راستش... حرفیه چه این نه نه نه_

 نقاشیم عاشق
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 بود هکرد تکرار کارو این بار چند چون داشت تیک کنم فکر... خاروند رو گردنش پشت و برد موهاش تو رو دستش دوباره

 کرد زدن حرف به شروع دوباره

 میکنید حساب چند... میخرم هم رو تاش دو اومده خوشم تابلوهاتون از من حال هر به_

  گفتم و انداختم باال رو ابروم

 ها میشه تموم گرون براتون جوری اون_

  گفت و خندید

  رهندا اشکال_

**** 

 یادم رهبالخ ، کردم دقت بهش بیشتر بود آشنا برام خیلی اش چهره که خورد مرد یه به چشمم که کردم نگاه رفتنش به

 ضیحتو مجهول مرد این از باید رفتم سمتش به...  میداد شباهت آشناهاش از یکی به رو من ی چهره که بود همونی افتاد

  بود زده بهم هک ای نیمه و نصف حرفای برای میخواستم

  کرد صحبت به شروع من از قبل ببینه رو من تا بود اومده اینکه ،مثل اومد سمتم به و دید رو من اونهم

 شوناز همین برای نیستید و دارید کسالت کمی که گفت همکارتون اما ببینمتون تا اومدم پیش وقت ،چند سالم_

 ...کنن خبرم حتما اومدید وقتی خواستم

 داشتین؟ چیکارم بفرمایید تمهس االن خوب_

 مگفت دوستم همسر با شما العاده فوق شباهت درمورد پیشتون اومدم پیش ماه یه تقریبا من باشه یادتون اگه_

 داد ادامه و زد نیشخند
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 زدم رو فحر این کنم جلب رو نظرتون اینکه برای و باشم شده تون دلباخته عاشق نکنه که شد سوتفاهم شما برای اما_

... 

 رفتگ سمتم به و آورد در عکس یه کتش جیب از نبود دروغ حرفم که کنم ثابت بهتون تا اومدم مدرک و دلیل با االن اما

 دو ره چهره تو که بود جذاب العاده فوق و شرقی چهره با پسر یه بغل که طالیی موهای با من شکل بود دختر یه عکس_

 بود لبخند شون

 ... میشه تر وخیم داره لحظه هر دوستم روحی ،وضعیت بگیرم کمک شما از تا اومدم هم باز من حال هر به_

 گفت و گرفت سمتم به کارت یه

 میمونم تماستون منتظر من بگید بهم بود هم منفی اگه حتی رو نظرتون و بکنید رو فکراتون_

 .رفت بگم چیزی من بده اجازه اینکه بدون و

 همهاین... کردم لمس رو اش چهره شستم انگشت با داشتم عکس تو دختر به غریبی حس کردم نگاه عکس به دوباره

  آوردم می در قضیه توه و ته از سر باید ،ولی بود ممکن غیر غریبه ادم و دو بین شباهت

 با کیمش پرشیای همون کردم بلند که رو سرم... بود عکس تو دختر عکس درگیر هنوزم فکرم اومدم بیرون نمایشگاه از

 به زده زل و ماشینه تو نفر یه میکردم حس چرا نمیدونم بود کرده پارک خیابون طرف اون که دیدم رو دودی های شیشه

 بگیرم دربستی یه تا دادم تکون رو دستم و گرفتم ماشین از چشم ، من

**** 

 دارن؟ نسبتی شما با مشکیه پرشیا این خانوم

  گفتم میشد پرسیده ازم سوال این که بود باری دومین این

  یرنخ_
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 ...ها کنه می تعقیبمون داره شدید ماشین سوار شما وقتی از ولی_

  نکنم فکر موضوع این به که بود درگیر انقدر فکرم

  آقا کنید ولش_

 باسل تا رفتم و دادم بهش سری سر جواب... پرسید و حالم و اومد پیشم مامان رسیدم خونه ،وقتی نگفت چیزی دیگه

  کنم عوض رو هام

  شد گرفتگیم متوجه بابا حاج شام موقع

 کرده؟ مشغول رو فکرت چیزی ، نمیخوری و میکنی بازی فرات با چرا جان رها_

 گفتم بابا حاج به و گذاشتم بشقاب روی رو چنگال و قاشق

 داد؟ یصشونتشخ هم از نشه یعنی ؟ باشن هم به شبیه ندارنخیلی باهم نسبتی هیچ و غریبن که نفر دو ممکنه بابا حاج_

  نداره نشد چیزی هیچ دنیا این تو ، عزیزم نمیدونم_ گفت و باال داد رو هاش شونه

  نه یا بزارم بمون در باهاشون رو امروز موضوع نمیدونستم بودم کالفه

 پرسیدم رو دووم سوال پس بفهمم رو قضیه خودم بود بهتر ولی

 نیاوردید؟ ایبچه دیگه من بعد چرا_

 داد جواب سریع مانما ، شدن شکه شون دو هر سوالم از

 نداشتیم رو ای دیگه بچه آوردن توانایی دیگه...عزیزم داد ما به نیاز و نظر کلی با هم تورو خدا _

 میداد فشارش و بود چسبیده سفت رو قاشق چون بود کالفه چیزی از انگار کردم بابا به نگاهی

 خوبه حالتون بابا حاج_
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  خوبم اباب عزیز آره_ گفت و انداخت بهم عمیقی نگاهی

  کرد تشکر مامان از و شد بلند میز سر از هم بعدش

 ... اتاقم رفتم مامان از تشکر از بعد شدم بلند میز سر از نداشتم خوردن برای اشتهایی دیگه هم من

 هدف... نبود کمک فقط قصدم... بد یا خوبه برام نمیدونستم هیچ که بشم بازی وارد میخواستم... بودم گرفته رو تصمیمم

 ... بود عکس او دختر اون کامل شناخت اصلیم

  گرفتم رو شمارش و برداشتم رو گوشی

  میکردم فکر اینطور من هم شاید بود تماسم منتظر وقته خیلی که انگار داد جواب سریع

  الو_

  بگیرم تماس کردم که رو فکرام خواستین ازم نمایشگاه ،تو هستم مجد رها من سالم_

 ؟ کردید رو فکراتون ، بودم تماستون رمنتظ مجد خانوم بله_

  بدونم رو چیزایی یه باید اولش اما بعله_

  خدمتم در بفرمایید_

 نمیاد شپی مشکلی برام که شم مطمئن میخوام بعدش کنم کمک بهتون بخوام و باشه مثبت تصمیم اگه اینکه اول_

 ... خواستین کمک شه خوب تتوندوس روحی حال که مدتی یه برای ازم شما... نشه دردسر برام یعنی...

 بزارم قرار جریان در رو شما تر کامل تا بزاریم باهم قراری به فردا بهتر...میخوام کمک ازتون مدتی یه برای بعله_

  چیه نظرتون

 بهتره اینطوری بعله گفتم مکث بدون

*** 
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 بود تهنشس داشت نمکی با ی چهره که مشکی ابرو و چشم دختر یه کنار دیدمش نظر اولین تو شدم که شاپ کافی وارد

  دادن رو جوابم شون دو هر و دادم ،سالم شدن بلند جاشون از هردوشون شدن من متوجه وقتی

  گفت و کرد بود کنارش که زنی روبه

 عزیزم همسر بیتا_

  گفت و گرفت من سمت به رو دستش بعد و

  مجد رها خانوم_

  ردمک خوشبختی ابراز دیدنش ،از دادم دست بیتا با

  گفت و کرد همسرش به رو بعد بهم بود زده زل ناباوری با بیتا

  واستاده جلوم نیاز خود کردم احساس لحظه یه بهراد؟ ممکنه چطور آخه_

  بود بهراد مجهول مرد این اسم پس نمیدونستم رو اسمش و بودم گذاشته قرار باهاش بود جالب

  داشتم رو حس نهمی دیدمش بار اولین واسه وقتی منم عزیزم آره_

  گفت و کرد من به رو بعد

  لطفا بشینین_

 پرسید ازم بعد و

 مجد؟ خانوم دارین میل چی _

  کنید روشن برام رو چیزایی یه اومدم فقط نمیخوام چیزی_

 گفت و داد تکون رو سرش
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  خدمتم در بله _

  گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

  میخوام رو نیاز دختره همین آدرس...اممم... اینکه بعدش و شدن آشنا باهم چطور بدونم میخوام اینکه اول_

  گفت و باال داد رو ابروش

  چیکار میخواین رو ادرسش_

 گفتم و کردم گره هم تو رو ابروهام

  باشه الزم نقشتون برای کنم فکر_

  گفت و داد باال رو ابروهاش

  نبود حواسم بله_

  داد ادامه و

 اونجا یلتحص ادامه برا و بود تهران اهل نیما ولی بود شیرازی نیاز بودن شده آشنا باهم ازشیر...دانشگاهه تو نیاز و نیما_

 دلیلش نبود موافق وجه هیچ به نیاز ولی گرفت نیاز با ازدواج به تصمیم نیما که بود نگذشته زیاد آشناییشون از بود رفته

 یهزندگ یه نبود وخیم هم اونقدرا وضعشون لبتها... میکرد حس نیما و خودش بین که بود زیادی طبقاتی اختالف هم

 دهدی هم کور نقطه یه ی اندازه شاید نیما مالی وضع مقابل در ولی....میرسد دهنشون به دستشون و داشتن معمولی

 نمیشدن

 از کمشتر یزندگ تو فردا میگفت و نمیکرد قبول نیاز ولی کنه دور سرش از رو اشتباه فکر این تا میکرد تالش خیلی نیما

  یشد این و بودی این که بزنین سرکوفت سرم میخواین بخوره بخواد توقی به نقی تا ات خانواده تا گرفته خودت

 نبودن اینجوری اصال نیما خانواده نگذرم حق از
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 با طالق حق که بود این هم شرطش اولین... خودش خاص های شروط و شرط با ولی شد راضی ماه شش بعد بالخره

 که عاطفی ی رابطه... بیاد بیرون زندگی اون از خودش پای با ،خودش کرد حقارت احساس موقعی اگه تا باشه خودش

 اختالف هک طوری... بودن خیلی باهم هم ها خانواده.. بود ای اسطوره و عمیق خیلی بگم باید شاید بود شده بسته بینشون

 موند شونعروسی به هفته یه تا...گذشت و گذشت... بزنه صدمه رابطه این به نمیتونست درصد یه حتی هم طبقاتیشون

 ... ناک وحشت تصادف اون تو... افتاد لعنتی اتفاق اون اینکه تا... بود خوب همچی...

  بده قورت رو بغضش تا خورد آب جرعه به و کشید عمیق نفس یه و

 میکرد گریه صدا بی و میز رو بود گذاشته رو سرش که بیتا

 نکامیو یه به که هم جلو از بود زده بهش پشت از چرخ هیجده با مرد ناجوون یه... بود شده له نماشی تو بیچاره نیاز_

 دیووونه که نیما... آوردن در پاره آهن اون تو از چطوری رو جونش بی جسم که کنی تجسم حتی نمیتونی... بود خورده

 تساک که مادرش پدر بیچاره نیما بیچاره... میکرد آب هم رو سنگ دل کردنش ،نیاز نیاز هاش گریه هاش ناله بود شده

 هرفت برباد ارزوهاشون ساده چه میخوردن حسرت و میکردن گریه رفتشون دست از جوووون واسه بودن نشسته جا یه

 .... بود

 چه نماو اومد بعد دقیقه بیست یه... بود خاموش که هم گوشیش نبودش بودیم نیما دنبال همه سپاری خاک مراسم تو

  اومدنی

  یرونب رفت کنان گریه و شد بلند کنارمون از فوری ببخشید یه با که بیتا.. گذاشت چشماش روی رو دستش بهراد

 ... داد ادامه دوباره بهراد

 شد پیاده وقتی میومد داشت میزد بوق که جور همین آبی رز گالی بود کرده کاری گل رو ماشینش

 شد اضافه هممون دردهای به دیگه درد یه

 بود کرده تیغ سه رو صورتش... باال بود زده مرتب رو موهاش.... بود پوشیده رو دومادیش شلوار کت
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 یازن قبر سمت به لب به لبخند آورد در آبی رزای از گل دسته یه با عروس لباس یه توش از کردو باز رو راننده سمت در

 با خیلی رو عروس لباس اونور انداخت و برداشت رشقب روی از رو گالیول های گل کردیم باز براش رو راه همه اومد

 روش گذاشت رو گل دسته و روش کشید دقت

 چی واسه... بزارن نوارها این از که دیدین عروسی کدوم... کنین خاموش رو مزخرف صوت اون زد داد ما سمت پچید

 ؟ کردین ناراحت رو نیازم

 گفت و برگشت نیاز قبر سمت به دوباره بعد

 دسته عدب داری دوست تو اینکه خاطر به فقط کنه تزیین آبی رز با رو همش گفتم فروشه گل به عزیزم دیدی رو ماشین_

 خانووووممم؟ داری دوست هم رو گلت گفت و داد نشون رو گل

 ... نشسته روش جلو نیاز واقعا که میکرد رفتار جوری...

 و ریزم می هم به رو شهر کل شده که گفتم... داری دوست تو که یه همون گفت و کشید دست عروس لباس روی

 هست اون از دونه یه فقط میگفتی و بودی ناراحت همش تو ولی میکنم پیداش

 عشقم بخند حاال

 خندیدن ها دیوانه مثل کرد شروع هم خودش

 گذشت همونجوری ساعت چند

 میکردن نگاه نیما به بودن شده جمع مون دو همه

 گفتم و گرفتم رو بغلش زیر رفتم

 پاشو... بود سخت هممون واسه نیاز رفتن نکن خون این از بیشتر رو دلمون بریم باید بسه دیگه داداش پاشو_

 گفت و برگشت سمتم یه
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 ... دیگه منه نیاز... کیه تشنه عروس لباس که اینی پس ؟ رفته نیاز میگه کی_

 گفتم و کشیدم تر محکم رو دستش

 دیگه بسه نیما پاشو_

 گفت و خندید

 یکی شب... اونه و من شب امشب... گاه حجله تو میذاره تنها حجله شب رو عروسش دومادی کدوم خوب سرپ آخه_

 بذارم؟ تنها و گلم دست مثل عروس میخوای ؟ تو با بیام کجا... شدنمون

 گفت همه به رو و شد بلند هم بعدش

 وچولوک یه ولی میکنم جبران خوشیاتون وت ایشاال کردید خوشحال خیلی رو نیاز و من اومدید که ممنونم ازتون خیلی_

 اینکه مثل عروسی اومدید ناسالمتی تنتونه مشکی همه چرا شدم ناراحت ازتون

 میگفتن لب زیر هم ها بعضی میکردن گریه رو دهنشون رو بودن گذاشته رو دستشون همه

 شد دیوونه و رفت دست از مردم جووون بیچاره_

 میارم رو مانی خودم بعدا بزن خواستم همشون از

 

 نمیکردن قبول اما برن که خواستم ازشون آروم کنارشون رفتم... نیاز و نیما مادر و پدر و موندم من فقط رفتن همه

 دبو باخته عاشقی تو که پسرشون واسه دلواپس نیما خانواده و بودن رفتشون دست از دختر دلتنگ نیاز خانواده

 گفت نیما که بودن نداشته بر قدم یه هنوز نبر تا کردم بلندشون بود زوری و ضرب هر به

 نمیکنین؟ خوشبختی آرزوی عروسیم و من واسه پس_

 گفت و گرفت و دستم کنان گریه نیما پدر
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 میگیره جنون بمونه اینجا دیگه یکم بهراد بیارش خدا رو تو_

 زده ور خودش عشقش از وداعش و خداحافظی واسه شاید گفتم خودم پیش کنم متقاعدش نتونستم کردم کاری هر ولی

 خونه رفتم همین واسه میگرده بر بمونه اگه یکم و دیوونگی به

 ازنی میگفت همش و خونه اومد آشفته وضع یه با نیما گفت و زد زنگ بهم ش مادر که بود شب دو نزدیکیای ساعت

 من به لمتوس همین واسه شد بد حالش دید رو نیما وضع که هم پدرش ، ببرم براش پتو یه باید... سردشه نیاز...سردشه

 دنبالش برم تا بود شده

 رو پتو نیاز خاک سر بود اومده دوباره بودم اومده درست روندم رسید ذهنم که جایی اولین به بیرون زدم خونه از سریع

 جلو رمب تونستم نمی حتی که بود شده بد حالم انقدر صحنه این دیدن از.... بود کرده بغلش و بود کشیده سرد خاک روی

 نروا پزشک یه نظر تحت بعد به موقع اون از...  بود افتاده روز و حال این به همین واسه بود براش بزرگی مصیبت...

 هیچ که نشد بهتر ای ذره حتی روحیش حال ولی شد بستری روانی بیمارستان تو هم ماه چند حتی دادن قرارش شناس

 واهیش های خیال همون تو داره دوست و شه خوب حالش نمیخواد نیما خود که بود معتقد پزشکش....  شد هم بدتر

 که ایی قرص شده متحرک مرده به شبیه بیشتر االن نیما میگذره که نیمه و سال یک ماجرا اون از االن...  بزنه پا و دست

 اون به برسه چه میاره در پا از هم رو فیل حتی ندازه می اون

  گفت و بهم زد زل بعدش

  کنید کمکم و بمونید قولتون رس امیدوارم_

 گرفت سمتم وبه کرد یادداشت چیزی.به و آورد در دفترچه یه جیبش توی از

  نیازه پدریه ی خونه آدرس این_

 کردم تشکر و گرفتم دستش از رو برگه
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 از... میگیرم اسمت باهاتون برگشتم که زمانی ببینم رو نیاز خونواده تا آدرس این به برم باید کنم کمک بهتون اینکه قبل_

 شون ود هر از کرده گریه خیلی که بود معلوم بود شده سرخ بینش و چشماش برگشت بیتا که برم تا شدم بلند میز

 کرد صدام بیتا برم خواستم که همین کردم خدافظی

 نیاز_

  گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 باشم؟ داشته درخواست یه تاز میشه...اممم... کردم اشتباه لحظه یه جان رها میخوام معذرت_

  گفتم و دادم تکون رو سرم

 چی عزیزم باشه_

 گفت آروم...  شد زده شرم و ناراحت اش چهره

 کنم؟ بغلت لحظه یه میشه_

 گفتم و کردم باز هم از رو دستام بشکونم رو دلش نخواستم ولی کردم تعجب کارش از

 البته_

  کرد گریه و ترکید بغضش دوباره کرد بغلم وقتی اومد سمتم به

 ؟ میشه..باشم داشته دوستانه رابطه هم تو با که دارم ،دوست بود برام عزیزی خیلی و صمیمی دوست نیاز_

 گفتم و زدم اش چهره به لبخندی

  نه که چرا البته_

  اومدم بیرون شاپ کافی از بهش دادم رو شمارم اینکه بعد
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 با و ننک قبول که میکردم خدا خدا فقط... شیراز برم مدت یه کنم راضیشون تا میکردم صحبت مامان و بابا حاج با باید

 باشن نداشته کاری رفتنم تنها

*** 

 و دم تازه چایی تا سه رفتم آشپزخونه سمت به بودن تلویزیون تو سریاال از یکی دیدن مشغول مامان و بابا حاج

  نشستم اباب حاج کنار و گذاشتم عسلی روی رو ها چایی... آوردم و ریختم خوشرنگ

 بوسید رو پیشونیم و زد روم به لبخندی

 نکنه درد بابا رهای دست_

  گفتم و زدم مهربونی لبخند

  جونتون نوش_

 دادم ادامه بعد

 بولشق شما که کنم شروع چطور نمیدونم ولی...بگم بهتون رو چیزی یه میخوام مدتیه به مامان و شما اجازه با راستش_

 کنین

  بابا باشه خیر_

  دادم ادامه رهدوبا

 دست کارام از برخی ولی خدا به شرمندم کردم اذیتتون خیلی میدونم و م خسته یکم جسمی و روحی لحاظ از مدتیه یه_

 رو دیدج تصویر یه خلق برای ای انگیزه یعنی... نمیره هم نقاشی به دلم و دست که یه وقت چند یه حتی نیست خودم

 همیشگی رهای همون بشم و بیام در هوا و حال این از تا برم فرتیمسا یه گرفتم تصمیم همین ندارم،برای

  گفت و کشید سرم رو نوازش صورت به رو دستش بابا حاج
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 خواست دلت تو که هرجا مسافرت بریم تا کنم هماهنگ میکنم سعی رو هفته آخر عزیزم باشه_

  گفتم سریع

 ... نه_

  کردم اضافه حرفم بند پشت

 یه هک بدین بهم رو اجازه این میخوام فقط... نه باشین شما باشم نداشته دوست اینکه نه... برم تنها میخوام یعنی_

 ... بیرون بکشم گذشتم از بتونم رو خودم تا...باشم تنها رو مدتی

 گفتم و کردم مظلوم رو چشمام بعدش

 بابا؟ حاج میگم چی که میفهمین_

  گفت و کرد بسته و باز تایید عالمت به رو چشماش

  بگیرم بلیط برات تا بری کجا میخواد دلت حاال عزیزم اشهب_

 گفتم و زدم پهنی و پت لبخند خوشحالی از

 شیراز_

 گفت و پرید رنگش عینه به مامان

 نمیش دوره شیراز نکرده الزم_

 ندارین؟ اعتماد من به شما مگه میکنم خواهش مامان_

  گفت اخم با

  نمیشه گفتم که همین_
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  آشپزخونه ترف و شد بلند بعدشم

  شدم متوسل بابا حاج به بودم ندیده اینجوری رو مامان حاال تا

 ؟ کرد اینجوری چرا مامان بابا حاج_

 میکنم راضیش من... داره وابستگی بهت خیلی که اینه خاطر به عزیزم نداره اشکال_

**** 

  گذشته زمان

  گرفتم رو شمارش دوباره

 ...«.میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»

  کردم پرت تخت روی رو گوشی و گفتم لبم زیر لعنتی

 کنهن نمیزاشت، میداد انجام که کارایی جریان در رو من ،چرا نمیداد جواب گوشیش به که بود کجا رو هفته یه این پس

 ...،میگفت؟ نمیگفت دروغ بهم رو صداقت و عشق اونهمه که چشماش نبود ممکن نه بودم؟ بازیچه براش

 ... بخورم چیزی یه تا پایین رفتم بود افتاده سوزش به معدم سنگیگر شدت از

  میزد حرف گوشی با و میکرد درست ساالد آشپزخونه تو داشت مامان

  سارا بودی نگفته_

  بردارم سیب یه تا رفتم یخچال سمت به

 ؟ آمریکا رفته که است هفته یه_

 میزدن حرف احسان مورد در پس کردم تیز و گوشام
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  گفت میکرد خورد رو خیار که رجو همون

  دیگه میگرده بر بکنه رو کاراش... بمونه چی برای نکن ناراحت رو خودت الکی جان سارا بابا ای_

  کنه مطلع هم رو من تا نداشتم رو ارزشش خبر یه ی اندازه یعنی... آمریکا بود برگشته پس

 اتاق رفتم رو جاش سر گذاشتم رو سیب... شدم عصبی بود کرده که کاری از

 بزاره رو نم که بود این میکرد داشتن دوست ادعای ،اونهمه بود رفته پس کردم خاموش و برداشتم و گوشیم عصبانیت با

 و زنهب زنگ یه بهم حتی نمیتونست که بود شلوغ انقدر سرش یعنی گذرونیش خوش پی بره خودش و خبری بی تو

 کنه باخبرم

 .... احسان باهام کردی بد... گفتم لب زیر و پاهام رو گذاشتم و سرم.... شکمم تو کردم جمع رو پاهام و نشستم تخت رو

*** 

 لمحا روحی لحاظ از تنها نه... نمیزدم دم و میسوختم عشقش تاب و تب تو من و بود رفته احسان که بود بود دوهفته

 باهام نمببی که بودم نکرده روشن هم رو گوشیم حتی نداشتم تعریفی چندان اوضاع هم جسمی لحاظ از بلکه نبود خوب

 هر ودنب شده من بد حال متوجه همگی اطرافیانم بودم شده ضعیف و مریض هفته دو این تو حسابی... نه یا گرفته تماس

 قعاش رها: میگفتن بهم شیطنت و شوخی روی از دوستام از برخی میکرد تجویز چیزی یه شدنم خوب واسه کدومش

 ظهر و همدرس میرسوندتم بابا حاج ها صبح ، میکردم خطابشون دیووونه و خندیدم می تلخ همیشه جوابشون تو...  شدی

 که دبو گذاشته یادداشت واسم هم کنسول میز روی نبود مامان خونه اومدم که بار یه... دنبالم فرستاد می آژانس هم ها

 وت گذاشتم هم رو غذات... داره صواب نمک کمک بهشون کارا تو میرم بده نذری فردا قراره کوچمون سر ی حسینه عزیزم

 ...بخور کن گرمش فر

 وصلهح خورد زنگ خونه تلفن که رفتم ها پله سمت به نداشتم خوردن غذا برای ،اشتهایی گذاشتم جاش سر رو یادداشت

 نداشتم رو بهش دادن جواب

  باشن داشته مهمی کار شاید که گذشت فکرم از لحظه یه خورد زنگ دوباره و شد قطع
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  بدم جواب تلفن به تا کردم کج رو راهم همین واسه

  داشتمش بر کنم نگاه اش شماره به اینکه بدون

  الو_

  من رهای_

  داد دست بهم عجیبی حال یه صداش شنیدن از

  گفتم عصبانیت با

  آقا گرفتی اشتباه_

  جاش تو کوبیدم رو تلفن و

  بشه تنبه واستممیخ و ازش بودم دلخور ندادم جواب خورد زنگ دوباره

 ... دوباره و دوباره... زد زنگ دوباره نبود کن ول ولی

 توپیدم بهش و برداشتم رو گوشی عصبانیت با

  میشی مزاحم چی واسه پس گرفتی اشتباه نمیگم مگه آقا چیه_

  ایستاد حرکت از قلبم زد که حرفی با

 رها دلتنگتم_

 ...بودتم گذاشته رخب بی تو مدت اینهمه که منی دلتنگ ؟ بود دلتنگم

  کردم خالی سرش رو هفته دو این دلی و دق تموم
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 ؟ کنی خودت بازیچه منو میخواستی ،هههه میخوره بهم تو مثل آدمی از ،حالم کار جنایت شو خفه_... عوضی شو خفه_

 ... بودم ،نگفته نیستم اونا از که بودم گفته... ارهههههه

 دو ینا که هایی خوشی همون... برس هات خوشی به برو بشنوم رو صدات نمیخوام دیگه گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  کرده سرگرمت هفته

 ... دلخورم ازش که بفهمه داشتم دوست ولی نبود دلم حرف کدوم هیچ که این با

  بدم ادامه نزاشت دیگه

 ؟ کنی گوش حرفام نمیخوای عزیزم میری تند داری که باز رها کن گوش_

  شکست بغضم ولی نکنم گریه میکردم سعی اینکه با

 داری گفتن برای هم حرفی مگه_

  میدم توضیح بزاری تو عشقم آره_

 گفتم میکردم گریه که همونجور

 ...دلخورم هم...خیلی... احسان...ازت..از.. م....خور...دل_

  گفت و شد نگران صداش

 عزیزم خوبه حالت_

 گرفته رو وجودم کل که ماهه چند هاش ریشه که عشقی این به میکردم اعتراف باید دریا به زدم رو دلم

 گفتم گریه با و نشستم زمین رو

 داخ به میشم دیووونه دارم احسان برگرد... دارم کم رو تو اینکه واسه...نیست خوب هم اصال...نیست خوب حالم نه_...

  برگرد میکنم خواهش... میمیرم بکشه طول لعنتیت مسافرت این هم باز اگه
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 گفتم بود شده رگه دو هم حسابی که لرزون صدایی با و گرفت اوج ام گریه

 رم...دا...سست...دو... احسان دارم دوست_

 ... روزیم و حال چه تو ببینی نیستی... سخته واسم نبودنت برگرد خدا رو تو

 ...معزیز نکن ریهگ دیگه..... میدم مردونه قول بهت... باش مطمئن... میگردم بر پرواز اولین با... من عشق نکن گریه_

  خدافظ مونم می منتظرت_

  عزیزم خدافظ_

  نمیداد جوالن ذهنم تو منفی افکار اون دیگه داشتم خوبی حس کردم قطع که رو تلفن

  گفتم بلند صدای با و چرخیدم خودم دور و پاشدم

  ازت ممنونم میاد احسانم داره خدایا

*** 

 داستان راوی

 خودش کنار را رها میکرد سعی و بود بسته را چشمانش داد فشار قلبش روی را گوشی شد قطع تماس اینکه از بعد

  کند تجسم

 اش دهش پیچی باند سر به دستی... احسان نظر از اعتراف این بود شیرین چه و بود کرده اعتراف پاکش عشق به بالخره

 میدید عوض این در را او اگر میشد دیوانه رها شک بی بست نقش لبانش روی لبخند و کشید

*** 

 فرسای طاقت درد از میزد غر لب زیر و امد می باال ها پله از آرام آرام و بود گذاشته زانویش روی را دستش خانوم سارا

  میگفت که رها جیغ صدای با... پایش ارتروز
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 کی ماا برد در ی دستگیره سمت به را دستش رساند در پشت به را خود سریع شد پاره دلش بند.... عوضی شو خفه

 دخترش ی مکالمه به سپرد گوش و ایستاد در پس میگفت سخن اینگونه که با مهربانش دخترک ، شد تردید دچار لحظه

  بود تلفن خط پشت که ناشناسی فرد با

  کرده سرگرمی هفته دو این که هایی خوشی همون... برس هات خوشی به برو بشنوم رو صدات نمیخوام دیگه_

.... 

  داری فتنگ برای حرفی مگه

..... 

 

  دلخورم هم خیلی احسان ازت دلخورم

.... 

 بودن خاطر به دخترش های روز این بد حال پس نشست زمین روی دیوار کنار کرد سلب او از را ایستادن تحمل پاهایش

 ... او از آنهم میکرد کاری پنهان رها که بود کی از اما بود احسان

 دیوووونه دارم احسان برگرد... دارم کم رو تو اینکه واسه... ستنی خوب هم اصال... نیست خوب حالم نه_

 ..................................................میشم

 هب بود شکسته را مادرش دل بخواهد اینکه بدون لحظه آن در راحت چه و میگفت معشوقش برای دلدادگیش از راحت چه

 ؟ دانست نمی خود راز محرم را مادرش راستی

 

*** 
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 او افاعتر این چقدر... کند تجسم میگفت دلدادگیش و عشق از که موقع آن را رها میکرد سعی و بود بسته را چشمانش

 .... بود شده عزیزتر و بود عزیزش... احسان پیش بود کرده تر عزیز را

 این حاال االح نداشت خیال دش تر عمیق لبخندش.... کشید اش شده پیچی باند سر به دستی ایستاد اینه به رو و شد بلند

 گذاشتنش؟ خبر بی برای میکرد سرزنشش هم باز آیا میدید اینگونه را او اگر رها... بردارد سرش از را باند

  میبرد سر به اغما حالت در بیمارستان در هفته یه از بیش احسان که میدانست چه او

***** 

 بعد روز سه

 *رها*

  بود گرفته مهمونی خوشحالیش از بود داده خبر رو اناحس برگشت و بود زده زنگ صبح عمه

 اهینشستم،نگ آرایشم میز جلوی.... گنجیدم نمی خودم پوست تو خوشحالی از... بود داده خبر بهم خودش دیروز احسان

 رتموص به کمی و برداشتم و پودر کرم... بود شده روح بی و الغر صورتم حسابی نبود که مدتی این تو انداختم چهرم به

 رو آرایشم صورتی لب رژ یه با... بشه برجسته هام گونه تا زدم گونه روژ هام گونه به زدم روش از پنکک هم کمی... زدم

  کردم تکمیل

 گیر همب حسابی که بود روز سه میترسیدم مامان واکنش از ولی باشه تر قشنگ و بیشتر آرایشم داشتم دوست چند هر

 ... میداد

***** 

 تو حسانا دیدن با اما گشتم دنبالش چشمام با بودیم ما نفر آخرین همیشه مثل بودن اومده همه ونشونخ رسیدیم وقتی

 داخ... بود گچ تو هم دستش و بود شده زخم چونش... بودن پیچیده سرش به بانداژ یه... رفت گیج سرم وضعیت اون

  نرفتم حال از همونجا که کرد رحم بهم خیلی
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  آورد زبون به نماما رو من ذهن تو سوال

  اومده روزت به چه نده بد خدا پسرم وای_

  داد جواب احسان جای به کرد بغض مامان سوال شنیدن از عمه

 کو لیو نیست راضی سفر این به ،دلم عزیزم گفتم بهش رفتن موقع چقدر... اومده روزش به چی بچم... سارا میبینی_

 وضعش سرو شد این و کرد تصادف اونور به نرسیده پاش.... شنوا گوش

 بمیره برات مادرت الهی گفت و سینش به زد گرفت گریس دوباره دیدنش با ولی داد نشون رو احسان دستش با و

 کرد بغل رو عمه و اومد جلو احسان

 پیشتم که االنه مهم دیگه بود من،اتفاق مادر میزنی و حرف این چرا آخه_

  گفت ما به کرد رو بعد

  اینجا به رسیده هم آخرش و زده بهش حرفارو همین مامان دهاوم در از مهمونی هر_

  گفت و گرفت سالن سمت به رو دستش بعد و

  داخل بفرمایین میکنم خواهش_

 ....شد چی و میکردم فکر موردش در چی شد بد حالم سرش روی بانداژ دیدن با ولی کردم نگاه ش چهره به دیگه بار یه

  بودن هم کنار که دخترا یشپ رفتم و شدم جدا اینا مامان از

 چشماش به دادم دست الهه به وقتی دادم دست همشون با بودن الهه و. شقایق.  فریبا.  فرزانه همون دخترا از منظورم

 کرده عوض دیگه چیز یه با رو جاش و نمیزنه موج چشماش تو همیشگی نفرت اون دیگه کردم حس کردم نگاه

 .حسرت شاید نمیدنم....مثله

  گفت و داد مخاطب رو من آرومی یصدا با
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 ... شدی الغر چقدر_

 گفت گوشم در آروم و زد غمگینی لبخند بعد

  است دوهفته این خاطر به حتما_

  گفت که شنیدم ،ولی شد جدا ازم بعدش

 بود سخت خیلی منم واسه هفته دو این_

 ...بود؟... بودن جرم که شدن عاشق... نداشت گناهی اونهم بیچاره سوخت براش دلم لحظه یه

  شدیم زدن حرف مشغول و نشستیم هم دور

  شدی الغر چقدر رها_فرزانه

 کردن تایید رو حرفش هم بقیه

  گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 ...سنگینه چقدر درساش آخر سال که میدونین و شده شروع تازه... ترمه آخر های امتحان خاطر به احتماال_

  گفت و باال داد رو ابروش فرزانه

 ...اینطور که پس_

  گفت و الهه به کرد رو بعد

 ... باشی ما پیش هست احسان وقتی میاد پیش کم جون الهه_

 گفت و کرد ریز رو چشماش بعد

  براش کنی ناز میخوای و باهاش کردی قهر نکنه ببینم_
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 گفت و زد آرومی لبخند الهه

 دخترا اشم کنار دادم ترجیح رو امشب یه همین واسه... باشم شما کنار اومده پیش کم اومدم وقتی ،از نیست اینطور نه_

 بگذرونم

  بست سوال رگبار به رو الهه فریبا اینبار

 نشده؟ جدی تصمیمتون هنوز_

  دوخت فریبا به سوالی حالت به رو چشاش

 ؟؟؟ مورد چه ؟؟؟در چی تصمیم_

  گفت و کرد غنچه رو لباش فریبا

 چی واسه پس ، شناختین رو دیگه هم دیگه کافی اندازه به من نظر به...دیگه احسانه تو اجازدو منظورم....امممم... خوب_

 میدین طولش الکی

  زد خشکم فریبا ناگهانی سوال از

  میده فریبا به جوابی چه ببینم تا کردم نگاه الهه به

 گفت و انداخت من به عمیقی نگاه

 احسان و من بین درسته...باشه گرفته صورت ازدواج منظور به همخالف جنس دو بین که صمیمی رابطه هر نمیکنم فکر_

  حس این...اما... داره وجود عاطفی رابطه

 داد امهاد میکردم فکر اینطور من هم شاید میشد تر سرخ میزد که حرفی هر از ،صورتش بده جوابی چه که بود مستأصل

  میگم چی که میفهمین... داره خواهر به برادر....رهدا برادر به خواهر...خونواده یه ی تو که حسیه همون حس این_

  گفت و کرد درست رو چشماش فریبا
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  میپیچونی داری رو ما یا میگی راست داری واقعا الهه_

  گفت و ما به کرد رو بعد

 خوردیم رکب هممون نگو دوتا این جشن واسه میکردم آماده رو خودم داشتم که باش و من_

 گفت و انداخت من به حسرتی پر نگاه و کشید عمیقی نفس الهه

 نکنین قضاوت زود باشین شما تا_

  زده الهه روان و روح به بدی ضربه چه سوالش با فریبا که میدونستم من فقط

 به ارتکاب از بعد شدید عذابی... بود گرفته رو وجودم کل عذاب حس... میکرد بیزار خودم از رو من بارش حسرت نگاه

  جرم

 هک دیدم رو دلگیرش چشمای برگشت موقع فقط... بودم کرده فراموش پاک رو احسان که بود الهه غولمش فکرم انقدر

 ...  بود شده من میخ

**** 

  گرفتم رو احسان شماره و کشیدم دراز تخت رو

  داد جواب خورد که بوقی اولین با

  الو_

  زدم عمیقی لبخند قشنگش صدای شنیدن از

  عزیزم.... خوبی سالم_

 میمردم خجالت از وگرنه نبود کنارم که بود خوب چه... عزیزم میگفتم بهش که بود بار ناولی
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 خانوما خانوم عزیز شدم حاال تا کی از...

  گفتم احساسم تموم با و بستم رو چشمام

  لرزوند رو قلبم نگاهت اولین که موقع همون از_

  گفت و کرد بلندی خنده

 منه لما که بشم کوچیکت قلب اون قربون...

 داد ادامه بعدش و

 تو اام....باشی بیتاب دیدنم برای رو امشب هم تو داشتم دوست...عشقم نداشتم رو امروزت سرد رفتار انتظار اصال_

  رفت یادت از رو من کل به امشب

  نیست اینطوری احسان نه_

 چطوریه؟؟؟؟ پس...

 رفتی خبر بی که پیش هفته دو تنبیه پای به بزار امممم_

 ...شیطونیا خیلی گوشی پشت کوچولو ومخان...

 گفتم و کردم ریزی ی خنده

 خجالتی رهای همون بشم میخوای_

 گفت و خندید

 دستمه چی االن میدونی رها....

 گفتم و گرفتم دهن به رو باالییم لب
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 نمیدونم...اممم_

  نشد ولی.... بشه تو مال میخواست امروز که قشنگ ی هدیه یه...

  بود هم من فکر به اونور پس زدم لبخند هدیه اسم شنیدن از

 احسان برام گرفتی چی_

 ببینیش باید عزیزم بگم نمیتونم...

 نکن اذیتم بگو چیه خدا رو تو_

 عزیزم میبینی اش موقع به حاال..

 

  کرد خداحافظی ازم جنسی بد تموم با هم بعدش

 ...خوندم یگهد دور یه و برداشتم رو تاریخ کتاب و میزتحریرم رو گذاشتم رو گوشی

**** 

  مدرسه برسونه رو من تا شدیم ماشین سوار رفتیم بابا حاج با صبحانه خوردن بعد معمول طبق

  شد بلند نهادم از آه بود شده پارک تر طرف اون که احسان ماشین دیدن با رسیدیم که خیابون سر به

  میکشی آه چرا بابا دختر چیشد_

  گفتم و پایین انداختم رو سرم

 نیست مهم بابا حاج یهیچ_

 بود مهم برام هم خیلی بود مهم ولی
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  نبود احسان حضور به حواسم اصال چرا

  دادم پیام بهش و آوردم در جیبم از رو گوشی

 از آخه... شدم ناراحت خیلی دیدمت خیابون سر وقتی... دنبالم بیای ممکنه که نبود حواسم اصال عزیزم رو من ببخش_

 عزیزم فعال. مدرسه میرسونه رو من بابا حاج رفتی که وقتی

  گفت دید دستم تو رو گوشی که بابا حاج

 .. بابا مجازه مدرسه تو گوشی مگه رها_

 گفتم و زدم مهربونش ی چهره به لبخندی

 میارن دخترا اکثریت همین واسه میشه الزم خوب ولی نیست مجاز بابا حاج نه_

 گفت بود جاده یه حواسش که جور همون

  نبوده درستی کار وقت هیچ ها حریم از گذشتن...عزیزم میکنن اشتباه هم اونا خوب_

 گفتم سریع

  بزنم زنگ بهش شد الزم موقع یه اگه تا ببرم گوشی خودم با بهتره که گفت خودش یعنی.... داره اطالع هم مامان_

 خندید که هم بعدش و گفت چی لب زیر نمیدونم و داد تکون رو سرش

  خورد ویبره دستم تو گوشی لحظه همون

  بود احسان طرف از پیام کردم بازش

  باشی موفق نداره اشکال خانوم باشه_

***** 
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  نکنه بیدارم که گفتم هم مامان به خوابیدم گرفتم اومدم امتحان از اینکه بعد

 ودب سایلنت چون و بود زده زنگ ه بود بار چهار احسان انداختم نگاهی گوشیم به... شدم بیدار که بود عصر چهار ساعت

  بودم نشده متوجه

  داد جواب زود همیشه مثل ، زدم زنگ بهش سریع

  الو_

  دادن توضیح به کردم شروع ندادی رو هام تماس جواب چرا بپرسه اینکه قبل سریع

 و دوب سایلنت رو گوشیم کردم نگرانت اگه شرمنده االن خود تا خوابیدم گرفتم اومدم امتحان از یازده ساعت عزیزم_

 نشدم متوجه

 خورد؟ موش و سالمت...

 پرتیم حواس بی از زدم سرم رو آروم رو دستم

 سالم ببخشید اوه_

 ....عزیزم سالم....

 کنه شروع چطور دونست نمی ولی بگه بهم چیزی میخواست انگار

 احسان بگی میخوای چیزی_

 دوری این از میشم دیووونه دارم رها دلتنگتم آره....

 گفتم یواش و مکرد تازه و نفسم

 میبینیم رو دیگه هم فردا... کرد میشه چه ولی تنگه برات دلم منم بخدا_
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 دارم نیاز بهت حاال همین من... رها دیره خیلی فردا...

  بگم چی نمیدونستم گرفتم قُر حرفش از

 زدن حرف به کرد شروع خودش دوباره که

 لحظه همین و ساعت همین عزیز ببینمت باید...

 چجوری آخه_

 گفت مکثی بدون

 بیرون بریم دنبالت بیام شو آماده...

 گفتم و کردم آروم رو صدام

 میره ابروم ببینه یکی موقع یه نکن اذیت نمیشه احسان_

 بیرون بیای من با بار یه نمیخواد دلت تو یعنی ، خانومی دیگه نکن اذیت_

 بگم چی مامانم به ولی میخواد دلم بخدا چرا_

 بخری کتاب میری بگو میدونم چه_

 شده بیقرارت دلم...ندیدمت روزه چند االن... خانومم دیگه بیار بهونه یه

  شد هیجان از پر قلبم حرفاش از

 گفتم کنم نارحتش نیومد دلم

 خونمون نزدیک پارک بیا پس_

  گفت و شد خوشحال خیلی بودم کرده قبول اینکه از
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 اونجام دیگه دیقه یه پس_

 .... بشم پشیمون میترسید شاید کنم خدافظی نداد مهلت کرد،حتی قطع رو تماس سریع و

  شدم بلند

 یه و مشکی شلوار با بداشتم رو زرشکیم مانتوی هم هام لباس کمد تو از کردم آرایش کمی و رفتم آرایشم میز جلوی

 این زا بهتر زرشکی رژ یه با اما.... بودم شده قشنگ انداختم خودم به آینه تو نگاه یه زرشکی بلند روسری

 اومدم بیرون اتاق از زدم لبام به اینکه بعد داشتم برش آرایشم کیف تو از سریع...میشدم

 بگم دروغ بهش نبودم مجبور چون بودم خوشحال بابت این از و نبود خونه مامان_

 

***** 

  سینم به محکم قلبم دیدنش با

 بودن اون با های ممنوعه و بود احسان هم باز میکوبید

 میگذشتم زندگیم مهم های حریم از اون با وقتی میبردم لذت چقدر... اشتمشد دوست چقدر

  میکوبید زمین به رو پاش و بود ایستاده بود من به پشتش

 زدم صداش وایستادم قدمی یه رفتم سمتش آروم آروم

 احساااااانم_

 مرفت عقب قدم یه و شدم لتخجا غرق کارش این از و خورد بدنم یه بدنش نداشتیم ای فاصله چون و چرخید طرفم به

  گفت و زد مهربونی لبخند

 شد خجالتی باز من کوچولوی خانوم_
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  باال داد هم باز رو ابروش تای

 گفتم و پایین انداختم رو سرم

 نکن اینجوری رو چهرت احسان نکن_

 گفت و داد فشار رو دستم گرفت، حرارت رو بدنم کل کارش این با گرفت رو دستم و خندید بلند حرفم از

 بیای نمیخوای کردم دلم،فکر عزیز میشدم امید نا داشتم دیگه_

 نداد اجازه ولی بکشم بیرون دستش از رو دستم کردم سعی

 خانوم رها کنی اذیت نبود قرار_

 چی؟ یعنی کارا این دستمو کن ول خدا تورو احسان_

 بشه ول دستش از دستم نمیخواست اصال وجودم ی نیمه یه اما

 میکشی خجالت شد لبو مثل رنگش خانوم رها که باز_

 گفتم و کردم گره هم تو رو ابروهام

 نمیکشم خجالت نخیر_

 باشه دستم تو دستت بزار نمیکشی خجالت اگه پس_

*** 

  رفتیم ماشینش سمت به بود دستش تو دستم که جور همون

  بود کدردنا و سخت خیلی واسم عذاب حس این ولی داشتم دوستش وجودم تموم با اینکه با

  پرسیدم ازش
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  ببری جایی رو من قراره_

  گفت و زد لبخند

  خوب جای یه ببرمت میخوام خانومم آره_

**** 

  داد قرار مخاطب رو من میکرد پارک رو ماشین که طور همون

  دیاب خوشت هم تو امیدوارم دارم دوست خیلی رو اینجا که من...قشنگیه و دنجه جای خیلی دوستمه شاپ کافی اینجا_

 اطرافش هک کردیم انتخاب نشستن واسه رو میز آخرین بود شلوغ تقریبا شاپ کافی داخل رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

  بود تر میزهاخلوت بقیه به نسبت

 داداش نمیزنی سر بهمون وقته خیلی احسان آقا به_

 کردم نگاه بود داده مخاطب رو احسان که که جونی پسر به کردم بلند رو سرم

 ی ،چهره بود داره شکل رو صورتش ترکیب مناسب دهن و دماغ و مشکی درشت چشمای که بلند قد و سبزه پسر یه

  بود ورزشکاری و خوب حسابی هیکلش ولی داشت معمولی

  کرد بغلش و شد بلند میز از احسان

 قباد آقا میکنی چیکار تو... نبودم مدتیه یه_

 تگف و کشید پرپشتش موهای تو رو دستش قباد

  ها مشتری و شاپ کافی این و من... دیگه میگذونم_

  دادم تکون رو سرم هم من داد سالم و کرد نگاه من سمت به بعد
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  گفت احسان به رو

  نمیکنی معرفی رو خانوم_

  گفت و گرفت من سمت به رو دستش احسان

  رها نامزدم_

 هم تو کردم قفل میز زیر رو ودستام گرفتم گر کرد معرفی خودش نامزد رو من اینکه از

  گفت و گرفت رفیقش سمت به رو دستش بعد و

  قباد دوستم ترین صمیمی و بهترین هم ایشون_

  کردم خوشبختی اظهار و شدم بلند صندلی روی از ادب رسم به

  گفت و کرد دراز سمتم به رو دستش

  خانوم رها دیدنتون از خوشبختم منم_

  پایین انداختم خجالت از رو سرم

  گفت و کرد اخم اناحس

 ... معتقدیه آدم من خانوم جان قباد_

  گفت و کشید پس رو دستش فوری بود شده گشاد تعجب رفت از چشماش که قباد

 .... با احسان نمیکردم فکر... بگم چی امممم..  نمیکردم فکر. آخه... خانوم رها کردم نظراتتون اگه شرمنده اوه_

  گفت ریعس بده ادامه رو حرفش نزاشت احسان

 بیاری واسمون سفارشی ترک ی قهوه دوتا اگه میکنی خوشحالم جان قباد_
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 باشه گفت و کرد احسان به داری معنی نگاه

 حتما_

  اومد شکالتی کیک یه و قهوه دو با بعد دقیقه پنج

  گفت احسان به رو و

  نکردی صدا رو من کردی نامزد... نبود رفاقت رسم این احسان آقا ولی میزارم تون تنها فعال_

  گفت و خندید احسان

  میرسه دستت به دعوت کارت که هستی نفری اولین تو برسه که وقتش... قباد نشده رسمی هنوز_

 گفت و خاروند رو چونش قباد

 داداش باشه اینطور هم باید_

 رفت و کرد باهامون سری سر حافظی خدا یه خورد زنگ گوشیش لحظه همون

  تگف احسان شدیم تنها وقتی

 . میدم سفارش قهوه فقط اینجا میام وقت هر ،منکه عزیزم بیاد خوشت امیدوارم ست معرکه اینجا های قهوه_

 برم نداشتم ای عالقه هم من اومد نمی خوششون چیزا جور این از مامان و بابا حاج یعنی بودم نخورده قهوه حاال تا

 سمتش

  نزدم لب قهوه به حاال تا بگم بهش کشیدم خجالت ولی

 بودن طرفدارش آدم اینهمه که بود خوبی چیز حتما

  داد قرار مخاطب رو من دوباره
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  ؟ چی تو دارم دوست تلخ من_

  گفتم و زدم آرومی لبخند

 میخورم تلخ همون منم_

 بد ادهالع فوق طعمش... میز رو گذاشتمش سریع خورد دهنم به تلخش و گس طعم وقتی ولی بردم لبم نزدیک رو فنجون

  تلخ و بود

  کرد نگاه قهوه فنجون و من به تعجب با احسان

  گفتم بپرسه سوال اینکه قبل

  کنم اضافه بهش شکر یکم بهتره_

  گفت و کرد کج کمی رو سرش

 راحتی هرطور عزیزم باشه_

  بود مزخرف و تلخ قدر همون هم باز طمعش ولی خوردم ازش کمی دوباره

 خندلب به و بود زده زل کارام به احسان بود نکرده تغییری هم باز ولی دمخور ازش کمی و کردم اضافه شکر بهش دوباره

  بود لبش رو

 پرسید ازم

 ؟ عزیزم چطوره_

  گفتم و چشماش به زدم زل

 ...مزخرفه_
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  کردم اشاره فنجون به و کردم جمع رو صورتم بود اومده بدم طعمش از اینکه خاطر به بعدش

 نرفته دهنم از هم هنوز تلخش زهم... نوشیدنی میگی این به واقعا تو_

 خنده زیر زد یهو چرا نمیدونم ولی میداد گوش حرفام به تعجب با

  نخوردی قهوه حاال تا نمیدونستم عزیزم متاسفم واقعا_

  گفتم و اونطرف گرفتم رو روم ناراحت

  میکنی مسخرم_

  گفت و گرفت دستش تو بود میز رو که رو دستم

  برم قربونت نه_

 پرسید نگران بست یخ یهوییش کارش ینا از بدنم

  سردی اینهمه چرا رها_

  گفتم و پایین انداختم رو و سرم

 میشم اینجوری میگیری رو دستم وقتی_

 گفت و کرد ول رو دستم سریع

  عزیزم شی ناراحت نمیکردم فکر_

 گفتم و کردم اصالح رو حرفم

  میاد سراغم عذاب حس یه...ولی... ولی نمیشم ناراحت نه_

  گفتم و جلو بردم و سرم
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  احسان نامحرمیم تو و من نباشه هرچی_

  گفت و چشماش رو گذاشت رو دستش

 نخوره بهت انگشتمم حتی نشدیم محرم که زمونی تا میدم قول خانومی باشه_

  خودش جلوی گذاشت و برداشت جلوم از رو ام قهوه بعدش

  برات بدم سفارش میخوای چی تو...بخورم من هم رو تو ی قهوه بود قسمت اینکه مثل شد تموم که من ی قهوه_

  گفتم و جلوم کشیدم رو شکالتی کیک

  خوبه کیک همین_

  داشت نگه بود مونده لبم رد که جایی همون درست و کشید فنجون های لبه روی رو دستش

 دستش تو فنجون به بعدش و انداخت من یه نگاهی

 بشل نزدیک رو بود افتاده لبم رد که همونجایی درست که دیدم ولی شدم خوردن کیک مشغول و پایین انداختم رو سرم

  بست رو چشماش لحظه یه و برد

 زدم رژ چرا که فرستادم لعنت خودم به و شدم شرم غرق داده انجام هدفی چه با اینکارو اینکه فکر از حتی

  زدن حرف به کرد شروع دقیقه پنج بعد

 از یول... شدم عاشقت اول نگاه با ،نمیگم نشستی دلم تو دیدمت که اولی ی ظهلح همون ،از گفتم بهت که طور همون_

 درست... داشت اساسی تفاوت یه همنوعانش تموم با که کسی خاص دختر یه به شدی تبدیل واسم لحظه همون

 هر... دیبو متفاوت بودم دیده عمرم تموم تو من که دخترایی به نسبت ،حداقل همه با داشتی فرق ولی چی نمیدونم

 دمش عاشقت دیدم و اومدم خودم به اینکه تا... میشدم موضوع این ی متوجه بیشتر میدیدمت و گذشت می که چقدر

 وقتی ات گفت ولی انتخابم سر رفت ام صدقه قربون کلی و شد خوشحال خیلی گذاشتم مدیون در مامانم با رو موضوع...
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 عشقم هب بالخره و نتونستم ولی....میخوره لطمه درسات به میگفت ، شم نزدیک بهت ندارم اجازه نگرفتی رو دیپلم که

 ...کنم خودم عاشق هم رو تو تا بدی وقت بهم مدت یه خواستم ازت و کردم اعتراف بهت

  باال داد رو ابروش تای یه و شد شیطون و زد زل چشمام به بعد

  شدم هم موفق که_

 داد ادامه که زدم مهربونش صورت به لبخندی

 شی من مال تو تر سریع هرچه که میخوام... رها شده تموم صبرم دیگه یول_

  شدم لذت غرق زد که حرفی از

 کرد بازش و آورد در ازش کوچیک ی جعبه یه و کتش داخل کرد رو دستش

 پر امچشم زیاد خوشحالی ار و دهنم جلوی گرفتم رو دستم دارم نگه رو خودم نتونستم بود جعبه داخل که چیزی دیدن از

  شد اشک از

 گفتم احسان روبه و برداشتم رو جعبه

 احسان قشنگه خیلی...این... این_

 بود ظریف و ناز خیلی نگینه تک سفید ی حلقه یه جعبه داخل

 گفت و آورد جلو رو صورتش و زد روم به لبخندی

 رها میکنی ازدواج من با_

_ 

  ناگهانی حد این تا نه دیگه ولی بودم حرفش این منتظر
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 ارچیک رمان های دختر ها موقعه اینجور... باشم داشته العملی عکس چه باید دقیقا چی نمیدونستم و بودم شده هول

 ... اومد نمی یادم میاوردم فشار ذهنم به هرچی... بگیره قرار تاثیر تحت پسره که میکردن

 تگاریخواس واسه بیام کنه هماهنگ زندایی با تا کنه هماهنگ میگم مامان به هفته آخر_

 اهامروی تو ها بار ،مگه بگم باید چی االن نمیدونستم و بودم گیج... کرد جلب خودش به رو پرتم حواس زد که حرفی با

  آوردم زبون به رو فکرم خودآگاه نا...نمیکردم تجسم رو صحنه این

 ... بگم چی باید االن نمیدونم من...من... احسان وای_

  چشماش به دوختم مظلوم رو چشمام هم بعدش

  گفت و کرد پشتش پر موهای تو رو دستش

 ... ها سنت و ها حریم این بشه شکسته داری دوست که بگو...میکنی قبول که بگو فقط_

 .... بود بود شده دوخته چشمام به صداقت با که انداختم شفافش چشمای به نگاهی

  کردم بسته و باز تایید به رو چشمام و زدم رضایت از لبخندی

 میکنم قبول_

**** 

 گریه ودب شده کارم که بود هفته یه بکنم بهش اعتراضی هیچ نمیتونستم و بود ازدواج این سخت سر مخالف بابا حاج

 مینه ،برای نیست من خوشبختی به راضی چرا که بودم دلخور بابا حاج از.... بودم داده افتضاح که رو آخرم امتحان دو....

  بودم ارتباط در احسان با هنوزم حال عین در.... بودم سنگین سر باهاش

 عمه بود قرار ،امروز نمیکشه طول خیلی دیگه جدایی این و میشه راضی هم بابا حاج بالخره که میکرد دلگرمم همیشه

  کنه خواستگاری احسان برای رو من و بزنه زنگ دوباره
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  میکردم صحبت بابا حاج با میزد زنگ عمه اینکه قبل باید بودم گرفته رو تصمیمم... نبود دلم تو دل

 گفتم و کردم صاف و صدام نشستم کنارش و پایین رفتم

 کنیم صحبت باهم دارین وقت بابا حاج_

 گفت و دوخت صورتم به رو مهربونش چشمای

 عزیزکم دارم وقت همیشه تو واسه من_

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 کنم خوشحال رو شما که... باشه شما طبع باب که کنم زندگی جوری کردم سعی عمرم تموم تو بابا حاج_

  ولی...باشم افتخاتون باعث داشتم دوست... هست و بود ارزش با خیلی باران خوشحالیتون...

 خریتونا تصمیم این از نمیارم در سر.... اما... بوده من صالح به همیشه شما های تصمیم...میگم رو این که شرمندم بخدا

 دادین رد جوابه اینا عمه به چرا...

 گرفتم گاز خجالت از و لبم گفتم رو آخرم ی جمله اینکه بعد

  دادم فشار هم یه محکم رو دستام و پایین انداختم رو سرم

  میکرد ارومم ولی چی برای نمیدونم میفرستادم صلوات هی دلم تو

 بدم احسان از که نیست ینا دلیلش مخالفم ازدواج این با اینکه... میخوام رو خوشبختیت و خوشی همیشه من عزیزم_

 کلی اون و وت دنیای بین که کنی قبول باید اما...دارم دوستش نداشتم پسر مثل اتفاقا نیست اینجوری عزیزم نه...میاد

 .... است فاصله

 داد ادامه و دستم رو گذاشت رو دستش
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 هب شروع انسان یه شخصیت هک رو عمری سال گذرونده،ده امریکا تو رو زندگیش از سال ده احسان که اینه حقیقت_

 ...میکنه گرفتن شکل

 تقادشاع نگرشش که شده باعث سال ده این اما.... نه...داده انجام اشتباهی کارایه اونطرف شاید و بدیه پسره که نمیگم

 من االن حرفای متوجه بهتر دیگه سال چند کمه سنت هنوز تو.... باشه داشته فاصله تو های ویژگی با کلی رفتاراش

  میشی

  نمیرفت کتم تو و نداشتم قبول اولین برای رو حرفاش

  گفت و پایین انداختم رو سرم

 میده شکل رو آل ایده زندگیه یه که هاست تفاوت همین خوب_

 گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 واختن یک و کننده کسل خیلی... زندگی... که باشه داشته تفاهم مقابلش شخص با چیزی هر تو آدم باشه قرار اگه_

 میشه

 بلند شکنار از سریع ببخشید یه و گفتم که حرفایی از شرمنده...میزنم بابا حاج به دارم رو حرفا این که نمیشد باورم

 .... رفتم و شدم

 ... بود راضی دلم ته اما

 رفتم ها پله سمت و کردم ول آروم درو تلفن صدای شنیدن با اما کردم باز رو اتاقم در

 برداشت رو تلفن مامان

 الو

.... 
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 جان سارا سالم

.... 

 کاظمه حرفه حرف که میدونی بگم چی نمیدونم واال

..... 

  کن صحبت باهاش خودت میدم رو گوشی اصال

.... 

 که شیدنک طولی و کشیدم دراز تخت روی میکنه مخالفت بازم بابا حاج که میدونستم... رفتم اتاق طرف به حوصله بی

  برد خوابم

 شدم بلند مامان های تکون با

 شو بلند عزیزم... رها_

 گفتم و چرخیدم مخالفش سمت به

  کن ولم میاد خوابم مامان_

 هوا پریدم دومتر زد که حرفی با اما

 خواستگاری برای میان فردا اینا ت عمه خرید بریم باید خانوم عروس شو بلند_

  دوختم بهش ناباور. رو آلودم خواب چشمای

 چیییییی_

 گفت و کرد بسته و باز مارو رو چشماش
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  شنیدی درست عزیزم آره_

  گفت و کرد بغلم هم بعدش

 بشی بخت سفید مادر الهی_

 بوسیدم رو صورتش و کردم بغلش محکم زیاد خوشحالی از

**** 

  کرد جاری رو احسان و من عقد ی صیغه بابا حاج شب همون

 این اطرخ به خدا از و بستم احساس با رو چشمام انداخت دستم تو رو انگشتر وقتی... میکردیم سیر اسمونا رو دوتامون

 برای کردم سپاس خوشبختی و خوشی

 گذاشتیم رو عقد قرار دیگه روز سه

 بکنیم جشن برای رو الزم های خرید بریم بود قرار فرداش

  منتظرته پایین احسان... دختر کجاست حواست پاشو...رها_

 کوبیدم سرم به الود خواب و شدم بلند جام از برق مثل احسان اسم شنیدن با

 چنده ساعت مگه مامان وای ای_

  گفت کردو نگام دلخور

 صبحه نه ساعت_

  رفتم حموم سمت شدم بلند جام از

  گفتم مامان به
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  میام میشم اماده زود باشه منتظرم ساعت نیم بگو بهش مامان_

 میشی آماده میای بعد بده بهش سالم یه بیا اول زشته_

  بودم شده زشت و بود کرده پف حسابی چشمام انداختم خودم آینه تو نگاهی

 گفتم و کردم مامان به رو

  میشم آماده و میگیرم دوش زود میوفته پس بیچاره که پایین بیام اینجوری_

  نکنه اعتراضی هیچ دیگه تا حموم انداختم رو خودم سریع هم بعدش

  بیرون اومدم و گرفتم ای دقیقه پنج دوش یه

  باشم قشنگ پیشش تا کردم جزئی آرایش کمی خشک رو موهام اینکه بعد

  اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم سفید شلوار و شال با رو لیموییم مانتوی

  بود مامان با صحبت گرم که شنیدم رو صداش

  بود دلنواز و ریتم خوش واسم صدا تن این چقدر

  رفتم پایین ها پله از لب به لبخند

 دادم سالم بهش و رفتم جلو

  داد رو جوابم و شد بلند پام به

 شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم خونه از احسان زور به اونهم لقمه تا سه دو خوردن از بعد

  بیاره واسمون رو قیمتش گرون و تک کارای خواست مرده از احسان فروشی جواهر یه به رفتیم اول
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 شونشن احسان به بود قشنگ خیلی سادگیش عین در که گرفت رو شممچ سفید ساده ست ی حلقه یه ها حلقه بین از

  بیاره واسمون رو همون بخواد فروشنده از تا دادم

 ... قشنگ و ظریف سرویس یه برداشتیم رو یکیش احسان انتخاب به هم ها سرویس بین از

  رفتیم لباس های پاساژ سمت به بیرون اومدیم که فروشی جواهر از

 لباس بود مونده ،فقط بود کرده رو خریدار تمام هم احسان.... خریدیم رو همه خونگی لباس تا گرفته رونیبی های لباس از

 یا بودن شده ارک خیلی یا ها لباس اکثر.... میشدم دلزده بیشتر میکردم نگاه لباسا به بیشتر هرچی... جشن برای مجلسی

 نبودن پوشیم قابل و بودن باز خیلی که

  نمیگرفت رو چشمم چیزی ولی جور و جمع هم باشه ساده هم که میگشتم خاصی لباس دنبال

  اومدم خودم به احسان صدای با

  کنم کمکت بتونم شاید ؟بگو مدنظرته لباسی چه عزیزم_

  گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 .... نباشه دهش کار خیلی اینا لمث و باشه سنگین سر و پوشیده... نباشه اینا شبیه اصال که چیزی یه نمیدونم واقعا وای_

 میشنا قشنگ تن تو هم اینا ولی گلم باشه آهان_

  گفتم و کردم نگاه صورتش به

  باشم راحت لباسا اینجور تو اصال نکنم فکر... پوشیدن لباسام اکثر نیستم آزاد های لباس اهل خیلی من احسان نه_

 از درچق و بودم کرده خسته هم رو احسان ،بیچاره نداشتم طوالنی روی پیاده اینقدر حال به تا نداشتن جون دیگه پاهام

  بودم شرمنده موضوع این

  چطوره این رها_
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 زده یکیش های طرح مشکی مخمر با روش که پوشیده شیری بلند لباس یه کردم نگاه میکرد اشاره احسان که سمتی به

  بود شده

  گفتم و دادم فشار محکم رو احسان دست گرفت رو چشمم خیلی نظر اولین تو

 احسان قشنگه خیلیییییی این وای_

  کنی ش پرو بریم پس_

  دادم تکون تایید معنی به رو سرم

 بده یکی من سایز به خواست ازش و داد نشون رو لباس احسان بود خانوم یه اش فروشنده... شدیم مغازه داخل

  گفت و سمتم گرفت رو لباس خانومه

  بپوشی راحت کنمب کمکت بیام میخوای عزیزم_

  گفتم و کردم بهش رو

  پوشم می خودم نه_

  اومد لبم رو رضایت لبخند کردم نگاه آینه به وقتی کردم تنم سختی به رو لباس و شدم پرو اتاق وارد

  میومد بهم العاده فوق

  زد اتاق در به ضربه دوتا احسان

  بپوشی تونستی عزیزم_

  پوشیدم آره_

  گفت و کرد مکثی
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 ببینمت کن باز ودر پس_

 همسرم... بود محرمم دیگه که االن ولی میکشیدم خجالت ازش کمی... کنم باز درو بودم مردد شدم هول زد که حرفی از

  نداشت معنی خجالت پس... بود

 گفتم

 عزیزم کن صبر لحظه چند باشه_

 ریختم شونم روی رو مواجم موهای و کردم باز رو گیرم

  بگیرم قرار روش در رو میخواستم بحجا بدون که بود بار اولین

  ببینم رو للعملش عکس داشتم دوست ولی

  کردم باز درو و کردم ریزی ی خنده

 چطوره؟ احسانم_ زدم صداش بود در سمت به پشتش

  اومد تر جلو قدم یه و برد ماتش لحظه یه حجابم بی ی چهره دیدن با ولی برگشت سمتم به

  چرخیدم دور یه و گذاشتم کنار رو خجالت

  احسان چطوره_

  کشید صورتم روی رو دستش و اومد تر جلو بود شده هیپنوتیزمم که انگار

  آورد باال و گرفت رو چونم دستش با انداختم پایین رو سرم خجالت از بود حرارت از پر دستاش

  من عشق شدی ای افسانه های پری شبیه_
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 ویر پلکاش بالخره... بود شدن بسته به رو بود شده خمار حسابی سبزش چشمای زدم مهربونش ی چهره به ی لبخند

  گذشت کمرم روی رو دیگش دست... تر نزدیک و نزدیک... کرد صورتم نزدیک رو ،صورتش افتاد هم

  شدم خجالت غرق بیوفته قراره اتفاقی چه بعد لحظه چند یه اینکه فکر از حتی

  آورد در شیرین ی خلسه این از رو دومون هر فروشنده صدای

 ...بپووو تونستی خانومی_

  کرد ریزی ی خنده وضعیت اون تو ما دیدن با

  شرمنده اوه_

  گفت و شد جدا ازم سریع احسان ببلعه رو من و کنه باز دهن زمین داشتم دوست

 دربیار رو لباست توهم... عزیزم کنم حساب میرم_

  اومدم بیرون اتاق از مانتوم پوشیدن از بعد و آوردم در تنم از رو لباس

  نیوفته فروشندهه و احسان به چشمم کردم سعی و پایین انداختم رو سرم

  دمب رو ش جواب کوتاه میکردم سعی هم میگفت چیزی وقتی و نزدم باهاش حرفی هیچ بشیم ماشین سوار وقتی تا

  میگرفت گُر بدنم میوفتادم پرو اتاق تو خلوت یاد وقتی

  میخندید ریز و میکرد نگاهم گاهی از هر بود شده رفتارم متوجه هم احسان

  خونه برسیم سریع که میکردم خدا خدا

  گفتم و کردم احسان به رو

  خونه بریم شد تموم هامون خرید بالخره_
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  گفت و باال داد رو ابروش

  من با بودن از شدی ،خسته عزیزم چرا خونه_

  ردیمبرگ که بهتره دیگه... کردم خسته حسابی امروز هم رو تو... حرفیه چه این نه_ گفتم و کردم اصالح رو حرفم سریع

  گفت و زد صورتم به لبخندی

  بری پیشم از نمیزارم هم رو شب باشه من از...خستگیی چه ، منه واسه روز بهترین امروز گلم نه_

  زدم جذابش ی چهره به لبخندی نشست دلم به عجیب حرفش این

  پرسید ازم

 فسفودی؟ یا میخواد انرستور دلش خانومم خوب_

  گفتم و گرفتم دهنم تو رو باالیم لب

  فسفودی بریم همون نخوردم پیتزا که وقته خیلی...امممم_

  سیدبو رو لپم کننده غافلگیر حرکت یه تو و کشید و آورد لپم سمت به رو دستش بود جاده به حواسش که طور همون

 بود مونده مک چشمام که درحالی و گذاشتم بود بوسیده که جایی رو دستم که بود بینی پیش قابل غیر واسم انقدر کارش

  گفتم بلند صدای با بیاد در حدقه از

 احسااااان هیییییی_

  گفت و کرد خمار رو چشماش

  احسان جان_

  گفتم میزدم نفس نفس که حالی در
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  کردی چیکار االن... تو...تو_

  گفت و جاده به زد زل

  ارزوم ترین بزرگ بود شده ماه چند این تو که کردم رو کاری_

 دادم تکیه شیشه به رو سرم و کشیدم دندون به رو لبم

 

  سه و چهل و صد پارت

  نزدیم حرفی هیچ دیگه برسیم تا

**** 

  بده رو سفارش تا رفت احسان رسیدیم بعد دقیقه پنج

  گفت و گرفت دستش تو رو دستم نشست کنارم وقتی و اومد سمتم به لبخند با

 کلیمش هیچ کنی حساب هم قانونی و شرعی لحاظ از محرمیم هم به ما دیگه االن گلم ولی سختته میدونم دلم عزیزم_

 بگیریم آسون رو چیز همه اولش همین از بیا...  میکنی گریز من از اینهمه چرا پس نداری دوست رو من تو مگه... نداره

 گلم؟ باشه

  زدم زل ریاش بی و شفاف چشمای به

  گفتم لب زیر آروم

  باشه_

**** 

  گذشت زود خیلی روز سه
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  آرایشگاه بیاره رو من تا بود اومده دنبالم احسان صبح

  میشد گذار بر اینا عمه باغ تو جشنمون

  باغ تو ها مرد و ویال داخل ها خانوم

  بودم آرایشگر دست زیر که بود ساعتی یه

  بودم شده خسته حسابی دیگه

 گفتم حوصله بی

  ؟ نشده تموم هنوز_

  گفت و زد لبخندی

 میخوام قولی یه تو از من فقط... عزیزم شد تموم چرا_

 قولی؟ چه پرسیدم تعجب با

  نکنی نگاه آینه به اصال و ببندی رو چشمات شدی بلند وقتی بده قول_

  گفتم و زدم لبخندی

 باشه_

 میکنه ارچیک داره میدونستم حدودی تا شستمن صندلی یه روی آرایشگر کمک به و شدم بلند جام از و بستم رو چشمام

 شماتچ میتونی گفت و شد تموم کارش بعد ساعت نیم حدودای میکرد فر بابلیس با داشت و بود کرده باز فرق رو موهام

  کنی باز رو

 حسابی ولی بود کرده کار چشمام رو مات و ملیح آرایش یه بودم کرده تغییر خیلی نشناختم دیدم آینه تو رو خودم وقتی

  کنم چیکار نمیدونستم ذوق از بود گذاشته وپرنسسی تاج یه روش بود شده فر هم موهام بودم کرده تغییر
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  کردم بغلش و آرایشگر سمت رفتم

  شدم قشنگ خیلی ممنونم ازتون وای_

  عزیزم بودی ناز هم خودت_

  منتظرمه پایین گفت و زد زنگ گوشیم به احسان موقع همون

  میگفت میگرفت فیلم احسان از که طور همون بردار فیلم پایین رفتم و گذاشتم سرم روی رو شنل

  شه گرفته فیلم العملت عکس از اومد خانوم عروس وقتی ببند رو چشمات

 اش شونه رو گذاشتم رو دستم و رفتم جلو آروم بود نشده حضورم متوجه هنوز احسان

  زد زل بهم ناباور چرخید سمتم به آروم

 از و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش نداشتن شدن سیر قصد و بودن تاب بی که انگار... میزد دو دو اشچشم مردمک

  چرخوند دورش تا دور و کرد بلندم زمین

  کردیم حرکت ماشین سمت به و بوسید رو پیشونیم گذاشتتم زمین روز وقتی

  گفت و دکر دراز ماشین سمت به رو دستش و شد خم کمر تا و کرد باز برام درو

 ؟ میدی افتخار عشقم_

  شدم ماشین سوار و کردم همتاش بی عشق به مهری پر لبخند بود نشدنی وصف حالم

  میزدن دست و بودن شده جمع اطرافمون جون پسرهای دختر اکثر

 کردیم حرکت باغشون سمت به بالخره عکس کلی گرفتم بعد و آتلیه رفتم اول
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 کردن بغلمون و اومدن بودن جلو مامان و بابا حاج و عمه شوهر و عمه کشیدن کل و زدن دست همه باغ به ورودمون با

  کردن خوشبختی آرزوی برامون لبخند و اشک با....

  آورد اسفند واسمون ها خدمه از یکی

 ریختم اسفندی جا های زغال تو و چرخوندم احسان سر دور و برداشتم اسفند کمی جلو بردم رو دستم

 ریخت ها زغال روی و چرخوند سرم دور و اسفند هم احسان

 خنده تفاوت کلی با جمعیت دیدن از شدیم ویال داخل و گذشتیم جمعیت بین از بود قشنگ و ناب واسم لحظات این همه

  گرفت

 لباس با و آزاد اکثریت احسان اقوام ولی بود سرشون روسری یا شال احسان خاطر به اکثریت و بودن معتقد ما طرف

 یآنچنان های

  بود شده چیده جلوش شیکی و سلیقه با خیلی طرز به عقد ی سفره که رفتیم جایگاهمون طرف به

 گفتم احسان به رو زده ذوق

  ؟ کیه کار شده چیده قشنگ و خوب چقدر احسان وای_

  گفت و زد لبخندی

 گلم ست الهه کار_

  داد ادامه بعدش

  من ناز پری شهب انجام ممکن شکل بهترین به باید تو واسه چیز همه_

  دادم فشار تشکر معنی به محکم و بود دستم تو که رو بازوش

  اومدن داخل صادق آقا و بابا حاج همراه به عاقد دقیقه پنج بعد و گرفتم قرار جایگاهمون تو
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  بیوفته کسی به چشمش مبادا تا بود گرفته پایین رو سرش بود ممکن که حدی باباتا حاج

 نشستن بودن شده چیده که هایی صندلی رو ما روی به رو و اومدن شون سه هر

  شدن اضافه جعممون به همه عمه و مامان

 سابهب سرمون روی تا بود گرفته دستش تو رو ها قند هم شقایق و بودن داشته نگه سرمون روی رو تور فریبا و فرزانه

 خوندن به شروع و آوردم رو لرحمنا ی سوره بوسیدمش و برداشتم رو کردقرآن عقد ی خطبه خوندن به شروع عاقد

  کردم

 ...............یک شمعدان و اینه جفت یه معلومه ی مهریه با را شما وکیلم ایا خانوم عروس_

 سوره ینکها بعد ، باشه خوب همیشه زندگیمون و کنه خوشبختمون که میخواستم خدا از دلم ته ،از نمیشنیدم چیزی دیگه

  گفت که شنیدم رو ایقشق صدای کردم تموم رو الرحمن

  میخواد لفظی زیر عرووووس

  اومدن جلو بابا و صادق آقا حرفش این با

 دوشون هر دست داشتم دوسش خیلی که رو لواسون ویالی سند بابا حاج و داد بهم پهن و گرون سرویس یه صادق آقا

  کردم نگاهشون دانی قدر با و بوسیدم رو

  کرد تکرار دوباره عاقد

 ؟وکیلم آیا_

  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  بله مجلس تراب بزرگ و مادرم و پدر ی اجازه با_

  کرد پر رو سالن همه دست و جیغ صدای
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  گفت و کرد احسان به رو عاقد اینبار

  وکیلم ایا راد احسان آقای_

  کرد اکتفا خالی ی بله گفتن به همون احسان

 کردن خوشختی ارزوی برامون و زدن دست همه

  زدیم امضا رو داد نشون که جاهایی و کرد باز رو بزرگ دفتر یه و پیشش بریم کرد اشاره مونبه عاقد

 کرد ترک رو جعممون خدافظی یه با و کرد خیر دعای کلی واسمون شد تموم کارمون اینکه بعد

 به برقصم و وسط برم کرد اشاره بهم بردار فیلم ساعت نیم بعد کردن رقصیدن به شروع و وسط رفتن جون دخترای

 وسط بیارمش و بگیرم رو دستش و برم که زمانی تا بزنه دست بهم و بایسته گفت هم احسان

 تو ور گلم آروم میومدم پایین جایگاه ی پله دوتا از که همونطور لبخند با و گرفتم دستم تو رو گل و شدم بلند جام از

  میدادم تکون دستم

 کردم رقصیدن به شروع ناز با و احسان به زدم زل و دمکر هماهنگ میشد پخش که اهنگی با رو ریتمم

  بود برده بین از رو خجالتم تموم عقد ی خطبه که انگار نمیکشیدم خجالت ازش دیگه

 وسط اوردمش و گرفتم رو دستش و رفتم جلو ناز با بود شده برقصم و من مات احسان

 میداد تکون بامن هماهنگ رباط مثل رو دستاش.... رفتم می براش که هایی عشوه و من به بود زده زل تعجب با

 نشستیم و رفتیم جایگاهمون سمت به رقـــص تا چند بعد

  گفت و گرفت دستش تو رو دستم

 کنی دیووونم افسونگری با میخوای امشب کنم فکر_
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 گفتم و خندیدم ریز

 نیست بدم مجنون یه واسه دیونگی کوچولو یه حاال_

  گفت و باال داد رو ابروش تای یه

  اینجوریاست پس_

  داد ادامه هم بعدش

 میشم خطرناک م لیلی واسه شم دیووونه من باشه حواست فقط_

  گفت و زد صورتم به لبخندی خندیدم بلند زد که حرفی از

 من رهای بشم هات خنده قربون_

***** 

 زا چشماش بود من مثل هم اناحس نبودم بند پا روی دیگه زیاد خستگی از بودن رفته مهمونا اکثر و بود شب آخرای

  بود شده سرخ خستگی

  بهترین بود بهترین شک بدون اون و من برای امروز

  شدم بلند و کردم میزون سرم روی رو شنل رفتنه وقت که فهمیدم دیگه شدن بلند جاشون از که بابا حاج و مامان

  گفت شدم بلند بابا حاج همپای منهم دید که عمه

 عزیزم کجا تو_

  دادم جواب و خوردم جا والشس از

  جون عمه دیگه خونه میرم خوب_
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  گفت بابا حاج به روی و زد لبخند و انداخت بهم داری معنی نگاه

 برش میگم احسان به فردا بگذرونه همینجا رو امشب عروسمون میدید اجازه شما اگه داداش خان میگم_

  دیگه رسوماتمونه از بالخره...میگردونه

 لز بابا حاج به ملتمسانه همچین ولی بود خورده جا انگار اونهم کردم نگاه احسان به پرید سرم از خواب دز که حرفی از

  بود دهنش از مثبت جواب منتظر گویی که بود زده

  زدم زل زمین ای قهوه های پارکت به پایین انداختم رو سرم خجالت از که انداخت من به نگاهی بابا حاج

 ... نداره مشکلی هیچ من نظر از خونس این عروس دیگه رها_

 شرم مثل حسی ،هم داشتم خوبی احساس هم... کشیدم خجالت بیشتر زد که حرفی از

 نه؟ که یا میگفتم چیزی شرایط این تو باید اصال... بگم چی نمیدونستم

 به ودب زده زل که دیدم رو مامان نگرون چشمای آخر ی لحظه فقط رفتن کی اصال نفهمیدم که بودم درگیر ذهنم با انقدر

  گفت میداد فشار رو دستم که همینجور و چشمام

  عزیزم باش خودت مواظب امشب_

 گامن نگران اینطور مامان که بیوفته اتفاقی بود قرار امشب مگه آوردن هجوم ذهنم به منفی افکار تموم زد که حرفی از

 ... میکرد

  بود چی رسومات و رسم از عمه منظور بود پریده سرم از خواب دیگه

 ناخودآگاه میدیدم رو خمارش چشمای و میکردم نگاه احسان به وقت هر و میکردن صدا گوشم تو خطر زنگای کم کم

  میکرد رخنه وجودم تو ترس

 گفت و کرد ـوسـ بـ و صورتم دیگه بار و اومد سمتم به میکشید خمیازه که حالی در عمه
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 عزیزم شید بخت سفید که ایشاال_

  گفت و بوسید هم رو اون صورت و رفت احسان سمت به بعدش و

 شدین خسته حسابی بخوابید برید پاشید دیگه_

 رفتن و شدن رد بخیر شب یه با کنارمون از صادق آقا و خودش هم بعدش

  گفت و گرفت رو دستم و اومد سمتم به احسان

 من اتاق باال بریم بهتره دیگه عزیزم پاشو_

  رفتیم اتاقش سمت به باهاش و گذاشتم دستش تو رو دستم

  کنم دور خودم از رو منفی افکار کردم سعی

 اضطرابم شدیم اتاقش وارد وقتی

 و برداشت سرم روی از رو شنل و زد چهرم به لبخندی احسان کنم چیکار موقعیت این تو االن باید نمیدونستم شد بیشتر

  بوسید رو پیشونیم

  پایین انداختم رو ،سرم سوخت پیشونیم پوست که کردم احساس هاش لب حرارت از

 فشرد خودش به محکم و بغلش تو گرفت رو من کننده غافلگیر حرکت یه تو که

 قفسه از هک االنه که میکردم حس آن هر که طوری میتپید شدت به قلبم و بود رفته باال ناگهانی نزدیکی این از بدنم دمای

  بیرون بزنه سینم ی

  شدی من برای همیشه برای دیگه که بگو...عزیزم نیست رویا که بگو_

  شد قفل کمرش روی اراده بی ،دستام میشد دگرگون عجیب حالم حرفاش از
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 گفتم

 همیشه واسه هستیم هم ماله دیگه حاال شد تموم ها انتظار و ها سختی دیگه عزیزم نه

  تگف و چشمام به دوخت رو خمارش چشماش کشید عقب رو من کمی و گرفت هام شونه از

  من عشق دارم دوست _

  گفتم جوابش در هم من

  عزیزم دارم دوست هم من_

 دادم ادامه آروم و کردم مکثی

 نمیکنه تغییر بهت حسم هم باز باشی نداشته دوستم تو که برسه روزی اگه حتی_

  گفت و گذاشت لبم روی رو دستش

 برجا پا و پایداره ابد تا عشق ینا... نمیوفته هرگز اتفاق این نگو رو حرف این دیگه وقت هیچ هیس_

  داد ادامه و کشید نفسی

  ببند رو چشمات_

 گفتم و زدم زل بهش تعجب با

 ؟ چرا _

  گفت و کرد تر خمار رو چشماش

  بدم هدیه ناب حس یه بهت میخوام.... ببند آروم رو چشمات فقط توووو_

  کرد حوالم چشمکی زد و حرف این اینکه بعد
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 گذاشتم هم رو آروم رو چشمام و نشدم منظورش متوجه

  شدم منظورش متوجه خورد پوستم به که داغش نفسای

  و شد مانع احسان دست ولی بکشم عقب و سرم خواستم

 ، م*ا*ب*ل از طوالنی و عمیق ی ــوسه بـ یه... امشب برای نه الاقل... نداشتم رو انتظارش اصال که چیزی افتاد اتفاق

 بود ابن حس یه... داشتم سرگیجه کمی و بود گرفته لرز بدنم.... انقباضن حال در دنمب سلولهای کل میکردم احساس

 من فقط با دارن رو حس این میگیرن قرار شرایط این تو بار اولین واسه وقتی همه...نشدنی وصف حس یه...

 اینجوریم؟؟؟

 نداختما پایین داشت امکان که یجای تا رو سرم و کنم نگاه صورتش به نشد روم حتی کشید عقب کمی رو خودش وقتی

  خانومی کنار بزاری هارو خجالت همیم محرم و همیم واسه که حاال نبود قرار مگه_

  باال کشید چونم رو گذاشت رو دستش نمیدم جواب دید وقتی

  شد قفل توهم چشمامون

  شیطنت پراز اون چشمای و خجالت از پر من چشمای

 داد ادامه دوباره

  بینم نمی جرات و دل اون از چیزی شدیم تنها که حاال ولی... میزدی حرفا خیلی بود بیشتر اتتجر و دل جشن تو_

 هب کنه عوض رو هاش لباس تا رفت کمدش سمت به و اتاق کف انداخت و کرد بازش و کراواتش سمت برد رو دستش

  گفت و خنده زیر زد ندبل کردم که کاری از نیوفته بهش چشمم لباساش تعویض موقع تا چرخیدم مخالفش سمت

 ؟ کنی عوض رو لباسات نمیخوای تو_
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 به رو فرمش خوش های عضله که اش برهنه ی تنه باال دیدن با ولی ندارم لباس اینجا که من بگم تا چرخیدم سمتش به

  بود گذشته نمایش

  گفت گذاشتم چشمم روی رو دستم دوتا سریع

 ... ببخشید وای_

 گفتم و چرخیدم دوباره وبعد

  ندارم لباس اینجا که من_

  خنده زیر زد دوباره احسان

 گفتم و دلم نو ریخت ترس زد که حرفی از واست شم خطرناک میخوای کارات این با میکنی دیوونم داری وای_

 نهههههههههههه_

  برداشت چشمام روی از رو دستام و کنارم اومد و خندید

  گفت و

  بیارم رو هات لباس ماشین تو از میرم_

  گفتم و باال دادم رو ابروم

 لباسا؟ کدوم_

  باشه این از تر راحت خیلی نظرم به باشه هرچی بودی پوشیده آرایشگاه به رفتن موقع که رو همونایی_

 کرد اشاره لباسم به دستش با و

  کنم عوض رو هام لباس تا بایسته بیرون لحظه چند خواستم ازش آورد هارو لباس وقتی
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 مخصوصا دنبو مناسب اصال نظرم به ایستادم آینه جلوی پوشیدم که رو شلوار تاپ زرد تاپ یه با یدسف شلوار مانتو یه

  بیرون بود ریخته رو ندارم دارو و بود جذب خیلی که تاپم

  پوشیدم هم رو مانتوم همین خاطر به

  کردم بازش و در سمت رفتم

  گفتم و زدم لبخندی

 داخل بیای میتونی حاال_

  بخوابی مانتو با میخوای نکنه_ گفت و کرد نگاه باسامل به تعجب با

  آوردم بهونه

  بهتره باشم مانتو با میکنم سرما احساس یکم_

  کشید و لپم و جلو آورد رو دستش

  راحتی طور هر گلم باشه_

  گفت و چشام زیر کشید رو دستش بعدش و

  بخوابیم بهتره دیگه عزیزم سرخه حسابی چشمات_

  برد تختش سمت به و گرفت رو دستم و

  گفتم خجالت با

  نفره یه..........تخته... روی نمیشم جا که دوتاییمون _

  گفت و کرد رد رو حرفم
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  میشیم جا عزیزم چرا_

  کرد باز رو دستاش و کشید دراز تخت روی رفت و

 بازوهام حصار این تو اینجاست تو جای خانومم بیا_

  میکردم شرم بخوابم کنارش فرهن یک تخت اون روی اینکه فکر از حتی

  دادم فشار پوستم رو ناخونام

  بشه قانع تا بیارم دلیلی چه نمیدونستم

  میکشه رو تو انتظار آغوش این بیا عزیزم_

  کنم غمگین رو مهربون چشمای این نمیخواستم وجه هیچ به کردم نگاه چشماش به و گزیدم دندون به و لبم

 بخش آرامش گرمای تو خزیدم و رفتم تخت سمت به زیاد خجالت با سخته اول قدم فقط که کردم متقاعد رو خودم

 اغوشش

 

 *حال زمان*

  رسیدیم خانوم_

  شدم پیاده و کردم پرداخت آژانس راننده به رو هزینه

 الکپ انداختم آدرس به نگاهی رسید می صد به شاید هرکدومشون متراژ حداکثر که کوچیک هایی خونه با ساده کوچه یه

  گشتم پالک دنبال چشمم با 60

  فشردم رو زنگش و رفتم در سمت به کردم پیدا بالخره

  بود سفید و کوچیک در یه
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  دوباره و دوباره فشردم دوباره

 چی؟ برای اما داشتم عجله انگار

 محل این... در نای داشت اشنایی اینجا با انگار ناخودآگاهم تو ذهنم اعماق تو چیزی یه... میکوبید سینم به محکم قلبم

 چطور؟.. داشت امکان چطور ولی...

 اووومدم بله_

  شد باز در وقتی

 شیدهچ که بود روزگاری های سختی از نشونه صورتش چروک و چین که سالی میان ،زن آشنا سبز قوی دو به افتاد چشم

  بود زیبا هم باز ولی....  بود

 شدن خارج ازش کالمی ولی کرد بسته و باز چیزی گفتن یبرا رو دهنش... نشست اشک به زمردیش چشمای دیدنم با

  نمیکرد یاری حنجره که انگار

  گفت که شنیدم حیاط از رو مردی صدای

 کیه جان افسون_

 به رو و گرفت سمتم به رو لرزانش دست و چرخید مخالفم سمت به کشید جلوتر و برد سفیدش چادر سمت به رو دستش

  گفت مرد

 برگشتههههههه...بببب.... نیاااازمون... ین...نی...مححححمممد_

 زدم صورتش از و نشستم کنارش و شدم حیاط وارد سریع ترسم از شد حیاط پخش حرف این گفتن بعد و

 ....خوبههههه حالتون خااااانوم_

  زدم صورتش به آروم سیلی تا چند و
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  گفت و زد سرش از که بیچاره مرد

  صادق جعفر امام یااااا_

  برد خونه داخل سریع و گرفت بغل تو رو زنش و اومد کنه توجه من به کهاین بدون و

  بود گرفته اشتباه اش رفته دست از دختر با رو من زنه بیچاره

 رو سوالم جواب باید... بکشم پس پا زود که بودم نیومده اینجا به تهران از رو راه همه این ولی داخل برم بودم مردد

 بود شده پنهون ازم مدت همه این که مهری به سر راز دنبال شاید...؟ گشتم می چی دنبال ؟ سوال کدوم ولی... میگرفتم

 ... نمیدونم... هم شاید...

 ردهم و زن دنبال باچشمم دلباز و نقلی ی خونه یه کردم بازش و رفتم در سمت به...باااااید... میشدم خونه داخل باید

  گشتم

  رفتم بود آشپزخونه کنار درش که اتاقی تک سمت به نبودن پذیرایی تو

  شنیدم رو زنه ضعیف صدای

 ...دددنبالش برووو.. بره که نزار برو... بود.. یاز.نی....خدااا... به... ب....محمد_

  کنه متقاعدش میکرد سعی مرده

 ... نیست ما پیش دیگه نیاز میکنی اذیت رو خودت چی واسه عزیزم_

  دادم سالم و کردم باز درو

  سالم_

  بود کشیده دراز تشک روی زنه... کردن نگاه بهم دو هر

  گفت و داد نشون رو من دوباره خوشحالی با دیدنم با
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 ...برگردونده بهمون رو دخترمون خدا... برگشته دخترمون دیدی_

  گفت و گرفت آسمون سمت به رو دستاش و نشست اشک به چشماش دیدنم با هم مرده

  شکررررت الهییییی_

 این...نیست نیاز این.... این افسون_ گفت و اومد سمتم به بود گرفته لرز هیجان شدت از که هایی مقد با و

 رهاموووونههههه

  گفت و کرد باز رو دستاش

 پیش....اینجایی تو.. حاال..بودی گمشده نبودی ولی کردم رو و زیر رو جا همه... بابا عزیز گشتم دنبالت چقدر نمیدونی_

  دخترم بیا... کنم حست سال نوزده ی اندازه میخوام که بیا...... ما

 ... بودن کی ها غریبه این.. میرفت گیج سرم

  برداشت قدم سمتم به دیوار کمک به بود قلبش روی دستش که درحالی و شد بلند جاش از زور به هم زنه

  گفتم و رفتم عقب عقب

  دارممممم خووونواده..خوووبی خودم من... شمام لما من که گفته کی...نمیشناسمتون من... نشین نزدیک من به_

  گفتم و زدم جیغ

 نمیشناسمتون من_

  کنه ارووومم خواست بود محمد اسمش که مرده

  بدیم توضیح بهت بزار... عزیزم نشو تعصبی...ایم غریبه ما... باشه_

  گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم
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  نه..نه_

 پوشیدم رو کفشام و شدم خارج خونه از سریع دو حالت به و

 دووییدم نفس یک رو خیابون سر تا

 میگفتم میومد که ماشینی هر به بلند و دادم تکون رو دستم میزدم نفس نفس که درحالی

 دربسسسسست _

  میکردم نگاه و پشتم و گشتم برمی بار یه لحظه چند و

 میشد اکو مغزم تو صداشون دنبالمه یکی میکردم حس

 .........یاازن...نیازمونه

  ما رهاااای ماست رهای دختر این

 ... دادم فشارشون و گذاشتم سرم روی محکم رو دستام

  شدم سوارش سریع وایستاده کنارم که ماشینی دیدن با

  کرد حرکت به شروع زود

 ؟ خوشگله خانووم چطوری_

 رو دهنش آب ام چهره دیدن با بهم بود زده زل کثیفش چشمای با که کردم نگاه راننده به ریختم می اشک که طور همون

  گفت و داد قورت

  کردی کار ماهی شاه امشب شاهین گرم دمت

  شدم ماشین این سوار چرا که فرستادم لعنت خودم به دیدنش با
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  گفتم و کردم اخم

  شم پیاده میخوام دار نگههه_

 گفت و گذاشت پام روی رو دستش

  کوچولو شدی ارسو اصال چرا شی پیاده میخواستی که تو_

  گفتم و برداشتم پام روی از رو دستش کردم جمع انزجار از رو صورتم

  نیستم میکنی فکر که اونی من عوضی دار نگه_

  زد رو مرکزی قفل سریع بودو تر زرنگ اون ولی بردم در سمت به رو دستم و

  گفتم جیغ با و کوبیدم بار چند سمتش به رو کیفم

 گفت و صورتم به زد محکم دستش پشت با زاده حروم عوضییییییییه دار نگه_

  میکنی ناز داری من واسه... نیست شبت هر کار مگه میاری در بازی وحشی چرا... شو خفه_

  کردم حس رو خون شور ی مزه و شد پاره لبم زد صورتم به که محکمی ی ضربه شدت از

  دادم انحراف رو ماشین و فرمون رو گذاشتم رو دستم

  بود ابرویی بی این از بهتر خیلی ردممیم اگه

  کنه مهار رو من میکرد سعی دیگش دست با و بود چسبیده رو فرمون دستش یه با اونهم

  میکنیم تصادف االاااان نکن_

 میکردم انورش و اینور و بودم چسبیده رو فرمون دستم دوتا با و نبودم کن ول من ولی

  بیرون کرد پرتم و داشت نگه یهو
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  برداشت خراش کمی سرم کنار زمین افتادم سر با نخواستم وحشی گمشو_

  رفت و گاز رو گذاشت رو پاش هم اون

 با برخورد از شلوارم زانوی شدم بلند جام از شدم خجالت غرق میکردن نگاه بهم و بودن ایستاده که مردمی دیدن از

  بود شده پاره آسفالت

  بود رفته سوال زیر لبک شخصیتم میکردم حس پایین انداختم رو سرم

 ماشینی منیوفت جوون اون مثل هایی کثافت گیر تا کردم دقت بیشتر اینبار دادم تکون رو دستم و واستادم خیابون کنار

 شدم سوار بود راننده که مردی پیر دیدن با و شدم خم کرد ترمز کنارم

  ریختم اشک خودم حال به آروم مبرسی وقتی تا و دادم راننده به رو داشتم اقامت توش که رو هتلی آدرس

  خواستم ازش رو اتاقم کلید و رفتم جلو... میکرد نگاه وضعم و سر به تعجب با هتل صاحب رسیدم هتل وقتی

  پرسید داد بهم رو کلید وقتی

 ؟ خانوم اومده پیش براتون مشکلی_

  رفتم انسورآس سمت به و گذشتم کنارش از و کردم اکتفا ن گفتن به فقط ای دورگه صدای با

 . بود مامان به زدن زنگ کردم که کاری اولین رسیدم اتاقم به وقتی

  داد جواب بوق چند بعد

  مادر عزیز سالم_

 «بود؟ من با... مادر عزیزززز... مادر عزیز»

 یه میخواستمم جواب ازش... ازش بودم دلخور چقدر و بودم شده صداش دلتنگ چقدر گرفت گریم صداش شنیدن از

 ان غریبه دیدم امروز که زنی و مرد اون بفهمونه بهم که محکم و قاطع جواب
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 کردن خواست باز برای بود زود هنوز ولی

  کنم آروم رو خودم کردم سعی

 خوبین مامان سالم_

  برگردی میخوای کی خوبم گلم آره...

  گفتم و زدم تلخی لبخند

  شدین دلتنگ زودی این به... مامان اومدم امروز منکه_

  نداریم رو دوریت طاقت بابات حاج و من میدونی که تو رها برگرد تر زود....

  میگردم بر زود شد تموم کارام مامان میکنم رو سعیم_

  کردیم خدافظی هم بعد و گذشت معمول به حرفامون بقیه

***** 

  میکردم ،رو رو حقایق باید.. فشردم رو زنگ پس درسته تصمیمم که بودم مطمئن

 ...من رهای...میزاشت اسمم پشت مالکیت میم راحت چه و شناخت می رو من مرد اون

 خونه به میکردم دعوت رو من و بودن زده زل بهم لبخند با اینبار که آشنا چشمهای همون دوباره و شد باز در

  نمیکنه اشتباه هیچ مادر یه دل... میای میدونستم_

  گفتم و کردم توهم رو هام اخم

  داخل کرد دعوتم و کرد بسته و باز دونستن عالمت به رو چشماش بشه روشن سما قضیه اومدم فقط_
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 که اشتد وسطش کوچیک آبی حوض یه که باصفا ولی کوچیک حیاط یه گذروندم نظر از رو خونه بیشتری دقت با اینبار

 ی باغچه یه که هم حیاط گوشه بود شده چیده سفالی گلدونای دورش تا دور و بود قرمز کوچیک های ماهی از پر توش

 .بود شده کاشته جات سبزی و سیفیجات از کوچیک

 شده دهچی باسلیقه و تمیز خیلی ولی بود کوچیک... کرم ال مبل یه با بود خورده متری دوازده فرش دوتا که هم خونه داخل

  بود

 .... بودن منتظرم که انگار شد بلند پام به و بود پذیرایی تو هم محمد آقا

  کنن باید چیکار نمیدونستن انگار بودن شده پاچه دست هم دوتاشون

  بیاره پذیرایی ی وسیله برام تا اشپزخونه بود رفته سریع که یکی ،اون نشستن به کرد دعوتم یکیشون

  رفت اشپزخونه به و شد بلند سریع محمد آقا اشپزخونه از چیزی شکستن صدای با

  افتاد دستم از ستکانا نیست چیزی میگفت که میشنیدم رو افسون صدای

  چیدن جلوم خوراکی کلی شوهر و زن دقیقه پنج عرض در

 قاآ ساعت نیم از بعد... بود نظیر بی اش مزه... برداشتم رو ها کلوچه از یکی ها خوراکی بین از و کردم تشکر ازشون

  کرد صحبت به شروع محمد

  پیش سال دو و یستب به برگردیم باید بشه روشن واست قضیه اینکه برای جان رها_

  شدم عاشقش دل صد ت دل یه و دیدم باال ده تو رو مامانت که موقعی همون درست

  بودن ای قبیله خونی دشمن پدرش با پدرم که زنی عاشق

  نیافتاد که اتفاقی چه کردم صحبت پدرم با افسون درمورد وقتی کن تصور حاال

  ودب شده مادرت چشمای افسونگری درگیر من دل ولی کنم ازدواج عموم دختر با تا کنه مجبورم میخواست کرد تهدیدم
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 که مانیز همون از... نبود گفتن قابل میکرد تحمیل روش نامادریش که فشارهایی ،مخصوصا میشد اذیت خیلی هم افسون

 باعث و بود لطیفش روح به بزرگی ضربه هم پدرش ی دوباره ازدواج و شد قلبی بیماری دچار داد دست از رو مادرش

 .... باشه مریض روحشم جسمش بر عالوه بود شده

 گرفتیم فرار به تصمیم بود رومون که زیادی های فشار خاطر به

 دیمش شیراز های اتوبوس سوار...بیرون زدیم دومون هر تاریک شب یه تویه... چی همه به زدیم پا پشت دلمون خاطر به

 ودمب آورده بابام خونه از که پولی با... بگیرم خونه یه بتونم من تا یمموند خونه مسافر تو روز چند... اینجا اومدیم و

 کنیم شروع باهاش رو زندگی اول بتونیم که ریزه خورده یکم با...  بگیرم رو خونه همین تونستم

 ... بخونه رو عقدمون ی خطبه تا کردیم راضی رو عاقد یه بالخره دروغ و گریه و زجه و التماس کلی با

 میگه من به رو بله داره مهریه ،بدون دهل و ساز به کور و سوت اینطور که بودم افسون ی شرمنده روز اون چقدر

 مخصوصا...  بشه گاهش حجله وارد احترام و عزت کلی با و کنه تنش سفید رخت که بود ارزوش دختری هر بالخره......

 سختی به نداشت عادت و بود شده بزرگ قو پر تو بچگی از و بود خاص عام زد زبان زیبایش که افسون مثل دختری

 خودمون پوست تو خوشی از.... شدیم محرم بهم و شد خونده خطبه اینکه بعد یادمه قشنگ رو روز اون.... کشیدن

 متری وازدهد گلیم یه مون حجله... برگشتیم خون یه راضی و خسته هم شب آخر و سینما پارک رفتیم باهم... نمیگنجیدیم

 بهش شب همون.... نبود خبری گالب و گل از ،دیگه همین... بود شده انداخته سفید خواب رخت دست یه روش که بود

 . داره رو لیاقتش که بسازم رو زندگی واسش تا میکنم رو تالشم تموم که دادم قول

  گشتم کار دنبال کردم بیشتر رو تالشم فرداش از

  کنم فراهم واسش رو میخواد دلش که هرچی بتونم تا میکردم کار شیفت دو روزی

 داشت بل به خنده ،همیشه گرفتیم گاز و یخچال میکرد افسون که اندازی پس با میگرفت رونق داشت زندگیمون کم کم

 شتر عاشق رو من بودنش خوب این و بود خوب خیلی...کنه دعوا بگه هامون نداری از بزنه غر که اومد نمی پیش اصال و

  میکرد
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 داشتیم آمد و رفت ، کرد کار پابند رو من خودش... کاظم آقا بودن خوب خیلی که بودن شوهر زن یه همسایگیمون تو

  نمینداخت فاصله بینمون اصال این ولی بود ما از بیشتر سنشون درسته... باهم

 گذشت و گذشت

 ریدهب رو امونش هوعت حالت غذا بوی به مخصوصا میداد نشون واکنش چی همه به و شد بد افسون حال مدت یه اینکه تا

  میشه اینجوری چرا نمیدونستم کمم سنه با من و بود

 میشم خوب بعد مدت یه فصلیه حساسیت احتماال میگفت ولی دکتر بریم که میکردم اصرار خیلی

 بود افسون به حواسم همش بیرون دووید و. شد خراب افسون حال دوباره بودن خونمون اینا کاظم آقا که روز یه

  بودم ونگرانش

  نشست خانوم سارا پیش و کرد خواهی عذر داخل اومد وقتی

  شدم متوجه بعدش ولی چرا نفهمیدم موقع اون گریه زیر زد و کرد بغل رو افسون خانوم سارا

  گفت افسون به رو

  داری راهی تو حتما عزیزم_

 شیم معنمط تا رفتیم می متخصص ی پیش بود بهتر ولی شدم خوشحال خیلی شنیدم که چیزی از

 از دنبو داده بهمون رو دنیا کل که انگار... کرد تایید رو حاملگیش دکتر... داد آزمایش افسون و دکتر رفتیم که فرداش

 به و زدیم رخچ خیابون تو رو روز کل بیرون اومدیم و کردیم باز پرونده به دکتر پیش... کنیم چیکار نمیدونستیم خوشحالی

 ه،واس بودیم کرده انتخاب بچمون واسه اولش همون از اسم کلی... ها فروشی لباس به. زدیم سر سیسمونی های مغازه

 ...نمیدونستیم رو جنسیتش حتی که ای بچه

  نبود مشخص جنسیتشون ولی همسان نا دوقلوهای...دوقلوعه بچمون که گفت بهمون... دکتر رفتیم که ماهگیش سه تو

  میکشید کندی به رو نفس که انقدر شد ابخر خیلی افسون حال که بود بارداریش های آخر
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  بیمارستان بردمش سریع

 ... گفت بهم ها بعد رو این... داره قلبی بیماری که نمیدونستم من موقع اون تا ولی نشه باورت شاید

 لهحام بایدن داره قلبی بیماری که زنی یه نمیدونی تو که کرد سرزنش چقدر دکتر و کردن منتقلش زایمان بخش به سریع

 آورده دووم االن تا چطور موندم من بشه

 پرستار ساعت یک بعد... میومد کارم چه به بچه اون ،بدون میمردم هم من نمیموند زنده افسون اگه داشتم اظطراب

 از رو ش کارایی دیگه ،قلبشان بشن قلب پیوند باید تر سریع هرچه خانومتون گفت و اومد بیرون عمل اتاق از سراسیمه

 مداشت رو یتیمی بچه حس مردم می هم من میمرد افسون اگه سرم به کوبیدم رو دستم دوتا هر موقع همون داده دست

  کنم چیکار باید حاال گفتم بهش و افتادم پرستار پای به... نداره رو کس هیچ که

  گفت و نشست کنارم سوخت برام دلش که بود انگیز ترحم خیلی حالم انگار

 ور قلبش تا کنم ایشون و بزنم حرف خوانوادش با خواست ازم بود شده مغزی مرگ که آوردن رو جونی یه پیش روز چند

 کنن اهدا من زن به

  گفتم هراسون و شدم بلند جام از تابید قلبم به امید نور لحظه همون

  برم باید کجا

  واستاده یو سی سی در پست باال ی طبقه اونهم و داره خواهر یه فقط پسر اون که گفت

 نم زن به رو برادرش قلب خواستم ازشون و افتادم بود کنارش که مردی و زن پای به و رسوندم باال رو خودم دو حالت اب

  کنه اهدا

  خلوت جای یه برد و گرفت رو دستم بود کنارش که مردی ولی نمیکرد قبول عنوان هیچ به و میکرد گریه خواهره

  میکنم قبول نشنیده گفتم داره شرطی ولی میکنه راضی رو زنش که گفت بهم بود زنه همون شوهر

  کنه اهدا رو قلب حاضره بود هنگفت من نظر به که پول مقدار یه ازای در گفت برداشت نه و گذاشت نه اونهم
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 آوری یاد با نبودم کار این به قادر و بود تنگ وقت ولی میخروختم رو خونم... آوردم می کجا از رو پول اونهمه من ولی

 قتیو... کنه کمکم میتونست و بود خوب وضعش اون خونش به رسوندم رو خودم آژانس یه با و شدم بلند سریع کاظم

 و تنازاس زنش که آورد شرط اونهم ولی بده بهم رو پول که کرد قبول و شد ناراحت گفتم رو خواستم و رسیدم خونشون

  بده بهم رو پول اون ها بچه از یکی قبال در خواست ازم و ندارن رو شدن دار بچه توانایی

  بود تر مهم لحظه اون زنم سالمتی کردم قبول چرا و ون بدون نمیفهمیدم و بودم داغ

  نمیکنه فراموش رو کارم این ابد تا گفت و شد خوشحال اونهم

  رسوندیم بیمارستان به رو خودمون سریع

 چی زنت پس گفتم... ببینم چشماش تو رو طمع قبر میتونستم راحتی به زد برگ چشماش همراهمه پول دید وقتی مرده

  من با اون گفت و کرد کثیفی ی خنده

 ی هبرگ گریه با بود شده پاره لبش ی گوشه و بود کبود چشمش زیر کرده راضیش چطور فهمیدم دیدم رو زنش وقتی

  دید زیاد واسم دنیا اونم که داشتم داداش یه دنیا این تو من میگفت همش کرد امضا رو رضایت

 عکس چه کردم چیکار جونش نجات قبال در بفهمه اگه نمیدونستم... بیشتر افسونم واسه ولی بودم ناراحت زنه واسه

 ممید رو کاظم پول و فروشم می رو خونه شد خوب حالش اینکه بعد که کردم راضی رو خودم ولی... میده نشون العملی

 نمیدم بهش رو بچه دیگه

 رو شوهرش مدام عزادار ناکام جوون اون خواهر و شدم خوشحال من اینار دکتر دیدن با... کشید طول ساعت یه عملش

 .... خودش سر به میزد و میکرد نفرین و لعن

  بودم برده یاد از رو چی همه پاک روز دو این تو من و بود شده بستری بخش تو افسون که بود روز دو

  میدادم چی رو افسون جواب برام بود سخت اومد دخترام از یکی گرفتن برای کاظم که بود روز همون
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 چهب نمیتونم... میدم رو پولت رفت فروش وقتی فروش واسه گذاشتم رو خونه که کنم اش قانع کردم سعی و زیرش زدم

  بدم رو هام

  ازتون بگذرم نمیتونستم و بود افتاده دلم به مهرتون حسابی بودید پیشم که رو روزی دو

 میشه لب و میشه ال برم خالی دست االن اگه و برم پیشش بچه با تا منتظره خانومش االن که کرد مالتماس اون اینبار

 میارمش خودم شد ترخیص زنت که فردا بمونه ما پیش رو امشب یه دخترات از یکی بزار فقط گفت و افتاد پام به

 بمونه ما پیش امروز یه فقط خونتون

 در که یهای خوبی تمام جبران خاطر به ،پس بود شب یه بالخره کشیدم خجالت تادهاف پام به بزرگی اون به مرد اینکه از

 سپردمت و زدم ــوسه بـ صورتت از برداشتم تورو بود خواب افسون شدم اتاق داخل وقتی کردم قبول بود کرده حقم

 شب یه واسه فقط ولی میاد خوشش اسم این از خیلی افسون رهاست اسمش گفتم و کاظم دست

  گفت و بود من مطیع همیشه مثل بگم بهش رو ماجرا تموم آروم کردم سعی شد بیدار افسون وقتی

 یگمم سارا به دارم نگه همزمان رو بچه دوتا نمیتونم که من بعدشم باشه خوش دلشون شب یه بزار کردی خوبی کار_

  کنه کمک بهم خونه بیاد همیشه

 خونه از ولی میکرد گریه خیلی نیاز بمونی اونا پیش شب تا و نیام تدنبال فعال که خواست ازم شد ترخیص که فردا....

 اومد نمی ای بچه صدای هیچ کاظم

 اینکه ی نهبهو به میزد شور دلم نیووردم طاقت بعد ساعت چند ارومی خیلی تو حتما نیاز برخالف میگفتیم خودمون پیش

 مکوبید درو نکرد باز درو کسی زدم رو زنگ بار چند شوندر جلو رفتم و شدم بلند داره نیاز مادرش شیر به هم رها االن

 نبود که نبود کسی انگار ولی

 زدم داشص و کوبیدم قبل از تر محکم ،درو بود بریده رو امون خوره مثل دلشوره میکوبید سینم ی دیواره به محکم قلبم

 کاظم آقا... لطفا کنید باز درو کاظم آقا
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 وردهخ قفل روش که در دیدن با ولی حیاط داخل پریدم و رفتم باال در از کنار اشتمگذ رو حرمت دیگه... نشد خبری وقتی

 که گفتم فسونا و برگشتم خونه ،به رفته و برداشته رو ام بچه ،نکنه نباشه نکنه میگفتم دلم تو همش. باختم رو خودم بود

 . یگردنبرم شب تا باشن جا هر که داد دلداریم بود شده نگران اینکه با نیستن خونه

 وردهخ شکست بار هر ولی میزدم رو زنگشون و درشون جلوی میرفتم بار یه ساعت یه هر نشد که نشد ازش خبری ولی

 . برمیگشتم

  گفت هم به رو دیدم رو محل بقال احمد آقا بزنم رو درشون رفتم که بار آخرین

  نیست کاظم پسرم

 ؟ رفته کجا میدونین شما پرسیدم ازش تعجب با

 زا نمیدونم رو کجاش ولی بره شهر این از میخواد گفت و گرفت حاللیت همه از غروبی دیروز فقط ندارم خبر نه گفت

  گفتم و سرم به کوبیدم محکم رو دستم دو ، زمین خوردم سر و افتاد دوران به سرم شنیدم که چیزی

  شدم بدبخت

 ؟ هشد چی مگه میکنی اینجوری چرا گفت و کنارم اومد خدا بنده بیچاره

  میکوبیدم سرم به و ، بچم...  بچم میکردم تکرار فقط

  زد و در رفت کنه ارومم نمیتونه دید وقتی بیچاره

  برد فاجعه عمق به پی وضعم دیدن وبا اومد در جلوی افسون

 رفت فرو مطلق سیاهی تو که هم بعدش و کنم کاری نتونستم ولی دیدم رو ،سقوطش دیدم رو پاش زیر شدن خالی

 نه یبود مهم برام تو نه لحظه اون چرا دورغ افتاده اتفاقی چه افتاد یادم کم کم بیمارستانم دیدم اومدم هوش به وقتی

 که داره الاحتم وگرنه باشه دور به ناراحتی و هیجان از باید که بود گفته بهم دکتر بودم افسون فکر به فقط و فقط نیاز

  بزرگ ی فاجعه یه یعنی این و بزنه پس رو پیوندی قلب بدنش
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 وندهرس رو ما اون که فهمیدم سالن تو آقا احمد دیدن با... بیرون کشیدم دستم از رو سرم و شدم بلند تخت رو از سریع

 ... سالمه افسون که بگو آقا احمد... گفتم و رفتم سمتش به بیمارستان

 پس ور پیوندی قلب جسمش نهخوشبختا که گفت ،دکتر پسرم سالمه که معلومه گفت و شونم رو گذاشت رو دستش

 .... نزده

  پرسید تعجب با بعدش و

  کرد ریختتون بهم اینهمه کاظم رفتن چرا

 خودش با و دخترم المروت اون:  گفتم دار خش صدای با و افتاد جون به ت دادن دست از غم دوباره اسمش شنیدن از

 برده

 گفتم و زدم سینم ی قفسه به دستم با

  برده رو جونم ی پاره

 هم یازن به تونست نمی و بود گرفته افسردگی تو نبود از... کردن مرخص رو افسون و گذشت روز چند نیارم درد رو سرت

 هی کاظم مورد یه این تو و میزد رو اول حرف پول جا همه ولی کنم پیدات تا کردم دوندگی ،خیلی برسه حسابی و درست

 . شده مختومه و بسته پرونده یه شد من دوندگی سالدو ی نتیجه هم آخر در... بود تر جلو من از قدم

  داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 وزیر یه کاظم شاید اینکه امید به رو خونه ، میشد حس زندگیمون تو کمبودت همیشه و نرفتی یادمون از وقت هیچ_

 ... نکرد اینکارو هیچوقت خبر بی خدا از اون ولی نکردیم عوض گردونه برت و شه پشیمون

  داد ادامه و زد روم به غمگینی لبخند

 ینتتبب که داشت دوست ،چقدر نیست نیاز دیگه اومدی دیر یکم دخترم ولی...  برگشتی خودت پاهای با تو حاال ولی_

 نمیزنه موافق ساز کس هیچ با زمونه این کرد میشه چه خوب ولی
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 *رها*

 داقتص ی اسطوره واسم همیشه که کسایی از بودم دهشنی دروغ کسام ترین نزدیک از مدت این تموم داشتم بدی حس

 ... بودن راستی و

  شدم بلند جام از میکردم پاک چشمام از رو اشکام که همونطور

  شد بلند جاش از سریع هم افسون من شدن بلند با

  کرد بغلم و اومد سمتم به اضطراب با که رفتم در سمت به

 ... نکن ترکمون باز اومدی که حاال بمون یکنمم خواهش... بری که نمیدم اجازه دیگه نه_

  میکرد التماس موندنم به گریه با

 زیر کشیدم رو دستم و کردم ازش رو جداخودم دیده سال بعدبیست رو اش بچه که مادری واسه سوخت براش دلم

  اشنان اینهمه چرا میفهمیدم حاال که چشمایی... چشماش

 

 گفتم و دمفشر رو دستاش بخشی اطمینان لبخند با

  میدم قول نمیکنم ترکتون دیگه کردم پیداتون که حاال.... بیارم هتل از رو وسایلم میرم_

  کرد ام بدرقه دید داخلش رو نگرانی برق میشد هنوزهم که چشمایی با

**** 

 بردم گوشم سمت به رو گوشی و گرفتم رو شماره

  داد جواب سریع خورد بوق به که همین

  دخترم سالم_
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  گفتم نشکنه بغضش میکردم سعی که ای رگه دو صدای با و آوردم جوش دهنش از دخترم کلمه یدنشن از

 ... دروغ نیست بس ؟ آره... منم منظورت دخترت؟_

  گفت که شنیدم رو نگرانش صدای

  نیست خوب حالت عزیزم چیشده_

  قلبش به زدم نیس حرفام با و کردم گریه شکست حرفش با بغضم

 هیچ ماه هک نمیگفتین بهم همیشه شما.ش.ش مگه!  نمیشه برمال وقت هیچ دروغتون کردید فکر... نداشتم انتظار ازتون_

 ؟ ؟هان نمیمونه پنهون ابر پشت وقت

  نمیکنه صدق شما روی موضوع این میکردین فکر چرا پس

  داد رو جوابم لرزون صدای با

  شده پنهان راز کدوم... میزنی حرف دروغ کدوم راجب... کردم بزرگت خودم منی دختر فقط تو_

  بار اولین برای اونهم زدم داد سرش و بستم هم روی محکم رو چشمام

 ... نیستم شما دختررررر من ؟ بگین دروغ میخواین کی تا بسه_

  دادم ادامه گریه با

  دارم بابا... یه... افسونه اسمش دارم مامان یه من_

  دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 ...محمد..بابا... حمدهم اسمش_

 کوبیدم دیوار به رو گوشی و نموندم جوابش منتظر
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**** 

  بودم مامان و بابا حاج دلتنگ وجودم تموم با گذشت می ماجرا اون از روز سه

 و نشکونم رو غرورم که میشد باعث این و بودم دلخور ازشون هم هنوز ولی کردم برخورد مامان با بد خیلی روز اون

 ومدنا اینجا از هدفم اینکه موضوع و بود نشسته دلم به جدیدم خونواده مهر حسابی روز چند این تو... نزنم زنگ بهشون

 ... بودم گفته بهشون رو بود چی

 رو ینا مستقیم غیر جورایی یه و نبود راضی من رفتن از زیاد هم دلشون ته ولی بودن شده ناراحت نیما وضعیت واسه

 نمیشد عوض نظرم وجه هیچ به و بودم گرفته رو یممتصم من ولی... میگفتن بهم

**** 

 اساحس ، شد موهام شستن به راضی دقیقه چهل بعد بالخره میزدم غر آرایشگر به مدام و میسوخت حسابی موهام کف

  شدنه کنده حال در موهام تارهای از کدوم هر که میکردم

 خوب عدب مدت یه و افتاده سوزش به دکلره خاطر به سرم کف هک میگفت آخر در و میخندید بهم مدام و بود کنارم هم بیتا

  میشه

 گفت بخندل با و چرخوند اینه سمت به رو صندلیم بیتا و شد تموم بالخره میکرد قبل از بیشتر رو درد این هم سوار حرارت

 عزیزم کردی تغییر خیلی

 از یتاب پرداختم رو اش هزینه و کردم تشکر شگرآرای از و نشست لبام رو رضایت لبخند آینه تو جدیدم ی چهره دیدن از

  گرفت سمتم به و آورد در کوچیک قوطی یه کیفش داخل

 ... نمیزنی مو نیاز با دیگه عسلی لنز این با_

 کردن عادت لنز به بعدش دقیقه دو ولی شد خونی حسابی اولش چشمام گذاشتم چشمام تو رو لنز وقتی

  بود شده پارک خیابون اونور که رفتم بهراد ماشین تسم به و اومدیم بیرون آرایشگاه از
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  دزدید رو چشمش سریع ولی کرد نگام خیره لحظه چند برای شدیم ماشین سوار وقتی

 از هک بودم گذاشته راهی تو قدم چرا ؟ بود چی هدفم... بودم گرفته که بود ای عجوالنه تصمیم درگیر فکرم همش راه تو

 ... بودم اطالع بی اش آینده

 ؟ خاطرات از ؟ میکردم فرار کی از

***** 

  گرفت رو وجودم ترس شدیم تیمارستان وارد وقتی

 . ها بیمار بیداد و داد تا بگیر بلند های خنده صدای از بود وحشتناک اونجا چیز همه نظرم از

 . میداد بدی حس بهم هم ها پرستار طوسی های لباس حتی

  بود نیما کترد اتاق کنم فکر که رفتیم در یه سمت به

  شدیم داخل و زد رو در بهراد

 ستد باهاش لبخند با و شد بلند جاش از بهراد دیدن با ، بود سبزه پوست و جوگندمی موهای با سال میان مرد یه دکتر

  بشینیم که کرد تعارف بهشون و داد

  گفت و من سمت گرفت رو دستش بهراد پرسی احوال کمی از بعد

  بودم کرده بهتون رو تعریفش قبل که هستن دمج خانوم همون ایشون_

  بکنید صحبتی یه باهاش هم خودتون تا اینجا آوردمش

  گفت و زد روم به لبخندی دکتر

  مجد خانوم خوشبختم دیدنتون از خیلی_
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  میدونید رو اینجا حضورتون دلیل بیش و کم کنم فکر

  گفتم و دادم تکون تایید نشونه به و سرم

 هر از قبل لیو اومدم اینجا بیاره بدست رو روحیش بهبودی تا کنم کمک بیمارتون به اینکه واسه و میدونم دکتر آقای بله_

 ؟ نکنه ایجاد مشکلی خودم شخصی زندگی واسه کمک این که سواله برام این چیزی

  دادم ادامه و کردم کج رو گردنم کمی

 که؟ هستین منظورم ی متوجه اممممم_

  گفت و داد تکون تایید متعال به بار چند رو سرش

 ولی نه یا گفته بهت بهراد ،نمیدونم دخترم میگی چی که ام متوجه بله_

 بیرون یادب نیاز با خاطراتش و گذشته از نداره دوست خودش اما نیست بیمار اصال جورایی یه خاصه خیلی شرایطش نیما

 بود رلکنت قابل غیر خیلی رفتاراش اوایل.. واقعیت توی بکشی رو اون و بدی بهش رو انگیزه این جورایی یه باید تو ،

 قفر شرایطش که ماهه دو نزدیکه حاال ولی بود رفته خودکشی مرز تا بار چند حتی میشکوند رو رو دستش دم هرچی

 این من نظر از... میده نشون العملی عکس صدا به نه میزنه حرف کسی با نه شینه می گوشه یه منزوی و ساکت کرده

 ..... حاال ولی میداد بروز میکرد که کارایی با رو ناراحتیش جورایی یه قبال حداقل حاده خیلی رفتارش

  کنی اجرا براش رو نیاز نقش طوالنی هم شاید کوتاه مدت یه باید تو

 نیستی که چیزی به کنه اعتراف... حضورت یه کنه اعتراض و بیاد خودش به که زمانی تا

  گفتم فقط و نیاوردم خودم روی یه ولی بودم شدهن حرفاش متوجه درست اینکه با

 ؟ کنم چیکار باید االن من_

**** 
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  داشتم استرس کمی بودیم ایستاده اتاق در پشت

  کنیم مرور دیگه بار یه میخوای_

  گفتم کردم درشت رو چشمام

  ام متوجه کامال دیگه دکتر نه_

 داخل بریم پس گفت و زد روم به لبخند

  شد داخل اول خودش و کرد باز درو زدن در از بعد و

  شدم اتاق داخل دکتر پشت و گفتم اهلل بسم لب زیر

  میکرد نگاه بیرون به و بود نشسته تختش روی پنجره کنار نیما

 بود کرده فرق بودم دیده ازش که عکسی به نسبت چقدر

 ختهس خیلی عشق دادن دست از... دید رو بودن کرده رشد که سفیدی موهای میشد هاش شقیقه کنار و بود شده شکسته

  میکردم درک رو حالش این من و

 گفت نیما به رو نشاطی پر و بلند صدای با دکتر

 چطوره؟؟؟ حالت امروز نیما آقا سالم_

 نداد نشون هم العملی عکس ترین کوچک نیما ولی

 گفت دوباره دکتر

 ؟؟؟ ببینیش نمیخوای داری مهمون_

 کوچیک العمل عکس یه از دریغ دوباره
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  نیما ی شونه رو گذاشت رو دستش و رفت سمتش به دکتر

 ببینیش نمیخواد دلت بازم نیازه مهمونت بگم اگه حتی_

 وقتی رمب سمتشون به تا کرد اشاره بهم دکتر میبرد سر به اغما حالت تو که انگار نداد نشون العملی عکس هیچ بازهم

  گفت گوشم در آروم رفتم پیششون

  میرسونم بهت رو خودم سریع بیاد پیش مشکلی اگه دارمتون نظر تحت دوربین با نترس_

  باشه گفتم بهش آروم

 دست به رو سالمتیش ات بنده که اینه برای میکنم هرکاری خدایا... گفتم دلم توی بره بیرون اتاق از تا موندم منتظر و

 .... انجامشم به مجبور که گناهی از بگذر تو پس بیاره

  زدم صداش و رفتم سمتش به

 ....تو پیش ، پیشتم االن کن نگام شد تموم ها جدایی.. نیاز منم... من عشق... نیما_

  گذاشتم دستش روی باطنیم میل خالف بر رو دستم

  توجه کمی از دریغ دوباره ولی

  بود شده محوش اینطور که بلند دیوار یه جز به داشت چی پنجره اونور مگه

  چرخوندمش دمخو سمت به و گرفتم چونش از

 هن نفرت نه عالقه نه... بود نشده پنهان حسی هیچ چشماش حصار پشت چرا بست یخ وجودم سردش چشمای دیدن از

 غم حتی

  زدم صداش دوباره

 ... نداره حسی هیچ بهم چشمات دیگه چرا... بمونم همیشه واسه تا اومدم نیاز منم... عشقم_
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 این وت من از تر بیچاره و بدبخت اینکه حس از هم ،شاید عذاب حس از ایدش بود شده نمناک بخوام اینکه بدون چشمام

  داره وجود رحم بی دنیای

  دادم ادامه

 ؟ نمیخوای رو من دیگه_

  بود زندگیم ی همه روزا اون که ای غریبه به بود گفته هم نفر یه به قبال رو کلمه این

  ترکید بغضم احسان یادآوری از

  و کردم نیما به رو

  تمگف

  ببخش منو.... نیما ببخش رو من_

  شد تر شدید گریم و کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه

  ایستادم حرکت از مچم دور دستش شدن حلقه با ولی برم کنارش از خواستم

  داد نشون واکنش بالخره

 داد نشون واکنش بالخره من خدای وای

  نیومد بیرون حنجرش از ییصدا هیچ ولی کرد بسته و باز چیزی گفتن برای رو دهنش

 نشست اشک به و شد آب چشماش یخ کم کم

  کرد زندونی بازوهاش حصار تو رو من سریع حرکت یه تو و

  شدنم شکسته درحال که میکردم حس ان هر که میداد فشار خودش به رو من محکم انقدر
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  گفتم دل ته از و بستم رو چشمام

  ببخش خدایا_

 ی...د..م...اووو بالخره...زم.نیا.نی_

  بودم گرفته بازی به رو احساسش من بود گرفته رو وجودم تموم ـناه گـ حس

  قبل از شدید گرفت گریم دوباره موضوع این یادآوری از

 کشید چشمام زیر دقت با رو دستش کرد جدا خودش از رو من

  نکن گریه دلم عزیز نکن گریه_

 

  دید رو رضایت میشد راحت خیلی اشچشم تو اومد داخل دکتر و شد باز در موقع همون

  بیرون برم خواست ازم

  نکنم رهاش میخواست ازم و میزد پر پر واسم کوچیک بچه یه مثل نیما

  میام هم باز فردا_ گفتم آروم و کردم نگاه بهش غمگین

  بیرون اومدم اتاق از بعدش و

 نیااااااز نروووو نیاز میزد داد بلند که میشنیدم رو صداش

  بریم اونجا از تر سریع هرچه خواستم ازشون بودن سالن تو بیتا و بهراد

 خواستم ازش و دادم بهراد به رو خونمون آدرس میگرفتم وجدان عذاب بیشتر من و میشد اکو سرم تو صداش هم هنوز

  کنه پیاده اونجا رو من
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  دیدنشون واسه داشتنشون واسه میزد پر دلم ولی بودم دلخور ازشون که درسته

 . بود شده تنگ دلم هم مامان گاه بی و گاه های زدن غر واسه تیح

  داشت نگه در جلوی بهراد

  کردم باز درو و کردم خدافظی ازشون

  بود شده روح بی و پژمرده حسابی حیاطمون

 . نداده آب بهشون کسی وقته چند که بود معلوم

  شدم خونه داخل و گذشتم حیاط از آروم

  زمین افتاد دستم از کیف بود روم به رو که چیزی دیدن از

 ... بود شده وصل بهش که اکسیژنی ماسک اون با جونش بی جسم و بود سالن وسط که بابا حاج تخت

  باهاشون بودم کرده چیکار من خدایا وای

  بود برده خوابش تخت کنار هم مامان

  کردم بغل رو مامان و رفتم سمتشون به آروم

  شد بیدار و خورد تکونی

  بود شده الغر روز چند این تو چقدر کردم نگاه بهش گریه اب

 ... مادر عزیز اومدی بالخره رها_

  گفتم و کردم گریه

  مامان نگو هیچی هیس_
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  کردم بارونش ــوسه بـ گریه با و کردم بغلش دوباره

 میبخشین؟ رو من بودم دلتنگتون_

  ریخت می اشک من پای به پا هم مامان

  میکشید صورتم روی نوازش تصور به رو دستش و

  عزیزم آخه آورده سرمون بالیی چه دورییت ببین نکن ترکمون وقت هیچ ولی... عزیزم رو ما ببخش تو_

  افتاده وضع این به چرا بابا حاج گفتم و دادم نشون رو بابا حاج دستم با

  گفت و کرد بابا حاج به غمگینی نگاه

  گفتم بهش رو چیز همه زدی زنگ که روز همون_

  میدادمش دست از همیشه برای وگرنه نکرد سکته که کرد رحم بهم خدا فقط بیمارستان بردمش و شد خراب حالش

  برده خوابش تازه هم االن

 برگردی که دره به چشمش رفتی که وقتی همون از

 

 گذشته زمان

  بعد ماه شش

  شدم ام چهره آرایش مشغول و یدمچ احسان دراور میز رو و برداشتم رو آرایشیم لوازم کیفم داخل از

 . میشد برگزار اونا ی خونه تو احسان پیشنهاد به و بود تولدم روز امروز
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 از ولی کنه سوپرایزم میخواد حسابی رو امروز میگفت که ،خودش چیه گرفته برام که ای هدیه بفهمم تا نبود دلم تو دل

  خماری تو دبو گذاشته رو من حسابی این نمیداد بروز چیزی اش هدیه

 کشیدم مشکی مداد هم رو چشمم ،داخل کردم تر حجم پر ریمل با رو هام مژه و کشیدم کلفتی چشم خط چشمام روی

 . بشه قبل از بیشتر چشمام ی جلوه بود شد باعث که

  و رفتم تخت سمت به. کردم تکمیل رو آرایشم زرشکیم رژ زدن با

 بدون که شدم عصبی دستش از روز اون چقدر آوردم در اش جعبه از ور بود گرفته واسم احسان با که رو سبزی لباس

 خریده لباس برام بپرسه رو نظرم و ببره رو من اینکه

 ینکها خاطر به حتی نیاوردم روم به اما نشست دلم به اول نگاه همون تو دیدم رو لباس و کردم باز رو جعبه که همین ولی

 بپوشم رو لباس برم تا انداخت ابرو و چشم واسم مامان روز اون چقدر ، ببینه تا نکردم تنم رو لباس کنم اش تنبیه اینکه

 . نکردم توجه اصال من ولی ببینه احسان و

 .زد غر و کرد دعوام کلی و اومد در خجالتم از حسابی رفت احسان اینکه بعد ولی

 

  میکرد سخت واسم رو پوشیدنش این و بود جذب خیلی کردم تنم سختی به رو لباس

 لباسام ی قیهب مثل لباس طرح.بود نظیر بی تنم تو لباس زدم زل خودم به آینه تو رضایت با کشیدم رو کنارش زیپ وقتی

 بود پوشیده

 وزید سنگ و گیپور هم هاش مچ دور همینطور بود شده کار ریز و ظریف های دوزی سنگ روش که بود گیپور اش تنه باال

  میشد آزاد یکم بعدش و بود تنگ زانو باالی تا باسن از و بود ماهی لباس ،مدل بود

  کشیدم شونه موهام به و رفتم دراور جلوی

 شد داخل هوا بی و کرد باز درو احسان حین همون تو
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  بیان در حرکت به موج مثل موهام شد باعث که چرخیدم سمتش به

 

  گفت و دوخت چشمام به رو تبدارش نگاه

 من عشقِ شدی یرنظ بی آرایش این با لباس این تو_

  کرد بغلم و کاشت پیشونیم روی ای ــوسه بـ و شد تر نزدیک

  گفت ای مستانه صدای با گوشم زیر

  رها اومده سر صبرم دیگه_

  پرسیدم تعجب با و بردم عقب کمی و سرم

  چرا_

  گفت و کرد آرومی ی خنده و دوخت چشمام به رو خمارش چشمای

 عزیزم هیچی_

 داد ادامه بعد و

  پایین بریم دیگه بهتره اومده هم کیکت میکشن رو انتظارت پایین همونام _

  بریم گفتم لبخند با و کردم حوالش چشمکی

 ارچیک داری_ گفت کشید عمیق نفس یه اینکه بعد و داد قورت رو دهنش آب و ایستاد جاش سر یهو چرا نمیدونم ولی

 رها من با میکنی

  فتمگ و کردم درشت تعجب فرط از رو چشمام
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 !!! نکردم کاری منکه_

  گفت و داد تکون راست و چپ به خنده با رو سرش

 باشه؟ عزیزم باش خودت مراقب خیلی امشب_

  گفتم و کردم ریز رو چشمام

  اونوقت چی واسه_

  گفت آروم و گوشم نزدیک آورد رو سرش و گرفت شیطنت رنگ اش چهره

  کنم چپت ی لقمه یه داره احتمال ان هر چون_

  انداختم پایین و سرم شرم از

 میکشیدم خجالت ازش هم باز چرا چندماه این گذشت با چرا نمیدونم

  شدی خجالتی که باز_

  کردم اکتفا کوتاهی لبخند زدن به تنها و نگفتم هیچی جوابش در

  گفت و گرفت سمتم به رو روش با

 منتظرمونن مهمونا ؟ عزیزم کنی حلقه دورش رو دستات نمیخوای_

  کردم حلقه بازوش حصار تو رو دستم

 اکثر گاهن میکنه طی پایین تا رو ها پله اون اش شاهزاده با که ملکه یه حس داشتم خوبی خیلی حس. رفتیم پایین به و

 ...... نمیدونم هم ها برخی و بود لبشون رو لبخند ها برخی بود شده خیره رومون مهمونا

  گفتیم اومد خوش مهمونا به
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  بود رامب خوبی خیلی شب

  بودن حیاط داخل پایین مردا و بود نکرده مختلط رو تولد من خاطر به احسان

  گرفت سمتم به رو کادوش ی جعبه احسان همه از اول بریدم رو کیک اینکه بعد

  بود سرخ یاقوت روش که سفید ست نیم یه

  گفتم و زدم زل چشماش به دان قدر

  قشنگه خیلی عزیزم مرسی_

  گفت و گرفت بغلش تو رو من و برد بین از هم رو مون صلهفا قدم دو همون

  من عشق مبارک تولدت_

  میومد شرمم عمه و مامان از بیشتر که مخصوصا شدم سرخ کرد بغل آدم اونهمه بین رو من اینکه از

**** 

 پرسیدم ازش دوباره کالفه

 میبری؟ کجا داری رو من بگی نمیخوای احسان _

  کشید رو دماغم و برگشت سمتم به میکرد گیرانند داشت که طور همون

 میپرسی ازم رو سوال این داری که چندمه بار این میدونی کوچولو خانوم_

  گفتم و کردم غنچه رو لبام

 نمیگی هم هیچی و بیرون شکوندی رو من تولدم وسط ،از عزیزم کن راهنماییم یکم خوب_

  گفت و خندید
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  خانومم اینه از غیر میشد تموم داشت هم مهمونی ه،دیگ عزیزم باشیم تنها میخواست دلم_

  گفتم و گرفتم دهنم تو رو باالییم لب

  میرم کجا داریم میگفتی اقل حد کاش ای_

  مونده کم عزیزم رسیم می االن_

******* 

 .نکنیا باز رو چشمات-

 :گفت بود زده موج صداش تو که هیجانی با کشید؛ بینیش روی رو بود دستم پیچ زنجیر که یخش دستای

 .دادی قول! رها نکنیا باز-

 :اومد کش بیشتر لبخندم

 چیه؟ برای بازیا جیمز این احسان، شدم خسته اما. نباش نگران. کنم نمی باز بابا ای-

 :گفت و داد جدیت صداش به یکم

 .بگیر آروم لحظه یه عه-

 :کرد پر رو آسانسر فضای کل م قهقهه و کردم باز و چشام حرفش با

 .نکن باز رو چشمات نگفتم مگه. نکن باز نکن، ازب عه-

 :کردم قنچه و لبم و کردم بهش و پشتم و فشردم هم روی و چشام

 کشیدی؟ داد من سر قهرم، باهات اصال-

 :کرد زمزمه شد، روحم آرامش صداش طنین
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 .بکشم داد زندگیم عشق تنها تو، سر بکنم غلط من نفسم، آخه-

 قمونعش منکر تونستم نمی. شد تر رنگ پر زنه، می حرف داره وار التماس مظلومانه رچطو که قیافش تصور از لبخندم

 ...هم من و. بود عاشقم واقعا احسان. بشم

 .نداشتم عادت هنوز. زد خشکم ای لحظه نشوند گونم روی که ای ــوسه بـ با

 .شدیم خارج آسانسور و جو اون از کمکش با و دیدم محیا رو موقعیت آسانسور ایستادن با

 .میشناختمش یعنی. داره هیجانی که میزد فریاد دار، صدا و بود تند تند که هاش نفس

 .در شدن باز بعد و در روی کلید صدای

 .گذاشت چشام روی رو دستانش

 .احسان دادم قول. نباش نگران. کنم نمی باز عه-

 :زد لب بریده بریده

 !نکن باز نگفتم تا-

 .کرد نوازش رو روحم آرومش ریتم. شد پخش فضا در نوپیا صدای بعد و. هاش قدم صدای

 !ایستاد مقابلم

 .نشوند ای ــوسه بـ کدوم هر روی و کرد نزدیک لباش به رو دستم دو

 .کن باز حاال-

 .بود آرومش ی قیافه تصویر، اولین و فشردم بار چند رو چشمانم

 .کرد می مشخص رو گونش رو چال بیشتر که لبخندی با



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 246 

 . مخندید خندید،

 .باشی کرده روشن رو فانوسی تاریکی عمق توی انگار. بود شفاف چشماش

 :زدم لب و دادم قورت رو دهنم آب

 .بهت بگم چی-

 :گفت انداخت باال ابرو

 .بگیرم جون تا بخند بخند، فقط هیچی،

 .رفت کنار مقابلم از بعد و

 .چرخید می چشمم مردمک.  برگشت ای لحظه اما شد، کشیده باهاش نگاهم

 .بود شده خارج ریتم از قلبم و میفشردن رو قبلم زیاد هیجان از انگار. انداخت گل هام گونه

 . احسان نمیشه باورم...نمیشه باورم...با-

 خونه سمت شد کشیده نگاهم

 .بود شده دیزاین زیبایی به که ای خونه

 .بودن کرده پر رو خونه فضای ها شمع نور

 .بود رنگ سفید کوچیک های شمع دورش تا دور که خشکی های گلبرگ یانم. گذاشتم قدم پاورچین پاورچین

 .احسان سمت برگشت دوباره نگاهم

 .عشق همه این از محبت، همه این از. بود پر چشمام

 .بگیرم رو جلوشون که نشد. نشد اما. نشه سرازیر اشکم تا گرفتم، دندون به رو لبم
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 .خوردن می سر صورتم روی شتاب با

 :برگشت متمس به احسان

 نفسم؟ چرا گریه؟ چرا نازنینم،-

 .کنم تشکر هقم هق میان و. بندازم آغوشش تو و خودم تونستم فقط

 ؟ کنم عاشقی وت مثل میتونم یعنی. نه یا کنم جبران برات تونم می یعنی نمیدونم. نمیشه باورم. ممنونم احسان، ممنونم-

 .شدیم داج هم از و خندیدم هامون گریه بعد،میون لحظه چند

 :گفت خاصی شیطنت با

 .نشوند ای ــوسه بـ گونم از بعد و. کنی می جبران نباش، نگران-

 :گفت و کرد باز رو دستش

 داری؟ دوستش. خونت اینم خب-

 :گرفت اوج خندم افتاد بود چسبیده سقف به لوستر کنار که قرمزی های بادکنک به نگاهم

 .هستن خوشکلم چه وای خبره؟ چه احسان، شدی بچه-

 :گفت و کشید و لپم

 .دیگه بیا وایسادی، جا اون چرا.دیوونه تو خل. شدم خل کوچولو یه فقط. نشدم بچه-

 .کردم می نگاه خونه به داشتم و بودم ایستاده سالن وسط. شدم خودم متوجه تازه

 بیام؟ کجا-

 :گفت و خاروند رو شقیقش
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 .نکنی قبول ترسم می-

 .گرفت ضرب فرش سنگ روی پاش اب و انداخت پایین رو سرش بعد و

 :کردم بلند و سرش و گذاشتم چونش زیر رو دستم

 چی؟-

 :اومد باال ابروهاش

 .نفره دو رقـــص-

 .اتاق سمت به رفتم و دادم بیرون ارامش با و نفسم

 :کردم بلند رو وصدام رسیدم اتاق به

 .برسونت آرزوت به دارم تصمیم چون بذار، خوب آهنگ یه پس-

 . بستمش و دادم هل درو کنه، باز درو خواست تا و مداو در پشت

 . دیگه برو عه،-

 :رسید گوش به در پشت از محوش صدای

 .برقصیم حاظری میگی؟ جدی. دارم کارت کن باز-

 :گرفت اوج بیشتر خندم و افتاد خودم به آینه تو نگاهم

 .میام برو، گفتم-

 .بود بسته نقش روش ها برگ لگ با که قلبی شدم؛ سفید ی نفره دو تخت متوجه تازه

 :کردم زمزمه دادم تکون و سرم
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 ...احسان تو دست از-

 .کشیدم روش دستی و نشستم دشک روی

 .زیبا و نرم

 .رفتم بیرون اتاق از و درآوردم رو مانتوم و کشیدم صورتم به دستی سریع

 .بود چیده میزی عجب

 ... و قهوه فنجونای

 .احسان نشد نزدیک بعد و تانگو، موزیک صدای

 .گرفت رو دستم و زد لبخندی

 بانو؟ میدی افتخار-

 .ندید رو سرخم های لپ و داشتم آرایش شد خوب گفتم، خودم پیش لحظه اون من و گرفت، رنگ هام گونه

 .رقصیدن به آروم. کردیم شروع آهنگ ریتم با

 می رخ به رو هاش نفس طنین و یشدم خم روم. میودم سمتم به که بود احسان بعدی قدم و ذاشتم، می جلو من قدم یک

 .کشید

 :زد می لب فقط اون و چرخیدم می دستاش میان

 .نفسم دارم دوستت. بهارم دارم دوستت-

 هک کشید، فریاد صدا بی دلش و. نشست شونم رو گرمش های شونه برگردم خواستک تا و هم از شدیم رها ای لحظه و

 . وپشتتم کوه
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 .نشوند مگردن روی رو قلب طرح با زنجیری

 :زد لب بزنم حرفی و برگردونم و سرم تعجب با خواستم تا

 .عشقم باش آروم..هیس-

 :گفت کرد می بو صدا با و بود کرده فرو موهام داخل رو سرش که طور همون

 تابم بی روح و جسم به بدی هدیه امشب رو وجودت گرمای میشه من؟ ماه بشی امشب میشه-

 . شد قرص دلم کرد گردنم از که ای ــوسه بـ با اما یدپر رنگم. دادم قورت رو دهنم آب

 وجودش وت شدن حل واسه کردم اعالم رو رضایتم زبونی بی زبون با گردنش دور دستم کردن حلقه با سمتش به برگشتم

  شدم گم آغوشش توی

  بشی بیدار نمیخوای خانومم_

  کردم باز آروم رو چشمام احسان توسط موهام نوازش با

  داشت فاصله صورتم با میلیمتر چند فقط و بود شده خم مصورت روی

  کردم نگاه صورتش به بودن شده خمار خواب فرط از که چشمایی با

  گرفتم دندون به رو لبم خجالت از افتاد بینمون که اتفاقی و دیشب آوری یاد با ولی

  میزنه سرخی به خجالت از صورتم بودم مطمئن

  دادم سالم بهش شرم از پر و آروم صدایی با و کشیدم روم سریع رو بود رفته کنار مبدن روی از کمی که رو مالفه

  سالم_

  گفت و گذاشت صورتم روی رو دستش و زد روم به لبخندی



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 251 

  منتظرتم بیا بشور رو صورتت و دست امادست ،صبحونه من عشق ماهت روی به سالم _

  شد بلند کنارم از زد پیشونیم روی که ای ــوسه بـ با و

  پیچیدم دورم رو مالفه و شدم بلند تخت روی از رفت بیرون اتاق از که همین

  کنه بهتر کمی میتونست و حالم گرم آب با حموم یه شک بی...  شکمم زیر طور همین ، میکرد درد خیلی کمرم

 کردم شکر و خدا بابت این از و بود مجهز رفتم بود اتاق تو که حموم سمت به

**** 

 میگفت که اومد احسان صدای بندش پشت و خورد حموم در هب تقه چند

  بپوشش اومدی بیرون وقتی گذاشتم تخت رو لباس دست یه عزیزم_

  اومدم بیرون حموم از دقیقه چند بعد و کردم تشکر ازش

  بود گذشته تخت رو گلبهی لباس دست یه با پوش تن یه

  خریده برام بودم حموم تو که زمانی که فهمیدم بود لباس رو هنوز که مارک دیدن با

 رو در ور باهاش میکردم شرم بود افتاده بینمون دیشب که اتفاقی با راستش نشستم تخت روی و کردم تنم رو لباس

 شم

  گفت و کرد ساختگی اخم دیدنم با تو اومد و کرد باز درو احسان لحظه همون

  ممنتظرت من که نمیگی پس خانومی نشستی اینجا که تو اِاِاِ_

  میومدم داشتم_ گفتم و پایین انداختم رو سرم

  شدم خارج اتاق از همراهش و شدم بلند جام از و
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  اومد لبم به لبخند میز دیدن با

  بود مهیا میز رو همه

 .....و محلی نون اَرده، ، عسل ، پر آپ عسلی مرغ تخم کره،

  گفتم و کردم بهش رو لبخند با

 آقااااا کردی نمی رو_

 گفت و کشید موهاش تو رو دستش

  عزیزم نداشت رو قابلت_

 کشید بیرون برای رو صندلی زد رو حرف این اینکه از بعد

 گفت و گرفت دستم از رو نون احسان ولی کنم لقمه تا برداشتم نون تیکه یه و نشستم صندلی روی

  بگیره لقمه برام خودش میخواد

 .گرفت رو وجودم کل نیششیری و لذت حس گذاشت دهنم تو که رو لقمه اولین ،

 دیگه لقمه تا چند کرد مجبورم نداد اجازه بهم احسان ولی کشیدم عقب و شدم سیر خوردم که دیگه لقمه تا چند

 ...بخورم

  کردم اعتراض

 میترکم دارم دیگه احسان بسه_

  گفت میگرفت دیگه ی لقمه یه داشت که درحالی

 ضعیفه حسابی االن بشه تقویت باید بدنت خانوما خانوم نباشه حرف_
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 .نگفتم هیچی رو پایین انداختم رو سرم زده خجالت

 باال آورد رو سرم چونم زیر گذاشت رو دستش

  رفتم اتاق سمت به شدم بلند میز سر از سریع میومد اتاق از که گوشیم زنگ صدای با

  پرید رخم از رنگ دمیش خاموش و روشن هی که بابا حاج اسم دیدن با آوردم در کیفم توی از که رو گوشی

 کرد تر دگرگون رو حالم بود افتاده زمین روی من از تر جلو متر چند که ی*ن*و*خ مالفه دیدن

 حالم این و میخورد زنگ هنوزم گوشیم رسوندم احسان پیش سختی به رو خودم و بود گرفته لرز استرس شدت از پاهام

  میکرد بدتر رو

  گفت و برگشت سمتم به کنم صداش اینکه از قبل

 .....عز کیه_

  اومد سمتم به و شد بلند میز سر از سریع پریدام رنگ دیدن با ولی

  گفت پاچه دست حالتی با و

  شده گچ مثل رنگت چرا عزیزم شده چی_

  گفتم و گرفتم سمتش به رو لرزونم دستای

  بگم بهش چی بابامه حاج احسان_

  داد جواب و گرفت دستم از رو گوشی

 ... الو_

 سکوت عنوان به لبش روی گذاشت رو دستش که بگم چیزی ستمخوا
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  رسیدیم جان دایی بله_

 میده توضیح بهم که فهموند بهم ترکونی لب با که زدم زل بهش تعجب با

 

 

  برده خوابش کرده اش خسته کمی راه بله_

 

.... 

 

 بگیره تماس باهاتون میگم شد بیدار_

... 

 

 خدافظ برسونید سالم زندایی به_

  پرسیدم و کشیدم آسودگی از نفسی شد قطع تماس تیوق

  اینجاییم ما که میدونن اونا مگه_

  برد باال به نه حالت به رو ابروهاش

  شد صبحونه خوردن مشغول و رفت میز سمت به و

  پرسیدم دوباره کالفه

  بابا حاج به میگفتی چی داشتی پس_
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  گفت و برگشت سمتم به خونسردی با

 شمالیم االن ما مثال_

  کردم درشت حیرت فرت از رو چشمام

  گفتی دروغ بهشووون تو چییییی_

  گفت و باال داد رو ابروش تای یه و گرفت شیطنت رنگ صورتش

  بگم رو راستش میخواستی_

 شد سرخ باره یک به زد که حرفی از صورتم

 مالحظه هم ذره یه حتی که بودم عصبانی دستش از لحظه اون چقدر خنده زیر رد احسان که پایین انداختم رو سرم

 نداشت

**** 

 کردم باز رو چشمام ماشین کردن ترمز با

  میشد دیده ترسناک حسابی کنارش سرو درختای با ویال میبارید شدت به بارون و بود شده تاریک حسابی هوا

  گفتم و کردم احسان به رو

 ترسناکه اینجا تاریکی تو چقدر_

  انداخت باال هارو ونهش و زد حرفم به لبخندی احسان

  بگم چی_

 . شدیم خیس حسابی برسیم ویال به اینکه از قبل ولی شدیم پیاده ماشین از
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  بود حال بی بدنم و میومد خوابم شدت به هم باز ولی بودم خوابیده تقریبا رو راه نصف اینکه با

  بندازه رقب حسابی رو اینجا تا سپرده یکی به بیایم اینکه قبل بود معلوم بود تمیز حسابی ویال کردیم روشن چراغانی

  خوابیدیم کنیم تعویض رو خیسمون های لباس حتی اینکه بدون و رفتیم اتاق سمت به

  شدم بیدار خواب از احسان دلنواز و آروم صدای با صبح

  بود چیده واسم مرتب و خوب ی صبحونه میز یه و گذاشته تموم سنگ حسابی دیروز مثل

 فتمر دریا سمت به دو با و منتظرشم دریا لب گفتم بدم بهش رو اعتراض ی اجازه اینکه قبل و خوردم هلقم دو عجله با

  بستم لذت با رو چشمام و رفتم آب داخل و دادم باال کمی رو شلوارم های پاچه و شدم خم

  دمبو ممنون یهویی سفر این واسه احسان از چقدر و بودم نیومده شمال که میشد سالی یه تقریبا

  شدم حضورش متوجه دورم احسان بازوهای شدن حصار با فقط موندم حالت اون تو چقدر نمیدونم

  گفتم و چرخیدم سمتش به خوشحالی با

  ازت ممنونم خیلی احسان وای_

  کشید بو عمیق و برد موهام الی البه رو سرش

  گفتم خنده با و عقب کشیدم رو سرم و شد مور مور بدنم حرکتش این از

  اینجوری نکن عع_

  گفت و چشمام به دوخت رو خمارش چشمای

  دارم دوست خیلی_

  گفتم و بستم رو چشمام
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  پاکم عشق دارم دوست خیلی منم_

  ندیدم من که آوردی کی رو این گفتم تعجب با بود پاش کنار که گیتارش دیدن با

 نشیم خیس تا بود تر اونور کمی و گرفت رو دستم و زد ام چهره به لبخندی

  گفت و زد زمین رو دستش با و نشست زمین روی

  اینجا بشین گلم بیا_

  گفتم شیطنت با و کردم اشاره گیتار به ابروم تای یه با نشستم روش در رو رفتم

 ؟ بزنی ساز واسم میخوای نکنه_

  گفت و گذاشتم هم روی لبخند با رو چشماش

  عزیزم آره_

 گفتم و کردم قفل ور پاهام دستام با و کشیدم عمیقی نفس

 منتظرم پس _

 نواختنش به کرد شروع پاهاش رو گذاشت و گیتار

 کرد خوندن به شروع و چشمام به زد زل

 

 ..... درگـــیره تو به باشم که جا هر همش فکرم که خوووبی انقدر

 انقدررر.....همیگییییر آرامش ازت قلبم کسی بی این تو....خیره چشااااات تو میشم که وقتی دستامه توی دنیا

 از تربیش رو تو..من عشششق ندارم، حسی زندگی این به تو میدونی،بی...کنارم جا هر رو تو میکنم حس که...خووووبی

 دارم دوووس میکنی فکر که اونی
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 * زدم زل زاللش و پاک چشمای به*

 

 کنارم یهست تو که وقتی....یاااادن این توووی هستی تو من دلیل تنها عشقم میکنی آرووومم چشمم توی میزنی که زل...

 من لیلهد تنها عشقم میکنی چشمم،آرومم توی میزنی که زل.... تنهااا نباااشم تا باش من پیش.....ندارم غمی هیچ انگاار

 ...........تنهااا نبااااشم تا باش من پییش...ندارم غمی هیچ انگار کنارم هستی تو که دنیااااا،وقنی این ،توی هستی تو

 لبمق ببین ، خوابه تو چشمای توی دریااا ، تووووو دیدن لحظه یک واسه میمیره دلم که احساسهه، از پر چشمات درانق

 ینا ،توی هستی تو من دلیله تنها عشقم میکنی چشمم،آرومم توی میزنی که زل... توووو رسیدنه ی ،واسه میتابه

 ویت میزنی که زل........... تنهااا نبااااشم تا باش من پییش...ندارم غمی هیچ انگار کنارم هستی تو که دنیااااا،وقتی

 غمی هیچ انگار کنارم هستی تو که دنیااااا،وقنی این ،توی هستی تو من دلیله تنها عشقم میکنی چشمم،آرومم

 ...........تنهااا نبااااشم تا باش من پییش...ندارم

 

  کرد باز برام رو دستاش گذاشت کنار و گیتار وقتی

  گفتم و انداختم گرمش آغوش تو رو دمخو

 ، نظیری بی تو احسان وای_

 **حال زمان**

  میشد ترخیص روانی بیمارستان از نیما امروز

 . بود بهبودی به رو حسابی من وجود بخاطر هفته این تو روحی لحاظ از نیما یوسفی دکتر نظر از

  پرسیدم دکتر از نگران دوباره
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 بگم چطور یعنی... نیما که مطمعنید شما دکتر آقای_

  گفت و داد تکون تایید عالمت به رو سرش

  نیستی نیاز تو که میپذیره رو واقعیت این خودش بشه کامل بهبودیش وقتی دخترم بله_

  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 امیدوارم_

  برد ماتم لحظه یه اومد بیرون و شد باز اتاقش در وقتی

 ... ای رمهس شلوار با کاغذی لی پیرهن یه بود شده تر برازنده تیمارستان طوسی ایه لباس به نسبت لباس این تو چقدر

  گرفت بغلش تو رو من اومد سمتم به لبخند با

  دلم عزیز سالم_

  ناراضیم نزدیکی این از که میفهموندم بهش جوری یه فرصت اولین تو باید هم تو رفت اخمام کارش این از

 کردن بارونش ــوسه بـ و اومدن سمتش به مادرش و پدر کنم حفظ رو خودم آرامش کردم سعی

**** 

 *بعد هفته یک*

  گفت و داد تکون چشمم جلوی رو را بلیط

  رنجر داری دوست تو که همونی_

 چه دمنمیکر هم امتحانشون حتی داشتم وحشت هیجان پر بازی های وسیله از همیشه پرید رخم از رنگ ها بلیط دیدن با

 باشم داشته دوستشون اینکه به برسه
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  گفتم و دادم قورت ناخوداگاه رو دهنم آب

 نیما بگیری بلیط قایقها این واسه نبود بهتر_

  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

  ندارن هیجان اصال که اینا عزیزم میگی چی_

 گفتم و دادم گره هم تو رو ابروهام

  هستن که رمانتیک ولی_

  گفت و خندید

  نمیاد خوشت چیزا این از تو میدونم که من نیاز کن بس_

  برد رنجر طرف تا کشون کشون رو من و گرفت کیفم از هم بعدش

 . بشم سوارش اینکه به برسه چه میشد بد حالم میوفتاد بهش چشمم حتی

 ****الهه شو بیخیال*****

  بود آشنا برام نهایت بی که صدایی شنیدن از

 

 شا خنده من دیدن با اما میخندیدن داشتن که رنگ سبز آشنای قوی دو تو شد قفل چشمام و چرخیدم عقب سمت به

  شد قطع

  کردم دقت بهش بیشتر

 تس و مرتب قبل مثل دیگه هم تنش های لباس و بود ژولیده کمی موهاش بود افتاده قود چشماش زیر و بود شده الغر

  بهم بود زده رب و بود کنارش هم الهه نبودن
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 موندی کجا عزیزم_

  برگشتم سمتش به نیما صدای یدنشن با

  بود گردش در احسان و نیما بین چشمام و بودم کرده هول کنی

  کردم نگاه احسان به سریع و باختم رو رنگم دستم تو نیما دست شدن قفل با

  میکرد نگاه شدمون قفل دستای به تعجب با

  بینهب باهم رو نیما و من احسان خواست نمی اصال وجودم اعماق تو حسی یه

  من چشمای تو شد قفل بعد و کرد مکث نیما صورت روی و اومد باال دستامون قفل از آروم آروم چشماش

  بود چشماش تو که نفرتی همینطور دیدم رو لبش کنار پوزخند

 شدن رد کنارمون از مغرور و گرفت رو الهه دست

 

  گفت و کرد اخم نیما

 میشناختی رو پسره این ببینم_

 نریزه اشکام تا کشیدم عمیق نفس یه

 باشه نپرس نشنوی دروغ نمیخوای اگه_

  گفتم و کردم ساختگی ی خنده بعد

 میشه پر رنجر بازم االن باش زود

 میبردمش رنجر سمت به کشون کشون و بودم گرفته رو دستش من سری این
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 احسان یاد از شم غافل دوباره میشد باعث حداقل نبود بد برام هیجان کمی امروز شاید

 دخترای با رو اون من که روزایی اون مگه ، دید نیما با رو من که شد خوب اصال گفتم کنم آروم رو دلم اینکه برای

 ...اس کشنده حد چه تا حسادت که کنه درک بزار ؟ میومد ابروش به خم میدیدم رنگارنگ

  کرد روشن رو دستگاه مسئولش بعد دقیقه چند شدیم رنجر سوار

 

  شدیم ملخ کله همه و گرفت اوج خیلی یهو کرد که برگشت و رفت حرکت چند

 یغج انقدر دیگه پایین شم پرت و بیرون بیام میخوام ها میله اون وسط از ان هر میکردم احساس و میزدم جیغ ترس از

 افتادن کار از صوتیم تارهای میکردم حس که بودم زده

 و شد آروم دستگاه حرکت وقتی

 

  کشیدم راحتی نفس ایستاد بعداش

  میداد رو جوابم سخت و بود شده سنگین سر یکم نیما

 بود فایده بی خندوندنش واسه هم من تالش و بود فکر تو همش

  شدیم خونه داخل باهم و کرد پارک پارکینگ تو رو ماشین نزد حرفی هیچ هم خونه به برگشت موقع

  اتاقم رفتم و کردم خواهی عذر اش خونواده از منهم خوابید اتاقش تو رفت و کرد بهونه رو خستگی

 لمد بنرد که نبرد خوابم اما شدم پهلو اون به پهلو این از ساعت یه نزدیک کشیدم دراز تخت روی و کردم قفل آروم درو

  بودم کرده حرام رو بهش کردن فکر حتی که کسی واسه میکرد تابی بی

  گشتم می فقط ولی بودم چی دنبال یدونمنم دقیقا کردم رو زیرو رو چیز همه و شدم بلند جام از کالفه
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 کشو از ادمد یه کنه ارومم میتونست نقاشی فقط ها موقعیت جور این تو درسته اومد لبم به لبخند آچار ی برگه دیدن با

 ... کشیدن به کردم شروع همونجا و برداشت

 و دممیکر مجالس همین واسه ومدا نمی در آب از درست نقاشیام همین برای کنم کنترل درست تونستم نمی رو افکار

  میز کنار آشغال سطل تو نینداختم

  کردم متمرکز موضوع یه روی کردم سعی رو ذهنم بکشم میخواستم که بود نقاشی چهارمین این

 کردم کشیدن به شروع بسته نقش لبم کنار آگاه ناخود که لبخندی با و برداشتم رو مداد

**** 

  کردم نثارش لعنتی لب زیر و کردم نگاه ودب دستم تو که نقاشی به حیرت با

  نقاشیم دنیای تو حتی دربیام خیالش و فکر از نمیتونستم جا هیچ

 رفتم در سمت به و زباله سطل ریختم و کردم ریز ریز دستم تو رو کاغذ

  شدم حیاط داخل و درم و گذشتم پذیرایی از آروم

 سابقه داشتم ازش که شناختی با رفتم سمتش به بود سیگار کشیدن حال در و بود نشسته تاپ رو که نیما دیدن با

 . بکشه سیگار نداشت

  داد ادامه کشیدن سیگار به و نکرد اعتنایی ولی شد حضورم متوجه تازه نشستم کنارش وقتی

  گرفتم لباش بین از رو سیگار و کشیدم عمیقی نفس

  زدن حرف به کردم شروع نداد نشون العملی عکس

 هستی که هم دم و دود اهل که میبینم مانی آقا به به_

  گفت و داد فشار هم رو محکم رو چشماش
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 میکنه ارومم.. ریخته بهم اعصابم یکم_

  گفتم و زدم تلخی لبخند

  کنه آروم هم رو من شاید... است ریخته بهم یکم منم افکار_

 و بیرون شیدمک دستم از سریع نیما بخوره بامل به اینکه قبل ولی کردم نزدیک لبام به آروم رو سیگار حرف این گفتن بعد

  گفت و تر اونور کمی کرد پرتش

  نیومد خوشم کارت این از اصال نیاااز باشه آخرت بار_

  گفتم و چشماش به دوختم رو خمارم چشمای

 نمیاد خوشم حرکتت این از اصال منم بده حق منم به پس_

  گرفت ترس و نگرانی رنگ لحظه یه تویه ولی چشمام به زد زل محبت با و شد آب کم کم چشماش یخ

  گفت و گرفت دستش تو رو دستم دوتا

  کنم تقسیم کسی با رو تو نمیشم حاضر وقت هیچ منی مال فقط تو نیاز_

  کرد بغلم محکم زد رو حرف این اینکه بعد

  گرفت رو وجودم لذت از شیرینی حس یه بلکه نداد دست بهم گناهی حس هیچ بار اولین واسه

 .... بده عشق بوی که آغوش یه بودم محبت پر آغوش یه دلتنگ بود وقت خیلی اینکه خاطر یه شاید

 بستم آرامش با رو چشمام و گذاشتم اش سینه روی رو سرم

 

 *گذشته زمان*
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 ی کمهد ناگهانی تصمیم یه تویه ولی کنم ریجکت همیشه مثل خواستم ناشناس شماره یه دوباره خورد زنگ گوشیم

  زدم رو لاتصا

 منداد بهش زدن حرف فرصت...  من واسه مزاحمت بود شده کارش که بود هفته دو نزدیک که آشناش صدای شنیدن با

  گفتم و

  چشمام از بیشتر حتی دارم اعتماد همسرم به من محترم آقای ببینید_

  کنید عوض بهش نسبت رو ذهنیتم میتونید که نکنید رو این فکر هم درصد ی حتی پس

  میگفت که بندش پس و اومد بلند خوندی ایصد

 اداعتم بهش اینهمه و شوهر میگی بهش تو که آدمی اون... افتادی گرگی بد دست ای بره خیلی... بیچاره دختر آخی_

  نیست گذرون خوش و الابالی آدم یه از بیشتر داری

 ازاااااد بوق

 فهکال حسابی دیگه بزارم بمون در احسان با رو موضوع نای حتما گرفتم تصمیم نداد بهم هم رو دادن جواب اجازه حتی

  بود داده دست بهم بودم دل دو حس هم جورایی و بودم شده

 ام توجه بود افتاده در جلوی که پاکتی دیدن با بزارم حیاط به پا خواستم که همین کردم بازش و انداختم در توی رو کلید

  داشتم برش و شدم خم کرد جلب رو

  افتادم زمین ورو شد خالی پام زیر بود پاکت داخل که عکسایی دیدن با کردم زشبا که همین

  دادم جواب عصبانیت با بود شماره همون ریخت بهم بیشتر اعصابم گوشی خوردن زنگ با

  عوضی بزنی بهم رو احسان و من ی رابطه شاپی و فوت های عکس این با میتونی میکنی فکر_

 گمشوووو نداااااارم باورت
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  کرد تر ریخته بهم رو متشنجم اعصاب اش خنده صدای

  بخوره لطمه اعتمادت کوه این به شاید که بیا میدم که آدرسی به حتما رو فردا پس...

  گفتم عصبانیت با

 خفشوووووو شو خفه_

 که دهزنن آرایش با متنوع دخترای با مختلف های موقعیت تو که افتاد عکاس به چشمام دوباره و کردم خاموش رو گوشی

  بود شده گرفته بودن احسان کنار

  نیست فتوشاپ که بفهمه و بشه بودش اصل متوجه میتونست میکرد نگاه عکاس به کسی هر

 ساناح....... و خنده می عکس تو هرجایی دخترای این با که غریبه مرد این نداشت امکان رفت نمی بار زیر اصال دلم ولی

 نداشت امکان باشه من

 

 **** 

 عشق هب تونستم چطور بود دلم با حق نبود احسان از خبری و گذشته ساعت نیم درست کردم نگاه ساعتم به لبخند با

 تو ایدب خدا وای بشه رسوا بلکه بیام اینجا تا که دادم رو اجازه این خودم به چطور کنم شک زندگیم ی اسطوره به پاکم

 .... باید میزدم حرف باهاش فرصت اولین

  دادم پیام ناشناس ی شماره به و برداشتم جیبم تو از و گوشیم

 .... کنی عوض عشقم به رو ذهنیتم بتونی محاله چون نشو مزاحمم دیگه کثیف گوی دروغ میخوره بهم ازت حالم_

  اومد پیام سریع
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 سر یه حتما یدار رو وقتش االن اگه... کنم بهت برادرانه پیشنهاد یه چطوره... کوچولو سوزه می خیلی واست دلم آخی_

 ی خونه به

 

 میشه روشن برات چیزا خیلی اونجا بزن عشقت

  فرستادم واسش چرا نمیدونم ولی بدم رو جوابش خواست نمی اصال دلم اینکه با

 

 خبره چه اونجا مگه_

 

  فرستاد رو جوابم بعد دقیقه یه

 بزن سر یه حتما داری رو دلش اگه جدیدش ی معشوقه با بازیش عشق و احسان... خوب خبرای_

  افتاد دوران به قلبم جدیدش پیام خوندن با

 .........اینکه به برسه چه میکرد اذیتم هم فکرش حتی محاله چیزی همچین میدونستم

  دادم رو خونمون آدرس نشستم که همین و دادم تکون دربست گرفتن واسه رو دستم

  گرفتم رو احسان ی شماره و آوردم در جیبم از رو گوشی

 

 ......و بوق دو وقب یه

  گرفتم دوباره

  داد رو جوابم لحظه آخرین تو
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  الو_

  اومد لبم به لبخند صداش شنیدن از

  خوبی دلم عزیز سالم_

  دادم رو جوابم کوتاه خیلی

  شلوغه سرم بگو سریع داری کاری اگه رها خوبم آره_

 

  گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه

  نداری وقت من واسه که عزیزم کجایی مگه_

  میزنم زنگ بهت بعدا بیمارام به رسیدگی مشغول بیمارستان باشم میخوای کجا....

 

  شد تر پرنگ لبخندی بیمارستان اسم شنیدن با

  نداشتم شک این به و بود پاک پاک من احسان بودم نکرده شک بهش که بود خوب چقدر

  گفتم بهش محبت از پر صدای با

  خدافظ نمیشم مزاحمت عشقم باشه_

  خدافظ....

  میگفت که کرد جلب رو ام توجه خط پشت زن یه ی خنده صدای که بودم برنداشته گوشم روی از رو گوشی هنوز

 بیمارتم من و بیمارستان اینجا پس شیطون ای
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  میگفت که شنیدم رو احسان صدای

  بود نکرده قطع کردی خراب هیس...

  کرد قطع رو تماس بعد و

 میتونست کی به متعلق زنونه ظریف صدای اون کنم باور رو شنیدم که رو چیزی نمیتونستم و نداشتم اعتماد گوشام به

  باشه

  و کردم راننده به رو رفت هم تو صداش یاداوری با اخمام

 

  گفتم

 ........  آدرس به لطفا آقا_

  برید

****** 

  باشه اشتباه میکنم رو فکرش که چیزی که میکردم دعا دلم ته

  نباشه خونه ساناح و

  چرخوندم قفل تو رو کلید و بستم رو چشمام

 قدم آروم آروم ولی نمیکردم یاری پاهام بشنوم رو ضعیف های زمزمه صدای میتونستم اتاق از ولی بود خلوت پذیرایی

 برمیداشتم

  میگفت که شنیدم رو ظریفی خنده صدای رسیدم در پشت وقتی

  کجااااااااا احسانم_
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  احسان صدای پشبندش

 خانومی میام االن_

 اتاق در شدن باز........بعدش و

 

  گذروندم نظر از رو سرتاپاش به ناباور گرفت شکل در چارچوپ تو قامتش و شد باز در وقتی

 .... میکشیدن رخ به رو اش سینه و بودن باز که لباسش های ،دکمه ریخته بهم و ژولیده موهای

 صورتش رو و بود زن یه های ــوسه بـ حاصل که قرمزی لب رژ دیدن ولی نگرفت آتیش دلم اونقدر کدوم هیچ دیدن با

  شد خاکستر و سوخت باره یک به وجودم تموم بود شده حک

 گفتم میومد در زود به ام حنجره از که صدایی با

  برات بودم کم_

 باشه هشد الل که انگار یگفتنم چیزی و بود زده سکوت مهر زبونش به ولی التماس از پر بود شرمندگی از پر چشماش

  گفتم بلند صدای با و زدم جیغ

 .... رفتی که برات بودم کم توااااام با_

  گفتم و کردم اشاره اتاق به دستم با

 ....سراغه رفتی که_

 و من نبی ی مناظره شاهد و داده تکیه اتاق در به که دیدم رو برنز پوست دختر اون وقتی نچرخید حرفم ی ادامه به زبونم

 احسانه

  گفتم و کردم نگاه احسان به تمسخر با
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  دادی ترجیح بهم رو سیاه کوتاه قد دختر این تو_

  دادم ادامه گریه با و کردم نگاه دختره به بیشتری دقت با دوباره

 ؟ اش شده پروتز لبای یا عملیش دماغ... گرفت رو چشمت چیش_

 

  گفتم گریه با میکشیدم باال رو بینیم که همونطور

  کرد خودت عاشق رو من که دوغیت صداقت به لعنت... احسان تو به لعنت_

 و کشیدم چشمام زیر رو دستم

  میرفتم عقب عقب آروم قدمای با که همونطور

  گفتم تلخ لبخند با

 دیدم رو ها دیدنی... نمیشم مزاحمتون دیگه برسید کارتون به_

 . اومدم بیرون خونه از سریع و دادم سرعت قدمام به هم بعدش

 

  تگرف شدت گریم دیدم آسانسور ایه آینه ی شیشه روی رو ام چهره وقتی زدم رو همکف ی دکمه و شدم آسانسور سوار

 گفت خودم به و صورتم به کوبیدم محکم سیلی یه و

 

 ای بیچاره چقدر فهمیدی تازه بدبخت میکنی گریه چی واسه_

  رسوندم خروجی در به رو خودم دو حالت با شد باز آسانسور در وقتی
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  چی همه از کنم فرار چی همه از داشتم دوست دوویدم نفس یه خیابون تا

 ناله صدای مگه نمیکرد بیدارم کسی چرا ولی... وحشتناک کابوس یه بود کابوس یه فقط این و بودم خواب شک بدون

 .یدیدمنم ـیانـت خــ عزیزترینم از ولی و میمردم کاش خدا وای نمیرسید گوششون به هام

 هب اخم با بیوفتیم جدول کنار هردومون شد باعث و کشید کنار رو من شدت به که هام بازو دور دستی شدن حلقه با

 غریدم و برگشتم سمتش

 .... دیوووووو چته_

  کردم ادبی سریع رو ام جمله آشناش ی چهره دیدن با ولی

 

 ...آقا میکنید اینجوری چرا_

 راچ نمیدونم ولی داشت شاپ کافی که همونی مشناختمش و بود احسان دوست مدنیو ذهنم به اسمش کردم هرکاری

  اومد نمی ذهنم به اسمش

 گفت خنده با

  خانوم رها قبادم_

 

 ینزم رو از و زدم مصنوعی لبخندی نکردم درگیر بهش رو ذهنم خیلی ولی اومد آشنا خیلی برام لحظه یه برای صداش

 گفتم شدو بلند با همزمان مه اون تکوندم رو لباسم و شدم بلند

 میکنید؟ اینجوری چرا_ قباد آقا خوبه حالتون_
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  گفت و سرش تو انداخت رو دستش همیشگیش عادت به

  بده حالتون اینکه مثل شما... خوبم من واال_

  گفتم و کردم هم تو رو اخمام

 ؟؟؟ چی_

 گفت و کرد تصحیح رو حرفش سریع ها بچه پسر مثل

 

 ور شما بود کرده له ماشینیه اون االن که بودمتون نگرفته من اگه میدویدید و میکردین هگری داشتین راستش_

  گفت و کرد نگاه رو روبه به بعد

 

 نه یا افتاده براتون اتفاقی ببینه واینستاد حتی مردیکه_

  شدم رد کنارش از و کردم ازش سرسری تشکر

***** 

  بودم اتاق تو اکثرا و بود بد حالم که بود هفته یه

 بود نزده زنگ بهم هم بار یه حتی احسان مدت این تو

  گفتم و کشیدم چشمام زیر رو دستم سریع اتاقم در شدن زده با

  بفرمایید_
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  نشست کنارم و تو اومد مامان

 گفت و کشید موهام روی نوازش حالت به رو دستش

  بپرسم سوال یه جان رها_

  گفتم و زدم روش به لبخند

  مامان آره_

  گفت لبخند اب

 حساب هب عزیزم نه میکنه دخالت دارم کنی فکر نمیخواد دلم اصال رو بزنم بهت میخوام که رو حرفایی االن عزیزم ببین_

  گذروندم رو روزا این هم من که بزار این

  ؟ درسته کردی قهر احسان با تو

 

  گفتم و پایین انداختم و سرم

  مامان نه_

  چیشد پس نداشتین رو هم از جدایی طاقت هم روز به که شما نیستین باهم اصال مدتیه یه چرا پس

 کرده پیرم هفته یه این تو که رو رازی کنه فاش زبونم مبادا تا گرفتم دندون به رو لبم

  کرد شروع دوباره

 اینا بیاد کردم صداش امشب من حال هر به_

  گفتم و کردم نگاهش دلخور زد که حرفی با
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 ....نباید مامان_

  گفت فقط بدم ادامه نداد ازهاج

 میاد دیگه ساعت نیم یه برس خودتت به یکم پاشو نگو هیچی_

  دادم تکون موافقت عالمت به رو سرم بنابراین نداشتم موافقت جز ای چاره

  گفت و شد بلند تخت روی از و زد ام گونه روی ای ــوسه بـ لبخند با مامان

 نگرفته ته غذام تا پایین برم من پس_

  گفت برگشت،و طرفم به دوباره بشه خارج اتاق از اینکه قبل آخر حظهل

 ... شده روح بی مدت این تو خیلی صورت برس خودت به یکم م عزیزم پاشو_

  شم فدات پاشو_

  گفتم و گذاشتم چشمام روی تایید ی نشونه به رو دستم

 مامان چشم_

 بود ادهافت گود کمی هم چشمام زیر بود چسبیده بهم و بود شده چرب موهام انداختم خودم به نگاهی آینه تو و شدم بلند

  نگو هیچی بهتر که تیپمم از

  نارنجی شلوار یه با صورتی گشاد شرت تی یه

 نبود قائل ارزش هیچ واسم که مردی واسه بودم باخته انقدر رو خودم چرا

  خودش مثل درست میشدم عوض باید

 . شدم کشیدن سوار مشغول و نشستم آرایشم میز جلوی ای یقهدق ده دوش یه بعد و رفتم حموم سمت به
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  آرایش به کردم شروع شد خشک کامال که موهام

  آرایشی چه اونم

  کنه مات رو صورتم تا زدم بهش پودر هم کمی زدم صورتم به و برداشتم رو برنزم کرم

 بگیره بیشتری نمای چشمام میشد باعث که کشیدم چشمام روی کلفت چشم خط یه

 بگیره حجم تا زدم لبام به فلفی ی دهنده حجم کنی

  زدم لبام به هم رو ماتم ای قهوه لب رژ

  بودم آماده کامال دیگه

 پوشیدم هم جذب دار آستین سفید لباس یه

  تو اومد ماشینش با که دیدم پنجره پشت از بعد دقیقه پنج

  پایین برم بعد و شه داخل تا کردم صبر کنی

 

  انداختم خودم به نگاهی و دمایستا آینه جلوی

  میداد عذابم چقدر این و بودم شده شبش اون ی معشوقه شبیه زدم خودم به تمسخر با لبخندی

  رفتم پایین لب به لبخند و اومد بیرون اتاق از

  بود مرتب و پوش خوش همیشه مثل

 برم کنارش تا استاد و منتظر جاش سر دیدنم با
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  زدم ندلبخ صورتش به و رفتم تر جلو

  اومدی خوش عزیزم سالم_

 پایین انداخت رو سرش که دید چی چشمام تو نمیدونم

 قضیه زا بویی مامان نمیخواست دلم اما صورتش به بزنم هم آبدار ی کشیده یه و بندازم صورتش تو تف میخواست دلم

  ببره

**** 

  نشستم احسان رودروی و پذیرایی تو رفتم کردم جمع که و میز

  بود برنداشته ازم چشم بود اومده که وقتی از انداختم پاک رو پام و

  بزنه زل بهم پروا به اینطور میتونست چطور کنم درک نمیتونستم اصال

  دادم تحولیش ساختگی لبخند و انداختم احسان به نگاهی بود شده میخ ما روی مامان نگاه

 دارم دوست گفت خونی لب با و دز پهنی و پت لبخند دادن بهش رو دنیا انگار لبخندی دیدن با

  کوتاه ی جمله همین واسه لرزید قلبم چرا دروغ

  پایین انداختم رو سرم

  بیرون بریم شو آماده برو عزیزم_

  کردم نگاه بهش تعجب با

 نداد بهم مخالفت اجازه شد بلند جاش از سریع

  منتظرتم پایین کنم روشن رو ماشین میرم_
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  کردم نگاه رفتنش مسیر به اخم با

 میدادم چی رو مامان و بابا حاج جواب ولی نبودم رفتن به راضی اصال

  بشه یدهد موهام تا دارم عقب رو شالم آینه جلوی پوشیدم لباس و رفتم اتاقم سمت به باشم داشته تمایل اینکه بدون

  داشتم کم ها ایکبیری اون از چی من مگه

  بشکنم رو خونواده دل نمیخواست دلم صالا کشیدم جلو رو شالم اومدم بیرون که اتاق از

  کردم میزونش دوباره بیرون گذاشتم رو پام که همین ولی

  نگفت هیچی ولی کرد نگاه جدیدم وضع سرو منو به تعجب با دیدنم با کردم باز رو ماشین در وقتی

***** 

  اومد لبم به لبخند بازی شهر دیدن با

 عاشق امخصوص میگذروندم خوش خیلی وسیله بقیه با ولی نبودم ترسناک و انگیز هیجان های وسیله اهل اصال البته

  بودم بعدی پنج سینما

  شکست زبونش قفل بالخره لبخند دیدن با

  رها بودم تنگت دل_

  گفتم و زدم بهش پوزخندی

  کنن پر هفته یه این تو نتونستن من جای ورنگت و رنگ های معشوقه مگه عزیزم جدا عه_

  نگفت چیزی ولی شد سرخ باره یک به صورتش زدم که حرفی از

  بگه که نداشت چیزی اصال
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 ور دستم و اومد کنارم و داد سرعت هاش قدم به رفتم فروشی بلیط سمت به اون از تر جلو و شدیم پیاده ماشین از

  گرفت

 گرفت غر بدنم همیشه مثل دوستم با دستش تماس از

  بیاد تا بایستم کنار که خواست ازم و کرد اشاره بود شلوغ حسابی بلیط جایگاه

  اومد پیشم پسر یه بعد دقیقه چند رفت پیشم از که همین

  اونور کردم رو روم و کرد اخم داره مزاحمت قصد که بود معلوم وضعش سرو از

  واستاده اینجا عروسکی چه ببین بیا علی جونم ای_

  گفت و کرد سپر رو اش سینه بود کنارش که پسری اون و کردن نگاه رو پام تا سر کثیفشون نگاه نا

  خانوم میدین آشنایی افتخار_

  غریدم عصبانیت با

  عوضیا نشید مزاحمم اونور گمشید_

  شم رد کنارشون از تا کردم حرکت به شروع بعدش

  گفت که احسان ی نعره صدای و بازوم دور یکیشون دست شدن حلقه با

  برگشتم سمتش هب وحشت با میکنی غلطی چه داریییییی_

  پسره دهن به کوبید و کرد گره رو مشتش

  گفت من به و

 اینور بیا گمشو_
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  گفتم و شدم عصبی باال برد برام رو صداش اینکه از

  کارمی چی عوضی شو خفه_

 میسوخت شدت به که گذاشتم گونه روی رو دستم و افتاد دوران به سرم سیلی شدت از صورتم به کوبید محکم سیلی یه

  گفت و گرفت جرات و دل دومی رپس

  مگه چیکارشی میگه راست_

  لرزید تنم زد که دادی با

  اشغال زنمههههه_

  شد یه به دست باهاشون و برد هجوم دوتاشون سمت به هم بعدش

  بریم بیا خدا تورو احسان بریم بیا گرفتم رو دستش و رفتم سمتش به کردم فراموش رو سیلی درد

 ترس از که هم پسرا آورد بیرون بازی شهر از کشون کشون محکم و گرفت رو دستم و نداختا بهم ترسناکی نگاه

  الفرار و دمشون رو گذاشتن رو پاکشون جونشون

  گفتم و زدم داد سرش

  شکست کن ول رو دستم کردی پاره افسار وحشی چته_

  زد صورتم به رو دوم سیلی چرخید سمتم به زدم که حرفی با

  ردمک نگاش نفرت با

  گفت و زد داد سرم دوم بار واسه

  باشه آخرت بار.... رها نبینمت وضع و سر این با دیگه_
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  گفت و داد تکون بهم بار چند تاکید صورت به رو دستش

  آخرت بار شنیدی_

  گفت گریه با و شکست رحمیش بی اینهمه از بغضم

 خونه برسون رو من_

  دادم تکیه ماشین شیشه به و سرم و شدم ینماش سوار کنم توجه بهش اینکه بدون بعدش و

  کرد روشن رو ماشین و شد سوار اونم

  زد صدام دقیقه چن از بعد

  رها_

  زد صدام دوبار ، نکردم بهش ای توجه

 نمیدم جواب دید وقتی

  گردوند خودش سمت به و گرفت چونم از و کنار زد رو ماشین

  گفت و کشید ام گونه روی به نوازش صورت به رو دستش

 شدم یعصب و دادم دست از رو اختیارم بود گرفته بازوت از که دیدم پسرو اون وقتی گلم ببخش...  بشکنه دستم الهی_

 ..... نبود حواسم لحظه اون اصال...

 گفتم گریه و جیغ با و ندادم بهش رو زدن حرف بیشتر ی اجازه

  داشتم دوست وار دیوونه زمانی یه هک تویی از!  متنفر فهمی می متنفرم ازت عوضی شووووو خفه _

  گفتم و کردم نگاه بهش تمسخر با
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  که تویی واسه ، مهمه واست ناموس انگار که میکنی رفتار جوری چرا چیه_

 دادم ادامه گریه با و شکست بغضم

 ترهدخ اون با رو تو خونه تو روز اون که بود راحت من واسه کردی فکر نبردی، مردونگی از بویی هیچ که ایی تو نه ولی_

  دیدم

  گفتم و زدم داد سرش

 ندیدی رو دادنم جون تو ،نه رفتم بین از و مردم لحظه همون من که ندیدی تو نه... نامرد بود راحت واسم کردی فکر_

  چرخید می سیاه ی دختره اون بر و دور ذهنت فکر چون

  کردم اشاره خودم به و کردم تلخی ی خنده

  زننده و جلف آرایش با شتری لب و برنز ونا مثل شدم ببین حاال_

 دادم ادامه زدم بهش پوزخندی

  نمیشینم دلت به اینجوری چیه_

 نداری دوسم اینجوری

  بود زده زل بهم ناباور چشمای با

 ..... من رها_

  گفتم گریه با

 ابامب حاج خاطر به فقط نهماو ، این بشه روزت و شب کار اگه حتی لعنتی بسازم باهات مجبور ولی میاد بدم ازت دیگه_

 خودم بود خودم حماقت روی از فقط تو انتخاب اینکه خاطر به...  بره سوال زیر محل تو اسمش نمیخوام

  کرد بغلم نداد بهم رو زدن حرف بیشتر ی اجازه
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 نمیداد اهمنیتی مه میگفتم بهش که هایی راه بی و بد به حتی نداد اجازه بیام بیرون بازوهاش حصار از کردم تقال هرچقدر

  کنه ارومم میکرد سعی فقط و

 باش ،آروم من عشق باش آروم_

  دادم ادامه گریه با

  رو خیانتت نیارم روم به چطور رحم بی باشم آروم چطور_

 میگفتی هک همونی تو... هاتم قصه پری شبیه من میگفتی که همونی تو... واست گذاشتم کم چی مگه میگیرم آتیش دارم

  نمیخوای من بی هم لحظه به رو زندگی

 ؟ نامرد همونی تو گفتم و کوبیدم سینش به جونم بی و کرده گره مشت با

  گفت میکرد پیشونیم از ریز های ــوسه بـ که طور همون

  باش مطمئن رو این من عشق هیچه واسم دنیا تو بدون خوام نمی تو بی رو دنیا هنوزم من عشق آره_

  گویی دروغ تو... میگی دروغ میکردم زمهزم و لرزیدمی شدت به بدنم

  دیدمتون خودم

  میاوردمش زبون به و میشدم رد چشمام جلوی از فیلم مثل روز اون ماجراهای

 همونجام هم باز که انگار

  گفتم ضعیفم صدای با

  بود داشته بر رو خونه کل خندهاتون صدای میکرد دلبری برات داشت

  میکردی صداش عزیزم داشتی تو
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 .....مگه باشم عزیزت فقط من نبود قرار همگ

  بکشم نفس نمیتونم و آوردم کن نفس میکردم حس و لرزیدمی شدت به بدنم

 صدام هک میشنیدم رو احسان نامفهوم صدای بود فایده بی تالشم ولی کردم بسته و باز اکسیژن بلعیدن برای رو دهنم

  دمب نشون العملی عکس نمیتونستم ولی میکردم حس هم رو میداد جونم بی جسم به که تکونایی حتی میکرد

 به زد مصورت به احسان که محکمی سیلی با ولی بودن شدن بسته حال در هام ریه به اکسیژن نرسیدن شدت از چشمای

  افتاد کار به تنفسم مجرای باره یک

 طور همون که دیدم رو احسان ی گریه بار اولین برای کردم هام ریه مهمون رو هوا و کردم بسته و باز تند تند رو دهنم

  میگفت میکرد بارون ــوسه بـ رو صورتم که

  خونمی خانوم منی عزیز فقط تو کردم غلط عشقم کردم غلط_

 ازت قطف نمیتونم بگم نمیتونم میکرد چیکار اونجا نپرس ازم نیافتاد اتفاقی هیچ دختره اون و من بین روز اون بخدا

  ببخشی رو من میخوام

  میکرد اثر داشت روم بخش آرامش قرص مثل شحرفا

  میرفت ام صدقه قربون کلی راه تو و کرد روشن رو ماشین

  نفهمیدم چیزی دیگه شد سنگین که چشمام

***** 

 رهاااااا رها_

  کنم پیدات نمیتونم کجایی احسانم میزدم داد بلند صدای با و چرخیدم می خودم دور به هدف بی

  نذار تنها رو من میترسم من احسان
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  ببخش رو من رها ببخش رو من میگفت فقط و میشد تر دور و دور صداش

 پرید خواب از من بلند جیغ خاطر به ولی بود برده خوابش تخت کنار احسان پریدم خواب از جیغ با

 

 تنها وقت هیچ رو من که کنه تایید میخواستم فقط شده مرتکب گناهی چه که کردم فراموش حتی گرفت گریم دیدنش با

  وقت هیچ نمیزاره

  کردم التماسش گریه با

  نذار تنهام سازم می چیزت همه با خدا رو تو احسان نذار تنهام خدا رو تو_

  نشست کنارم و تخت رو اومد

 .... نمیزاره تنهام ست زنده وقتی تا که میگفت میرفت ام صدقه قربون و میکرد نوازش رو موهام که همونطور و

 

 * بعد ماه سه*

 

  گفتم و دادم سالم بود واستاده در جلوی که چی پست دیدن با

  بفرمایید_

  گفت و کرد دستش تو ی برگه به نگاهی

  مجد رها خانوم_

  گفتم و داد تکون تایید معنی به رو سرم

  بله_
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 کنم امضا رو دستش توی برگه خواست ازم و داد بدستم رو پاکت

 شدم داخل و کردم باز درو جونم بی دستای با و کردم تشکر چی پست از پرید تنم از روح دادگاه احضاریه دیدن با

  نکردم توجه شده چی گفت نگرانی با دیدنم با که مامان به و رفتم اتاق سمت به مستقیم

  میکنه شوخی داره حتما که بدم دلداری رو خودم کردم سعی

  بار چند اونهم گرفتم رو شمارش

 داد جواب بالخره

  الو...

 گفتم اضطراب از پر صدایی اب

  اومده واسم احضاریه احسان الو_

  خوب....

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس بنابراین پس ، کنم دور خودم از رو نگرانی کردم سعی

  عزیزم جدیدته شوخی_

 زیر ریمب که اینه از بهتر خیلی االنمون جدایی ولی میگم رو این که ،متاسفم رها نمیخوریم هم درد به ما نیست شوخی....

 برسیم نتیجه این به بعدش و سقف یه

  نداشت شوخی تن هیچ و بود جدی کامال صداش

  گفتم لرزون صدای با

 جهنتی این به تازه تو حاال چیدیم خونه تو رو جهازم پیش روز چند همین عروسیمونه بعد ماه دیوونه میگی داری چی_

 خوریم نمی هم درد به که رسیدی
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 متاسفم....

  گفتم یهگر با

  چی برای متاسف میکنی اذیتم داری نکن بازی من با احسان_

  گفت که شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 میبینیم رو دیگه هم دادگاه تو_

  افتادم زمین روی دارم نگه نتونستم رو جونم بی بدن تماس شدن قطع با

  گفت و رسوند بهم رو خودش دو با و بود در جلوی که دیدم رو مامان

  رها دهچیش_

  گفتم نداشت کشش دیگه که صدایی با گرفتم جلوش رو دادگاه احضاریه

 ... فرستاده واسم احضاریه نمیخواد رو من دیگه احسان_

**** 

 . رسید دادگاه وقت و گذشت باد و برق مثل روز سه

  نیان همراهم تا بودم کرده راضی رو مامان و بابا حاج زور به

  باشم تنها میخوام راهه آخرای که هم حاال و بوده مخود انتخاب بودم گفته بهشون

  ببینن چشماشون به رو شدنم شکسته نمیداد اجازه غرورم بود حرف همش اینا ولی

 ... بده حالم حد چه تا که که درکم میتونست خدا اومدم بریم دادگاه اور خفقان فضای از وقتی

****** 
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 * حال زمان*

 

 داستان راوی

  داد جواب و بست را اتاق در آرام میشد خاموش و روشن صفحه روی که ناسیناش شماری دیدن با

  بله_

  خودتی رها الو...

 ودنب گو پاسخ ذهنش ولی اورد یاد به را اسمش تا آورد فشار ذهنش به بود خط پشت که زنی اشنای صدای شنیدن از

  شما_

 الهه منم...

  کرد احاطه را قلبش عمیق نفرت اسمش شنیدن از

  گفت جدی و خشک صدایی با

  داری کاری الهه میخوای چی_

  گفت منان مِن و مِن الهه

 نیستا فضولی قصدم راستش.... بود پیشت دیروز که اقایی اون بپرسم ازت میخواستم رها بگم چطوری اممم.. راستش_

 کیه بدونم شدم کنجکاو یکم ،اما

 را نیما راگ میشد بهتر چه پس گرفته تماس او با احسان درخواست به الهه که میدانست بست نقش لبانش بر پوزخند

  میکرد معرفی خود نامزد

  گفت خط سوی آن از خبر بی لب به لبخند
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 ؟ چطور جون الهه نامزدمه_

 سریع افتاد زمین بر و داد دست از هم را نیرویش اندک جمله همین شنیدن با که کرد احسان به نگاهی نگران الهه

 گفت آرام صدایی با و رفت بیرون اتاق واز کرد خارج گو دبلن ازحالت رو گوشی

  یهویی چه کردی نامزد کی مبارکه امممم عزیزم_

  گفت بلند صدایی با و ریخت بهم اعصابش جمله این شنیدن از رها

 هان بردهن تانسانی و عشق از بویی حتی که بمونم بیشعورت داییه پسر اون پای به عمرم آخر تا داشتی انتظار نکنه چیه_

 

 گفت ناراحت و آرام صدای با الهه

  اشتباه میگم چی فهمی می... میکنی فکر اشتباه احسان مورد در تو رها_

  گفت بغض پر صدای با

 کنی رکد نمیتونی حتی عمره یه خودش واسه سال یه... کردم زندگی سال یه احسان با ؟من الهه آره میکنم فکر اشتباه_

  دیدمن ازش که هایی نامردی چه

  گفت و گرفت نگرانی رنگ الهه صدای امد می اتاق از که شکستنی صدای ناشنیده

  کرد قطع را گوشی سریع و نشده دیر تا بفهمی رو چیزایی یه باید تو.......... پارک بیا فردا رها_

  بود گرفته بر در را ساختمان احسان ی نعره صدای

  کوبید در به و رفت در پشت الهه

  کن باز و در میکنی چیکار یدار احسان_

  میکرد خون را کسی هر دل هایش نعره صدای



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 290 

  دادمش دست از الهه دادمش دست از بود من زن اون ، کرده نامزد _احسان

  میکوبید دیوار و در به که پی در پی های شکستن صدای وبعد

******** 

 *احسان*

  نبود بردار دست لعنتیم دل اما شه من مال بازم میخواستم اگه بود رحمی بی درسته

 تا مبشکون رو چیز همه داشتم دوست.... ریخت می هم به بیشتر اعصابم افتادم می شون شده چفت دستای یاد وقتی

 ....آرامش ذره یه از حتی دریغ ولی بیارم آرامش،بدست کمی

  کنم باز و در میخواست ازم و میکوبید در به مدام الهه

  احسان کن باز درو احسان_

 اینکه آوری یاد با ولی داشتم برش و رفتم سمتش به کردم نگاه میکرد کجی دهن بهم توالت میز کنار که رها عکس هب

  گفتم بلند ای نعره با و آینه به کوبیدم محکم رو شدم مشت دست نیست من مال دیگه

 ...دادمت دست از که احمق من به لعنت...  من به لعنت_

  گفتم بهش اخم با آورده کجا از رو یدکی کلید نمیدونستم چرخیدم الهه سمت به در شدن باز با

  ندارم اعصاب بیرون برو الهه_

  گفت بود شده رگه دو گریه شدت از که صدایی با

  میخوای رو این ؟ کنی تر خون رو من دل و بشکونم رو چی همه دوباره که بیرون برم_

  گرفت دستش تو رو دستم و اومد تر جلو
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  احسان میکنه ریزی خون داره دستت خودت با کردی رچیکا ببین_

  اتاق تو اومد اولیه های کمک ی جعبه با و رفت بیرون اتاق از وال و هول با هم بعدش

 کرد دستم پانسمان به شروع و آورد در دستم از رو ریز های شیشه حوصله با بعد و بشینم کرد مجبورم

 

  احسان_

 رهذ داری میکنی اینطوری خودت با داری چرا_ گفت و شد مظلوم قشنگش مایچش کردم نگاه صورتش به حوصله بی

  میکنی نابود رو خودت ذره

  خودت تویه بریزی رو چیز همه میخوای کی تا کنی آروم رو خودت و بزنی حرف نیست بهتر

  میدی دست از همیشه واسه رو رها داری هست حواست اصال

  اینکه فتمگ و هام شونه طریقش،رو و گرم دستای نشستن با ولی شم بلند استمخو شد تازه دلم داغ حرفش این گفتن با

 همگ... کردی چیکارش تو مگه... متنفرم ازت چی واسه رها که نمیگی چرا...فرصته آخرین این احسان میکنم خواهش_

 احسان بده جواب میکنم خواهش ؟ نشدی جدا ازش بیماریها خاطر به فقط

 اولش همون از زدن حرف به کردم شروع و شکست زبونم قفل بالخره اینکه تا کرد و کرد اصرار انقدر

 بلکه ات نباشم و برگردم ، برگردم که بود این بگیرم تونستم که تصمیمی تنها دیدم وضعیت اون تو رو تو وقتی_

  شه کمتر و کم بهم وابستگیت

 بود که چی هر ولی نه... بود عشق نمیگم خورد تکون دلم تو چیزی یه دیدمش فرودگاه تو که اولی ی لحظه همون از

 و ناز یا ذره حتی داره فرق بقیه با رها که برسیم نتیجه این به هم آخر در و کنم مقایسه بقیه با رو اون همش شد باعث

 منش و رفتار جذب بیشتر من و گذشت می روزا...  شدم گرفتارش افسونگریش واسه بگم که نبود رفتارش تو هم عشوه

 میشدم ومانشخان
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 مجذوب رو اون که کردم رو تالش تمام بعد به موقع اون از چهره نقاشی اون با کرد سوپرایزم حسابی که تولدم روز تو

  داشت واهمه هم من به دزدکی نگاه یه از حتی که داشت دخترونه حیای و شرم انقدر ولی کنم خودم

  کنم بیان زبونی بهش رو ساسماح باید که رسیدم نتیجه این به آخر در و گذشت و گذشت

 .... بشه راضی بالخره تا زدم در اون و در این به رو خودم خیلی

 * اومد لبم به لبخند رها با خوبم های خاطره آوری یاد از*

 دادم ادامه و

 تگرف رو چشمم قشنگ و نگین تک ی حلقه یه روز همون برگشتم آمریکا به کارهام کردن جور و جمع واسه که موقعی

  کنم ازدواج تقاضای ازش و بدم رها به برگشت موقع میخواستم راستش گرفتم رها واسه

  شدید تصادف یه کردم تصادف گذاشتم خیابون تو که رو پام بدم اقبال از وای

 بودم اغما حالت تو و بود خورده سرم به بدی ی ضربه میگفت که دنیل

  دیدی هم خودت و نبود تعریفی اصال که وضعم و سر

 هاجاز بهم دکتر ولی ایران برگردم و کنم جدا دستگاه و دم از رو خودم خواستم آوردم بدست رو بهیودیم که موقع مونه

 ولی زدم زنگ رها به فرصت اولین تو شد بهتر که حالم باشم نظر تحت بیمارستان تو روز دو حداقل باید گفت و نداد

  بود خاموش گوشیش

 بزنم زنگ خونشون به شدم ناچار رآخ در و گذشت همینجوری روز چند

 دونب اینکه از گفت دلتنگی از هاش گریه با و شد آروم آخر در ولی داد فروشم گفت و شد عصبی کلی صدام شنیدن با

 وخیمه و بد حالش چقدر من

  کنه تهیه برام بلیط یه ایران به پرواز اولین واسه سپردم دنیل به همین واسه
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  دادم خبر رها هب همه از اول هم اومدن قبل

 * دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس*

  نکردم که ها کار چه کنی فکر نمیتونی حتی بیارم بدست رو رها اینکه واسه نیارم درد رو سرت_

  دادم ادامه و زدم لبخندی

  کرد راضی رو دایی خان خودش رها اخر ،در نشدم هم موفق البته_

  روندیمگذ هم کنار رو خوبی روزای چه بخیر یادش

  کشیدم دل ته از عمیق اهی گذشته یادآوری از

 ؟ کنی تزیین رو خونه خواستم ازت الهه؟ یادته رو تولدش روز

  شد بسته زناشویی پیوند بینمون شب اون از دیگه باشه هرچی بود رها و من واسه روز بهترین روز اون

 نمیکرد رها ی شرمنده اینهمه رو من و نمیشد بسته کاش ای که

 اب من ی دهنده ازار های سردرد ولی بمونیم هفته یه که بود این قرارمون شمال رفتیم ماشین با و شدیم آماده داشفر

  شد خالصه روز سه تویه مون هفته یه سفر و کرد تلخ دومون هر کام به و سفر بیگاهم و گاه های شدن دماغ خون

 ستنی چیزی میگفتم و خندیدم می بهش ولی برم صمتخص یه پیش داشت اصرار همش و بود حالم نگران خیلی رها

  نساخته بهم شرجیش هوای نرفتم شمال وقته خیلی چون احتماال

 نشد ختم شمال به فقط ها سردرد و ها شدن دماغ خون این ولی

  کرد پیدا ادامه برگشتیم هم تهران به اینکه بعد بلکه

  بگیرم سرم از هم کامل چکاپ یه همینطور و مبد خون آزمایش یه گرفتم تصمیم و شدم نگران کم کم دیگه
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 دادم نشون اش مربوطه دکتر به هارو جواب

  کرد صورتم به باری حسرت نگاه دیدن با

  چیه سرم چکاپ جواب که پرسیدم ازش

 روزام ی همه کابوس شد که زد رو حرفی دراخر اما کرد من و من کمی

 دارید سرطان شما راد آقای_

  پرسیدم ازش دوباره و گرفت ام خنده نشدم نظورشم ی متوجه دقیق اولش

 ، کوفتی سرطان همون شد جواب بازم ولی

  میگیره رو جونم نکنم درمانش تر زود اگه و رشده حاله در که مغزی تومور یه

  کنن امیدوارم داشتن سعی همشون دادم نشون هم دیگه دکتر چند به رو جواب و اومدم بیرون مطبش از

  توخالیه و پوچه همشون ها امیدواری این میدونستم و بودم پزشک یه خودم من ولی

 زندگی کل و نمیده جوابی بگیرم هم رو درمان ی دنباله اگر حتی که شد این دکتر اون و دکتر این به دوندگیم تمام نتیجه

 کمتر هم شاید میشه خالصه دوسال توی من مفید

 نم بدون اون که میدونستم میداد آزارم رها دادن دست ،از مرگ از ربیشت ولی میترسیدم مرگ از بود داغون خیلی حالم

  نمیاره دووم

 وابستگیش از کمی تا کردم سرد باهاش رو رفتارم بود اومده دستم به کامل اخالقش و بودم کرده امتحانش جوره همه

 ام شنهت انقدر محبتاش با و ارک تو خستگیم پای به میزاشت رو همش که بود مهربون و خوب انقدر رها ولی شه کمتر بهم

 . میشکست پیشش ام اراده باطنیم میل خالف بر که میکرد

  بزنم حرف باره این در قباد دوستم ترین صمیمی و بهترین با گرفتم تصمیم
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  گرفته ازم رو گیری تصمیم قدرت و گرفته بر در رو سرم تمام غده میکردم حس ولی باشه دار خنده شاید هه

 و تشکس می و میکرد پرت اونور و ور این رو اومد می دستش هرچی که جوری ریخت بهم خیلی بیماریم نشنید از قباد

  میگفت فقط

 چراااااا؟_

  نرسیدم جوابش به هم هنوز که سوالی

  خیانته بشه متنفر ازم رها ممکنه که راهی تنها گفت و زد زنگ بهم فرداش

 کنم ـیانـت خــ مهربونی رهای به پاکم عشق به من ممکنه محال گفتم زدم داد سرش و آوردم جوش زد که حرفی از

 کار به اش زنونه حس رها که کنم سازی صحنه جوری باید ،فقط کنم ـیانـت خــ بهش نیست قرار که کرد متقاعد اما

  بیوفته

***** 

  کردم زمزمه آروم نداشت باور رو شنید می که حرفی انگار بود زده زل بهم ناباور الهه

  داری هم رو اش بقیه شنیدن ملتح

  گفت و گذاشت هم روی رو چشماش

 میشنوم بده ادامه_

***** 

  کنه عوض من به نسبت رو رها ذهنیت میخواد اینطوری گفت خواست رو رها شماره ازم اولش_

  گفت بد من ی درباره و زد زنگ بهش خودم پیش بار چندین حتی
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  گفت و نرفت بار زیر اصال رها ولی

  باشه درست گفتی که حرفایی نداره امکان پاکه من احسان پاکه من عشق نشو مزاحمم دیگه

  نمیده نتیجه حل راه این دیدیم وقتی

  شدیم دوم مرحله وارد

 ***** 

 دوم؟ مرحله پرسید تعجب با الهه

  گفتم و زدم تلخی پوزخند

***** 

  دوم مرحله آره_

  قباد وجق عجق های دختر با گرفتن عکس

  بزنم مصنوعی لبخند یه بهشون اینکه به برسه چه میخورد بهم حالم هم دیدنتون از حتی الهه نمیشه باورت

  میکردم مقایسه رها با رو اونا ذهنم تو مدام

 ... کجا عملی دخترای اون و کجا رها ولی

  رسوند رها دست به یجوری دوباره قباد هم رو ها عکس

  کنه شک بهم ای ذره یحت نداد اجازه خودش به بازهم رها ولی

  بدم انجام رو ممکن کار ترین کثیف شد باعث هم همین

***** 
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 دادم فشار هم روی تلخ روز اون یادآوری از رو چشام

***** 

  شده طراحی قبل از ی نقشه یه تویه_

  میبره من بودن طلب تنوع و خوشگذران به پی قطعا چون بزنه من ی خونه به سر یه خواست رها از قباد

  کجام که پرسید ازم و زد زنگ بهم رها بعد دقیقه چند

  شلوغه سرم و بیمارستانم گفتم دروغ به

  وهبشن رو صداش رها تا بگه چیزی که کردم اشاره کنارم دختر به که کنه قطع میخواست شد راحت خیالش که انگار

  کردم قطع رو گوشی شدم دستپاچه که مثال الکی هم بعدش

  دوستام از یکی بود هم شاهین نبودم تنها دختره اون با من خونه تو که گمب هم رو این البته

  میداد خبر بهم لحظه هر قباد

  کرده عوض ما خونه به رو مسیرش راه وسط ولی خودشون خونه بره میخواست رها اینکه از

  بده خبر بهم حتما رسید وقتی خواستم ازش

  گفت و زد زنگ دیگه دقیقه پنج

  کن آماده رو خودت زود یدهرس رها احسان

 ـناه ـگ حس واسم هم سازیش صحنه حتی ولی ببینه تخت روی برهنه رو دختره اون و من رها که بود این اصلی ی نقشه

  واقعی ـیانـت خــ و بود
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 و گرفت اش خنده اولش ببوسه رو صورتم و بماله لباش به گفتم و شهرام به دادم رو قرمز لب رژ نبودم ادمش من و

  میکنی شوخی فتگ

  بودم جدی من ولی

 خواممی کارش ازای در گفتم و کشیدم و گرفتم لباسش آستین از ولی بره میخواست بود برخورده بهش که هم دختره

  کنار بزاره رو بازیش لوس بهتره پس و بدم پول بهش

  باش زود غریدم ای خفه صدای با شهرام به داشت برم هول شد بار که در

 هایی هــوس بـ و سرخش لبای دیدن از بوسید رو صورتم تند تند و زد لباش به رو رژ سریع برد جدیدم به پی که اونهم

  کرد تر طبیعی رو نقشه این و گرفت خندمون دومون هر کاشتمی صورتم رو تند تند که

 به ژولیدگی حالت ات زدم موهام به آب هم کمی و کردم روباز پیرهنم های دکمه سریع شد نزدیک ها قدم صدای وقتی

  بگه چیزی تا کردم اشاره دختره به و رفتم در سمت به بگیره خودش

 گفت و کرد تر نازک رو صداش اونهم

 میری کجا عزیزم احسان_

  خانومی میام االن گفتم باشه صدام تو حسی هیچ اینکه بدون

 بگه چیزی نیست قادر حتی ولی میکنه نگاه رو من پا تا سر که رو ناباوری چشمای دیدم و کردم باز در

  بمیرم داشتم دوست بود چشمش کنار که اشکی نم دیدن از

 کرد اکتفا برات بودم کم گفتن به فقط و کرد بهم پا تا سر از نگاه یه

 سازیه ظاهر همش که بگم بگم بهش رو چی همه خواستم و شدم پشیمون لحظه یه

 اومدم خودم به دوباره مونا اومدن با ولی
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 بیرون زد خونه از گریه با و نگفت هیچی بهم بازم و کرد توهین دختره به فقط دیدنش با که رها

 .... صورتم رو کنه ،تف دهنم تو بزنه بده فوشم داشتم دوست ولی

 رفت و نکرد اینکارارو از کدوم هیچ اما

  نکنه شگی کله موقع یه تا دنبالش بره سریع که گفتم و زدم زنگ قباد به فوری

 کنن بازخواستم و بزنه زنگ زندایی یا دایی خان که بودم تلفن زنگ تظرمن هفته یه

 برسه بدستم احضاریه اینکه حداقل یا

 نگفته بهشون رو موضوع اصال رها که شد دستگیرم تازه زد زنگ زندایی هفته اخر وقتی ولی

  ببینمش و برم که گرفتم تصمیم پس بودم تنگش دل خیلی هم طرفی از

 خونشون رفتم و رسیدم خودم به دوباره هفته یه از بعد

 افتاد تپش به قلب دیدنش از

 رها و باشم من فقط و بشه متوقف زمان که داشتم دوست

  کنه نگاه حتی بهم میومد پیش کم حتی رها ولی

  داد تحویلم زندایی زور به اونهم ساختگی لبخند به و زد زل بهم بار یه فقط یادمه قشنگ

 هنمیتون زندایی و دایی پیش میدونستم بیرون بریم شه آماده بگم بهش تا داد جرات و لد بهم کلی هم همون ولی

 کنه مخالفت

 بیاد تا موندم منتظرش ماشین تو رفتم خودمم

 کنم صاف خودم با رو دلش یکم تا بازی شهر ببرمش که بود این قصدم
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 صورتش طرف دو اونم زدم سیلی بهش پسر به مزاحمت خاطر به و کردم حماقت دوباره ولی

 گرفت بیراه و بد بهم و گریه زیر زد دوباره و شد بد خیلی حالش

 برد خوابش هم سر اخر

 هذیون مدام و بود باال خیلی تبش آخه کردم اش پاشویه و موندم بیدار سرش باال صبح خود تا خودم خونه بردمش

 میگفت

  نذارم تنهاش وقت هیچ که خواست ازم بیداری و خواب تو و شد بلند هم بار یه

 بازم بود شد چیده خونه تو رها ی جهیزیه دیگه که شد باز حقایق به چشمم دوباره زمانی درست برات کنم خالصه

  بودم عصبی خیلی بابت این از و بودم کرده حماقت

 نمیتونستم بکشم دست رها از نمیتونستم نبود خودم دست ولی

 کنم شروع رو درمان و برم دکتر پیش دوباره گرفتم تصمیم

  بره کنه ول رو من اون و بگم رها به رو موضوع که میترسیدم خیلی اینهم از

 تصمیم هطرف که کسی سنگدل احسان شدم دوباره کردم ولشون نمیکنه حالم به تاثیری اصال دارو و قرص دیدم وقتی اما

 گرفت

 برگردوندم رو جهیزیه و دادم طالق تقاضای

 شد داغون و خراب یخیل رها دادن دست از بعد روزام

 پریروز مثل دیروز مثل هرروز

 بالخره که من فایده چه ولی بود زده سرم به کشی خود فکر بار چند حتی میگذشتن آور عذاب و کند برام خیلی ها ثانیه

 میرفتم بین از زود یا دیر
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 باشه داشته میتونست دلیلی چه کارم این پس

  بانک دیکنز دیدمش دوباره جداییمون از بعد ماه چند

 بودم تنگش دل چقدر که بردم پی تازه دیدنش با

 .... افسوس ولی میگفتم هام دلتنگی از بهش و داشتم رو گفتنش روی کاش

 کما رفت و کرد وحشتناک تصادف یه روز همون

 روز این به این و داشتیم باهام که بود خاطرهایی آور یاد واسش من دیدن میدونستم چون بود بدتر همه از من حال

 انداختتش

 

 نداشتم رو زندایی و دایی خان دیدن روی ولی بیمارستان رفتم و شدم آماده کلنجار کلی از بعد بالخره

 بشه متنفر ازم رها تا ریختم که هایی نقشه تا گرفته بیماریم از گفتم دایی به رو چیز همه روز همون

 نشه پیدام رها بر و ورد وقت هیچ دیگه که خواست ازم فقط آخر در و کرد گوش رو همش

  ببینمش بار آخرین واسه که خواستم ازش ولی کردم قبول

 رو حقیقت همه گفتم بهش رو حقیقت همه ولی نداره اطرافش محیط از درکی هیچ میدونستم اینکه با اخرمون دیدار تو

  دیدم وضع اون تو رو رها وقتی داشتم حالی چه نمیدونی

 بد خیلی بودم بد خیلی بدون فقط

**** 

 * احسان*
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 کردم نگاهش سوالی و اومدم بیرون ها خاطره از الهه کردن صدا با

 کردم نگاه میومد ازش که غلیظی خون به و کشیدم زیرش دستی کرد اشاره دماغم به ترس با

 گفتم و زدم بهش پوزخندی

 کردم عادت دیگه خونه فقط این نمردم نترس هه_

 رفتم ییروشو سمت به و شدم بلند جام از بعدشم

 گفت که شنیدم رو صداش میزدم آب رو صورتم که همونطور

 چیشد بعدش_

 بیاد بند خونش تا بینیم داخل گذاشتم هم رو کمی و کردم خشک رو دستم کاغذی دستمال با

 گفتم و برگشتم سمتش به

 ... اینجام وضع و سر این با که منی شد بعدش_

 گفتم و دادم فشار محکم سرم روی رو دستم

 میکنه ازدواج داره که رهایی شد_

 ؟ واست بگم بازم

 گفت و دوخت چشمام به رو غمگینش چشمای

 نیست خوش حالت کن استراحت یکم بیا اومد دستم چی همه کافیه دیگه نه_

**** 

 بودم منتظرش در جلوی که میشد دقیقه بیست
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 شدم متنفر ازش و دیدمش رها کنار که یاول ی لحظه همون از که مردی ،با عشقیم رقیب با بودم اومده بود دار خنده

  بزنم حرف

 و زدم بوقی تک یه رفتم سمتش به و کردم روشن رو ماشین است پیاده که بود خوب چه و اومد بیرون در از بالخره

 کشیدم پایین سمت به رو شیشه همزمان

 

 آقا بگیرم رو وقتتون از لحظه چند میتونم_

 دیده کجا رو من که میکرد فکر این به داشت کنم فکر کرد ریز کمی رو چشماش

 گفتم بود صدام تو که جدیتی با کردم گره توهم رو ابروهام

 دیدیم رو دیگه هم ارم تو بار به باشه یادتون اگه رها قبلی نامزد احسانم_

 گفت و رفت هم تو اخماش

 رها؟_

 گفتم آروم و گذاشتم هم رو محکم رو چشمام

 مجد رها خانوم... رها نامزدتون بله_

  بوده خبربی موضوع این از و میشنوه جدیدی چیز که انگار رفت باال تعجب از ابروش تای یه

 شد ماشین سوار بزنه حرفی اینکه بدون

 گفت افتادم راه که همین

 ... نیاز_

 گفت و گذاشت چشماش رو محکم رو دستش
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 ...بود نگفته چیزی من به شما راجب رهاست منظورم_

 شد سرخ باره یک به ورتمص حرف این شنیدن با

 ... بود نگفته جدیدش نامزد به رو موضوع رها و بودم زده گند پس

 دادم ادامه خونسردی با

 یشزندگ وارد که بودم غریبه یه نداشتم ارزش هم سیاه ی نقطه یه ی اندازه حتی زندگیش تو من چون نگه داشت حق_

 آرزوهاش و دنیا تموم به زد گند و شد

 دادم ادامه تلخ پوزخندی با

 بسازی نو از رو آرزوهاش کاخ و بدی بهش خوشبختی این تو امیدوارم_

 گفت بود خورده گره ابروهاش تو اول همون از که اخمی با

 سراغم اومدی واسه بدونم میشه_

 گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 یکن خوشبختش بخوام ردونهم و مرد ازت تا اومدم ، نداشتم رها به رو گفتنش جرات که بگم بهت رو حقایقی اومدم_

  الیقشه که طور اون

  تولدش شب بجز چیز همه گفتن به کردم شروع و

  بگیرم رها از هم رو زندگی شانس این و بزنم گند دوباره نمیخواستم

******* 

 * داستان راوی*
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  داشت را عشقش ی چهره فقط که دختری دست از بود خورده بازی ساده چه

 میشد اکو سرش در نیازش صدای

  خواهرمه ولی نیست همسانم دارم خواهر یه من نیما»

  میکنم حسش وجودم تموم با اوقات بعضی ولی نشه باورت شاید دزدیدنش تولد بدو تو

  باشه افتاده اتفاقی اینکه بدون زیاد خیلی خوشحالم ها موقع برخی

  بدحال و میشم ضمری شدتش از که ریزه می وجودم تو یهویی غصه و غم انقدر هم وقتا بعضی

 همیش باعث این و خورده پیوند بهم روحشون و قلب دوقلوها خوندم جا یه آخه است زنده هنوز خواهرم میفهمونه بهم اینا

 .... «درد هم و باشن شریک باهم باشن داشته فاصله هم از اگه حتی شادی و غم تو همیشه

 « خوشی دنیا یه واسم بشه و باشه عروسیم تو ینکها... ببینمش بار یه اینکه چیه ارزوم ترین بزرگ میدونی»

 « باشه رها اسمش داشت دوست میگفت مامان»

  بگیرد آرام کمی تا داد فشار سرش روی بر محکم رو دستانش

 . شد رد چشمانش جلوی از ای لحظه برای نیاز خون در غرق و شده له ی چهره

 خوابیده آرام خاک ها خروار در که است سال دو به نزدیک عشقش که بود برده یاد از چطور

  ؟ کند فکر نیازش از غیر شخصی به بود داده اجازه خود به چگونه

 چهره کی شباهت خاطر به چرا پس بود شده رها بگوید بود بهتر نه نیاز دوشخصیتی رفتار متوجه ها بار که نبود او مگر

  بود زده خبری بی عالم به را خود

  کوبید بهم محکم آمدن بیرون از بعد و کرد زبا را ماشین در عصبانیت با
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 و... جدایی.. . دهد معنی یک میتواند فقط نیما رفتار این که میدانست کوبید اش پیشانی به محکم را دستش کف احسان

 بس و بود خواهد رها قربانیش تنها که دیگر شکستی باز

  گرفت را رها شماره ولی داشت لرز دستانش آنکه با نیما

  سومش و دوم طور همین بود پاسخ بی ولشا تماس

 میگرفت را اش شماره وقفه بی و نبود بردار دست ولی

 صدای اب صوتی به بود سپرده گوش گریه از متورم و سرخ چشمانی با افسرده و خسته رهایی از داشت خبر کسی چه اما

 آشنا

  نمیشد برمال وقت هیچ کاش ای که حقایقی به بود سپرده گوش

 کرد خارج فکر از کوتاه لحظاتی برای را او و کرد پرت را حواسش گوشی زنگ صدای ای هلحظ برای

 میشد خاموش و روشن صفحه روی نیما اسم

  دوباره و گرفت تماس دوباره نبود گویی پاسخ به قادر جانش بی روح ولی

 میکرد تر ریخته بهم بیشتر را اعصابش گوشی زنگ صدای

  گفت باشد آرام داشت سعی که ییصدا با و کرد برقرار را تماس

  نشد تموم کارم هنوز برمیگردم دیگه ساعت یه نیست خوش حالم یکم االن نیما سالم_

 داد اینگونه را جوابش بلند و خشم پر صدای با ولی بود بریده را امانش درد سر آنکه با نیما

  زوووود نیاز خونه بیا زود هستی جا هر_

  آورد در تاپ لپ از را CD بود شده قطع نیما طرف از که تماسی بعد و
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  شد خارج اتاق از و

 .......ها خیلی میشدند خاست باز حقایق این خاطر به ها خیلی باید

 به لبشق آشنا ی شماره دیدن با ولی آورد بیرون کیفش از را گوشی نیماست اینکه خیال به گوشی دوباره خوردن زنگ با

  افتاد تپش

  کرد نزدیک گوشش به را گوشی و زد را اتصال ی دکمه اشتند اعتمادی چشمانش به

  شود چشمانش مهمان اشک دوباره شد باعث میزد صدا را او که احسان گرفته صدای

  رها الو_

  داد جواب گریه با

 توووو...ت احسان_

  گفتن به فقط فهمیده را نیما با شدنش رو در رو موضوع رها میکرد حس که احسان

  من... اره ببخش رو من_

 داد ادامه و کشید موهایش به را دستش ناچار

 زدم ندگ دوباره ولی... کنم تأمین رو ات آینده کارم این با میتونم کردم فکر.... میشی خوشبخت اینطوری کردم فکر من_

  ببخش رو من

  کرد خاموش را گوشی سپس و

  شنیدن از دمیترسی بیاورد زبان به رها داشت امکان که هایی حرف از ترسید می

 «متنفرم ازت احسان»
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******* 

 * رها*

 *گذشته ساعت چند*

 *صبح 10 ساعت*

  بیرون اومدم اتاق از و کردم میزون سرم روی رو شالم

  بیرون برم ماشینش با تنهایی تا کنم راضی رو نیما بتونم بودم امیدوار

  شدم داخل بعد و زدم در و رفتم اتاقش سمت به

  بودش خواب بود درست حدسم

  زدم صداش

  نیما_

  دیدنم با و کرد باز هم از آروم رو خمارش چشمای

  اومد لبش به لبخند

  عزیزم سالم_

  گفتم و دادم تحویل بهش لبخندی

  بیرون میرم دارم نیما_

  بشه بلند جاش از کرد سعی

  بری میخوای کجا عشقم میبرمت میشم آماده االن بزار_
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  گفتم و دادم تحویل بهش ساختگی اخم

  تهرانه دوستام از یکی شدم متوجه دیشب راستش.. برم تنها میخوام نخیر_

 بیای هم تو که نمیشه است دوستانه دیدارمون ببینمش برم میخوام

  میاد خوابش هم باز که بود معلوم کشید چشماش زیر دستی

  ببر رو سویچ حداقل پس باشه_

  گفتم و زدم پهنی لبخند

  خوبی یلیخ تو نیما ممنون وای_

 رفتم پایین سمت به برداشتم رو سویچ اینکه بعد و شدم بلند جام از سریع بگه چیزی بزارم اینکه بدون و

**** 

  دادم جواب خنده با نیما ی شماره دیدن با

 اقااااا بله_

  بشم لبخندی ی متوجه میتونستم هم گوشی پشت از

 نریا سرعت با برون اروم نیازم...

  گفت و ذاشتمگ هم روی رو چشمام

  خدافظ چشممممم_

 عزیزم خدافظ....

***** 



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 310 

  رفتم الهه سمت به و شدم پیاده ماشین از

 ...جذاب و بود پوش خوش همیشه مثل

  داد سالم بهم لبخند با و شد بلند پام به

  دادم رو جوابش سرسنگین بخوام خودم اینکه بدونه

  سالم_

  گفتم و کردم نگاه ساعتم به بعد

  درگیرم یکم بگو رو کارت تر زود یکم میشه اگه جون الهه_

  لطفا بشین گفت و داشت برش حول کمی

  گفت که نشستم کنارش

  بده رو جوابم و ندون فضولی لطفا مهمه برام خیلی جوابش میپرسم که سوالی این رها...اممم_

  گفتم و گذاشتم هم روی رو چشمام

  بپرس باشه_

  گفت ای مقدمه هیچ بدون

  نداری ای عالقه احسان به واقعا هدیگ تو_

 لرزید ها مدت بعد قلبم پرسید که سوالی از

 گفتم و کردم گره توهم رو اخمام

 ؟ آورده من احساس و دل سر بالهایی چه عوضی اون میدونی اصال باشم؟ داشته دوستش باید نظرت به_
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  دادم ادامه دروغ به پوزخند با

 درگیر که االن مخصوصا... کنم فکر احسان به من که نیست درست هم عیشر لحاظ از حتی دارم نامزد دیگه من_

 عروسیمم کارهای

  شدم بلند و برداشتم نیمکت از رو کیفم هم بعدش

  واستادم سیخ سرجام زد که حرفی با ولی

 میمونه؟ باقی بهش نفرتت حس این هم باز داره سرطان احسان بدونی اگه حتی_

  سرطان و احسان نداشت انامک میگه دروغ داره میدونستم

  گفتم پوزخند با

 بگیرن ایدز داره احتمال میگذرونن یکی با رو هرشبشون که گذرونی خوش مردای اصوال_

  بهش زدم را و شدم خم کنارش بعد

 نیست ایدز بیماریش مطمعنی ببینم.... سرطان نه_

 نیوفته اشبر اتفاقی خدایا میگفتم و میفرستادم صلوات دلم تو که میدونه خدا فقط ولی میزدم رحمی بی با رو حرفا این

  گفت و بهم زد زل نفرت با الهه

  میگفت احسان که باشی مهربون و خوب رهای همون تو نمیشه باورم_

  نداری عالقه و عشق از درکی هیچ که هستی عوضی و احساس بی موجود یه تو

  گفتم عصبانیت با

  نیست حالیم عشق از هیچی من باشه هه_
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  دیگه بگذرون باهاش رو آخرش روزای برو هستی که احسانم عاشق.... فهمی می خوب خیلی رو عالقه و عشق وکهت

  گفتم و باال دادم رو ابروم تای یه بعد

  بشه سرد بهش عالقت شده باعث سرطانش نکنه ببینم_

  صورتم به کوبید محکم سیلی یه و چشمام به زد زل سرخش چشمای با

  شو خفه_

  انداخت پام جلو و آورد در دی سی یه کیفش از مه بعد

 .... بدم تو به تا زدم دی سی به و کردم ضبط بفهمه اینکه بدون رو حرفاش ی همه دیروز_

 رداید به بخند و کن گوش نامزدت آقا با بزار برو هه.....ولی مونده سنگیت قلب اون تو احساس یکم هنوز میکردم فکر

  نمیده بهش رو بودن تو با کفاف عمرش ولی داره ستدو عاشقانه هنوزم که مردی

  رفت و دوید کنارم از گریه با بعد و

 ....احسان واقعا نکنه... نکنه شد خالی دلم ته آخرش حرف با

  گرفت رو وجودم مرگ حس هم فکرش از حتی

  برداشتم رو دی سی و شدم خم

  روندم بابا حاج ی خونه سمت به و رفتم ماشین سمت به

  بدم گوش نمیتونستم نیما خونه توی ننمطمئ

  رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند بعد و نشستم کنارشون کمی شدن خوشحال خیلی دیدنم از

  دادم قرار توش رو دی سی و کردم باز رو لپتابم
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 افتاد تپش به قلبم بود جونم آروم روز یه که مردی صدای شنیدن با

  شدیدتر گریم و میشد بدتر لمحا میشد پخش صوت از که ای کلمه هر با

  کنه اذیت رو چشمام کمتر تا آوردم در چشمام تو از رو لنز

 « بود شوخی» مثل کلمه یه بشنوم جدید کلمه یه بلکه تا دادم گوش بار چهار به نزدیک

  شد کشیده گوشیم سمتش به نگاهم گوشیم خوردن زنگ با

  بود نیما معمول طبق

  باشم غرق خودم بدبختی تویه و ندم رو جوابش دادم ترجیح

  میگرفت تماس هم سر پشت مدام و نبود بردار دست ولی

  گفتم و زدم رو تماس اتصال

 نشده تموم کارم هنوز برمیگردم دیگه ساعت یه نیست خوش حالم یکم االن نیما سالم_

  زد داد عصبی و بلند صدایی با

 زووود نیاز خونه بیا زود هستی هرجا_

  کرد قطع رو تماس بعد و

  زد داد سرم نیما چرا که نشد سوال واسم حتی که بود بیماریش و احسان درگیر انقدر ذهنم

 باعث هک کاری پنهون این خاطر به میشدن بازخواست همه باید کیفم تو گذاشتم و کشیدم بیرون تاپ لپ از رو دی سی

  بشم بین بد عشقم به مدت اینهمه من شد

  گوشی دوباره خوردن زنگ با
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  کدام بدونه میخواد و نیماست دوباره اینکه فکر با

  آوردم در کیفم از رو گوشی

  شدن گشاد تعجب فرط از چشمام ای لحظه برای بود افتاده گوشی ی صفحه رو که آشنایی ی شماره دیدن با ولی

  باشه احسانم مال میشه خاموش روشن صفحه روی که ی شماره بود سخت برام باورش

  کردم راربرق رو اتصال

  شد چشمام مهمون گریه دیگه بار مردونش و آروم صدای شنیدن با

  گفت نداشت لرزشش در کنترلی هیچ که صدایی با

 توو... احسان_

  گفت میزد موج توش پشیمونی و غم که صدایی با و بدم ادامه نزاشت احسان اما

 زدم ندگ دوباره ولی...کنم تامینی رو ات آینده رمکا این با میتونم کردم فکر...میشی خوشبخت اینطوری کردم فکر من_

 ببخش رو من

  کرد قطع رو گوشی بگم چیزی بزاره اینکه بدون و

  دارم بهش دلم تو هم هنوز که ای عالقه از هام دلخوری از بگم بهش تا گرفتم رو شمارش سریع

 ....« میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»میگفت داشت که زنی صدای ولی

 لبام به بخوره سکوت مهر دوباره شد باعث

  پایین رفتم ها پله از و کشیدم چشمام زیر رو دستم

  کرد اصرار ناهار واسه موندم به خیلی مامان
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 بیرون اومدم خونه از اومده پیش برام مهمی کار اینکه ی بهونه به ولی

**** 

  شدم مواجه نیما ی نشسته خون به چشمای با کردم باز که رو خونه در

 بفهمونن بهم رو چیزی میکردن سعی نگرانی با که کردم مادرش و پدر به نگاهی

  گفتم و رفتم نیما سمت به حوصله بی

 ؟ نیما شده چیزی_

  گفت داد با و اومد جلو برزخیش ی چهره همون با

 ؟ چرا_

 گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 نیما؟ چرا چی_

 گفت و کرد عصبی ی خنده

  نیاز کن بس_

  گفت و چشام به زل زل دقت با بعد

  شد برمال دیگه تون همگانی ی نقشه خانوم رها کن بس بگم بهتر نه_

 گفت و زد داد دوباره بعد و

 

 بسههههه ،دیگه دادید بازیم هرچی بسه دیگه_
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  گفت و کوبید سینش به محکم

 اطرخ به که رو معصوم و ناز صورت اون... رو نیاز تصادف روز اون ببرم یاد از تونستم چطور... ،خودم بود خودم تقصیر_

 ... نبود تشخیص قابل که بود شده له انقدر شدید تصادف

 نهم نیاز همون این که بقبولونم خودم به بزور و خرگوشی خواب به بزنم رو خودم شباهت یه خاطر به تونستم چطور

 بازی هب رو عاشق به تونستی چطور بودی ردهک حس و عشق بار یه خودت که تو بگیری؟ بازیم به اومد دلت چطور تو ولی

 لعنتی بگیری

 

 گفتم و بهش کردم رو شد بد حالم گرفتم بازیش به میکرد حس اینکه از

 به مکک خاطر به فقط و فقط...نیازم قالب تو میبینی اگه... اینجام میبینی هم االن اگه... نیما ندادم بازیت وقت هیچ_

  بود تو خودت

 بهترین میگفت که بهراد دوستت های اصرار خاطر به...نداشتن رو کسی تو بجز که ات نوادهخا به کمک خاطر به

 ...بده دستت از نمیخواد و دوستشی

  دادم ادامه و کشیدم عمیق نفسی

 گذشته تو ،میگفت شی خوب میتونی تو بود معتقد ،چون برات باشم نیاز قالب تو مدت یه که بود این دکترت تشخیص_

 میای زبون به بالخره کارم این با میگفت... میکنی انگاری داری ولی یدار قبول رو

 و نداشتمش که خواهری ، من خواهر... نیاز که کردی درک و فهمیدی ولی چطوری ،نمیدونم فهمیدی موضوع که هم حاال

  باشمش داشته نمیتونم هم وقت هیچ

  داشت جریان مدت این که همونطور...زنیا بدون حتی داره جریان هنوز زندگی نیما ولی... نیست دیگه

  باشه خودم خواست به اینکه بدون میریختن چشمام از اشکام
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  زدم پسشون و کشیدم چشمام زیر رو دستم

  میزنم بهت خواهرانه رو حرف ،این کن زندگی نیما... اینه آخرمم حرف... شده تموم اینجا من کارم دیگه حاال_

 .اومدم بیرون خونه از سریع و گذاشتم عسلی روی رو سویچ حرف این گفتن بعد

 باید، بود دروغ همش حرفام که میدادم توضیح براش باید گرفتم رو الهه ی شماره سریع اومدم بیرون حیاط در از وقتی

 به رفامح و میشد دیر اینکه از قبل باید شدم، گرفته بازی به دوباره میکردم حس صبحش حرفای با که میگفتم بهش

  میکردم روشن الهه برای رو موضوع رسید می ناحسا گوش

  زد تماس رد ولی گرفتم اس تمام بار چند

  فرستادم پیام بهش

 « باشه داشته حقیقت حرفات نمیکردم فکر اصال من بده جواب داری دوست کسی هر جونه الهه»

  زدم زنگ بهش دوباره دیگه دقیقه یه بعد و

  نگفت چیزی ولی داد جواب رو گوشی

  چی همه از نیما از حقایق از گفتم چی همه از و زدن حرف به کردم شروع تند تند

  دادم ادامه گریه با آخر در و

  دهنفهمی گفتم که حرفایی از هیچی احسان که بگو الهه نرسوندی احسان گوش به رو حرفا اون که بگو خدا رو تو الهه_

  گفت بود دستپاچه که صدایی با

 ازش و گفته رو چیز همه و رفته نیما پیش میگفت بود آشفته احسان خونه اومد وقتی من... تیگف دیر اینهمه چرا رها_

 مبادا که بود نگران این از احسان و بودی نگفته چیزی نیما به ات گذشته از تو اینکه مثل ولی کنه خوشبخت رو تو خواسته

 بریزه بهم زندگیت دوباره
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  گفتم احسان به رو همش و شدم بیعص بودی زده بهم که حرفایی خاطر به منم

 باساشل و برداشت کوچیک دستی ساک یه بوده چی تو جواب فهمید وقتی ولی گفتم بهت چرا که کرد بیداد و داد خیلی

  گفت بهم بعدم گذاشت داخلش رو

  باشی متنفر ازش اینهمه که داری حق آورده سرت که بالهایی با

 کس هیچ ، رها کجاست احسان دونه نمی کس هیچ االن

  پرسیدم و گذاشتم هم رو چشمام

 ؟ کجاست دونید نمی که چی یعنی ؟ الهه چیه منظورت_

 گفت کنه بیان شمرده شمرده رو هاش کلمه میکرد سعی که صدایی با

 هم ور زندگیش به امید ذره یه همون دیگه االن ،اون بیاره خودش سر بالیی میترسم بود دیگه طور یه امروز احسان رها_

  داده دست از

  شد مچاله قلبم حرف این شنیدن از

 رسوندم بابا حاج خونه به رو خودم آژانس یه با و کردم قطع رو گوشی

**** 

  چرخید سمتم به مامان نگاه کردم باز که و در

  گفت و اومد سمتم به خنده با

  برمیگردی میدونستم عزیزم سالم_

  بوسیدتم و شد خم صورتم سمت به و
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  میکرد نگاه بهم لبخند با که کردم اباب حاج نگاهی

  ازم کردی پنهان رو حقیقت چرا ، بابا حاج چرا بگم بهش میخواست دلم چقدر

 ........دیگه و بایسته قلبش اینکه از میترسیدم...  قلبش از میترسیدم ولی

***** 

  داره ریخب احسان از حتما که بودم مطمئن رفتم قباد سمت به مستقیم و شدم شاپ کافی داخل

  داد سالم لبخند با و شد بلند میزش پشت از دیدنم با

  پرسیدم مقدمه بی نیازشان میز روی رو دستم که همینطور و دادم جواب رو سالم

 ؟ کجاست احسان قباد آقا_

  پرسید تعجب با

 ؟ خانوم رها بدونم کجا از من_

 گفتم و بهش زدم زل ناراحتی با

 احسان هب شدنم اعتماد بی برای که ای نقشه متوجه ، شدم احسان بیماری ی متوجه امروز همین تازه من قباد آقا ببیند_

  دیگه چیزای خیلی و بودید کشیده

 رو ها حرف ترین رحمانه بی امروز ،من نشده دیر تا دنبالش برم تا بگید ، بگید بهم دارید خبر جاش از اگه خواهشا پس

  نداشتم اطالعی یشبیمار از اصال موقع اون تا ولی زدم بهش

  بگید بهم دارید خبری جاش از اگه میکنم خواهش ازتون

  گفت میداد تکون دستش تو رو خودکار که همونطور
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  ندارم خبری ازش من خانوم رها که گفتم_

  رفتم خروجی در سمت به و گرفتم ازش رو روم حرفش از امید نا

  شلوغه حسابی که هم سرتون و ازدواجید شرف در که شما ؟ افتادین تون قبلی نامزد یاد که شده چی حاال_

  چرخیدم سمتش به سریع حرف این شنیدن با

 داره خبر احسان از که کرد ثابت بخواد اینکه بدون حرفش این با

  بودن راضی بودم کرده که کاری از خونواده ی همه

 تونهمی اینطوری میکرد حس شاید کنه خوردبر سرد باهام میکرد سعی بازم داشت بهم که ای عالقه تموم با احسان اما

 ... بشه خودش به دوباره وابستگی مانع

  دکترش پیش بریم تا خونه برگرده سریع کنم تاکید دوباره و بزنم زنگ بهش تا برداشتم رو گوشی

  زد خشکم جدیدش ی چهره دیدن و چارچوپ تو قامتش شدن نمایان و در شدن باز با ولی

  زدم صداش و رفت سمتش به بهت با

  احسان_

  شد جلب بود واستاده در جلوی تراشیده سر با که احسانی به توجهشون هم بقیه

  گفتم و کردم اشاره موهاش به دستم با

 ... چرا تو.. تو_

  گفت میکشید سرش پوست به رو دستش که طور همون ای خنده تک با و بدم ادامه حرفم به نزاشت

  میشدم خالص شرشون از خودم که بهتر همون پس بریزه آخر و اول میخواست که بالخره_



 

 
 

 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر دریحیرقیه  |کاش برای هم بودیمرمان 
 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 321 

  بودیم گرفته ساده عجیب رو احسان بیماری شد هممون دل مهمون غم دوباره حرف این گفتن با

 ؟ بود بهبودیش امکان واقعا یعنی

**** 

 بعد ماه یک

  اومدم بیرون دکتر مطب از پریشون و خسته حالی با

  میشد واک ذهنم تو دکتر حرفای تک به تک

 سرش وت که ای قده بگم باید تاسف نهایت با و گرفته رو درمانش ی دنباله دیر خیلی شما بیمار مجد خانوم ببینید_

  کرده سخت حسابی رو ما کار این و کرده پیشرفت خیلی هست

  گفتم دکتر به رو کالفه

 ؟ زیاده نشه خوب احسان نکهای احتمال یعنی....یعنی ؟ چی یعنی میگید که حرفایی این نرید طفره دکتر_

  گفت و زد بهم ساختگی لبخند

 ........پزشکی ی عرصه تو فقط... دخترم باشه خدا به امیدت_

  گفتم و بهش زدم زل گریون چشمای با

 بگید رو اخرتون حرف دارید دوست که هرکی جون میکنم خواهش دکتر_

 گفت و کشید دل ته از عمیق اهی دکتر_

 نیست شما بیمار بهبودی برای امیدی هیچ دیگه پزشکی نظر از_
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  آورد هجوم چشمان به اشک دکتر حرفای دوباره آوری یاد با

 بود کرده خودش پاگیر رو من احسان که بود سرنوشتی چه این آخه

 افتاد نمی اتفاقی هیچ اون برای ولی میزدم پا و دست بیماری این تو اون بجای من کاش اصال

**** 

 گذاشتم ماشین فرمون روی آروم رو سرم داشتم دکتر اون به دکتر این لز که زیادی دوندگی از خسته

 میکردن جواب رو احسانم مراعاتی و توجه هیچ بدون که بودن سنگدل چقدر

 ... تو مصلحت از یا بود هات بنده از مشکل خدایا

***** 

  انداختم رضا امام آقا مطهر ضریح به نگاهی

 بخوام درمانگرش از رو دردم درمون و بیام که بود بابا حاج پیشنهاد

  کردم سالم و شدم وارد اهلل بسم با

 بهم ور پاکم عشق بخواد خدا از و بشه احسانم سالمتی ضامن کنم التماس ازش تا مطهرش پابوس به بودم اومده امروز

 ...نگیرتش ازم و ببخشه

  بود خلوت خلوته امروز بود شلوغ حرمش و میومدیم که روزایی همه عکس بر

 

  دارم گفتن واسه حرف قدر چه و پره چقدر دلم که میدونست شاید
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 ....حرفام به بسپره گوش دقت با میخواست و

 

  میآوردن هجوم چشمام به بیشتر اشکام برمیداشتم که قدمی هر با

  رسید قشنگش و طالیی ضریح به دستم وقتی

 

  شد تر شدید گریم

  گفتم یهگر با و چسبوندم ضریح به رو سرم

 

 بخوای رو عشقش سالمتی خدا از و شی ضامنش تا اومده.... پیشت قصه و درد کلی با اومده مهمونت...  آقا سالم.

 کردن جوابش دکترا همه که رو مردی سالمتی

 خدامه پیش نیست اونا پیش که دردم درمون ولی

  خالقم پیش

  گفتم بود گرفته اوج ناله و گریه از که صدایی با

 

  نکن تلخم جدایی این با پس نزاشتی دلم تو رو مهرش خودت مگه...میخوام تو از رو احسان سالمتی اخدای_

 

  قبل رهای همون بشم امروز از میخورم قسم

  بود نشده قضا هم نمازش یه که همونی
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 ببخش بهم رو احسان فقط تو خدایا

*** 

 . بودم شده آروم آروم دیگه که اومدم خودم هب وقتی که میدونم فقط موندم هوا و حال اون تو چقدر نمیدونم

  برگشتم فرداش و موندم حرم تو رو کامل روز یه

 دل حال به کنه نظری هم خدا بلکه کنم وفا ام عهد به اولش همون از تا خریدم خودم برای مشکی چادر یه هم بازارش از

 .پریشونم

  نده دست از بود آورده بدست ها تازگی که رو ای روحیه تا نگفتیم بیماریش پیشرفت از چیزی احسان به

  بود شده خوب حالم عجیب بودم اومده بیرون حرم از وقتی از

 . بود شده سرازیر وجودم به امید از قوی جریان یه که انگار

  نبود مهم دکترا حرفای واسم دیگه

  خدا اصلیم درمانگر به بودم شده متوسل حاال من

 «  میلنگه کارمون جای یه که میوفتیم خدا یاد ای ظهلح درست و وفاییم بی چه که آه»

 

**** 

  بهش دادن روحیه و احسان های درمانی شیمی تو میشد خالصه فقط وقتمون ، میگذاشتند هم سر پشت روزا

 . بود بااراده و مصمم کامال بهبودیش واسه هم احسان که بود شده بیشتر بهم وابستگیمون انقدر مدت این

  بزارم تموم سنگ براش میخواستم و بود تولدش فردا
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  روندم پاساژ سمت به خرید قصد به و شدم ماشین سوار

***** 

  میگفت که مردی فریاد صدای و بودن بسته رو خیابون تر جلو کمی که جمعیتی دیدن با

  اومد ماشین جلوی هوا بی خودش نبود من تقصیر بخدا_

  شد چی نفهمیدم بخدا بود زیاد سرعتم

  شدم کشیده جمعیت سمت به شد جلب ام توجه

  میزد پا و دست خون تو که جوونی دیدن با

  ایستاد قلب

  نیست نیما پیچه می خودش به درد از که مردی شم مطمئن تا رفتم جلو آروم آروم

 بود واهی خیال یه فقط این که افسوس ولی

 گفتم گریه و جیغ با مردم به رو رفتم سمتش به سرعت با

  اورژانس نهبز زنگ یکی_

  زدم صداش گریه با و چرخیدم سمتش به

 ؟؟؟ نیما_

 نتونست ولی بگه چیزی کرد سعی و دوخت بهم رو بازش نیمه چشمای

  گفتم و کردم جمعیت به رو دوباره

 ! شد چی آمبوالنس این پس_
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  کرد جمع خودش به رو حواسم نیما جون بی صدای

 د..بو چی.... ز.آ.نی زویآر ن.ی.ر.ت گ..بزررر..بز...میدونستی...رها_

  نخوره بهش کردم سعی ولی بردم لباش نزدیک رو دستم

 میرسه آمبوالنس االن نگو هیچی نیما نگو هیچی هیس_

 کردن باز براش رو راه مردم شد بلند که آمبوالنس آژیر صدای

 شدم سوار همراهش منم گذاشتن آمبوالنس تو رو نیما وقتی

 نظر از وضعیتش

 نبود خوب اصال بودن اومده آمبوالنس هک پرستاری دوتا

 میگفت هذیون داشت هنوزم نیما

 شده که هم بار... ی..واااسههه..شت..دا...آرزو همیشه_

 داد ادامه دوباره و کشید نامنظم نفسی

 

 ببینه رو تو_

 گفتم گریه با

 !وضعیتی این تو وقتی داره فایده چه حرفا این گفتم کن تمومش بسه نیما_

  شد باز کوچیک لبخندی به زور هب لبش کناره

 اینجاست نیاز االن آخه.. آخه_
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 کردم نگاه میکرد چک مدام رو نیما وضعیت و بود کنارم که پرستاری به ترس با

 گفت و زد مصنوعی لبخندی

 میگن هذیون دارن شده وارد سرشون به که بدی ی ضربه خاطر به_

 لرزید لحظه یه واسه قلبم شد خارج نیما ذهن از که بعدی کلمه با

 شد تموم ها جدایی دیگه..ببره همراش هم رو من تا اوووومده_

 افتاد هم رو آروم خمارش چشمای حرف این گفتن بعد

 بردن داخل به عجله با و برداشتن رو برانکارد سریع و رسید بیمارستان جلوی آمبوالنس لحظه همون

*** 

 *بعد ساعت دو*

 میکردیم دعا برگشتنش برای و بودیم شده جمع اتاق در جلوی همگی دبو عمل اتاق تو نیما که ساعتی تموم

 میریختم اشک واسش آروم و بودم گذاشته احسان ی سینه روی رو سرم

 .رفتیم سمتش به هراسون همگی عمل اتاق از پرستار اومدن بیرون با

 پرسیدم سریع همه از قبل

 چطوره بیمارتون وضعیت پرستار خانوم شد چی_

 گفتن به تنها و دوخت بهم رو یخیش و سرد هنگا پرستار

 میاد االن بپرسین دکترش از بهتره_

 کرد اکتفا
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 گفت و رفت سمتش به سریع نیما مادر دکتر اومدن با

 ..... پسرم دکتر اقای_

 گفت و دوخت هممون به رو غمگینش نگاه دکتر

 .... و بیاره دووم ونستنت بود کرده اصابت سرش به که بدی ی ضربه خاطر به پسرتون... متاسفم_

 رفت کنارمون از و کرد ول تمام نیمه رو اش جمله

****** 

 . بمونه آرامش تو پاکش عشق کنار ابد تا که کردیم دفنش نیاز قبر کنار و کردیم منتقل شیراز به رو جسدش

 «ردادم 27»بودن رفته دنیا این از زمان و تاریخ یه ی تو دوشون هر چون دردناک البته و بود جالب

 .بود نرفته دلمون از هم هنوز نبودش غم میشد حس خالیش جای بازم ولی بود گذشته هم چهلمش االن اینکه با

 ولی ودب اتاقش تو و بود نوشته تو واسه نیما رو نامه این گفت و بهم داد نامه یه مادرش که بود چهلمش زور یادمه دقیقا

 .بده بهم دبو رفته یادش از مراسم به شدن درگیر خاطر به

 کردم گریه و خوردم دل خونه خوندم که خطی هر واسه ولی کردم باز رو نامه

*** 

 جان رها خوبی سالم

 میکنم کارو این چرا نمیدونم حتی مینویسم واست رو نامه این دارم که االن

 بگم بهت نتونم هم بعدا دیگه شاید ننویسم االن اگه میگه بهم حسی یه اما
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 هک رو ای چهره اون ببرم یاد از رو تصادفش روز اون میشد مگه نیستی من نیاز که میدونستم متدید که اول همون از

 بود نمونده زیبایش و قشنگی از هیچی دیگه

 بودم راضی هم شباهت همون به ولی

 ...مصنوعی چند هر نگاهه همون به

 ... بود برادرانه کامال داشتم بهت که حسی ولی

 دروغیت وجود به میکردم پیدا تردید که میشد من نیاز به شبیه انقدر رفتارت و اخالق اوقات بعضی

 شدم باخبر حقیقت اصل از و دیدم رو احسان بالخره اینکه تا

 .میکردم رفتار اونطوری باتو نباید من میخوام عذر ازت روزم اون رفتار خاطر به

 نبود خودم دست و شدم عصبی خیلی خوب ولی

 است، دیگه چیز یه نامه این از هدفم راستش... عزیز بگذریم

 میبینم رو نیاز دارم دوباره که یه روز چند یه

 داره حضور باهام جا همه تو

 شه باخبر موضوع این از کسی ندارم دوست

 روانی زندان اون به برگردم باید و زدم توهم بازم بگی هم تو شاید

 واقعیه حس این ولی

 ....پیشش برگردم که میخواد ازم میزنه صدا رو من داره نیاز

 نیارم درد رو سرت
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 چیزه یه دنیا این از خواستم تنها االن

 نکشی رو داری دوسش که کسی از جدایی تلخ طمع من مثل هم تو اینکه

 ببری لذت و باشی زندگیت مرد کنار خوشبخت و خوب که میخوام خدا از

**** 

 بعد سال هفت

 رفتم نشخصیمو اتاق طرف به خوابوندم که رو نیاز و نیما

 بود بخشیده بهم تمام معنی به خوشبختی که کشیدم دراز مردی کنار آروم

 شدم خیره خوابش در غرق ی چهره به

 نمیبرد خوابم شبا دادنش دست از ترس از گذشته تو که روزهایی چه

 بودیبه بالخره تردک اون و دکتر این و درمانی شیمی دوسال بعد و بود بخشیده بهم دوباره رو اون یکتام معبود ولی....

 بود آورده بدست رو کاملش

 .... بشه پدر نمیتونه وقت هیچ احسان مدت طوالنی و سخت درمانی شیمی بدلیل که بودن گفته بهمون دکترا اما

 شد کمیلت تکمیل خوشبختیمون و خوشی بخشید بهمون سال پنج بعد خدا که مهربون دوکوچولوی این وجود با حاال ولی

. 

 نکرد ازدواج باهم میکرد طی رو درمانیش شیمی دوره احسان که سالی همون هم رویا و رضا احمد بگم فتر یادم راستی

 . رزا گذاشتن رو اسمش و آوردن ناز دختر یه هم بعدش سال و

 فشر در و باشن دیگه هم ی گمشده نیمه میتونن که رسیدن نتیجه این به سال هفت از بعد بالخره هم قباد و الهه

 ...ازدواجن
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 ...خوشبختی همه این خاطر به شکرت الهییی...

 *پایان*
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر
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لعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطا

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :
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