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 :نیحس ریام

 :گفت دهیبر دهیزد،بریکه نفس نفس م یدر حال...با شتاب باز شد و پرستار هراسان خودشو پرت کرد تو در

 ...خانمتون...دکتر..يآقا...يآقا-

و بدون توجه به پرستار بخش،از اتاق زدم  زیم يخودکارو پرت کردم رو....منتظر ادامه حرفش نشدم گهید

 ...رونیب

 ...سرش بودن يچندتا دکتر و پرستار باال...وندم و درو باز کردمخودمو به اتاقش رس ادیسرعت ز با

تخت افتاده  يتکه گوشت رو هیکه حاال مثل  میزندگ کیشر ي دهیرنگ پر يرد شدم و به چهره  نشونیب از

 ...دلم فشرده شد...بود نگاه کردم

دکترها و پرستارا رفت  ي هیسرشو به عالمت تاسف تکان داد و به همراه بق...به دکتر کامران کردم ینگاه

 ...من موندم و صدف...رونیب

 ...دستم گرفتم يو کوچکشو تو فینشستم کنارش و دست ظر آهسته

 صدفم؟؟؟؟-

 ...چشماشو باز کرد و بهم زل زد آروم

 ...دمیبغض کردم و دستشو بوس...شدیاز گلوم خارج نم يکلمه ا چیه یدوست داشتم باهاش حرف بزنم ول یلیخ

 ..بگه يزیچ خوادیبه نظرم اومد م...دهنش برداشت يرو از رو ژنیلرزون ماسک اکس ییدستا با

 تر کردم کیبه صورتش نزد صورتمو

 ..شم تیعسل ياون چشما يمن فدا یخانمم؟؟؟؟اله یبگ يخوایم يزیچ-

 که هنوزم يکردم و به چهره ا یکه دستشو نوازش م نطوریزدم و هم يلبخند...محسوس تکان داد یلیخ سرشو

 ...بود چشم دوختم نیباتریبرام ز

قراره دکتر ...خودم تا آخرش مواظبتم...ها یاصال نترس...یشیخوب م يفدات شم؟؟؟تو زود یبگ يخوایم یچ-

 ...گهیعمل د هیکامران 

 :گفت یفیخف یلیخ يبا صدا...حرفمو تمام کنم نذاشت

 ...ن...ن-

 بار صورتشو با دستام قاب گرفتم نیا

 ؟؟؟یبگ يخوایم یزم؟؟؟؟چیجونم عز-
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 ا..ن..ن..ن-

 ه؟؟؟ین چ...صدفم واضح تر بگو-

 :و گفتم دمیاون همه باند بوس ياز رو شویشونیپ...دلم براش سوخت...تونست ینم یکه حرفشو بزنه ول زدیم زود

 ؟؟؟؟يخندیبرام م...اون چشمات شم يحالت بهتر شد بهم بگو باشه خانمم؟؟؟فدا یبزار وقت-

 ...صورتش اومد يبه پهنا يو لبخند چشمش حلقه زد يتو اشک

بارز صدف بود  اتیاز خصوص نیو ا..نهیمنو نب یناراحت خواستیکه داشت م یطیبا وجود شرا...دیبراش پر کش دلم

 ....شناختمیکه م ییسالها یط

با وحشت سرمو ...دستگاه بلند شد يببوسمش که صدا شویشونیکردم و خواستم پ کیبه صورتش نزد صورتمو

لبش  يهنوز رد لبخند رو یچشماشو بسته بود ول..نگاه به صدف کردم هینگاه به دستگاه و  هیو  دمیعقب کش

 ...بود

 ...امکان نداشت نینه ا...بره نییام به شدت باال و پا نهیبرام سخت شد و باعث شد قفسه س دنیکش نفس

 صدف؟؟؟خانمم؟؟؟-

 ...بسته بود چشماش

 صدف؟؟؟؟-

 ...که اتاق پر از پرستار و دکتر شد دینکش یطول...بلند پرستارو صدا زدم يباورانه سرمو تکان دادم و با صدا نا

کردن صدفم رو نجات  یدکترها تقال م...کردم یبودم و به صحنه مقابلم نگاه م ستادهیا يمن هنوز گوشه ا یول

 ...بود دهیفا یانگار تالششون ب یبدن ول

 :اون همه سر و صدا گفت ونیبود که دکتر کامران از م چقدر گذشته دونمینم

 2:30ساعت مرگ ...گرده یبرنم گهید...ست دهیفا یب-

 ...نیزم يبعد پاهام سست شد و افتادم رو يا هیثان...زل زدم با دکتر کامران یاشک يباز و چشما یدهن با

ها و غم ها باهام بمونه  يشاد يقول داده بود تو...صدف قول داده بود با من بمونه...امکان نداشت نیا

 ...پاهام قدرت نداشت یهوش شده ول یصدف فقط ب...کننیخواستم بلند شم و بهشون بگم دارن اشتباه م...یول

 ...ان شااهللا غم آخرتون باشه...گمیم تیدکتر تسل-

 ...قرار گرفتشونه ام  يکه رو یدست و

******** 
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که  شدیهنوزم باورم نم...شدم رهیصدف اومده بودن خ يخاکسپار يکه برا یتیبه جمع یآفتاب نکیپشت ع از

 گهیکه د شدیهنوزم باورم نم...نمیبیخنده هاشو نم گهیکه د شدیهنوزم باورم نم...ستین شمیپ گهیصدف د

 ...نمیبیهاشو نم طونتیش

 غم آخرتون باشه...گمیم تیدکتر تسل يآقا-

 ...جمله تا به االن هزاربار برام تکرار شده بود نیا...تکان دادم سرمو

همه رفته بودن و ...کس نبود چیه...به اطراف کردم ینگاه...ومدین ییصدا گهیدونم چقدر گذشته بود که د ینم

بود و من همچنان داشتم  هدیخروارها خاك خواب ریتفاوت که اون االن ز نیبا ا یول...میفقط من و صدفم بود

 ...دمیکش ینفس م

بالخره  یلعنت ياشک ها نیبعد از سه روز ا...لرزون نشستم کنار قبرش ییبه جلو برداشتم و با پاها یقدم

 ..راهشونو باز کردن

 :شروع به حرف زدن کردم دیلرز یکه م ییصدا با

 يقول نداد مونیروزعروس ن؟؟؟مگه؟؟هايچطور دلت اومد منو تنها بزار ؟؟؟؟صدفيشنویصدف؟؟؟صدامو م-

االن  یدونیچقدر دلم برات تنگ شده؟؟؟م یدونیصدف م...یخودت گفت...بده ؟؟جوابيوقت تنهام نذار چیه

 شه؟؟؟ینم یچقدر دوست داشتم بغلت کنم و هزاربار بگم دوستت دارم ول

 ...به گور ببرم؟؟؟چرا؟؟؟د جواب بده دنتویخند يآروز دیبا نم؟؟چرایبب باتویصورت ز دینبا گهیمن د چرا

 :دلم تلنبار شده بود رو به زبون آوردم يکه رو ییسنگ قبرش و حرفا يگذاشتم رو سرمو

صبر کن تا خودم ببرمت؟؟چرا گوش  گهید يهفته  کینگفتم  ؟؟؟مگهییبه اون سفر کذا یچرا رفت-

 برم؟؟ خوامیکه خودم م يکرد يلج باز ؟؟؟چراينداد

 ...کاش...يبر دادمیوقت اجازه نم چیقدر مهم بود که باعث گرفتن جونت شد؟؟؟کاش ه نیمقاله ا اون

 ؟؟چرايباردار یدوماهت بود نگفت نکهیچرا؟؟؟چرا با ا ؟؟آخهيو ازم پنهون کرد شدمیمن داشتم بابا م صدف

 ؟؟يرو ازم پنهان کرد یمهم نیصدف چرا؟؟؟؟چرا موضوع به ا

 ...و چشمامو بستم نیزم يرو دمیمشت گره کرده ام رو کوب..بلند کردم سرمو

کار  نیبدون صدف برام مشکل تر یزندگ يادامه ....خودش شیپ بردیکاش خدا منم م...اصال خوب نبود حالم

 ...بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ٦ 

به صدف  یاستعفا بدم ول مارستانیچند دفعه به سرم زد از ب...ندارم یزندگ يبرا يا زهیانگ گهیکردم د یم حس

 ...حرفه ام بود...کارم بود نیچون ا..رو از مرگ نجات بدم مارایقول داد بودم که ب

 :لب زمزمه کردم ریز...و بلند شدم دمیقبرشو بوس سنگ

 ...آروم...آروم بخواب صدفم-

 ییو خوشرو یکه به خوش اخالق یمن...شمیبدتر م یو من هرروز از نظر روح گذرهیروز از مرگ صدف م چهل

 ...شده بودم لیتبد یبداخالق و عصب یو پرسنل معروف بودم حاال به آدم ماریبا ب

 !اصال برام مهم نبود یول...اتاق عمل با تذکر چندتا دکتر مواجه شدم يدفعه هم تو چند

 ...در به خودم اومدم يزدم و با صدا گارمیبه س يا گهید پک

 ...که اومد تو دمیقدم هاشو شن يصدا

 جان؟ نیرحسیام-

 مردم نگاه کردم یمدت اگه نبود م نیا يکه تو یکس يخسته  يو به چهره  برگشتم

 جانم مادربزگ-

 ستادیزنان چند قدم اومد جلوتر و درست مقابلم ا عصا

 ؟؟؟يدیکش گاریتا االن چقدر س یدونیچته تو؟؟؟؟م-

 :بالکن و گفتم يانداختم تو گارویس

 گاریشده س میکنم؟؟بعد از صدف تنها دلخوش کاریچ-

 هی...حال و روزتو نیه؟؟ببیصدف راض..يبریم نیخودتو از ب يدار ؟؟؟تویکنیکه با خودت م هیچه کار نیآخه ا-

 !؟يچقدر الغر شد یدونی؟؟؟ميبه خودت کرد نهیآ ينگاه تو

دلم آرامش ...حوصله غرغرهاشو نداشتم یبود و براش احترام قائل بودم ول زیبرام عز یلیخ نکهیا با

 ...سراغم ادین یسکوت متلق باشم و کس يتو خواستیدلم م...خواستیم

 االن حوصله ندارم..کنمیمادربزرگ خواهش م-

 صداش رفت باال هوی

 ؟؟؟يدیفهم..یبمون تیوضع نیا يتو ذارمیمن نم-

 :گفتم یو با کالفگ دمیکش میشونیبه پ یدست

 میزنیم حرف گهیوقت د هی دیبزار..ستیاالن وقتش ن..مادربزرگ کنمیخواهش م-
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 ...رونیو آهسته از اتاقم رفت ب نیزم دیعصاشو کوب تیعصبان با

 هی...نییاومدم پا یحوصلگ یزنگ خونه از جام بلند شدم و با ب يبودم که با صدا دهیتخت دراز کش يرو تازه

 ...دهیاحتماال باز قرصاشو خورده و خواب...دمیمادربزرگمو ند ینگاه به اطراف کردم ول

 ساله مواجه شدم 40حدودا  يمرد يرو برداشتم و چهره  فونیآ

 دییبفرما-

 روزمند؟؟؟یمنزل جناب پ-

 دییبله بفرما-

 بنده موحد هستم-

 ارمیبه جا نم دیببخش-

 هستم يمرحوم خانم طاهر لیبنده وک-

 خبر بودم؟با تعجب درو باز کردم یداشته و من ب لیوک ل؟؟صدفیوک...از تعجب رفت باال ابروهام

 تو دییبفرما-

 ...کرد و منم درو براش باز کردم یتا خونه رو ط اطیح ریمس..نگاهش کردم شهیپشت ش از

 سالم-

 تو دییبفرما نیسالم خوش اومد-

 ممنون-

 :و گفتم میهم نشست يبه رو رو

 ؟يخانم طاهر لیوک نیفرمود دیببخش-

 يخانم صدف طاهر..بله-

 خب امرتون؟؟!بله-

 خدمتتون کنمیعرض م نیبهم بد ياستکان چا هی اگه

 برگشتم و استکان رو گذاشتم جلوش يچا ینیبا س یقیکردم و بعد از دقا یاخم...چقدر پررو بود مردك

 ممنون-

 کنمیخواهش م-

 ...رفتیداشت حوصله ام سر م گهید...دادیچقدر طولش م..اه...بازم ساکت بود یخورد ول شوییقلپ از چا چند
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 ن؟؟؟یدار کاریبا من چ دییبفرما شهیم دیببخش-

 ...چپش يپا يراستشو انداخت رو يداد و پا هیتک..زد يلبخند

 ...دارد ادامه

 نیپروفم بگ يتو دیاینه ب اد؟؟؟؟اگهیاول کامل م پست

 ...براتون قرائت کنم دینوشتن که با تیوص هی يراستش مرحوم خانم طاهر-

 زد به چشمش نکشویبرگه درآورد و بعد ع هی فشیک يکردم که از تو یباز بهش نگاه م مهین یتعجب و دهان با

 ت؟؟؟یوص نیفرمود دیببخش-

 چطور؟.بله-

 به من نگفت؟؟ يزیپس چرا چ...صدف...آخه-

 ...کردم میبراشون تنظ تیوص هیبنده و  شیمرحوم چند روز قبل از فوتشون اومدن پ...ندارم یبنده اطالع-

صدف من همه دار و ندارشو که ..صدف...شدیلمه قلبم فشرده مبا هر ک...باز کرد و شروع به خوندن کرد کاغذو

 يپول تو یشمال که سال قبل به مناسبت تولدش به نامش کرده بودم و هرچ يتو الیو هین،یشامل ماش

 ...کرده میسرپرست تقد یاز کودکان ب تیحما ي رهیخ يداشته همه رو به موسسه  یحساب بانک

 ...صورتم يگرفته بودم افتاد رو زششویر يکه جلو یقطره اشک تیاز تمام شدن وص بعد

 يکار نیبود که مگه صدف از مرگش اطالع داشته که همچ نیکردم ا یکه مدام با خودم تکرار م یسوال

 کرده؟؟؟

 روزمند؟؟یجناب پ-

 :گرفته و حال خراب گفتم ییصدا با

 بله-

 حالتون خوبه؟؟-

 بله-

 کارتم نمیا..مربوطه يانتقال اموال و کارها يبرا دیاریب فیپس لطفا فردا تشر-

 ...رو گرفت به طرفم یکارت و

 در ضمن-

 کتش خارج کرد و گرفت به طرفم بیج يرو از تو ينامه ا پاکت
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 ه؟؟؟یچ نیا-

 بدم به شما نویازم خواستن ا يخانم طاهر-

 پاکتو ازش گرفتم دیترد با

 هست؟؟ یچ-

 با اجازه..ندارم یمن اطالع-

 ...رونیکردم و اونم از خونه رفت ب یچطور باهاش خداحافظ دمینفهم

آتش زدم و رفتم  يگاریس...بود زیم يکه رو يگاریراست رفتم سراغ پاکت س هیپا به درون اتاقم گذاشتم  یوقت

بفهمم  دیبعد از چهل روز با نکهیا..بود یمرگ صدف چقدر ناگهان نکهیا..کردم یفکر م زیبه همه چ...کنار پنجره

 ...برام نامه نکهیا...دهیبخش شوییگرفته و همه دارا لیوک صدف

رو  يلرزون پاکتو باز کردم و کاغذ ییبا دستا..زدیدلم شور م...تخت برداشتمش ينامه رفتم و از رو يادآوری با

 ...خارج کردم

ازم  يزیچ نیصدف همچ شدیباورم نم...بعد نامه از دستم افتاد یقیدقا...کردم و شروع به خوندن کردم بازش

از نظر  یکی یکیدوباره نامه رو برداشتم و کلمات رو ...ست سهیدس هی نیا...شده ینه حتما اشتباه...خواسته باشه

از ...از خشم..صورتم يجمع شد تو دارمبدن  يخون تو یاحساس کردم هرچ...بود یواقع هیواقع...گذروندم

 :بلند گفتم يو با صدا واریپرتش کردم طرف د...نامه رو مچاله کردم و بلند شدم...تیعصبان

 ؟؟یلعنت یکنیکارو با من م نیآخه چرا ا-

 ...حالم اصال خوب نبود...نیزم يپاهام سست شد و افتادم رو...امونمو نداد هیگر

 که داشت نشست کنارم يوجود پا دردهراسان خودشو بهم رسوند و با ...با شتاب باز شد و مادربزرگم اومد تو در

 شده دردت به جونم؟؟ یچ-

 :عجز گفتم با

 مادربزرگ-

 ؟؟يکه دار هیچه حال و روز نیشده؟؟؟ا یچ.جانم-

 ..بگم یچ..بگم یچ-

 اونم با دستاش موهامو نوازش کرد...پاهاش يشدم و سرمو گذاشتم رو خم

 !ينصف جونم کرد..شده پسر یچ-
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 ودناب..نابود شدم مادربزرگ-

پاهاش برداشتم و بهش  يکه آروم شدم سرمو از رو یوقت...دادینگفت و همچنان به نوازش هاش ادامه م يزیچ

 ...کرد یم هیمن گر ياونم داشت هم پا..نگاه کردم

 ..مادربزرگ دیآروم باش-

 .شناسمینه؟؟من تو رو م یختیبهم ر نطوریشده که ا يزیچ هیحتما -

 ..باهاش حرف بزنم دیبا..دمیم حیبراتون توض امیصدف بعد م شیبرم پ دیاول با-

بدون توجه  نیماش چیو بعد از برداشتن سوئ دمیدم دستم بود رو پوش یهرچ...شدم و رفتم سراغ کمد لباسام بلند

 ...نییاومدم پا زدیبه مادربزرگم که مدام صدام م

 يزیاون از من چ...فرق یلیخ...کرد یفرق م نباریاما ا..اما..سر خاك صدف ومدمیبار بود که م نیهزارم يبرا

 ...بکنم يکار نیاصال امکان نداشت همچ...خواسته بود که جز محاالت بود

 ...یخاک نیزم يو نشستم رو دمیقبرش چ يها رو رو گل

 :بود که شروع به حرف زدن کردم نجایو ا دمیبه قبرش کش یدست

 ..چرا یدونیخودتم م..رمیدلگ یلیدفعه ازت خ نیا...کنهیفرق م یلیخ گهید ياومدنم با اومدن ها...سالم صدفم-

 ...داغون تر شدم یو رفت یکه برام گذاشت يبا نامه ا یاز رفتنت داغون شدم ول بعد

 ؟؟.آخه یکنیبا من م يکار نیدلت اومد؟؟؟چرا همچ چطور

 ازدواج کنم؟؟هوم؟؟؟ گهیزن د هیبا ...يخوایم...يخوایم چرا

 ؟!دمیقلبم راه نم يرو تو يا گهیکس د چیمن جز تو ه یدونیتو نم مگه

 ...تونمینم...یفهمیم..تونمینم...یرو انجام بدم که گفت ياز من نخواه کار صدف

 ...سرمو تکان دادم و بلند شدم...گونه ام،با دستم پاك کردم يبود رو ختهیرو که ر یاشک قطره

 :لب زمزمه کردم ریبرم ز نکهیقبل از ا اما

 بدون صدف نویا...کنمیوقت ازدواج نم چیه گهیمن د-

مدت  نیا يتو...دلم براش سوخت یلیخ...نیینشسته بود و سرش پا یمبل يخونه،مادربزرگم رو دمیرس یوقت

 ..زدم و رفتم کنار پاش زانو زدم یلبخند نامحسوس...اونم بخاطر من..شده بود تیاذ یلیخ

 شده؟؟؟ یمادربزرگ چ-

 ام نگاه کردچشم يگرفت باال و صاف تو سرشو
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 شده؟؟؟ یچ یبگ يخوایهنوزم نم-

 ..نکن تیشما خودتو اذ..یچیه-

 ..بلند شم که دستمو گرفت خواستم

 ...بودمت دهیداغون ند ينطوریوقت ا چیشده؟؟؟ه یچ نیرحسیام-

 :و گفتم دمیکش یآه

 ن؟؟یبدون نیخوایواقعا م-

 آره-

 امیاالن م-

 :نامه رو به طرفش گرفتم و گفتم...نییاز برداشتن نامه دوباره اومدم پا بعد

 داغون شدن من لیدل نمیا.نییبفرما-

 ...نامه رو ازم گرفت دیشک و ترد با

 ه؟؟یچ نیا-

 دیبخون-

از فرصت استفاده کردم و ...نامه رو باز کرد و شروع کرد به خوندن...زد به چشمش نکشوینگاه بهم کرد و ع هی

رو پر از آب کردم و دوباره برگشتم  وانیل...از جانبش بودم یهر لحظه منتظر عکس العمل...أشپزخونه يرفتم تو

 ...سالن يتو

 ...شدیهر لحظه سرخ تر م..تر شدم قیچهره اش دق به

 ...که رو به روش بود یمبل يرو نشستم

 درآورد نکشویاز خوندن نامه سرشو گرفت باال و ع بعد

 ه؟؟ینامه چ نیا یمعن-

 .که توش نوشته ییزایهمون چ-

 رو صدف نوشته؟؟ نایا-

 !بله-

 :برقرار شد و دوباره گفت نمونیسکوت ب یکم...چشمش حلقه زد يدفعه اشک تو هی

 ؟؟یبکن يکار نیو چرا از تو خواسته همچ-
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 .دونمینم-

 وحشت نگاهم کرد با

 ..يخواینم...که...تو...تو-

 ...معلومه که نه..نه مادربزرگ-

 ...دمیدیچشمش م يهنوزم آثار شک رو تو یت شد ولراح الشیخ

 صدفه؟؟ يآشناها ه؟؟؟ازیاصال ک...خانم نیا...یول-

 کدوم خانم؟؟-

 ...يعلو ازین...ازین-

 :تعجب نگاهش کردم که دوباره گفت با

 نامه هست يکه تو یاسم نیهم-

 ...که صدف گفته بود نکردم یبه اسم یاون قدر از خوندن نامه شکه شده بودم که اصال توجه..زدم يپوزخند

 رو نه یکی نیا یول..شناختم یمن تمام دوستاشو م..شنامشیاصال نم...دونمینم-

 دنشیبه د يبر دیبا-

 زیم يرو دمیکوب وانویل تیبا عصبان....حرفش شوکه شدم از

 ؟؟یچ-

 میاطالع یدو نفر هست که ما ازش ب نیا نیب يزیچ دیشا..که گفتم نیهم-

 شیپ یاالتیخ ؟؟؟اگهینامه خبر داشته باشه چ اتیاون خانم؟؟؟اگه از محتو دنیبرم د يخوایشما از من م-

 ؟؟؟؟یخودش کنه چ

 ...تو...که ضرر نداره دنشید...نیرحسیهمه احتماله ام نایا-

 و هزار تکه شد نیزم يپرت کردم که افتاد رو وانویبا خشم ل...دست خودم نبود نیبودم و ا یعصبان

من جز صدف ..دیگوشتون فرو کن يپنبه رو تو نیا...سراغ اون دختر رمیدرصد نم کیمن ..دیاصال حرفشم نزن-

 والسالم..دمیقلبم راه نم يرو تو يا گهیدختر د چیه

 ...اتاقم يجانب مادربزرگ نشدم و رفتم باال تو يا گهیمنتظر حرف د گهید
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با اون  دارید هیدربزرگم سر قضبا ما یمدت کل نیا يتو...گذشت يفکر يو دغدغه  شیهفته پر از تشو کی

کردم و مرغم  یجوره قبول نم چیمن ه یول دنشیاصرار داشت برم به د...اومد شیپ يخانم بحث کردم و دلخور

 ...پا داشت هی

 ...بعد يهفته  يبود که تمام عمل هامو انداختم برا ریقدر ذهنم درگ نیا

 يتو نویماش.....نداشتم ضیمر تیزیو يخونه چون واقعا تمرکز برا رمیاطالع دادم و گفتم م مارستانیب سییر به

 .مهرماه بود و هوا گرم...شده ادهیپارك کردم و پ نگیپارک

راهمو ..مونده بود ازم دلخور باشه یکه برام باق یاصال دوست نداشتم تنها کس...خونه يباز کردم و رفتم تو درو

 يلبخند...خونهیسجاده اش پهنه و داره نماز م دمیاز کردم و ددرو ب...کج کردم و به طرف اتاقش حرکت کردم

 ...کنارش نشستم یزدم و رفتم با فاصله کم

 ...دیداد و به طرفم چرخ سالم

 قبول باشه-

 قبول حق باشه مادر-

 ..کمکش کردم سجاده اش رو جمع کنه-

 ؟؟يمادربزرگ ازم دلخور-

 خواستم؟؟ یاز خدا چ یدونیم..نه مادر-

 ؟یچ-

 يایسر عقل ب هنکیا-

 عقلم؟؟ یمن ب نیبگ نیخوایم یعنی..گهیدست شما دردنکنه د-

 گمیهنوزم م..نبود نیمنظورم ا-

 .قطع کردم و بلند شدم حرفشو

 ..در موردش زده بشه یحرف خوامینم گهید..مورد نظرمو گفتم نیدر ا ن؟؟قبالیباز شروع کرد-

 :گفت دمیکه شن شدمیاز اتاق خارج م داشتم

 کنه ریجوون رو به خ نیخدا آخر عاقبت ا-

 ...شدم رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش يبعد از عوض کردن لباسام،رو...اتاقم و درو بستم يتو اومدم
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مقابل صورتم گرفتمش و چشمم خورد به ...برش داشتم یعسل يو از رو دمیچرخ...افتادم ییکذا ياون نامه  ادی

که  دینکش یو چشمامو بستم و طول يزدم و نامه رو پرت کردم گوشه ا يوزخند،پ"يعلو ازین.".. اسم اون دختر

 ...خوابم برد

رو  یکه شخص داشتمیآهسته قدم برم...کرد گل بود و درخت یهرجا که چشم کار م...باغ درندشت بودم هی يتو

 ..بود دهیپوش يدیسف يسره  کیلباس ...ستادهیکه پشت به من ا دمید

 به شدت اخم کرده بود یآره خودش بود ول...صدف بود...که برگشت یهست یبپرسم شما ک خواستم

 ...رفتم به طرفش که با دستش مانع شد یزدم و با خوشحال يلبخند

 نیرحسیام..صدف منم-

 ..دیلبم ماس يلبخند رو...تکان داد یبه عالمت منف سرشو

 صدف؟؟منم یکنیم کاریچ-

 ..ایمن ن کینزد-

 چرا؟؟-

 ...بد...ریباهام ام يبد کرد..یستین شناختمیکه من م ینیرحسیتو اون ام-

 کردم مگه؟؟ کاریصدف؟؟چ یچ یعنی-

 ...ریبدجور ازت ناراحتم ام-

 یول نمشیسرمو به هر طرف چرخوندم که بب...که از مقابل چشمم محو شد دینکش هیگفت به ثان نویا

 ...بود دهیفا یب یداد زدم ول...جواب نداد..صداش زدم...نبود

 ...دمیگفتم و از خواب پر ینیه

دستمو به طرف موهام بردم و متوجه شدم از بس عرق کردم موهام ...نفس کم داشتم...کنار تخت رو زدم آباژور

 ...دهیچسب میشونیبه پ

 ...شب بود مهین 2..نگاه به ساعت کردم هی...نییدهنمو قورت دادم و از تخت اومدم پا آب

بازم قلبم  یجا آورد ول یتازه که به صورتم خورد حالمو کم ياز هوا یموج...طرف پنجره رفتم و بازش کردم به

 ...زدیداشت تند م

 :لب با خودم زمزمه کردم ریز

 !؟؟؟.دمیبود که د یچه خواب نیا-
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 چرا از من رو برگردوند؟؟چرا ازم ناراحته؟؟ صدف

 ....نکنه..نکنه

دوباره ...با دو قدم خودمو بهش رسوندم و برش داشتم...يافتاده بود گوشه ا...تکان دادم و دنبال نامه گشتم سرمو

 ..به اسم اون دختر نگاه کردم

 چرا؟؟ یبود آره؟؟آخه چرا؟؟لعنت نیصدف منظورت ا-

 ...تونست باشه ینم نیجز ا يزیدر واقع چ..بود نیمنظور صدف هم...آره درسته...بستم چشمامو

کار  نیبه ا یهرچند اصال راض...سراغش رفتمیم دیفردا با...کتم بیج يشدم و نامه رو گذاشتم تو بلند

 ...دو نفر بوده که من ازش خبر نداشتم نیا نیب يزیبه قول مادربزرگ چ دیشا..رفتمیم دیبا یول..نبودم

حوله ام رو ...سراغ دوش آب سرد رفتمیم شدمیم یعصبان یوقت شهیهم...به دوش آب سرد داشتم يدیشد ازین

 ...حموم يبرداشتم و رفتم تو

 ...به دست منتظرم بود وانیمادربزرگم ل...نییو رفتم پا دمیزود لباسامو پوش صبح

 ریسالم صبح به خ-

 یبخور ضعف نکن..مادر ایب..گلم يسالم نوه -

 ندارم لیممنون م-

 خودشو کنهیلوس م...نمیبخور بب-

 مادربزرگ ایاعصاب ندار..اوه اوه-

 ...منو حرص بده یخورد و خوراکت حساسم ه يرو یدونیتو که م-

 :رو ازش گرفتم و تا ته خوردم و گفتم ریش وانیل

 ست؟؟ین يا گهیامر د...ممنون-

 برو خدا به همراهت-

 ....که شده يحاال هرطور...دادمیم صلهیف يجور هیرو  هیقض نیامروز ا دیبا...رونیزدم و از خونه اومدم ب يلبخند

 "مهد کودك ستاره ها....آباد بلوار..انیک"آدرس نگاه کردم به

 !کنهیکار م نجایپس ا...شدم رهینگه داشتم و به مهدکودك رو به روم خ نویماش

 .که ندارم نجا؟؟بچهیاومدم ا یچ يم؟؟برایمن ک گفتمیداخل م رفتمیم...شدم مونیپش یشم ول ادهیپ خواستم

 ...موهام فرو کردم يکردم و دستمو با حرص تو یپوف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ١٦ 

بچه ها رو  يصدا...رفتم تو ریشدم و بعد از زدن دزدگ ادهیبا لبخند پ..به مغذم خطور کرد يلحظه فکر هی يتو

 ...خوندنیکه داشتن شعر م دمیشنیم

که  یخواستم برم به اتاق...یول...شدمیبابا م گهیاگه صدف زنده بود،من تا چند ماه د...چشمم جمع شد يتو اشک

 سر جام متوقف شدم یخانم ییاما با صدا ومدیازش صدا م

 ن؟؟یداشت يامر..دییبفرما-

 یعنی..بله؟؟آهان بله-

 آقا حالتون خوبه؟؟-

 درسته؟ دیمهد باش نیا ریفکر کنم شما مد..بله بله-

 بله-

 رم؟؟یچند لحظه وقتتون رو بگ شهیم-

 نیایدنبالم ب-

 ...نمیو اشاره کرد بش میشد یاتاق وارد

 هم قالب کرد ينشست و دستاشو تو زشیرفت پشت م خودشم

 من در خدمتم-

 ..کارشون چطوره شونیکه ا نمیبب خواستمیم یعنی..کار داشتم يبا خانم علو...من..راستش-

 جا به جا شدم یصندل يتو یکم..نگاهم کرد که حس کردم منظورمو بد برداشت کرده يجور

 بود يبچه دار نهیمنظورم در ضم-

 نجاست؟؟یفرزند شما ا دیببخش..بله..آهان-

 یبه طور شخص..پرستار بچه ام بشن خوامیم..ه نهن-

 زد یفکر کنم باور کرد چون لبخند پهن..گفتم يدروغ شاخ دار عجب

 ..نیهمه ازش راض..مهده نیا يها نیاز بهتر یکی شونیا ینباشه ول فیراستش تعر..عجب-

 ...هم با بچه ها داره یخوب يرابطه ...هیخوب یلیخ دختر

 شون؟؟یهستن ا-

 ه؟؟یکارتون ضرور.رونیرفتن ب..نه متاسفانه-

 ادیز یلیبله خ-
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 خودشو برسونه رمیباهاش تماس بگ نیاجازه بد-

 ممنون-

 ...جواب نداد یدفعه شماره رو گرفت ول چند

 فکر کنم دیببخش-

 :بلند شدم و گفتم...حرفشو بزنه يادامه  نذاشتم

 با اجازه..شمیمزاحم م گهیموقع د هیمن ..ممنون-

 ...نفر شدم هی ي نهیبه س نهیکه س رونیب ومدمیم داشتم

 دیببخش-

داشت و  يدیپوست سف...عرق کرده بود یحساب شیشونیو پ زدیبود داشت نفس نفس م دهیکه از بس دو يدختر

 ...رونیاز مقنعه زده بود ب یموهاش کم

 کنمیخواهش م-

 ...گفت و رفت تو يدیدوباره ببخش...تا رد بشه دمیخودمو کنار کش یکم

 ..يکرد ریچقدر د ازین-

 بود؟؟؟ ازین زهیم زهیاون دختر ر..با تعجب برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم...خودش بود از؟؟؟پسین

بچه به  يتعدا نکهیمعطل شدم تا ا یساعت کیحدود ...بشه لیو منتظر شدم تا مهد تعط نیماش يتو اومدم

 ...رونیاومدن ب نشونیهمراه والد

که ..کردم تا از هم جدا بشن یصبر م دیبا..رونیاومد ب زدیحرف م یکه داشت با خانم یدر حال ازیعد نب یکم

 ...اتفاق افتاد نیخوشبختانه ا

 ...پاش ترمز کردم يجلو قایروشن کردم و دق نویکه دور شد ماش کمی

 کردم یدست شیبگه که پ يزیچ خواستیم...شدم رهیمتعجبش خ يشدم و به چهره  ادهیپ

 ؟؟يخانم علو-

 بله شما؟؟-

 م؟؟یچند لحظه حرف بزن شهیم-

 ؟؟یچ-

 م؟؟یچند کلمه حرف بزن دیسوار بش شهیم-
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 :گفت تیتا حد امکان باز شد و بعد با عصبان چشماش

 نیاشتباه گرفت..دییمحترم بفرما يآقا-

 :برداشت که دوباره گفتم یقدم

 ..من واجبه يحرفا یول-

 :برگشت و با اخم گفت..ستادیا

 110تا زنگ نزدم  دییبفرما-

 یعنیگفتم کارم واجبه پس ..مثل تو حرف بزنم یینه حوصله دارم با خانم غرغررو کارمیمن نه ب نیبب-

 ؟؟يدیحاال افتخار م..هست

 ...شدمیم يداشتم کفر گهید...تر رفت عیسر ییدفعه با قدم ها نینگفت و ا يزیچ

 :گفتم يبلند بایتقر يصدا با

 در رابطه با صدفه-

به طرفم برگشت ...بگه يزیزدم و منتظر شدم تا چ يپوزخند...شوکه شده بندمیشرط م...برنگشت یول ستادیا

 ...هیتر که متوجه شدم چشماش اشک کیاومد نزد یکم

 :گفت یلرزون يصدا با

 صدف؟؟-

 بله-

 کجاست؟؟-

 باز کردم نویماش در

 .تا برات بگم نیبس-

 قدر بهم اعتماد داشت؟؟ نیا یعنی...نشست يدیترد نیحرف و کوچکتر بدون

 قدر به من اعتماد داشت؟ نیا یعنی.کردم تعجب

 ادیکه با صدف ز یشاپ یکاف يرو رو به رو نیماش.دادم سکوت کنم حیمنم ترج.رو ساکت بود ریطول مس تمام

 .پارك کردم میومدیم

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 شو ادهیپ-
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 .ومدیجلوتر راه افتادم و اونم پشت سرم داشت م.شد ادهینگاهم کنه پ یبزنه و حت یحرف نکهیبدون ا اونم

 :گفت نمینیبش نکهیقبل از ا.که از قبل رزرو کرده بودم رفتم يزیسمت م به

 نجا؟یچرا ا-

 :گفتم یتفاوت یب با

 ؟يسراغ دار يبهتر يجا-

 نه-

 نیپس بش-

 يجا یهرکس دیشا.کارش خوشم اومد نیاز ا ینبودم ول يه اپسر چشم و گوش بست.دیدزدینگاهشو ازم م هنوزم

 ...سوء استفاده دیشا ایکرد  یبود برعکس رفتار م نیا

 ؟يخوریم یچ-

 صدف کجاست؟.دیزودتر حرفتونو بزن.خوامینم يزیممنون چ-

 ؟یزنیبا من حرف م يدار-

 اوردیسرشو باال ن یکرد ول تعجب

 معلومه که آره ه؟خبیچه سوال نیا-

 .یزنیکه حرف نم نیبا زم.پس بهم نگاه کن-

 .کرد یچشمام نگاه نم يتو یسرشو آورد باال ول کمی

 شنومیم.دیبگ-

 .رفت ياونم با تشکر.نظرشو بخوام سفارش دوتا قهوه دادم نکهیبدون ا.موقع گارسون اومد نیهم

 ینم یاز طرف...رفته اون باال..ستین گهیسخت بود بگم صدف د یلیبرام خ...شروع کنم دیدونستم از کجا با ینم

 .کارم سخت شده بود نیهم يبرا!هیحرفام عکس العملش چ دنیدونستم بعد از شن

 ...که صدف خد یآدرس ياز رو..من..راستش..نیبب-

 ..کردم یخراب م دینبا..بستم تا به خودم مسلط بشم چشمامو

نه مثل ..چه عجب...لبم نشست يگوشه  يپوزخند..با تعجب زل زده بهم دمیدوباره چشمامو باز کردم د یوقت

 ...چشماش سالمه نکهیا

 ..من طاقتشو دارم..نیشده؟ترخدا بهم بگ شیزیصدف چ-
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 ..دیبار یاز چشماش م ینگران

 ...سراغتون امیآدرس شما رو صدف برام گذاشته که ب...گفتم یداشتم م-

 چرا؟-

 ...گمیاالن م-

 هینگاه به من و  هیبا تعجب ...زیم يکتم درآوردم و گذاشتم رو بیج ينامه رو از تو...نداشتم يا گهید ي چاره

 ..نگاه به نامه کرد

 ه؟یچ نیا..نیا-

 بخونش-

شما راست باشه؟اصال از کجا معلوم شما از طرف صدف اومده  يکجا معلوم حرفا ه؟ازیبدونم چ دیمن نبا-

 ؟یباش

 زود قضاوت نکن...حتیاز من به تو نص...بخونش..تند نرو کوچولو-

 ..شدم بلند

 کجا؟-

 امیبخون تا ب نویتو هم ا...دستامو بشورم رمیم-

 ...بزنه تنهاش گذاشتم يا گهیبهش اجازه بدم حرف د نکهیبدون ا و

بدون ..کردم ینگاه م نهیآ يو فقط داشتم به خودم تو یبهداشت سیسرو يکه اومده بودم تو شدیم يا قهیدق ده

بدم  حیحاال چطور براش توض...کنهیم هیداره گر عتایاالن نامه رو خونده؟؟؟طب یعنی..فکر يبخوام رفتم تو نکهیا

 رفت؟؟ يصدف چطور

 ...محکم باشم دیبا یبغض کرده بودم ول يبدجور...گرفتم نهیکردم و نگاهمو از آ یپوف

صورتش غرق از اشک ...من يخدا يوا..شدم میاز ستون ها قا یکیو پشت  رونیاومدم ب یبهداشت سیسرو از

تونستم حالشو  یم...تهیاذ یلیحتما خ...دلم براش سوخت یلیخ...افتاده بود زیم ينامه مچاله شده بود و رو...بود

 ...درك کنم

ن بشه مطمئ خواستیانگار م...شد رهینشستم سرشو باال گرفت و بهم خ یوقت...برداشتم و به سمتش رفتم قدم

بغض آلودش  يبا همون صدا...تکان دادم دییتا يو سرمو به نشونه  دمیکش یآه..که خونده راسته ییزایتمام چ

 :گفت
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 ؟یشوهرش..تو..تو-

 ...البته بودم..بله-

 ازت خواسته؟؟ يزیچ نیچرا همچ گه؟؟صدفیم ینامه چ نیا-

 .دونم یخودمم نم-

 فهمم چرا ینم...جمیمن گ...من-

 ...بود و از حرکاتش کامال مشخص بود کالفه

 ...نیبب..دمیم حیمن برات توض...آروم باش-

شد  ياومد و بستر شیاون تصادف پ یرفت سفر تا وقت یاز وقت...قدر گفتم که گلوم خشک شده بود نیا...گفتم

 ...مارستانیب يتو

 ...دروغه...دورغه نینه ا-

 کجاش دروغه؟-

 قرار شده بود یبغض کرده بود و ب دایشد.داره يبود حال بد معلوم

رو ندارم  یکس گهید نکهیا..تنهام گذاشته نکهیا..نمشیتونم بب ینم گهید نکهیا..ستین گهیکه صدف د نیا-

 ...باهاش حرف بزنم

 یم یچ...که اونجا بودن برگشتن و بهمون نگاه کردن يچند نفر...اش کل فضا رو برداشت هیهق گر هق

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم یول...دتر از اون نبودتونستم بگم؟؟حال خودم ب

 .میبلند شو بر-

 سرشو بلند کرد آروم

 کجا؟؟-

 گمیم میبر-

 ....کار بود نیبهتر نیا...آره...صدف شیبردمش پ یم دیبا...شدم و اونم دنبالم اومد بلند

 ...دادمیبا صدف گوش م ازین يداده بودم و داشتم به حرفا هیتک یکه به درخت شدیساعت م مین

دختر رو ازم پنهان کرده  نیچرا صدف تا االن وجود ا نکهیا لیاما دل...باشن کیهمه به هم نزد نیا شدینم باورم

 ...دونستم یرو نم

 .به خودم اومدم که صدام زده بود یوقت
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 بله-

 م؟؟یبر شهیم-

 :سکوت رو شکستم و گفتم...میهم راه افتاد يتکان دادم و شونه به شونه  سرمو

 خب-

 خب؟ یچ-

 ؟؟یباهاش دوست یاز ک یبرام بگ يخواینم-

 براتون مهمه؟-

 از تو حرف بزنه؟ ادیب دیبا هویبدونم چرا  دیمن نبا.اون زنم بود.معلومه که آره-

 :زد و گفت يپوزخند

 .گهیوقت د هی يبرا دیبزار.دارم نه شما ینه من حال مناسب..االن نه یول.يچرا شما حق دار-

 !و کجا؟ یک..قبوله..خب لهیخ-

 با اجازه.دمیبهتون خبر م-

 اومده باشه دوباره برگشت ادشی يزیو چند قدم که رفت انگار چ ستادمیا

 ارنیبرام حرف در ب ترسمیم.من آبرو دارم..مهد يجلو دیاین گهیاگه ممکنه د..یراست-

 م؟؟؟ینیبب گرویهمد يچطور دییبفرما شهیپس م-

 و خودکار درآورد و گرفت به طرفم ادداشتیدفترچه  هی فشیک ياز تو...کرد اخم

 لطفا دیسیخونتون رو بنو يشماره -

 خونه دادم بهش يو خودکارو ازش گرفتم و بعد از نوشتن شماره  دفترچه

 خداحافظ..کنمیخبرتون م.ممنون-

 .به سالمت-

 

 :ازین

بود و داشت گربه اش رو نوازش  اطیح يزن عموم تو شهیمثل هم...قفل چرخوندم و وادر خونه شدم يتو دویکل

 که شدم آروم سالم کردم کشینزد..و راه افتادم دمیکش یاه.کرد یم

 سالم-
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 ؟يتا االن کجا بود-

 مهد.خب معلومه-

زدم و  يپوزخند..جور نگاه هاش عادت داشتم نیبه ا گهید..نه ای گمیراست م نهینگاهم کرد تا بب موشکافانه

 :خواستم برم که گفت

 درست کن يزیچ هی ادیعموت ب یتا وقت.میغذا ندار-

 اعتراض کردم اریاخت یقدر خسته بودم که ب نیا

 ؟يچرا خودت درست نکرد-

 کارش عادت داشتم نیبه ا گهید..بهم دیتوپ شهیهم مثل

 چشمم يبرو از جلو.قدر هم غر نزن نیا.يجواب پس بدم؟؟برو خدا رو شکر کن جا و مکان دار دیبه تو هم با-

 يتو يزیچ هیتونستم بگم؟؟سالها بود که بعد از اون اتاق سکوت کردم و تنها  یم یچ...بغض وارد خونه شدم با

 ...دمشیپرست یم یزمان هیکه  ییاونم نفرت از تنها عمو..قلبم بود

و به  دمیتختم دراز کش يدوش،رو هیبعد از گرفتن ...معمول باهاشون غذا نخوردم و اومدم اتاق خودم طبق

 ...شد ياشکام جار اریاخت یصدف افتادم و ب ادی...که امروز افتاده بود فکر کردم یاقاتاف

 کار؟؟ نیداشته از ا یکنه؟؟چه هدف دایچرا از همسرش خواسته بود منو پ اما

 :لب با خودم گفتم ریز...و زانوهامو بغل کردم نشستم

 »کارت؟ نیبا ا یبهم بگ يخوایم یصدف چ«-

 هی؟؟یاگه همسرش واقعا ازم بخواد باهاش ازدواج کنم چ...سرم و به فکر فرو رفتم يدستامو گذاشتم رو دوتا

 :گفت یسرم م يمدام تو ییصدا

 »قبول کن..بدبخت یشیراحت م ینکبت یزندگ نیا از«

جهنم که اسمشو گذاشته بودم  نیاز خدام بود که از ا..دست خودم نبود یفکرا نکنم ول نیتکان دادم تا از ا سرمو

 ...خالص بشم یزندگ

 ...نمشونینب گهیبرم و د نایعموم ا شیخدام بود که از پ از

سال ازم  20اگه مخالفت زن عموم نبود االن با دوست عموم که  دیشا...کنم یخودم خانم يخدام بود برا از

 ..بودم که هستم ینیبفروشه ازدواج کرده بودم و االن بدبخت تر از ا ییجورا هیمنو  خواستیبزرگتر بود و م
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بلند شدم و بعد از وضو گرفتن رو به ...روم بزاره يکه راه درست رو جلو یکی..حرف بزنم یکیداشتم با  ازین واقعا

 ...اون قدر که حس کردم سبک شدم..خودم حرف زدم يو با خدا ستادمیقبله ا

هم  اریاخت ینور افتاد ب يسوره چشمم که به ..کردن بازش کردم تیرو از کنار دستم برداشتم و بعد از ن قرآن

 .!هیسوره چ نیا یدونستم معن یخوب م...لبخند زدم هم چشمام پر از اشک شد

*** 

 ..میهنوزم هردو سکوت کرده بود قهیدق 15بعد از گذشتن ..میکنار هم نشسته بود یپارک مکتین يرو

 بهم انداخت ینگاه میکردم که ن يسرفه ا تک

 يانجام بد یتونست یهم م ییکارو تنها نی؟؟ایو مردم رو نگاه کن یکه ساکت باش نجایا يمنو کشوند-

 کردم از کجا شروع کنم یداشتم فکر م-

 خب؟؟-

 میبا هم دوست بود رستانیمن و صدف از دوران دب-

 :نگاهم کرد و ادامه دادم منتظر

 دیتون یکه فکرش هم نم يجور...یلیخ..بود زیکه مثل خواهر نداشته ام برام عز میبود یمیاون قدر با هم صم-

 .دیبکن

بابت وجودشون از  شهیهم..خانواده خوب هم وجود صدف هیهم بخاطر ...خوشبخت بودم یلیموقع من خ اون

 ...کردم یخدا تشکر م

 ...که...دانشگاه که میو بر میبا هم درس بخون میداشت میتصم

 ...اصال دوست نداشتم ازشون با خبر بشه...دادیخاطرات داشت عذابم م يادآوری

 ؟یکه چ-

 نگاهم کرد مشکوك

 گونه ام رو پاك کردم ياشک رو قطره

اولش ..صدف اومد یمن نرفتم دانشگاه ول یلیبنا به دال...گفتم یداشتم م...بود یشخص نجاشیا...یچیه-

و سرنوشت ما رو از هم  ریتقد یول میبا هم باش شهیکه هم میآخه ما عهد کرده بود..ادیبخاطر من ب خواستینم

 ..میختیبماند که چقدر اشک ر...جدا کرد و اون اومد اهواز
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دوتا دوست بعد از  دیتصور کن...ابونیخ يتو...دمشید یتصادف یلیخ..شیچند وقت پ نیخبر بودم تا هم یب ازش

 ..ننیبب گرویسالها همد

 ...اون روز افتادم و لبخند زدم ادی

 بهم نگفته بود؟ يزیپس چرا تا االن از وجود تو چ-

 رفته ادشی دیشا..دونمینم-

 !و منم باور کردم یتو گفت-

 !د؟یببخش-

 اش هیبق-

 هم اون داغ دار بود هم من.ارمیخودم ن يکردم به رو یسع یبهم برخورد ول یلیخ حرفش

رفته و ..رفته...یکه شما گفت روزیتا د..م تازد و ازش خبر نداشت بشیغ یاتفاق یلیخ یول میمدت با هم بود هیتا -

 ...تنهام گذاشته

موفق  یکنم ول يریاشکام جلوگ زشیتا هم به خودم مسلط بشم هم از ر دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 ...نبودم

 ...ام یفیخودم نبود دوست نداشتم فکر کنه دختر ضع دست

 ن؟؟؟یهم-

 خشم بهش زل زدم با

 ن؟؟یهم دیگیاون وقت م گمیساعته دارم براتون قصه م ن؟؟دویهم-

 ؟یهم هست که از قلم انداخته باش يا گهید زیکه چ نهیمنظورم ا یعنی-

 ریخ-

 یکنیرو ازم پنهان م يزیچ هی يدار کنمیمن حس م یول-

 که الزم بود و گفتم یهرچ.رینخ-

 باشه-

 بهش نگاه کردمناچارا سرمو بلند کردم و ...رو به روم ستادیشد و ا بلند

 شده؟؟؟ يزیچ-

 گهیبلند شو برسونمت د-
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 رمینه ممنون خودم م-

 ..شونه ام يانداختم رو فمویشدم و ک بلند

 خدانگهدار-

 ...حرکت کردم ابونیقدم برداشتم و به طرف خ آهسته

 يآهسته سرمو گرفتم باال و با چهره ..هوا باز شد یروح صدف بودم که در ب يشاد يخوندن قرآن برا مشغول

 ..اخم آلود عموم رو به رو شدم

 ..بهش زدم يرو آروم بستم و بوسه ا قرآن

 ن؟یخوایم يزیچ-

 میحرف بزن دیبا-

 طنتیدفعه نگاهش رنگ ش نیا.رو انتخاب کرد و نشست رمیتحر زیم یاونم صندل.نهیدست اشاره کردم که بش با

 .بد داد یو گواه نییپا ختیر يدلم هر.گرفته بود

 :چشمام و گفت يوقاهت زل زد تو با

 !که؟ شیشناسیم.آرش.کمیاونم پسر شر.ادیقراره برات خواستگار ب-

و از اخالق .پسرو نیا شناختمیخوب م.عموم يو بازم دوستا گهید يخواستگار هیبازم ..دهنمو قورت دادم آب

 .رفت یداشت که پولش هم از پارو باال م نیماش شگاهینما هی..فاسدش خبر داشتم

 .شناسمیم..یم-

 .یکن دایپ يخوایکجا م یخوب نیپسر به ا.یداشته باش دمیکه؟البته نبا يندار یمخالفت.انیگفتم فردا ب-

 .ازدواج کنم خوامینم..من-

 ؟یچ-

 .کردم دایپ يشتریدفعه جرات ب نیا

 .ازدواج کنم خوامینم-

 کمیشد و اومد نزد بلند

 ؟يدیفهم.يهمون کارو انجام بد دیبا گمیمن م یمگه دست خودته؟هرچ-

 .ازش بلند شدم تیبه تبع منم
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 يپا نمیشیمن مردم؟به زور نم ؟مگهيبه زور شوهرم بد يخوایبس نبود حاال م يکرد اهیس مویزندگ یهرچ-

 گوشت فرو کن يتو نویا.سفره عقد

 قرمز شد تیاز عصبان صورتش

 ....يدختره  یکنیتو غلط م-

 :کرد و دوباره گفت مکث

 .نشنوم یهم حرف گهیشد؟؟د رفهمیش.یکنیفردا آماده م يخودتو برا-

 :بلند گفتم يو چند ساله ام سر باز کرد و با صدا نیچند يبره که عقده ها خواست

با اون .برام مرد شیمن چند سال پ يعمو.یستیمن ن ياصال تو عمو.يریبگ میمن تصم يبرا يشما حق ندار-

 .وقت چیه..بخشمت یوقت نم چیه.يکرد اهیتو روزگار منو س.که نرفته ادتی.يام کرد چارهیکه با مادرِ ب يکار

 .گونه ام و با خشم بهش نگاه کردم يدستمو گذاشتم رو.طرف صورتم سوخت کی

 .ازیخفه شو ن-

 .و درو پشت سرش محکم بست رونیرفت ب و

 ومدنیاگه فردا شب خواستگارا م..اگه..کردم یم يکار هی دیبا..نیشد و افتادم زم لیام به هق هق تبد هیگر

 .شدیتر م اهیکه هست س ینیروزگارم از ا

خانم  هیبوق خورد که  نیسوم..کردم و فورا تماس گرفتم دایشماره اش رو پ فمیک ياز تو.از جام بلند شدم فورا

 .برداشت یمسن

 د؟ییبله بفرما-

 روزمند؟یپ..منزل-

 بله شما؟-

 ..من..من-

 :کنم که همون خانم گفت یمعرف یبودم که خودمو چ وندهم

 ن؟یهست نیرحسیام يها ضیشما از مر-

 شون؟یهستن ا.بله بله-

 مارستانهیب.نه دخترم-

 مارستان؟یکدوم ب-
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سراغشو گرفتم که  يکه شدم از پرستار مارستانیداخل ب...شدم ادهیرو حساب کردم و با شتاب پ یتاکس پول

 ..و موفق هم شدم نمشیخواهش و التماس ازشون خواستم که اجازه بدن بب یبا کل.اتاقشه يگفتم تو

 .ورود داد يبه در زدم و اجازه  يتقه ا.ستادمیلروزن رفتم و پشت در اتاقش ا ییقدم ها با

 ...باز کردم و رفتم تو درو

 سالم-

 .نداشتم شکه شده شک

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 .کامال اومدم تو و درو بستم.بود نییسرم پا هنوز

 ..من-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا دمیپرس-

 باهاتون حرف بزنم دیبا-

 نیبش-

 .باختمیخودمو م دینبا..رو به روم نشسته بود.و آهسته سرمو گرفتم باال نشستم

 شده؟ يزیچ-

 بله-

 ؟يشد ضیمر-

 ریخ-

 ؟يپناه آورد نجایمزاحمت شدن که به ا-

 ریخ-

 ؟يگرد یاخراجت کردن و دنبال کار م-

 ریخ-

 شده؟ یپس چ-

 !پرسه یازم م ییچه سوال ها تیموقع نیا يتو...گرفته بود حرصم

 د؟یکمکم کن دیتونیم..شما-

 نگاهم کرد یسوال
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 ؟یچه کمک-

 :بغض گفتم با

 .شهر نیاز ا یعنی.برم نجایاز ا دیکمکم کن-

 و چرا؟-

فقط .کنمیجبران م.دکتر کنمیخواهش م.دمیبر.خسته شدم یزندگ نیز اچون ا.به زور شوهرم بدن خوانیچون م-

 .کنم یاون خانواده زندگ شیتونم پ ینم گهیمن د.شهر برم نیاز ا دیکمکم کن

 .شد رهیخ نیپاش و متفکر به زم يکه تموم شد پاهاشو انداخت رو حرفام

 یعادت نداشتم از کس.کرد یرفت و فکر م یهمچنان داشت راه م یگذشت ول قهیدق قه،پانزدهیدق قه،دهیدق پنج

بغلم گرفتم و از جام  يتو فمویک.زدیم یحرف هی دیخواست کمکم کنه تا االن با یاگه م.خواهش و التماس کنم

 .بلند شدم

 :گفتم یلرزون ییصدا با

 خدانگهدار.مزاحم شدم دیببخش..بب.رمیم گهیمن د..من-

 :دیچیاتاق پ يبرنداشته بودم که صداش تو یقدم هنوز

 کجا؟-

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 .ومدمیم دیاصال نبا نکهیمثل ا.گهیبرم د-

 .يالزم نکرده بر.نیبش-

 .به جلو خم شد یو کم زیم يو دوتا دستاشو گذاشت رو زشیآهسته رفت پشت م.تعجب بهش نگاه کردم با

 ...یول.کنمیکمکت م-

 :گفتم یخودم بند نبودم با خوشحال يپا يکه از ذوق رو یدر حال.حرفشو تموم کنه نذاشتم

 .چکار کنم دیبا دیفقط بگ.کنمیبخدا جبران م.دیکنیلطف م.ممنون یلیخ يوا-

 دیلبهام ماس يزد که لبخند از رو يصدا دار يپوزخند

 وسط حرفمم نپر.نیبش-

 چشم-

 سیو برام بنو یکنیم یکه زندگ ییآدرس جا-
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 :و اونم گفت زشیم يبلند شدم و آدرسو گذاشتم رو.دادمکه کرده بود و انجام  يکار

 ؟یکنیم یتنها زندگ-

 .کنمیم یعموم زندگ يبا خانواده .نه-

 چرا؟-

 ..رو نداشتم و  یبعد از فوت پدر و مادرم کس-

 ان؟یقراره اون خواستگارا ب یک.دمیفهم.آهان-

 نییخجالت سرمو انداختم پا با

 عموم گفت فردا-

 .يبر یتونیم.خب اریبس-

 سوال بپرسم؟ هی شهیم دیببخش-

 بگو-

 د؟یبکن دیخوایم کاریبپرسم چ شهیم-

 .نه-

 !کرده؟ یاخالقش باهاش زندگ نیصدف چطور با ا چارهیب.بهیچقدر رفتارش عج!ه؟یک گهید نیا.کردم اخم

 باشه ممنون-

 .کنمیخواهش م-

 .و درو بستم رونینگاهش اومدم ب ینیسنگ ریز

 :نیحس ریام

اصال .انجام بدم مطمئن نبودم خواستمیکه م يهنوز از کار.یدادم به صندل هیکردم و تک یپوف.بست و رفت درو

 .!نه ایبکنم درسته  خوامیکه م يدونستم کار ینم

 يطبق معمول مادربزرگم تو.زود انجام دادم و برگشتم خونه یلیکارامو خ نیسکوت داشتم نبابرا یبه کم ازین

 .کرد یآشپزخونه بود و داشت غذا درست م

 .بهتر از مادربزرگ یکردم و چه کس ینفر مشورت م هیبا  دیبا

 سالم-

 يچقدر زود اومد.سالم پسرم-
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 .آره-

 .غذا بکشم تا سرد نشده نیبش-

 مادربزرگ؟-

 بله مادر-

 باهاتون حرف بزنم خوامیم-

 بهم کرد و نشست رو به روم قیعم ینک،نگاهیپشت ع از

 شده؟ یچ-

 کردم ریگ يبد یدو راه يتو..راستس..راستش-

 شده؟ یچ نمیبگو بب.باشه مادر ریخدانکنه کارت گ-

 ادتونه؟ینامه صدف که  تیوص-

 آره-

 .دمیمن اون دخترو د..من-

 :و ادامه دادم دمیکش یقینفس عم.حرفم شد هیاصال تعجب نکرد و منتظر بق زدمیکه م یرغم حدس یعل

افتاده و امروز اومده بود ازم کمک  ریگ يبد يمخمصه  ياون تو..اون.میدید گرویچند دفعه همد بایما تقر-

 ...به زور شوهرش بدن و خوانیعمومش م يخانواده ..راستش.خواستیم

 .زد و سرشو تکان داد يلبخند

 .دونمیم.پسرم دونمیم.ادامه نده گهید-

 و؟یچ-

 آره؟ یعمل کرده باش امرزتیزنِ خدا ب تیم به وصه یهم بهش کمک کن قیطر نیاز ا يخوایو تو م-

 ...ینزدم ول یحرف نیمن همچ-

 .پسرم شناسمتیم-

 .رونیکردم که بلند شد و از آشپزخانه رفت ب یتعجب نگاهش م با

 .داده بودم به اُپن که مادربزرگ صدام زد هیتک.آب خوردم تا آروم بشم وانیل هی

 .هم دستش بود یسجاده اش پهن بود و قرآن.اتاقش يرفتم تو عیسر ییقدم ها با

 نیبش ایب-
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 .که ازم خواست و انجام دادم يکار

 و گذاشت کنار دیرو بوس قرآن

 ش؟یخواستگار يبر يخوایم یک-

 ..وگرنه.بهش کمک کرده باشم قیطر نیاز ا خوامیم..من..مادربزرگ من-

 ش؟؟یخواستگار يبر يخوایم یک-

 .وجودمو فرا گرفت يهمه  قیعم یکارش آرامش نیبا ا.موهام يدستشو گذاشت رو و

 فردا-

 .مادرت حاللت باشه پسرم ریش-

 .اش هنوز باال سرمه هیو خدا رو از ته دل شکر کردم که سا.دمیزدم و دستشو بوس يلبخند

به .رفتم نهیاز جام بلند شدم و به طرف آ یبا کرخت.سرم درد گرفته بود گهیکردم که د الیقدر فکر و خ نیا

کردم و مشغول درست کردن موهام  یپوف.گرفته بود ایدلم به اندازه تمام دن.نگاه کردم نهیآ يخودم تو ریتصو

که به موهات  يهمه مواد نیا اب یشیگفت آخرش کچل م یبود و م یکارم ناراض نیاز ا شهیصدف هم.شدم

 .کاشتم یمگونه اش  يرو يو بوسه ا زدمیدر جوابش لبخند م شهیو من هم.یزنیم

 .دمید نویچشماش هم ا يبه کمک داشت و تو ازیواقعا ن ازین.کردم یتموم م زویهمه چ دیبا امروز

 .تماسم با عموش،فکم منقبض شد و دستام مشت نیآخر يادآوری با

 .بودم که بخواد برادر زاده اش رو بفروشه دهیند یسنگ دل نیبه ا يعمرم عمو يتو

 .رهینم ادمیوقت  چیباهام کرده بود که ه يا معامله

 .رونیمشت شده ام رو آزاد کردم و بعد از سفت کردن کرواتم از اتاق زدم ب دست

 .رونیکردم االن دوتا شاخ از کله اش بزنه ب یقدر تعجب کرده بود که حس م نیا.رونیاز اتاقش اومد ب بالخره

 .وختمچشم د یقال رم،بهیخنده ام رو بگ يجلو نکهیا يبرا

 .سرمو باال گرفتم و با اخمش رو به رو شدم.نشست یمبل يبعد اومد رو به روم رو یکم

 :کردنش بودم که مادربزرگم شروع کرد زیانال مشغول

 یمن خوشحالم که بالخره داره به زندگ یول.رو گرفت میتصم نیا یناگهان یلیجان خ نیحس ریراستش ام-

 .شده بود يو منزو ریگوشه گ یلیاواخر خ نیا.گردهیبرم

 مطمئنم که من
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 مادربزرگ-

 نثارم کرد که ادامه حرفمو خوردم يغره ا چشم

 درست گفتم مادر؟؟..جون ازیمن مطمئنم که ن.گفتم یداشتم م-

 کردم دییسر تا با

که  شهیم یچند سال رجانیراستش پدر و مادر ام.ما داشته باشه نِیرحسیبا ام یخوب یزندگ تونهیجون م ازین-

 .از اونا من اومدم یندگیو داده به شما و به نماعمرش

 يشما لطف کرد-

 هیدونستم که بخاطر اون همه پول یخوب م.بود زیاز همه چ یکه زده بود حاک يلبخند.گفت ازین يزن عمو نویا

 ستنین چارهیدختر ب نیوگرنه اون قدر ها هم دلسوز ا.که قراره بهشون بدم

 .دوتا جوون برن حرفاشونو بزنن نیا نیحاال هم اگه اجازه بد-

 بلند شد و راه افتاد به طرف اتاقش ازیسرشو تکان داد و متعاقب اون ن ازین يعمو

 که پشت سرم بستم به حرف اومد درو

 خب؟؟-

 ؟یخب چ-

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا-

 به اسم خواستگار به گوشت نخورده؟؟ يزیعمرت چ ي؟؟؟تویدونیواقعا نم-

 د؟یبهم بکن نیخواست یکه م یبود کمک نیا.فهمم یحضور شما رو نم لیدل یول.چرا-

 ومد؟؟یخوشت ن هیچ.آره-

 اصال و ابدا-

 سرشونه؟؟ يتو یسرکار خانم چ دییبفرما شهیم-

 يادیز زیچ یول.کیحال ش نیساده بود و در ع.رمینظر بگ ریبه طرف پنجره و منم فرصت کردم اتاقشو ز رفت

 نیهم.هکتابخون هیتخت و  هی.نداشت

 .شهر برم نیکال از ا خواستمیمن م..من-

 خوب گوشاتو باز کن نیشه؟؟؟ببیدرست م يزیبا فرار چ یکن یفکر م-

 همچنان با اخم بهم زل زده بود یجمع کرد ول یخودشو کم.تر شدم کیبهش نزد یشدم و قدم بلند
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چشمت به  گهیکه د نیبهتر از ا یبهت کمک کنم و چ خوامیم نکهیا:کی.فقط بخاطر دو علت نجامیمن اگه ا-

 ؟؟يدیفهم.بود و هست امیدن يبخاطر صدف که همه :دو.فتهیخانواده ن نیا

اشکشون  یزنیکه تا باهاشون دو کلوم حرف م ییمتنفر بودم از دخترا.چشمش جمع شد يکرد و اشک تو بغض

 .شهیم ریسراز

 .باهات ازدواج کنم خوامیمن نم یول-

 زدم يصدا دار پوزخند

 .یبکن تویمستقل زندگ يبرا یتونیمدت م هیبعد از .مشتاقم یلینکن من خ فکر-

 ؟یکارم چ-

 کار یکار ب-

 ؟؟یچ-

 .از شروط منه یکی نیا.رونیب ياز خونه بر دی؟؟نبایزنیچته چرا داد م-

 ...شرط بزارم اون وقت شما دیمن با.مسخره ست.هه-

 .و تمام میبا هم تفاهم داشت یگیم رونیب يایم.وقت ندارم ادیمن ز نیبب-

 .دمیشن یشدن دندان هاشو م دهیساب يصدا یازش گرفتم و به طرف در حرکت کردم ول رومو

 :ازین

عقد  نیرحسیساده با ام یلیو خ یناگهان یلیخ...کردم گذشت یتر از اونچه که فکر م عیسر یلیخ زیچ همه

 ...شهیخودمم هنوز باورم نم..یراحت نیبه هم...کردم

 .کارو کرده نیکوتاهه ا ایتونستم باور کنم بخاطر تنها دوستم که االن دستش از دن ینم

 .بودم دهیبودمش فهم دهیمدت کم که د نیا يتو نویا.و به مغذش نفوذ کرد دیازش حرف کش شهیم سخت

ته شده بود و االن کنار هم نشس يعقدمون جار ي غهیکه ص شدیم یقیدقا..و به چهره اش نگاه کردم برگشتم

 ...موند که سر بارشون باشم یم نیمثل ا.و چه راحت عموم با ازدواج با موافقت کرد..میبود

 شده؟؟ يزیچ-

 حواسش به من يهمه  یبود ول شیگوش يکه سرش تو دیپرس یسوالو در حال نیا

 نه-

 نییدوباره سرمو انداختم پا و
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 ؟؟یپس چرا ناراحت-

 نمیب ینم یخوشحال يبرا یلیدل-

 شد رهیرخم خ میبرگشت و به ن فورا

 اد؟؟یقدر از من بدت م نیا-

ازدواج خوشحال  نیکه از ا دیدر هر صورت بدون.میبهتره راجع بهش حرف نزن.ستیحرفا ن نیبحث ا-

 چون به اجبار بود.ستمین

 ...شد و به طرف عموم رفت مونیپش یبگه ول يزیخواست چ.بهش نگاه کردم...کرد و بلند شد یظیاخم غل-

داده  یکنجکاو بودم بدونم چ یلیخ.درآورد و داد به عموم بشیج يرو از تو یکه پاکت دمید یبهم بود ول تشپش

 ...نشد رمیدستگ يزیچ یدقت کردم ول یکم...دارن با هم يو چه سر و سر..بهش

 ...کرد یتشکر م نیرحسیلبش بود و از ام يهمچنان عموم لبخند رو اما

 مادربزرگشه دمیبرگشتم د..رو کنارم حس کردم یکس حضور

 دخترم؟؟ یخوب-

 دادیبهم م یزن واقعا مهربون بود و بودن در کنارش آرامش خاص نیا...زدم یمهربون لبخند

 .ممنون خوبم-

 میبلند شو بر-

 دستمو گرفت و بلندم کرد و

 قدر دستات سرده؟؟ نیچرا ا-

 .دونمینم-

 بهت گفته؟؟ يزیچ ریام-

 دیشما نگران نباش.کنهیم خینگران دستام  ایاسترس دارم  ی وقتمعموال.نه-

 .رهیسر ام ریهست ز یهرچ دونمیمن که م-

 نداره شونیبه ا یربط دینه باور کن-

و  نیماش يتو میریگفت م نیرحسیراه به ام يتو..تاسف تکان داد و ازم خواست که دنبالش برم ياز رو سرشو

 ...تکان داد ياونم تنها سر
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 شهیهم...داشت یبزرگ اطیکه ح ییالیو يخونه  هی..بود انپارسیک کیش ياز منطقه ها یکی يتو خونشون

 ...بودم که توش پر از گُل باشه يعاشق باغچه ا

 ...راست به طرف باغچه رفتم و کنار گُل ها زانو زدم هی...شدم ادهیزدم و پ يلبخند

 خوشت اومده؟؟؟-

 .باستیز یلیخ.بله-

 ..هم دوست داشت رزامیصدف خداب-

 :و گفتم دمیکش یاه

 .ستیهنوزم نتونستم باور کنم که ن..امرزتشیخداب-

 .شد تیاذ ریاز همه ام شتریب..نطوریما هم هم-

 دنیلحظه از د هی...خاطراتش با صدف افتاده ادیشک نداشتم ..کنهیداره به ما نگاه م ریام دمیبلند شدم د یوقت

 لحظه کیاما فقط ..چهره اش دلم سوخت

 .خونه يتو میبر ایب-

 .خونه يتو میزدم و همراه مادربزرگ رفت يلبخند

 یکن یفقط خانم دیتو با.دمیهم نشونت م لیهمه وسا يجا..یراحت باش نجایا خوامیم..مادر يخوش اومد-

 ..نجایا

 ندارم دنیمن عادت به خوردن و خواب یول-

 .يدیاونجا زحمت کش یبسه هرچ.یعادت کن دیبا-

 دم؟؟؟یکه کش ییدونست از زجرها یم یمن؟؟؟چ یاز زندگ دونستیم یچزن  نیا

 ...مادربزرگ من-

 ..دیدهنم ماس يحرف تو ریاومدن ام با

 ها نیخوب خلوت کرد-

 جون رو ببر باال ازیشما برو چمدون ن.دو کلمه باهاش حرف بزنم خوامیم..عروسمه-

 میش یمیبا هم صم يزود نیکرد به ا یفکر نم دیشا...ابروهاشو نداخت باال و با تعجب به ما نگاه کرد ریام

 ها یزنیمادربزرگ مشکوك م-

 نکن یطونیش..برو برو-
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 ...باال يبعد به همراه چمدون نه چندان بزرگم رفت طبقه  يا هیبه مادربزرگش نگاه کرد و ثان مشکوك

 نم مادرباهات حرف بز خوامیم نیبش-

 چشم-

 ..لرزونش دستامو گرفت يبا دستا.نشستم یکم يبا فاصله  کنارش

 ..یهست یتو چه دختر خوب دونمیمن م..مادر نیبب-

 ..من-

 ...شناسمش یم...بگم من بزرگش کردم تونمیم...رهیبحث من سر ام..بذار حرفمو بزنم.زمینپر وسط حرفم عز-

 ..بهت کرد بهم بگو یاحترام یاما اگه ب..کرد ناراحت نشو يوقت تند هیاگه ..ستیدلش ن يتو يزیچ

داره ..مملکته نیدکتر ا ینا سالمت.دنیکش گاریبعد از مرگ زنش دوباره شروع کرده به س..نگرانشم یلیخ من

 ..برهیم نیخودشو از ب

 ..بکن تویاما سع..ندارم يادیازت توقع ز ستین ریامکان پذ ایزود نیبه ا دونمیم...یکمکش کن خوامیم

دلم  يمدت کم تونسته بود تو نیهم يبود که تو زیبرام عز رزنیپ نیقدر ا نیا..بهم زل زد یاشک يبا چشما و

 ...جا بشه

 .یشما بگ یهرچ.چشم-

که ته راهرو بود  ییاز اتاق ها یکیسرشو تکان داد و بلند شد و بدون حرف به طرف ...چشماش ازم تشکر کرد با

 ...رفت

 ...و بلند شدم دمیکش یآه

 ...کشهیانتظارمو م يادیز يخونه مطمئن بودم که ماجراها نیورودم به ا با

رو  نیرحسیدو روز اصال ام نیا يبگم تو تونمیبه جرات م.خوب و آروم بود یلیخ زیهمه چ.روز گذشته بود دو

 .اتاقش يتو ایبود  مارستانیب ای.دمیند

گذشته  یِو از خودش و زندگ زدیمادربزرگ هر روز باهام حرف م.خونه و آدم هاش نیکردم به ا یعادت م داشتم

 .گفت یاش م

 یهم سخت یلیخ.رو گذرونده یسخت یکه معلوم بود زندگ نجوریا.ختیر یاشک م یو گاه دیخند یم یگاه

 نیکردم چند یکه حس م میشده بود یمیقدر با هم صم نیا.بود دهیرس امرزشیبود تا به همسر خداب دهیکش

 .شناسمشیساله م
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 :مادربزرگه گفتم نکهیا الیبه خ.کردم که در زده شد یاتاقم بودم و داشتم تخت رو مرتب م يتو

 تو مادربزرگ دییبفرما-

 رِیام دمیبرگشتم و د.ومدین ییصدا یباز شد ول در

 .بعد از دو روز اومده بود سراغم.شدم هول

 ؟يداریب-

 !بله-

 :تا پامو برانداز کرد و گفتبا تعجب سر .شد مونیپش یبگه ول يزیچ خواست

 سرته؟ يچرا روسر-

دست .همسرم شده بود نکهیبا ا دمیکش یدر واقع هنوز ازش خجالت م.حرفو ازش نداشتم نیانتظار ا.خوردم جا

 .مونده بود تا عادت کنم بهش.خودم نبود

 ...خب..من-

 ام؟؟ بهیمگه من غر-

 ینه ول-

 که؟ یفهمیم.کنه ییمادربزرگم فکرا خوامینم یول هیفکر نکن خبر نیه؟؟ببیمسخره چ يکارا نی؟؟ایچ یول-

 بله اما-

 نییپا ایزود ب-

 .گفت و درو محکم بست و رفت نویا

 بده؟؟؟ ریسر کردن من گ يبه روسر ادیب دیبا چرا

و اونم فقط لبخند .دادم علت کارمو حیبراش مهم باشه؟؟اگه مشکل مادربزرگشه که خودم براش توض دیبا چرا

 .هزد

شال کرم رنگ  هیبا  مویباهاش لج کنم روسر نکهیا يبرا.کارام دخالت کنه ياصال دوست نداشتم تو.کردم اخم

 .نییعوض کردم و رفتم پا

 نشستم یصندل يرو به روش رو.دمیگفت که نفهم يزیچ یلب ریاخم کرد و ز شتریب دنمید با

 لج باز-

 یخودت-
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 ؟یچ-

 یگفتم خودت-

 .حرفمم حرف بزنه يرو یاصال هم دوست ندارم کس.حوصله کل کل ندارم.نه من بچه ام نه تو نیبب-

 ..انداختم باال و به خوردن غذا مشغول شدم يدیق یهامو با ب شونه

 .گرسنه ام بود یحساب

 مادربزرگ کجاست؟؟-

 شامشو خورد و االنم خوابه.رهیگ یزود خوابش م خورهیچون قرص م-

 آهان-

 ؟يکسر ندارکم و  يزیچ-

 نه ممنون-

 .بهم بده سیبنو یداشت ازین يزیبهرحال چ-

 باشه ممنون-

 .غذاش شد هیبهم نگاه کرد و بعد مشغول خوردن بق یچشم ریز

 

 :نیرحسیام

 یو نم دادیمدام آزارم م يزیچ هی.دمیکش یم گاریبودم و داشتم س ستادهیبالکن ا يشب ها تو ي هیمثل بق بازم

 .کرد یکه از درون داشت داغونم م يزیچ.هیدونستم چ

 یدنبالش م یکه هرچ یآرامش.خواست یارامش م هیدلم .دمیبه صورتم کش یپام له کردم و دست ریز گارویس

 .کردم ینم داشیگشتم پ

روشن  یول.رونیدرو باز کردم و رفتم ب.تشنه ام بود يگرفتم برم بخوابم اما بدجور میاتاقم و تصم يتو برگشتم

 .توجهم رو جلب کرد ازیتاق نبودن چراغ ا

 یاتاقش رد شدم ول يکرده؟؟از جلو یم کاریتا االن داشته چ یعنی.شبه مهین 3 يدونستم ساعت طرفا یم

 .اومد که باعث شد راه رفته رو برگردم يو خفه ا فیضع يصدا

 ازیتا حاال ن یبراش افتاده؟؟اصال به من چه؟؟از ک یاتفاق یعنی.ناله اومد يدفعه صدا نیا..چسبوندم به در گوشمو

 .برام مهم شده؟؟من فقط قرار بود کمکش کنم که کردم
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هنوز هم همون صدا  یول.آب خوردم و دوباره برگشتم باال وانیدو ل بایتقر.نییتکان دادم و رفتم پا سرمو

 افتاده؟؟ ینکنه براش اتفاق.دفعه واقعا نگران شدم نیا.ومدیم

 .نییتختش نشسته بود و سرش پا يرو.جرات دادم و درو آهسته باز کردمخودم  به

 اما چرا؟؟.کنهیم هیداره گر دمیفهم

 :گفت يناله مانند يبا صدا.حال خودش بود که حضورمو حس نکرد يقدر تو اون

 ؟؟يدیخجالت نکش امرزمیخداب يبابا يرو ؟؟ازیچطور دلت اومد اون کارو بکن.یلیخ.عمو یپست یلیخ-

 کرده بودم؟؟ یکرده بود؟؟من چه گناه یام چه گناه چارهیب مادر

 افتادم؟؟ يبه چه روز ینیب یم ایخدا

 اد؟؟یقدر از عموش بدش م نیچرا ا.رونیبا تعجب آروم درو بستم و اومدم ب.امونش نداد هیدوباره هق هق گر و

 کنه؟؟ يو زار هیگر نطوریا دیبا چرا

 .ازش ادیتو که بدت م!از؟یته پ ای يازیسر پ.ریاز درون بهم گفت به تو چه ام ییصدا

 يشده بودم و تو رهیبه سقف خ.کردم خوابم نبرد يتخت اما هرکار يرو دمیخواب.اتاقم يکردم و اومدم تو یپوف

 .بودم ازین يفکر حرفا

 .رغم تالشم تا صبح خوابم نبرد یعل

 .عمل مهم داشتم هیامروز .مارستانیرفتم ب یم دیبا گهید.دادیرو نشون م 6.به ساعت کردم ینگاه

 .با تعجب بهش نگاه کردم.هم در اتاقشو باز کرد ازیلباس درو که باز کردم همزمان ن ضیدوش و تعو هیاز  بعد

 ؟يشد داریتو چرا ب-

 .ریسالم صبح بخ-

 ؟يشد داریچرا ب.سالم-

 کار دارم ییجا-

 اون وقت کجا؟-

 بدم؟ حیتوض دیبا-

 رونیب يبر ستیالزم ن.به خودم بگو يالزم دار يزیهوم؟اگه چ.يایکجا م يریبدونم کجا م دیمن با-

 شمام؟ یمگه من زندان-

 .درست برعکس صدف.آورد یاز زبون کم نم یچیدختر ه نیا.گرفت خندم
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 نه؟ ای یگیم.حوصله ندارما یاول صبح-

 .کار دارم يسر هیبرم مهد  دیبا-

 .رسونمتیخودم م.خب لهیخ-

 رمینه ممنون خودم م-

 .رسونمتیگفتم م-

اون واقعا از من بدش .محضر افتادم يحرفش تو ادی.دختر واقعا لج باز بود نیا.نییگفتم و از پله ها اومدم پا نویا

 .بهش کردم یخبر نداره چه لطف.هه.ادیم

 .نیطرف ماش ادیاز دور دار م دمشیباز کردم و نشستم که د نویماش در

 :بهش نگاه کنم گفتم نکهیمهد پارك کردم و بدون ا يروو رو به  نیماش.میراه هردو سکوت کرده بود يتو

 با آرژانس هم برگرد حتما.اطراف خلوته نیا.زود برگرد خونه-

 چشم زورگو-

باهاش خوش اخالق باشم و خوب تا کنم  خواستمیم یدختر واقعا زبون دراز بود وهرچ نیا.شد ادهیگفت و پ نویا

 .ذاشت ینم

 .کردم یادبش م يجور هی دیبا

 هیبه  ازیواقعا خسته شده بودم و ن گعید.عمل مهم داشتم هیکردم هم  تیزیو ضیعصر هم مر يها یکینزد تا

 .داشتم روزید یخواب یخواب راحت با توجه به ب

که  ومدیقدر خوابم م نیا.ومدیو مادربزرگم م ازین يآشپزخونه صدا ياز تو.بود 6 يخونه طرفا دمیرس یوقت

 .کننیدارن م کاریچ نمیحوصله نداشتم برم بب

 ستمیمادربزرگ باعث شد به ا يخواستم برم باال که صدا نیبنابرا

 گلم يسالم نوه -

 زدم يلبخند

 مادربزرگ؟؟چه خبره اونجا؟ یخوب.سالم-

 .کنمیکمکش م پزهیم کیعروسم داره ک.خوبم پسرم-

 خستم یلیمن برم خ نیاگه اجازه بد.هم خوب یلیخ-

 .برو پسرم-
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 رونیاومد ب ازیدفعه ن نیبرنداشته بودم که ا یقدم هنوز

 سالم-

 سالم-

 دیخسته نباش-

 ممنون-

 د؟یبخور کیک کمیتا  دیمون ینم-

 ریفعال عصر بخ.بعد يباشه برا.خستم یلینه خ-

 .برام مهم نبود یول.معلوم بود ناراحت شده.کرد اخم

 .که خوابم برد دینکش یپتو و طول ریز دمیلباسام خز ضیاز تعو بعد

 .کرد یبا ترس و وحشت داشت بهم نگاه م ازین.چشمامو باز کردم نیزم يرو يزیافتادن چ يبا صدا-

 .بود افتاده و شکسته زمیم يکه رو یقاب عکس!بله دمیکه د.شده یشدم تا بفهمم چ زیخ مین

 نییتخت اومدم پا از

 نجا؟؟یچه خبره ا-

 ..من من-

 ؟؟یشکست يقاب عکس رو چرا زد نی؟؟ایکنیم کاریچ نجایتو ا-

 .مادربزرگ خوابه.باال دیترخدا صداتونو نبر یول دمیم حیتوض-

 .حالم دست خودم نبود.دمیاش رو چسب قهیچطور رفتم جلو و  دمینفهم

 ای یگیم-

 ترخدا ولم کن-

 اتاق من؟؟ يتو يکرد یم یچه غلط-

 من-

خودت  شیپ ییفکرا ؟؟نکنهيکرد یم یاتاقم چه غلط يتو گمیمگه؟؟م يزبون ندار.قدر من و من نکن نیا-

هم برو گم شو  ؟؟؟حااليدیفهم.ادیمن اصال ازت خوشم نم.گوشت فرو کن يرو تو يزیچ هی نیهان؟؟بب يکرد

 چشمام ياز جلو
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من با نفرت هرچه تمام تر  یول.بهم نگاه کرد يچشماش حلقه زد و با ناباور ياشک تو.اش رو ول کردم قهی

 .بهش زل زدم

 .دکتر يواقعا برات متاسفم آقا-

 .رونیدهنش و از اتاق زد ب يدستشو گذاشت رو و

 یاصال دوست نداشتم ازش عذرخواه یبودم از رفتارم ول مونیپش.رونیو از حمام زدم ب دمیرو پوش ربدوشامبرم

 .کس براش مهم نبود چیه بودم که حرف هشد يبه مرد لیتبد.حرکات و رفتارم دست خودم نبود.کنم

بازم طبق معمول هرشب .آب بخورم وانیل هیعادت داشتم قبل از خواب  شهیهم.رونیهمون وضع اومدم ب با

 .دمیاتاق شن يرو از تو ازین ي هیگر يکه دوباره صدا نییخواستم برم پا

 .شبیمثل د.زدیدوباره داشت با خودش حرف م.رفتم پشت در اتاقش ه؟؟آهستهیگر بازم

 ش؟؟یزندگ يتو دهیکش یقدر سخت نیا یعنیدختر؟؟؟ نیا ارهیهمه اشک رو از کجا م نیا

هم  یاز طرف یازش ول ادیقدر بدش م نیبا مادرش کرده که ا يدوست داشتم بدونم عموش چه کار یلیخ

 .آخه به من چه گفتمیم

 .من مهم باشه يبرا دینبا ازین.نییتکان دادم و رفتم پا سرمو

 .و خسته کننده بود يمن هنوز هم تکرار یگذشت و زندگ یهم م یاز پ هاروز

سالم و  شدیرد و بدل م نمونیکه ب یتنها کلمات.دمید یو نم ازیچند وقت بجز موقع نهار و شام ن نیا يتو

 .خداحافظ بود

چشماش بود که درك  يتو یغم هیهمون برخورد کوتاه،  يهرچند تو دمشید یبود که هروقت م بیعج اما

 .کردم ینم

وقت از  چیه.خونه طبق معمول سوت و کور بود.برگشتم مارستانینداشتم زود از ب يادیروز چون کار ز اون

 .میرفتیم یو مهمون میگرفت یم یدوبار مهمون یکی يبا صدف حداقعل هفته ا.ومدیخلوت خوشم نم يجاها

وقت بود با هم درست  یلیخ.به مادربزگم بزنم يسر هیدادم  حیترج یکردم و خواستم به برم طبقه باال ول یپوف

 .میحرف نزده بود یو حساب

 اجازه داد برم تو دییاتاقشو زدم و اونم با بفرما در

 مادربزرگ گلم چطوره؟؟-

 ؟؟يکرد رتیاز مادربزرگ پ يادیچه عجب .خوبم پسرم-
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 .رمیدرگ یروزا کم نیکه ا دیدونیه؟؟میچه حرف نیا-

 نیبش ایب.مادر دونمیم-

 .و رفتم کنارش نشستم نیگذاشتم زم فمویک

 خداروشکر؟؟ دیاوضاعتون چطوره؟؟خوب نمیبب دیخب بگ-

 .شده ادیز یفقط درد پاهام کم.خوبم مادر-

 براتون رمیگ یوقت م هیاز دکتر پارسا  ن؟؟فردایچرا زودتر نگفت-

 ستین نیمن ا یمشکل اصل یول.ممنون پسرم-

 ون ناراحته؟آره؟؟قلبت ه؟؟نکنهیپس چ-

 ه؟؟ینطوریا ازیچرا رفتارت با ن.نه مادر-

 ه؟؟یچطور-

 .نیرحسیفهمم رفتارت باهاش سرده؟؟اون زنته ام ینم یکنیفکر م.پسر یکن اهیمنو س خوادینم-

 .شدم رهیخ نیبرگردوندم و به زم رومو

 ه؟؟یحرفا چ نیمنظورتون از ا-

 .باهاش بهتر تا کن.هیا دهیاون دختر زجر کش-

 .کنم يکه بخوام باهاش بد رفتار میندار ياصال با هم برخورد یعنی.من رفتارم باهاش خوبه-

ازت  يزیچ.حداقعل باهاش دو کلوم حرف بزن.یخود دان گهیحاال د.ریدونستم بهت گوشزد کنم ام فهیمن وظ-

 شهیکم نم

 حداقعل االن نه.اشتمن ند یزندگ يتو ییجا ازین.جور حرفا رو نداشتم نیا يواقعا حوصله .شدم بلند

 مادربزرگ کنمیم کاریدارم چ دونمیمن م یممنون ول-

 حرفا رو نیگفتم ا یبهت م دیبهرحال با.دوارمیام-

 .رونیاز اتاق زدم ب فمیتکان دادم و بعد از برداشتن ک سرمو

 

 :ازین

بچگانه رفتاز  خوامینم.که کردم رو بهم نداد يکار حیتوض ياجازه  نکهیمتنفرم از ا.نیرحسیاز ام متنفرم

 .دلمو بدجور شکست یکل کل کنم ول یباهاش لج با حت خوامینم.کنم
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 ينبودم که بذارم هرکار يدختر.کنم یخودمو خال دیمن با.آره.ارمیکه کرد رو سرش درب يکار یتالف خوامیم

 .همراهم بود یخصلت از بچگ نیا.باهام بکنن خوانیم

 ياومدم تو.راحت انجام بدم الیبا خ رهیذهنم رژه م يرو که تو يتونستم کار یمادربزرگ خونه نبود و م امروز

 مهیق ریبودم ام دهیاز مادربزرگ شن.مشغول به کار شدم خچالی يآشپزخونه و بعد از برداشتن مواد الزم از تو

 .شدم ازهایزدم و شروع به خورد کردن پ یطانیلبخند ش.دوست داره یلیخ

در قابلمه رو .ادیخوشمزه م یلیبه نظر که خ.اومــــم.دمیساعت در قابلمه رو برداشتم و بو کش کیاز حدود  بعد

 .دمیگذاشتم و رفتم سراغ آبکش کردن برنج که صداشو از پشت سرم شن

 سالم-

 .که به موقع نگهش داشتم فتهیبود قابلمه از دستم ب کیکردم و نزد هول

 کردم و برگشتم به طرفش یپوف

 سوزه؟یوقت دستم م هی یگیبود؟؟نم يرچه کا نیا-

 به گاز انداخت یبه من و نگاه ینگاه لکسیر یلیخ

 ؟؟یکنیغذا درست م يدار-

 .بله-

 ؟يبلد-

 کنمیغذا درست م یسالگ 15از  ؟منیبله پس چ-

 کرد بلد باشم غذا درست کنم یفکر نم دیشا.از تعجب رفت باال ابروهاش

 خوبه-

 .لحظه تحملش کنم هیاصال دوست نداشتم .بالخره رفت.شیآخ.رونیگفت و رفت ب نویا

 .ساختمونو برداشته بود و باعث شد ناخداگاه ذوق کنم يبوش همه .ساعت بعد غذام آماده شد مین

 .به وجد اومدم شتریکه داشتم ب يبا وجود نقشه ا یبارم نبود ول نیاول

 غذات آماده نشد؟-

و داره با اخم  ستادهیا ومدیبهش م دایو بلوز کرم رنگ که شد یشلوار ورزش هیبا  دمیگفتم و برگشتم د ینیه

 کنهینگاهم م

 کشمیاالن م.چرا چرا-
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 .کردم یاش خال مهیق يظرف حاو ينمک تو يادیو منم دور از چشمش مقدار ز نشست

 !شهیم یزدم که حاال مگه چ بیبعد به خودم نه یشدم ول مونیلحظه پش همون

 .رو جلوش گذاشتم و اونم فورا مشغول خوردن شد غذاها

قرمز شد و با خشم بهم نگاه  هویکه  هیعکس العملش چ نمیچشمم بهش بود بب.دهنمو قورت دادم و نشستم آب

 :گفتم يکردم خودمو نبازم و با خونسرد یسع.کرد

 شد؟؟ یچ-

 .رو پر از آب کرد و خورد یوانینگفت و ل يزیچ

 حالتون خوبه؟؟-

 :گفت تیو با عصبان زیم يمحکم کوبوند رو و وانیل

 ؟یختیبالخره زهرت رو ر-

 ه؟؟یمنظورتون چ-

 آره؟ ياز عمد غذا رو شور کرده بود-

 من؟؟مگه شور شده؟؟-

 کار تو نبوده نه؟ یبگ يخوایم یعنی-

 هم خوب شده یلیغذام خ.دیگیم یفهمم چ یمن نم-

 .نگاهمو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم و

 مکنیآدمت م-

 يدستمو گذاشتم رو رمیخنده ام رو بگ يجلو نکهیا يو برا زیم يقاشق رو گذاشتم رو.رونیبلند شد و رفت ب و

 .حاال دلم خنک شد.دهنم

 .دمیترس یم شیبعد ياز عکس العمل ها..بودم مانیکنم پش شیعصبان یکه تونسته بودم کم حاال

 .شناسمش یباشه اون مرده و من اصال نم یهرچ بهرحال

 ادیکه داره از اتاقش م دمشیاتاقم د يبرم تو نکهیراست رفتم باال و قبل از ا هیاز شستن ظرف ها، بعد

 .و مرتب بود کیش یلیخ.رونیب

 .خواستم باهاش همکالم بشم ینم یشده بودم بهم ول رهیخ

 اتاقم که سد راهم شد يخواستم برم تو نیبنابرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ٤٧ 

 کجا؟-

 اتاقم يتو.خب معلومه-

 !اره؟یسرم ب یینکنه بخواد بال.نگاه نیاز ا دمیواقعا ترس.چشماش يتو ختیخشمش رو ر تمام

 !فکر نکن که نیبب-

 .نییبالخره نگاهشو ازم گرفت و رفت پا.تمام موند مهیمادربزرگ حرفش ن يصدا با

 .بود یچقدر عصبان يوا.واریدادم به د هیکردم و تک یپوف

 ؟ییمادر کجا ازین-

 نییتند تند از پله ها رفتم پا.زدیبود که داشت صدام م مادربزرگ

 سالم-

 دلم برات تنگ شد یلیکه خ نیبش ایب.ماهت يسالم به رو-

 کردم يا خنده

 .قربون شما برم من-

 :گفت نیرحسیبعد رو به ام.دستش يکنارش و اونم دستامو گرفت تو نشستم

 !؟ينکرد تیدخترمو که اذ-

 .شد بهم رهیزد و خ يپوزخند

 ینه خب ول-

 .حرفشوسط  دمیپر

 خوش گذشت؟ نمیبب دیکن فیخب تعر.نکرد يکار شونینه ا-

 يزیچ هیفقط ...آره مادر-

 ؟یچ-

 ؟یشناسیرو که م یعیجان خانم رف نیرحسیام-

 بله چطور؟-

 اگه بشه منم برم باهاشون.قراره تا آخر هفته برن مشهد.داره یارتیشوهرش تور ز-

 پا دردتون؟ نیبا ا ؟شمایچ-

 .آقا رو کرده يدلم بدجور هوا.امیاز پس پاهام برم.تو نگران نباش-
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 برمتونیخودم م يدیع امیا دیصبر کن.ستین یاالن موقع مناسب.نیامکان نداره بزارم بر-

 من تا اون موقع زنده نبودم دیمادر؟شا یکنیچرا لج م-

 خدانکنه میبا هم گفت هردومون

 .ستین شتریهفته ب کی.رمیمن م یول-

 .ان نداره اجازه بدمامک-

 ؟یتو نگران من-

 بله-

 .اصال خودش گفت.کنهیکمکم م.هست یعیدختر خانم رف-

 قربونتون برم من که گفتم..آخه مادربزرگ من!ندارم ياعتماد گرانیمن به حرف د-

 .هم خوبه یلیحالم خ..ینگران من باش خوادینم..خوبه خوبه-

 ام؟یمن باهاتون ب نیخوایم-

 زل زد به صورتم یو با مهربون برگشت

 .دینگران نباش.هست یعیگفتم که دختر خانم رف.مادر خوادینم.قربون تو عروس گلم برم-

 بعد يباشه برا.ستیبحث کردن ن يبرا یاالن موقع مناسب.خب لهیخ-

 سفره نیدلش به ا یلیمعلومه خ.مادربزرگ سوخت يبرا یلیدلم خ.بلند شد و به طرف در رفت و

 نم؟ک کاریچ-

 .زنمیمن باهاش حرف م.شما غصه نخور-

 دیچشماش درخش يتو يشاد برق

 دخترم؟؟ یگیراست م-

 .دیاستراحت کن دیحاال هم بر.بله-

 .جان ازیممنون ن..باشه مادر-

 .کنمیخواهش م-

 .آهسته آهسته به طرف اتاق راه افتاد و

بخاطر مادربزرگ  یهرطور شده حت یول ستیبرام ارزش قائل ن دیشا یو حت دهیدونستم به حرفم گوش نم یم

 ..زدمیباهاش حرف م دیبا
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پشت در اتاقش رفتم و .و به طرف اتاقش رفتم رونیاز اتاق زدم ب.دادیشب رو نشون م 11.ساعت نگاه کردم به

 .به در زدم يا ق،تقهینفس عم هیبعد از 

 یروشن بود ول یچراغ...باز کردم به خود جرات دادم و درو آهسته یخواب باشه ول دیبا خودم گفتم شا.نداد جواب

 .از خودش نبود ياثر

 مارستان؟یداشته رفته ب ضیکجا رفته؟نکنه مر یعنی.و درو بستم رونیب اومدم

 .بندازم یهم نگاه اطیگرفتم شانسم رو امتحان کنم و به ح میتصم

 .همون جا بود.درست حدس زده بودم.بله

قلبم  يکوبنده  يصدا یبزنم ول یبه جلو برداشتم و خواستم حرف یقدم.دیکش یم گاریبه من و داشت س پشت

 .!قدر ترسو نبودم نیشدم؟؟من که ا ينطوریچرا من ا.دمیرو شن

 :تته پته گفتم با

 ن؟یرحسیآقا ام-

 کردم دایپ يشتریمنم جرات ب.نشون نداد یعکس العمل یول دیشن صدامو

 .باهاتون حرف بزنم خوامیم-

 بگو-

 راستش راجع به مادربزرگه-

 ؟یونیتو رو فرستاده پا درم-

 باهاتون حرف بزنم خواستمیخودم م.نه بخدا-

از  یکیبرگشت به طرفم و .و با پاهاش له کرد نیزم يبعد اونو انداخت رو یکم..زد گارشیبه س یمحکم پک

 .آروم و خونسرد لیخ.بود یحال هیبه نظرم امشب ..بشیج يدستاشو گذاشت تو

 شنوم یم.وبگ-

 بره سفر نیاگه امکانش هست اجازه بد..خواستمیراستش م-

 چرا اون وقت؟-

که معلومم هست  نطوریا.خسته شده از تو خونه موندن.خب حق داره.سفره نیچون دلش به ا..داره اجیچون احت-

دلشو  ستیحقش ن.چشماش بود يتو یگفت چه اشک یداشت از مشهد م یوقت دیدون ینم.وقته سفر نرفته یلیخ

 گناه داره.دیبشکون
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نگاهش کردم تا جوابمو بده که  رهیمنم خ.کج کرد و بهم نگاه کرد یفقط کم..یحرفام سرشو کم دنیرس انیپا با

 به حرف اومد

 فکرامو بکنم دیبا-

 باشم؟ دواریام تونمیم یعنی-

 دیشا-

 .داشته ریحرفام تاث یعنی نیا.لبخند زدم ناخداگاه

 ممنون-

 .شد رهیسرشو بلند کرد و به آسمون خ.ازم برگردوندنگفت و روشو  يزیچ

 وقته رید.برو بخواب-

 یلیخ شیچند روز پ نیرحسیبا ام نیرحسیام نیا.خونه يگفتم و اومدم تو یلب ریز ریهمون لبخند شب به خ با

 .خواد یخودش نم یتونست خوب و مهربون باشه ول یپس م.کرد یفرق م

دلم براش تنگ شده چه  یهنوز نرفته کل..مادربزرگ دست تکان دادم يبرا شهیحرکت کرد و از پشت ش قطار

 .هفته نباشه کی نکهیبرسه به ا

 ؟یکنیم هیچقدر گر گهیبسه د-

 بود يکامال جد...رخش نگاه کردم میو به ن برگشتم

 !ستنیاحساس ن یهمه که مثل شما ب.براش شهیخب دلم تنگ م-

 .دستم بود صورتمو پاك کردم يکه تو یش گرفتم و با دستمالرومو از..حرفم برگشت و بهم نگاه کرد نیا با

 .قطار حرکت کردم ستگاهیا ینموندم و به طرف درب خروج منتظرش

 ومدیکه داشت پشت سرم م دمیشن یقدم هاشو م يصدا

 احساسم؟؟ یمن ب-

 همون فاصله جوابشو دادم از

 دمیعمرم د يکه تو نیهست یآدم نیاحساس تر یدر واقع ب.بله-

 .خوشحال بودم یکل ارمیکه تونسته بودم حرصشو درب نیاز ا.شده بود یبندم که عصبان یم شرط

 ؟؟؟ییسقف تنها هی ریلحظه به بعد با من ز نیکه از ا يفکر کرد نیبه ا.کوچولو ینیبیبد م-

 .سقف هی ریز شدمیباهاش تنها م یبعد از مدت..فکر نکرده بودم نجاشیاصال به ا.ختیر يهر قلبم
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 .که به جونم افتاده بود و نشون ندم یکردم ترس یسع اما

 ؟؟یترسونیمنو م-

 یشجاع دونمیم..نه اصال..هه-

 ..خوردیاز همه پرو بودنش داشت حالم بهم م.درو باز کرد و نشست.کج کرد نیبعد راهشو به طرف ماش و

و رفتم نشستم و اونم فورا گازشو گرفت و  نیبه زم دمیبا حرص پاهامو کوب.نمیاشاره کرد برم بش نیماش يتو از

 .رفت

 ..نگه داشت نکهیتا ا میراه بود يتو یساعت مین حدودا

 کجاست؟؟؟ نجایا-

 مگه؟؟ ستیتو گشنه ت ن-

 ..دادیرو نشون م میو ن 1به ساعت کردم که  ینگاه

 یچرا ول-

 شو ادهیپس حرف اضافه نزن و پ-

 "هزار دستان يه خانه سفر"شدم و چشمم به اسم رستوران خورد ادهیپ

 نجا؟؟یا میهمه رستوران اومد نیا نیحاال چرا از ب-

 .چون غذاهاشو دوست دارم-

 ...گذاشتم نیزم ياما من نشستم و پامو رو...از تخت ها یکی يدرآورد و نشست رو کفشاشو

 ؟يخوریم یچ..خب-

 نداره یفرق-

 یاوک-

 .زنگ خورد شیکه گوش میخورد یسکوت غذامونو م يتو میداشت هردو

 :انداخت و جواب داد ینگاه مین بهم

باشه .امیمن االن م دیریازش بگ شیآزما هی دیببر...یاوک یاوک..زمیبفرما عز.يبله؟؟سالم خانم باقر-

 فعال.قربان شما..اومدم

 میپاشو بر-

 شد؟؟ یچ-
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 مارستانیزودتر خودمو برسونم ب دیبا.بد حال دارم ضیمر-

 االن؟؟؟-

 ذاتو تموم کن بعد با آرژانس برواگه گشنته بمون غ-

 منو برسون بعد برو شهینه نه اگه م-

 .از افعال مفرد استفاده کردم دمیکه فکر کردم تازه فهم کمی..شد رهیبهم خ يا هیثان

 لبمو به دندون گرفتم ي گوشه

 نه؟؟ ای يایم-

 سرمو تکان دادم و پشت سرش راه افتادم...شوخ بودنش معلوم نبود ای يجد اصال

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :نیرحسیام

امتحانش  خواستمیم ینه ول ایمتوجه شد  دونمینم...راه افتادم مارستانیرسوندمش خونه،به طرف ب یوقت

 !هیمن چ يعکس العملش در برابر حرفا نمیبب..کنم

 .ستیظاهرا براش مهم ن یول کنهیم کاریچ نمیکه بب زمیعمد گفتم عز از

فکر  نینفر اومده و به ا هیکه  نیهم یول ستیرام مهم نب میزندگ يخودمو قانع کنم حضورش تو خوامیم مدام

 فته؟؟یم یداره اتفاقات شم؟؟؟نکنهیدارم وابسته م یعنی کنهیم کاریکنم که االن چ یم

 ...کردم یاحساس گرما م دایاز راه نفسم باز بشه اما شد یکم دیکرواتم رو شل کردم تا شا ي گره

 ..کردم مینگه داشتم و درجه کولر رو تا آخر تنظ ابونیخ يشدم؟؟گوشه  ينطوریچرا ا من

 .اعصابم بود يرو میزنگ گوش یدر پ یپ يصدا

 .کردم بعد از خاموش کردنش دوباره راه افتادم یپوف

 زشیر کلیبا اون ه يبرم که خانم باقر يشدم و خواستم به طرف درب ورد ادهیپ نیاز ماش.مارستانیب دمیرس

 .سر راه سد شد

 تردک يسالم آقا-

 خودش کنه؟ شیپ ییفکرا زمینکنه چون بهش گفتم عز...رو نداشتم یکی نیا يحوصله ..خدا يوا
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 اومده؟ شیپ یسالم مشکل-

 ن؟؟یستیسرحال ن نکهیشما مثل ا یول ریخ-

 نگاهش کردم يتند به

 خوب باشم خانم؟ دیبا-

 دیاز رخش پر رنگ

 نداشتم دکتر يمنظور-

 هنوزم دست از سرم برنداشته بود یول میوارد بخش شده بود گهید

 کدوم اتاقه؟؟ يبدحاله تو یکه گفت یضیمر.خب لهیخ-

 دیکن یدگیرس هیبه بق دییشما بفرما.باالسرشونه...دکتر يآقا.240اتاق -

 پرستار واقعا منو مسخره کرده بود؟؟ نیا..ستادمیا

 ...دیگیبعد حاال م.دیر خودتونو برسونزودت میبدحال دار ضیدکتر مر يآقا یبا من و گفت یخانم شما تماس گرفت-

 ..وسط حرفم دیپر

 من...راستش دکتر-

 .حرفش شدم هیو منتظر بق بمیج يگذاشتم تو دستامو

 خودت تنگ شده بود يدلم برا...من-

که باهاش حرف زدم کار دستم  یاون کلمه و اون لحن..زدمیحدسشو م دیبا.دوتا توپ شد ياندازه  چشمام

 .کردم یم نجاشمیفکر ا دیبا..داد

 .کردم يدفعه به خودم لعنت فرستادم که چرا ندونم کار هزار

 دییبفرما.سرکارتون تا گزارش نکردم دییحاال هم بفرما.رمیگ یم دهیحرفتونو نشن نیا.يخانم باقر-

 ...ازش گرفتم و به طرف اتاقم راه افتادم رومو

 ..کردم یارم دقت مرفت يتو شتریب دیبا...و چشمامو بستم یدادم به صندل هیتک

 .زنگ خورد زمیم يهمون حال بودم که تلفن رو يتو

 بله؟-

 پشت خط هستن یخانم هیدکتر  يآقا-

 ه؟یک-
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 نکردن یمعرف دونمینم-

 دیخب وصل کن لهیخ-

افتاده باشه  ینکنه اتفاق..زدیبار بودم بهم زنگ م نیاول..تعجب کردم..یگوش يتو دیچیپ ازین يبعد صدا يا هیثان

 براش؟

 الو؟-

 شده؟ يزی؟چییتو-

 دکتر يسالم عرض شد آقا-

 شده؟؟ يزیچ دمیپرس.سالم-

 نه چطور؟-

 ؟يپس چرا زنگ زد-

 زدم؟؟یم دینبا-

 شده؟ یچ گمیحرفاس؟م نیاالن وقته ا-

 شام درست کنم يبرا دیخوریم یفقط خواستم بگم چ.یچیه-

 نداره یفرق.درست کن يدوست دار یهرچ.شده یحاال چ ن؟گفتمیهم-

 ..امشب هم دیگفتم شا دنیخور یآخه معموال شبا شام نم.هباش-

 .نه نه درست کن-

 خداحافظ.مزاحم کارتون شدم دیببخش..باشه-

 .قطع نکن-

 دییبفرما-

 ؟يباهام دار یبهت نگفتن چه نسبت يزنگ زد-

 دنیچرا پرس-

 ؟؟یگفت یخب تو چ-

 .گفتم؟؟گفتم از آشناهاشون هستم یم دیبا یچ-

 خداحافظ.يکرد يخوب کار-
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خواستم  یم.دوست نداشتم همکارام بفهمن دوباره ازدواج کردم..از جانبش نشدم و قطع کردم یمنتظر جواب و

 یم یبا هم زندگ یگفته بودم فقط تا مدت ازیکه به ن ادهرچندیم شیپ یچ نمیبمونه تا بب یفعال مخف هیقض نیا

 .میکن

***** 

همه جا .کفشامو درآوردم و وارد خونه شدم.سخت رو داشتم یلیروز خ هیامروز .خونه دمیو کوفته رس خسته

 .کیسکوت بود و تار

 هی مارستانیب يشدم همون جا تو د،مجبوریوقت عملم طول کش ریچون تا د.داریب ایدونستم االن خوابه  ینم

 .درست کرده یچ نمیآشپزخونه دوست داشتم بب يراست رفتم تو هی.بخورم يزیچ

وقت بود وگرنه همشو تا ته  ریکه د فیح.افتاد یخوش رنگ یقابلمه رو برداشتم و چشمم به ماکارون در

 .داشتم اجیخوردم اما االن بهش احت ینم شهیهم.رونیآوردم ب يبطر هیرو باز کردم و  نتیدر کاب.خوردمیم

رغم  یعل.بقه باال راه افتادمقلپ خوردم و به طرف ط هی.کرواتم رو شل کردم يرو گرفتم به دستم و گره  وانیل

 .در اتاقش بازه دمیزدم و خواستم برم طرف اتاقم که د يلبخند.شدیحالم داشت بهتر م یخستگ

کامال وارد اتاق شدم و آهسته به .خوابه دیرس یبود و به نظر م دهیتختش دراز کش يرو.دمیدر سرك کش يال از

 داشت و یخواب صورت معصوم و جذاب يتو.شدم رهیبهش خ يا هیثان.طرفش رفتم

 یناخداگاه دستم رفت به طرف صورتش و گونه اش رو کم.کرد یخورد جذابترش م یماه که به صورتش م نور

 .چهره اش نگاه کردم يزدم و به تک تک اجزا يلبخند.که متوجه نشه ياما جور..نوازش کردم

 دیپوستش هم سف.خورد یهمه به چشم ماز  شتریکوچکش ب يو لبها ینیب.داشت یگرد و با نمک صورت

 یم کاریمن داشتم چ.!به خودم اومدم هوی یهمون حالت انگشتمو به طرف لبش حرکت دادم ول يتو.بود

 ؟؟.کردم

 دیدختر حق من نبود و نبا نیا.دستمو محکم فشار دادم يتو وانِیو ل دمیاخم کردم و فورا دستمو عقب کش.

 .رونیفورا عقب گرد کردم و از اتاقش اومدم ب..نیهم.میکن یبا هم زندگ یما فقط قراره مدت.دستم بهش بخوره

 وانیل.کردم یبه شدت احساس گرما م.دمیمونده بود و تا ته سر کش یباق وانیل يتو یتختم و هرچ يرو نشستم

 یکم دیفکر نکنم تا شا يزیکردم به چ یو سع دمیکش قیچندتا نفس عم.دمیو دراز کش یعسل يرو گذاشتم رو

 نیبنابرا.آورد یآب سرد حالمو جا نم شدو هی يبه اندازه  زیچ چیاالن ه.نداشت يا دهیفا یول امیحال درب نیاز ا

 .راست رفتم حموم هیبلند شدم و 
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 ادیز یلیسر و صدا خ.خودم يرو دمیزدم و پتو رو با حرص کش یغلت.باز شد مهیچشمام ن يدیشد يسر و صدا با

 .پتو رو زدم کنار و بلند شدم تیبا عصبان.بود

و صداشم تا آخر  يو یت يخانم نشسته جلو.بله دمیو د نییاز پله ها اومدم پا.تونست باشه یم ازیجز ن یکس چه

 .باز کرده

 ؟؟یصداشو کمتر کن شهینم-

 :گفت یدستش بود به طرفم برگشت و با خوشحال يکه تو یظرف با

 ن؟؟یشد داریب یک..ریسالم صبح به خ-

 خوابم؟؟ یدونست ینم ؟؟مگهيکرد ادیچرا صداش و ز گمید م...م وسال-

 کنم ادیعادت دارم صداشو تا ته ز شهیسروع م لمهیف نیهروقت ا یچرا ول-

 .دونمیمن که م.ارهیخواست حرص منو درب یم.به هم دمیحرص دندونامو ساب از

 خاموشش کردم که با اعتراضش رو به رو شدم عیخودمو رسوندم به کنترل و سر عیسر ییقدم ها با

 دماید یم ن؟داشتمیکرد کاریاا چ-

 نمیپاشو بب.خودیب-

 و پا شد زیم يدستش بو و کوبوند رو يکه تو یظرف

 !شیفرما-

 قا؟یدق هیتو مشکلت با من چ-

 :زد و گفت يپوزخند

 يمن؟؟شما با من مشکل دار-

 .ياز بس لج باز.آره خب-

 نیخودتون از اول شروع کرد-

 صبحانه ت آماده ست؟؟.بسه حوصله ندارم-

 حوصله نداشتم آماده کنم.دیبخور يزیچ هی دیخودتون بر-

 دمیدستشو گرفتم و دنبال خودم کش مچ

 با توام.دستمو ول کن-

 ساکت شو-
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 .چشمش يزل زدم تو تیدستشو ول کردم و با عصبان میدیآشپزخونه که رس به

ذره خاك  هی.یکنیم يریهر روز هم گردگ.سر وقت حاضر بشه دیبعد صبحانه و نهار و شامت با از امروز به-

 یخودم اگه صالح دونستم م.رونیب ياز خونه بر يحق ندار.کنمیم اهیروزگارتو س لیوسا يرو نمیبب

 مفهوم شد؟؟.برمت

 خونم به جوش اومده بود یول.سرخ بود ومتوجه لرزش بدنش از همون فاصله شدم چشماش

 من کلفتت ام؟؟ ؟؟مگهيدیبه من دستور م یبه چه حق-

 چشم یگیگفتم فقط م یو هرچ یزنیهم نم يادیحرف ز.فکر کن آره-

 .دکتر يآقا ستین میمن حرف زور حال-

 فتهیم یچه اتفاق نیاون وقت بب.يرو انجام ند فتیفقط وظا هیکاف.مینیب یحاال م-

 نیدنده باش هیاحساس و لج باز و قُد و  یسنگ دل و ب قدر نیکردم ا یفکر نم-

 .االن شروع کن نیاز هم.هستم ینیبیحاال که م-

 .رونیاز آشپزخونه زدم ب دیچک یکه ازشون خون م یبعد در مقابل چشمان و

 :ازین

 قدر ازم متنفره؟؟ نیواقعا ا.هینطوریمرد ا نیچرا ا دونمیمن نم.رهیکتم نم يحرف زور تو عمرا

 .ازین يدار یتوقعات اد؟؟چهیاز تو خوشش ب دیآخه با.اون عاشق صدف بوده و هست.معلومه خب

هم درست کردم و  یآب پرتقال وانیل.زیم يرو دمیهمه رو چ.رونیآوردم ب خچالی يو نان رو از تو ریکره،مربا،پن

 .رو احساس کردم یخواستم برم صداش کنم که حضور شخص

 .و مرتب زل زده بهم کیش یلیخ دمیو د برگشتم

 کردم یگذاره زودتر اقدام م ریقدر تاث نیدونستم حرفام ا یاگه م-

 .خورهیهزارتا چرخ م نییپا ادیباال تا ب يو بنداز بیس هی..دکتر يمطمئن نباش آقا ادیز..هه-

 ه؟؟یمنظورت چ-

 دیکن لیصبحانه م دییشما بفرما.یچیه-

 .رونیبعد در مقابل چشمان متعجبش اومدم ب و

و  میخونه تنها بود هی يبالخره تو.انجام بدم گهیکه م يمجبور بودم هرکار..گذشت بیترت نیروز به هم دو

 .دونستم یم دیهرچند بع.بکنه يممکن بود هرکار
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 .خونه موندن نداشتم يعادت به تو.واقعا حوصله ام سر رفته بود گهید.خونه بودم يمدت همش تو نیا يتو

 ..وقت داشتم یتا اومدنش کل.به ساعت کردم ینگاه.هم که خونه نبود نیرحسیام

 .نییاومدم پا فمیو بعد از برداشتن ک دمیدم دستم بود و پوش یزود هرچ یلیخ

 چرا االن اومده خونه؟.کُپ کردم بایتقر نیرحسیام دنیکردم و درو باز کردم و با د یو ط اطیح ریمس

 :و گفتسر تا پامو برانداز کرد  موشکافانه

 ؟یکجا به سالمت-

 رونیب-

 کجاست؟ رونیب-

 .دیخر-

 رونیب يتو الزم نکرده بر خرمیم رمیخودم م سیو بنو يخوایم یهرچ-

 .در ضمن،حوصلمم سر رفته.بخرم خوامیم یچ ینخوام شما بفهم دیشا ؟؟خبیچ یعنی-

 .بهانه ست دیخر.پس خانم حوصله ش سر رفته.آهان-

 :بعد گفت یدستش چرخوند و کم يرو تو لدهایک

 برو سوار شو-

 چرا؟-

 امیباهات م د؟منمیخر يبر یخواست یمگه نم-

 تشیاذ کمیتونستم  یم ينطوریحداقعل ا..هم خوشحال شدم یاز طرف ینه ول ای ادیکرد که ب ینم یفرق برام

 کنم

 .فرمون نشستاونم بعد از قفل کردن در خونه اومد پشت .شدم نینگفتم و رفتم سوار ماش يزیچ

 انداختم رونیبه ب ینگاه.نگه داشت)ع(بازار امام رضا يجلو نویماش

 نجا؟؟یا-

 گهیشو د ادهیآره پس کجا؟؟پ-

 گرونه یلیخ زاشیچ نجایا یول-

 بهم انداخت يا هیعاقل اندرسف نگاه

 .قدر هم حرف نزن نیشو ا ادهیپ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ٥٩ 

 میشد ادهیکردم و همزمان با هم پ یپوف

بود که با  يبار نیاول.رونیداشتم که اومده بودم ب یحاال حس خوب ینیهمه مدت خونه نش نیبعد از ا-

 .متفاوت داشتم یو حس شدمیهمراه م نیرحسیام

 .بود هم حالب بیکه هم برام عج یحس

به  یتوجه چیفکر بود و ه يتو دایشد.رخش نگاه کردم میبرگشتم و به ن میرفتیکه کنار هم راه م نطوریهم

 .داشتاطرافش ن

 باشم؟؟ گاردتیکه باد نجایا يمنو آورد-

 ه؟؟یمنظورت چ-

 ؟؟یکنیامتخاب نم يزیخب پس چرا چ.یچرخیم يدار نطوریساعته هم مین-

 .کنمیخب دارم نگاه م ایثان.باهام نیاوال که خودتون اومد-

 از دست شماها.اوف-

 اد؟؟یکردن خوشتون نم دینکنه از خر-

 کنمیزود انتخاب م.دمیقدر طولش نم نیمثل شماها ا.کردنم دیچرا اتفاقا عاشق خر-

از .کرد یکدوم نگاه نم چیبه ه ریام یول.شدنیکه از کنارمون رد م یجوون يدخترها ي رهیخ ينگاه ها دمید یم

 .کرد و خودش بود یتظاهر نم.خوشم اومد یلیکارش خ نیا

 امیمغازه و ب نیا يمن برم تو نجایشما بمون هم-

 :نگاه به مغازه کرد و گفت هیمن و  نگاه به هی

 ام؟؟یخب چرا من ن-

 گمیمن م نکهیا يبرا-

 ادمیتازه  یالزم داشتم و گرفتم و خواستم حساب کنم ول یهرچ.بهش کردم و وارد مغازه شدم يغره ا چشم

 .ریرفتم سراغ ام یم دیحاال با.خودم حرصم گرفت یجیهمه گ نیاز ا.اوردمیهمراهم ن یافتاد پول

 نیو زل زده بود به زم واریداده بود به د هیتک.رونیکردم و اومدم ب یفروشنده عذرخواه از

 کردم که سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد يسرفه ا تک

 شده؟؟ يزیچ-

 پول ندارم...پ.مم-
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 گرفت به طرفم ویپول فیو ک بشیج يدستشو کرد تو..خودشو گرفت يبخنده اما جلو خواست

 اربرد یخواست یهرچ.ایب-

 همه پول؟؟ نیا..واو.باز کردم فشویک

 .ادهیهمه ز نینه نه ا-

 گرفتم به طرفش فویداشتم و برداشتم و دوباره ک ازین یهرچ

 هیقدر کاف نیممنون هم-

 .مغازه يتکان داد و منم دوباره برگشتم تو سرشو

 ..من بود لیپر از وسا ریام يدست ها.کردم یم دیخر شتریب میگشت یپاساژ م يتو یهرچ

 !که؟ ستنین نیسنگ-

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 نه شما راحت باش خانم-

 :کردم و گفتم يزیر ي خنده

 میبر میتونیم.ندارم ازین يزیچ گهید-

 !جالبه-

 ؟؟یچ-

 ؟؟يدقت کرد.يدار ياصوال اسم پر کاربرد.يبریحرفات اسم خودتم به کار م يتو نکهیا-

 .دونستم یبله م-

 .کرد و اومد دنبالم شتریاونم سرعت قدم هاشو ب.رونیازش گرفتم از پاساژ زدم ب رومو

 يریکارامو کرده بودم که شامل غذا پختن و گردگ يهمه .اتاقش بود يو تو مارستانینرفته بود ب ریصبح ام از

 .چونه ام ریو دستمو گذاشتم ز یصندل يبا حرص نشستم رو.بود

خونه؟؟با  نیا يتونستم انجام بدم تو یم یحیتفر ؟چهیاما چ.کردم یم میکاریاوقات ب يبرا يفکر هی دیبا

 به خودم اومدم نیرحسیام يسرفه  يصدا

 ن؟؟یاومد-

 رو به روم یصندل يبهم کرد و نشست رو ینگاه مین

 یشیمتوجه م يبه ساعت بنداز ینگاه هی-
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 ارمیآهان نهار؟؟االن م-

 و مشغول خوردن شد دیبرنج کش یکم.گذاشتم و خودمم نشستم زیم يرو رو زیچ همه

 ر؟؟یآقا ام-

 ..طرف دهانش که وسط راه متوقف شد بردیقاشق رو م داشت

 هوم؟-

 بگم؟؟ يزیچ هی شهیم-

 بشقاب يرو گذاشت تو قاشق

 بگو-

و  نیکه بهم گفت ییکارها يهمه .کنم کاریچ دیدونم با یاصال نم.خونه نیا يتو رهیحوصلم سر م یلیمن خ-

 رهیبازم حوصلم سر م یول دمیانجام م

 کنم؟ کاریخب من چ-

 ..يزیچ..يشنهادیپ هی.دونمینم-

 رسهیبه ذهنم نم يزیچ-

 اما-

 عادت ندارم وسط غذا خوردن حرف بزنم.غذاتو بخور-

 :که دوباره گفت دینکش هیبه ثان..مشغول خوردن شدم یلیم یانداختم و با ب نییپا سرمو

 ....یتونیخب م-

 ...سرمو گرفتم باال فورا

 ؟؟یچ-

 بوده؟؟ یرشته ت چ-

 چطور؟؟.یتجرب-

 :بعد گفت یبه لپش و کم دیاز داخل کش زبونشو

 ؟؟يبه درس عالقه دار-

 زدم يلبخند یخوشحال با

 .آره چرا که نه-
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 خب از االن شروع کن به درس خوندن کنکور شرکت کن-

 .ممنونم ي؟؟وايجد-

 نگاهش کردم قدرشناسانه

 ؟؟ياصال کتاب دار.نگاه نکن ينطوریا-

 :گفتم يدیتصوراتم دود شد رفت هوا و با ناام يهمه  هوی-

 .نه يوا-

 باز و بسته کرد و سرشو تکان داد چشماشو

 کن و بده فردا بخرم ستیل يالزم دار یهرچ.خب لهیخ-

 .شناختمش یتازه داشتم م.لبم يبار لبخند نشست رو نیدوم يبرا

 تشکر کنم يچطور دونمینم.باشه ممنون-

 .یتشکر کن ستیالزم ن-

 .پس معلومه دوست داشته.غذاشو خورده بود يهمه .نگاه به بشقابش کردم هی.رونیبلند شد و رفت ب و

 خونه به آرزوهام برسم؟؟  نیا يتو شدیم یعنی...به هم دمیکه نشنوه دستامو کوب يذوق جور با

 یبهداشت سیبه طرف سرو نکهیقبل از ا یند شدم ولاز جام بل.به بدنم دادم یباز کردم و کش و قوس چشمامو

 رونیکتابو که ب نیاول.رفتم و توشو نگاه کردم يبا کنجکاو.که کنار تختم بود یکیبرم چشمم خورد به پالست

 .داد بزنم یخوشحالاون لحظه دوست داشتم از  يتو.زبونم بند اومد دنشیاز د بایاوردم تقر

خواب آلود  ییکه با چشما دینکش یطول.و در زدم ستادمیپشت در اتاقش ا.ونریبلند شدم و از اتاق رفتم ب عیسر

 .درو باز کرد

 ؟یچه خبرته اول صبح-

 یول دمیخجالت کش کمی.برن مدرسه خوانیکه تازه م ییبچه ها نیشده بودم مثل ا.ذوق زبونم بند اومده بود از

 :بعد با تته پته گفتم

 کتابا يممنون برا یلیخ-

 داد به در هینگاهم کرد و بعد تک کمی

 که نفست بند اومده؟ يقدر ذوق دار نیا نیهم يبرا-

 تکان دادم سرمو
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 .حاال هم برو بذار بخوابم.کنمیخواهش م-

اون .همه مهربون شده باشه نیامکان نداره با من ا..همش خوابه نایا..نه ن؟؟نهیرحسیاونم ام یهمه مهربون نیا

 افتاد؟؟ یدفعه؟؟چه اتفاق هی شد یچ.ومدیکه از من بدش م

 :گفتم یلب ریباال انداختم و ز يا شونه

حواستو .ازین یمواظب رفتارت باش شتریب دیبا یول.کنهیم یدرسته که داره در حقت خوب.نه اون بچه ست نه تو-

 جمع کن شتریب

ذوق  یلیکلمه از زبونم خارج شد خ نیپشت تلفن ا یوقت.بله مادر جون.(از بابت مادرجون المیخ نکهیاز ا بعد

 لهیتک تک وس.کردم يریراحت شد شروع به گردگ).نام صداش کنم و منم قبول کردم نیبه ا شهیگفت هم.کرد

نرفته بود  ادمیهنوز .کرد یم یبا دقت تمام همه جا رو بررس نیرحسیام یکردم و گاه یخونه رو پاك م يها

 .آدم غرغرو و بد اخالقه هیاون 

 ..بود ستادهیپشت در ا...بلند شدم و درو باز کردم...صدام زد نیرحسیهام سرگرم بودم که ام کتاب با

 ن؟؟؟یداشت يبا من کار-

 رونیب رمیخواستم بگم دارم م ینه فقط م-

 خب به سالمت-

 :بهم کرد و گفت یکوتاه نگاه

 ؟؟؟یترسینم-

 بترسم؟؟؟ دیبا ینه از چ-

 ییتنها..یکیخب مثال از تار.دونمینم-

 نه-

 ...یوقت نگران نش هی..وقت برگردم ریممکنه د..خوبه-

 شمینه من نگران شما نم-

لبمو گاز گرفتم و ..حرفو به زبون آوردم نیا يچطور دونمیاصال نم..شدم مونیکه زدم پش یاز حرف خودمم

 ...اوردیخودش ن يبه رو یبود ول یعصبان...نگاهش کردم

 ...منصرف شد یبگه ول يزیچ خواست

 ..ببخ-
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 فعال..گهید رمیمن م..ستیمهم ن-

 ...خدانگهدار-

کنه  يباشه و با من بد يهرچقدر که آدم بد نیرحسیام..که زدم یحرف يدفعه خودمو سرزنش کردم برا هزار

از  يمعلوم نبود اون عمو..ومدیسرم م ییاگه اون االن نبود معلوم نبود چه بال...باهاش بد تا کنم ينطوریا دینبا

 ...کرد یخبرم با من چکار م یخدا ب

 ...ادیچکار کنم؟؟؟خوابمم که نم دیخب حاال با...رو بستم و صاف نشستم کتاب

اومدم و  رونیساعت ب میبعد از ن..حموم يحوله به دست رفتم تو نیبنابرا...رمیدوش بگ هیگرفتم اول  میتصم

 ...شروع به مرتب کردن اتاق کردم

 تا االن کجا مونده؟؟ یعنی...شب بود مهین 2...به ساعت انداختم یموقع نگاه نیهم

 رمیاگه باهاش تماس بگ...شدم مونیلحظه پش هی یول رمیبرداشتم و خواستم باهاش تماس بگ لمویموبا دیترد با

 یک نمیبب خواستمیم گمیفوقش بهش م...هم فشار دادم يچشمامو رو...اون وقت ممکنه فکر کنه نگرانش شدم

 ...بخوابمراحت  الیکه با خ ادیم

خواستم قطع کنم که ...جواب نداد یسه تا بوق خورد ول...شمارشو گرفتم و منتظر شدم...بهتره ينطوریا آره

 دیچیپ یگوش يبم و مردونه اش تو يصدا

 ه؟؟یچ-

 سالم...س-

 کارتو بگو..کیعل-

 نیاریم فیتشر یک نمیبب خواستمیم...خیم...یم-

 هیمهمون يپس تو..شدیآهنگ هر لحظه دورتر و دورتر م يصدا

 حاال بگو دمی؟؟نشنیگفت یچ-

 !نیایم یگفتم ک-

 مهمه؟؟؟ یلیخ-

 خواستم بدونم ینه فقط م-

 االن ساعت چنده؟؟-

 ...نیکه متوجه گذر زمان نشد نیبود یقدر غرق خوش گذرون نیا نکهیمثل ا-
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 امیم گهیساعت د هیتا ...موقوف یفضول-

 خدانگهدار..نیباشه هرطور راحت-

 ازین-

به فکر  شیخوش گذرون یرفته پ...فکر کردن نوبرشو آورده...مردك پررو...قطع کردم عیسر یول دمیشن صداشو

 ...تک و تنهام نجایکه ا ستیمنِ بدبخت ن

 ...کردم بخوابم یو سع دمیتخت دراز کش يحرص رو با

به ساعت  یشدم و نگاه بلند یول..خوابم برد یبود و من ک یچه زمان دونمینم..زدم و چشمامو باز کردم یغلط

فکر که  نیبا ا..بود کیهمه جا تار...خواروندم و درو باز کردم یکم مویشونیپ...دادیشب رو نشون م مهین 3..کردم

آهسته درو باز ...شدم مونیپش یدر بزنم ول تمو خواس ستادمیپشت در ا..اومده به طرف اتاقش حرکت کردم ریام

 ومده؟؟یهنوز ن یعنی...بود یتخت خال یوشن کردم ولکردم و دستمو دراز کردم و چراغ رو ر

 براش افتاده؟؟ ینکنه اتفاق...شد یلحظه ته دلم خال هی

 ...زدمیبهش زنگ م دیبا...نییدفعه سرعت قدم هامو تندتر کردم و اومدم طبقه پا نیا

 يقلبم گذاشتم و نشستم رو يدستمو رو...پچ پچ دو نفر تلفن از دستم افتاد يبا صدا یرو برداشتم ول تلفن

 ...زانوهام

و چون چراغا رو خاموش کرده بودم فکر ..حتم داشتم که دزد اومده...کرد یبودم که مغذم کار نم دهیقدر ترس اون

 ...ستیخونه ن یکردن کس

تو  درو از...اتاقم يکردم و رفتم تو یکیلرزون تلفن رو برداشتم و با سرعت نور پله ها رو دوتا  ییدست ها با

 ...نشستم نیزم يقفل کردم و همون جا رو

 يصداش اشکام جار دنیبوق جواب داد و با شن نیجواب بده که با دوم عیرو گرفتم و خدا خدا کردم سر شماره

 شد

 ؟؟يخواب ندار ه؟؟تویباز چ-

 ریام....ا...ا-

 هان؟؟-

 د...د-

 ؟؟یگیم یچ-
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 ...دز-

 لرزه؟؟یصدات م ؟؟؟چرایگیم یچ نمیبگو بب ه؟؟واضحیدز چ-

 ...دزد-

 ؟؟يدیخواب د یشب ه؟؟نصفیتو؟؟؟دزد چ یگیم ی؟؟؟چ.دزد-

 ام شدت گرفت هیبود که گر نجایا

 زود خودتو برسون ترخدا...دزد اومده نیرحسیام-

 تو حالت خوبه؟؟؟ نمیدزد اومده؟؟؟بب-

 آره...آ-

 ...امیمن االن م...نه نه زنگ نزن...من سیزنگ بزن پل...ها ینترس نیبب..رسونمیباشه االن خودمو م-

 ..رو گفت و قطع کرد نایا

پس اومده بودن طبقه ...دمیپا شن يکه گذشت صدا یکم...کز کردم و زانوهامو بغل کردم وارید ي گوشه

 زدمیرو صدا م نیرحسیدلم ام يچشمامو بستم و تو...نکنم ییدفعه صدا هیدهنم که  يدستمو گذاشتم رو...باال

 ... ه زودتر خودشو برسونهکه هرچ

حاال ..کجا مونده؟؟؟کم مونده بود از ترس سکته کنم یعنی..دادیوضع نجات نم نیو منو از ا ومدیچرا نم دونمینم

 گهیحاال د..کردم کیخودمو به پنجره نزد یبه زور کم...دمیشنیپچ پچشون رو از پشت پنجره م يصدا گهید

 ...ومدیصداشون واضح م

 !گهیجالل برو د یکنیم کاریچ-

 اتاقش اونجاست؟؟ یمطمئن-

 ومدهیزود باش تا ن...آره-

 خونه ست ها ينفر تو هی کنمیمن حس م-

 رون؟یفقط خودش از خونه زد ب يدیمگه ند..وونهینه د-

 یچرا ول-

 زود باش..زِر اضافه نزن-

 ..بود نیرحسیام...خاموش و روشن شد میموقع صفحه گوش نیهم...صداشون قطع شد گهید

 الو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 ؟؟؟یاز؟؟خوبیالو ن-

 ؟؟يایچرا نم-

 گه؟؟ید يدرو قفل کرد...سیدر واقع با پل...امیدارم م-

 آره-

 :و آهسته گفت دیکش یقیعم نفس

 خب؟؟...من بگم یتا وقت رونیب یزنیاصال از اتاقت نم...گمیبهت م یچ نیبب..ها ینترس-

 باشه...با-

 کنمیقطع م گهیخب د...نیآفر-

 نه نه-

 کردم لبخند زد حس

 نترس یچیمن هستم از ه یتا وقت...نگران نباش خانمم-

 ...من..ریام-

 ..باش يقو...دمیدیرس گهید-

در  يچقدر گذشته بود که صدا دونمینم...کردم آروم باشم یگرفتم و سع يآخرش انرژ ياز جمله ...قطع کرد و

 ...نیرحسیام ياتاق اومد و بعد از اون صدا

 منم...ازیباز کن درو ن-

 .شدم و به طرف در رفتم بلند

 همه رفتن..نترس..باز کن ؟؟درویاز؟؟خوبین-

 دم؟؟ینشن ییرفتن؟؟پس چرا من صدا-

 نگران گفت؟؟ يبا چهره ا نیرحسیدرو باز کردم و ام فورا

 شدم ؟؟نگرانتیخوب-

برام مهم  یکه شوکه شده بود ول دمیحاضرم شرط ببن...بغلش يخودمو پرت کردم تو یچطور ول دمینفهم

 ...بودم دهیبود که االن حضور داشت و من با حضورش به آرامش رس نیکه االن مهم بود ا يزیچ...نبود

 ؟؟يلرزیقدر م نیچرا ا..نترس..نجامیمن ا..ازیآروم باش ن-

 دمیترس..یلیخ...من-
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 ..که تنهات گذاشتم دیببخش...دونمیم..زمیعز دونمیم-

زد و دستاشو با تعلل به طرف  یلبخند مهربون..رت پر از اشکم نگاه کردآروم منو از خودش جدا کرد و به صو-

 صورتم آورد و اشکامو پاك کرد

 ریبرن سراغ گاو صندوق ام که دستگ خواستنیم..دو نفر بودن..گرفتنشون سایپل...نجامیگفتم که نترس من ا-

 خونه خبر داشتن نیا زِیپدر سوخته ها از همه چ..شدن

 بودن؟ ؟آشنایچ یعنی-

 ..ستمیمطمئن ن ادیالبته ز..فکر کنم-

 م؟یکن کاریحاال چ يوا-

 دیخند دوباره

 میکنیم یزندگ..یچیه-

 یول-

فقط از ...ادیم گهیدو روز د یکیمادربزرگ هم تا ..شبا تنهات نذارم گهید دمیقول م..یبگ يخوایم یچ دونمیم-

 ..بهش نگو يزیماجرا چ نیا

قدر  نیچرا ا...آوردم یداشتم شاخ درم..ازم فاصله گرفته بود کمی گهیحاال د..متکان داد دییتا يبه نشونه  سرمو

 موضع داد؟ رییزود تغ

 از اتاقت بردار يالزم دار يزیاگه چ-

 چرا؟-

 ؟یخوابیاتاق من م يامشب تو-

 ؟؟یچ-

 زود باش...که گفتم نیهم-

 یول-

 گمیزود باش م...نداره یول-

 یم ییاتاقم تنها ياومد عمرا تو شیکه امشب پ یوضع نیبا ا..تعجب چشم ازش گرفتم و وارد اتاقم شدم با

 ..رونیبرداشتم و دوباره اومدم ب...نداشتم اجیاحت يزیچ میبه جز گوش...دمیخواب

 ن؟؟یهم-
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 ..اوهوم-

 میبر..خب لهیخ-

مرتب بود و انگار نه انگار دزد  زیهمه چ...چراغ رو روشن کرد میسرش راه افتادم و وارد اتاقش که شد پشت

 تخت نشوند يدستمو گرفت و رو...اومده

 رمیدوش بگ هیبخواب منم برم -

 کاناپه بخوابم؟؟ يمن رو ستیبهتر ن..امم-

 :دهنش چرخوند و با مکث گفت يتو زبونشو

 ..شهیم تیکمرِ خودت اذ یول ستین یمشکل-

 م؟؟یتخت بخواب هی يما رو یعنیکردم؟؟ یم کاریچ دیحاال با...حموم يحوله اش رو برداشت و رفت تو بعد

درآوردم و دراز  مویروسر دیترد یبا کم...تخت بخوابم يگرفتم که رو میبالخره تصم...شدمیکالفه م داشتم

 ...دمیکش

چشمامو ..ورد و اومد به طرف تختشرتش رو درآ یت...نگاهش کردم یچشم ریز...دمیپاشو شن يبعد صدا یکم

 ...بستم و تکان نخوردم تا فکر کنه خوابم

 ..صدام بزن یخواست يزیچ-

لبمو گاز گرفتم و آروم ...برد یاصال خوابم نم یچقدر زمان گذشته بود ول دونمینم...دارمیب دونهیم پس

 ...کنهیو داره منو نگاه م دارهیب دمید..برگشتم

 ..من-

 ؟؟يخوایم يزیچ-

 ینه ول-

 ؟؟؟یترسیم-

 کمی-

 ایب..يحق دار-

 ؟؟؟یچ یعنی..دست راستشو به طرفم دراز کرد و

 گهید ایب-

 ..من ریام-
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 ...يدیتو ترس..ایگفتم ب ازین-

 ..دستاش شدم يشوك حرفش بودم که محاصره  يتو

 ریشب به خ..حاال راحت بخواب-

 ؟؟یولم کن شهیم-

 ساعت چهاره..بخواب..ندارم تیکار-

 يزیکه االن داشتم و با چ یآرامش نیاصال دوست نداشتم ا...فکر نکنم يزیکردم به چ یستم و سعب چشمامو

 ... عوض کنم

 یسرمو برگردوندم ول...چشمم اومد يجلو زیلحظه همه چ هی...باز کردم م،چشمامویزنگ گوش يصدا با

شماره عموم،ضربان قلبم شدت  دنیبا د...برداشتم یعسل ياز رو مویو گوش دمیکش ینفس راحت...نبود نیرحسیام

 بهم زنگ بزنه؟؟؟ دیهمه مدت چرا با نیبعد از ا...هوا دمیمتر پر مین...گرفت

 :جواب دادم دیافتاده باشه با ترد یاتفاق دیشا نکهیا الیبا خ یخواستم جواب بدم ول ینم اولش

 بله؟؟-

 منم..سالم عمو جون-

 ن؟؟یخوب..سالم-

 شه؟؟یت دلش برات تنگ م چارهیب يعمو نیا یگیو نم یرفت...شما يها یاز احوال پرس-

 شه؟؟یم یچ یواژه دلتنگ یدونست معن یم ؟؟اصالیدلتنگ..هه

 ن؟؟یدار يکار-

 نمتیبب خوامیم-

 چرا؟؟-

 گمیم دمتید-

 نه؟؟؟یبخواد منو بب دیهمه وقت چرا با نیبعد از ا...بگم دیبا یدونستم چ ینم

 امیب تونمیمن نم-

 شد يصداش جد هوی

 کار واجب دارم باهات..ازین نمتیبب دیبا یول-

 اما-
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 ..شدم ینم تیباو کن اگه کارت نداشتم مزاحم زندگ-

 افتاده؟؟ یاتفاق-

 امیآدرس خونه ت رو بده ب-

 يشناختم معلوم نبود چه نقشه ا یکه من م ییعمو نیا...نمشیاز خونه بب رونیخواستم ب ینم...نداشتم يا چاره

 داره

 ...دیکن ادداشتی..باشه-

 ...ستین شتریساده که ب دارید هی...دمیترس یاز عکس العملش م...خبر ندم نیرحسیدادم به ام حیترج

 ...شکسته تر شده بود یبه نظرم کم...دمیچهره اش رو د فونیآ ياز تو...ساعت بعد زنگ به صدا دراومد کی

 ...رونیشالمو سرم کردم و رفتم ب...منتظر بمونه اطیح يرو زدم و ازش خواستم تو دگمه

 ...زدیم يشتریقلبم با شدت ب شدمیتر م کیبهش نزد یهرچ

 سالم-

 نمیبب نجایا ای؟بیخوب...سالم عمو جون-

دستها و  نیتنفر داشتم از ا..مرد و خانواده اش نیتنفر داشتم از ا..اما من...در آغوش گرفتنم باز کرد يبرا دستاشو

 ...متنفر بودم و اون خبر نداشت...حرفاش...اشصد...صورت

 دیکارتونو بگ-

و  زدیکاش زودتر حرفشو م...برقرار شد نمونیسکوت ب یکم...انداخت نییوضوح ناراحت شد و دستاهاشو پا به

 ...فضا برام سخت بود نیتحمل ا...رفت یم

 نمتیراستش اومده بودم بب-

 ن؟؟یهم-

 نم؟؟یحق ندارم برادرزاده ام رو بب...آره خب-

 دیپس زودتر حرفتونو بزن..ستیمن ن دنیاومدنتون د نجایا لیدل دیدونیخودتونم خوب م-

 خوبه؟؟ تیزندگ-

 یکن ریتعب یرو چ یتا شما زندگ...دونمی؟؟نمیزندگ-

 ه؟؟یمرد خوب نیرحسیکه ام نهیمنظورم ا-

 مرد تر از شماست-
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 :و گفت دیکش قیچندتا نفس عم...نگفت يزیم شد اما چگردنش متور يها رگ

 ؟؟يبهم قرض بد يمقدار پول دار هی-

 پول؟؟-

 دمیبعد بهت پس م..دارم اجیاحت...آره-

 ؟؟؟يباال آورد يباز چه گند...نیخوایپول م..نیومدیمن ن دنید يپس برا..ندارم-

 ..ازیدرست حرف بزن ن-

 ..وا ندادم یول دمیترس..اومد جلوتر یقدم و

 یهمه مال و ثروت زندگ نیبا ا یبزرگ نیبه ا يخونه  ي؟؟؟تويحرفتو باور کنم؟؟پول ندار يخوایم یعنی-

 باور کنم؟؟ يپول ندارم؟؟؟توقع دار یگیاون وقت م یکنیم

خودمو دارم و شما  یزندگ ؟؟منيدیفهم..نباشه نیرحسیچشمت به مال و ثروت ام...به اصطالح عمو يآقا نیبب-

 و نوش ت؟؟کجان؟؟ شیدوران ع يها قیپس کجان اون رف..خودتو یزندگهم 

 یتو دختر خوش قلب..نکن تیجون عمو اذ..اریبرام پول ب کمیچرا برم به اونا رو بزنم دختر؟؟؟برو  یتا تو هست-

 زمیبرو عز..یهست

 ..پوکت فرو کن ياون کله  يتو نویا...ستمیتو ن زِیمن عز-

 ..بودم دهیبارها به چشمم د نویا..نمیب یبشه وگرنه بد م یعصبان دیدونستم نبا یم

 ..نذار..نذار دهنمو باز کنم ازین-

 ...دستشو آورد باال و خواست بزنه که و

 ؟؟یکنیم یچه غلط يدار-

 ...خوشحال شدم دنشیبار از د نیاول يبرا

 نیرحسیام-

 ..عموم قرار گرفت يبهم انداخت و بعد اومد رو به رو قینگاه عم هی

 ؟؟یکن یچه غلط يخوایگفتم مثال م-

 ..زدمیداشتم با برادرزاده ام حرف م-

 نشه؟؟ داتیاطراف پ نیمگه نگفتم ا..يغلط کرد-

 به تو چه؟؟-
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 نیکورتو باز کن و بب يچشما..به من چه؟؟مردك من شوهرشم-

 ..جناب دکتر شما بکش کنار-

 ..دعوا بشه نشونیب نکهیاز ا دمیترس...واقعا جوش آورد نیرحسیام

 ولش کن ریام-

 ..شما برو تو-

 یول-

 برو تو-

 :که گفت دمیشن یآهسته راه افتادم ول..بلند گفت يبا صدا نویا

 رونیگمشو برو ب-

دستمو  ياز استرس مدام ناخن ها...از مبل ها نشستم و منتظر اومدنش شدم یکی يرو..دمینشن ییصدا گهید و

خواست  یبود و اگه م يآدم ترسناك و گله گنده ا..دمیترس یعموم م به شدت از...دست خودم نبود..دمیجو یم

 ...کرد یبکنه حتما م يکار

 ...دمیخودم د يدونم چقدر گذشته بود که دو جفت کفش جلو ینم

 ...دمیرو مقابل خودم د نیرحسیباال گرفتم و ام سرمو

 رفت؟-

 .آره-

 اومد کنارم با فاصله نشست و

 اد؟؟یب یتو بهش گفت-

 نمتیبب خوامیخودش زنگ زد گفت م.من؟؟نه اصال-

 ختیکرد و با دستش موهاشو بهم ر یپوف

 شده؟؟؟ يزیچ-

 نجایا ادیدوست ندارم ب-

 منم-

 ادینم گهیو مطمئن باش که د-

 چطور؟؟-
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 کارا نداشته باش نیبه ا يتو کار-

 خسته بهم نگاه کرد يباال گرفت و با چهره ا سرشو

 بهت گفته؟؟ يزیکرده؟؟چ تتیاد؟؟اذیزش بدت مقدر ا نیداره که ا یلیدل-

باهام  خواستنیم زشیعز يکه پسرا ییکه سر مادرم آورد؟؟از کارا ییگفتم؟؟از بال یم یچ دیبا..کردم سکوت

 يکرد؟؟رو یم ياریتونستم بگم؟؟زبانم  یو دم نزدم؟؟چطور م دمیکه شن ییها ثیبکنن؟؟از حرف ها و حد

 حرفا رو داشتم؟؟ نیگفتن ا

 ؟؟یگینم يزیچرا چ-

 ...آرومش قلبمو به درد آورد يو چهره  لحن

 بگم؟؟؟ یچ-

 اد؟؟یبگو چرا ازش بدت م-

 مهمه؟؟-

 کردم یاگه مهم نبود سوال نم-

 زدم؟؟یاالن م دیکرده بود رو با ینیقلبم سنگ يهمه مدت رو نیرو که ا ییوقتش بود؟حرفا االن

 تو دارم؟؟ یزندگ يتو یگاهیمن چه جا-

 .دمیاز باال رفتن ابروهاش فهم نویشد و ا متعجب

 یاالن همسر من...تو..تو ه؟؟خبیمنظورت چ-

 ؟؟منيتو منو دوست دار..که دوستش داشته باشن کننیازدواج م یمردم با کس دونمیکه م ییهمسرت؟؟تا جا-

صدف  تیبه وص نکهیبهتر بگم بخاطر ا ای؟؟يباهام ازدواج کرد يا گهید زیهر چ ایاز سر ترحم  ایبرات مهمم؟؟

 ؟؟هان؟؟کدومش؟؟یو دچار عذاب وجدان نش یعمل کرده باش

 :تر شد و گفت کینزد یکم

 به هم؟؟ یبافیکه م هیمذخرفات چ نیتو چته؟؟ا-

 يتو یدونیچه م..داشتم نجایکه قبل از اومدن به ا یاز زندگ یدونیمزخرفات؟؟حرف راست مزخرفه؟؟تو چه م-

من خبر  یاز زندگ يتو ذره ا..!یچ یعنی یو بدبخت ریو تحق نیتوه یوندینم..یچ یعنیکردن  یجهنم زندگ

اون ..من و مادرمو نابود کرد یدگاون زن..!م ت ن ف ر..یفهم یم..به ظاهر عمو متنفرم يمن از اون آقا..يندار
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 مارستانیت ياون باعث شد من ماه ها تو..اون منو تنها کرد..اونه ریهمش تقص...اون..مادرمو به کشتن داد

 ..کنمیخواهش م...نجایا ادینذار ب گهید کنمیخواهش م..والستیه هیاون ..اون..شم يبستر

 ازین-

 یهمه مدت داشتن سرباز م نیکهنه ام تازه بعد از ا يزخم ها..کردم و دست خودم نبود یهق م هق

 ...فیح یول...منو دیفهم یکاش م..خبر نداشت نیرحسیبود و ام..مرور خاطرات برام عذاب آور بود..کردن

 اتاقم يتو رمیمن م..باشه..يحرفامو ندار يحوصله  دونمیه؟؟میچ-

تفاوت که  نیبا ا میشده بود رهیهردو به هم خ..بغلش يپرت شدم تو بایبلند شم که دستمو گرفت و تقر خواستم

 ...نمشیتونستم بب ینم یاشک به درست يمن از از پشت پرده 

به  يبود برا يحرکتش تلنگر نیهم..دیمنو بوس یناگهان یلیکردم که به طود خ یم زیصورتشو آنال ياجزا داشتم

 ...شد جادیکه در من ا یحس تازه و متفاوت يبرا.. ضربان افتادن قلبم

 ..اون از من بدتر..میزدیازش جدا شدم هردو نفس نفس م یوقت

دونم  ینم..سخت یلیخ..برام سخت بودباور کن  یول..کردم یم يبهات بر رفتار دینبا..من اشتباه کردم..دیببخش-

برد تا به نبودش عادت  یزمان م..بود یصدف برام شوك بزرگ یاز دست دادن ناگهان!نه ای یدرك کن یتونیم

دارم ..کنهیفرق م طیاالن شرا ینه؟؟ول..شمسردرگم ب دیبا..شد دایپ میزندگ يتو تو يبعد هم که سر و کله ..کنم

 حرفا رو نزن باشه؟؟ نیوقت ا چیه گهیپ د...بخاطر وجود توئه نیو ا..امیبا خودم کنار م

نکنه چند ..تونستم درك کنم ینم یحرفاشو ول دمیفهم یم...فقط بهش زل زده بودم جیگ يادم ها مثل

رو به اون رو  نیدفعه از ا هیپس چرا ..دادیداشت به من دستور م شیادم تا چند روز پ نیداره؟؟هم تیشخص

 شد؟؟

 ؟؟يدید والیه ؟؟مگهيبهم زل زد ينطوریچرا ا-

 ..به شدت تکان دادم سرمو

 ..تو خودت زینر..بزن ؟؟حرفیپس چ-

 بگم؟ یچ-

 گذرهیکوچولوت م ياون کله  يتو یهرچ-

 ستین یچیه-
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 یشنونده خوب یبدم ول ينتونم خوب دلدار دیشا...با خودم حرف بزن ایب یبه بعد هروقت دوست داشت نیاز ا-

 ..نره ادتی نویا..هستم

 :لبخند بلند شد و گفت با

 ..یمردم از گشنگ..میبخور يزیچ هی میپاشو لباس بپوش بر یبهم زل بزن ينطوریا نکهیا يشما هم به جا-

 ...زده ام رفت طبقه باال رتیبعد در مقابل چشمان ح و

 یرو باهاش م یساعات شهیمادربزرگ برگشته بود و بازم مثل هم..خودش برگشت يبه روال عاد یزندگ دوباره

 يتو مرفتی ومدیهر وقت هم که م..مارستانیب ایمطب بود  ای..دمیم یکم م یلیهم خ نیرحسیام..گذروندم

 ..خوندمیم م،درسبود کاریکه ب ییمنم وقت ها...ومدی ینم رونیشام ب ایاتاقش و تا موقع نهار 

 ..از دوستاش یکی يکردم و مادربزرگ هم رفته بود خونه  یهم مثل هرروز داشتم غذا درست م امروز

شستم و  عیسر یلیدستامو خ...کردم که تلفن زنگ خورد یرو زمزمه م یبا غذا درست کردن آهنگ همزمان

 رو برداشتم یگوش

 بله؟؟-

 منم ازین-

 ینباش ؟خستهیخوب..سالم-

 خونه ست؟؟ یک..ممنون..سالم-

 چطور؟.فقط منم-

 کجاست؟؟مادربزرگ ..یچیه-

 شده؟؟ يزیچ..یمیخانم عظ يرفته خونه -

 ادیعمه ام داره م...خب...زهیچ..نه نه فقط-

 عمه؟؟-

 ..نجایا ادیداره م..پرواز داشته شیبهم خبر دادن چند ساعت پ..آره-

 ؟؟يچرا هول کرد..که خوبه نیخب ا-

 م؟؟یکم و کسر ندار يزیمرتبه؟؟چ زیهمه چ نمیبب...سیشناس یتو نم..آخه-

 ..هست زینه همه چ-

 ..خدا يوا-
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 شد؟؟ یچ-

 کنم؟؟ یخواهش هی شهیم ازین-

 بگو-

 ..که عمه بره توش یکن یاتاقتو خال يبر دیبا..میندار یدر حال حاضر اتاق خال-

 ؟؟یپس من چ-

 که؟؟ یفهم یم..که شک نکنه يجور..اتاق من يخودتم فعال بزار تو لیوسا..که گفتم و بکن يکار-

 ..آره..آ-

 ..فرودگاه رمیمن م..باشزود -

 ..باشه-

حساب من و  نیبا ا والست؟پسیهمه هول کرده؟؟مگه ه نیچرا ا ادیخب عمه اش داره م..تماس رو قطع کرد و

 از؟؟ین يهمش نقشه باشه؟؟خل شد ناینکنه ا..میاتاق بمون هی يتو دیبا نیرحسیام

 ..ازم خواسته بود انجام بدم نیرحسیرو که ام يتکان دادم و رفتم باال تا کار سرمو

که  یکس يشد تا درو برا ادهیزود پ دمیبدو بدو رفتم و د..پارك شد اطیح يتو ریام نیغروب بود که ماش کینزد

 ..به جلو برداشتم یبازم قدم..جلو نشسته بود باز کنه

 ..شد ادهیپ نیآراسته از ماش يخوش پوش با ظاهر یبعد زن یکم

 نیرحسیممنون ام-

 دیخوش اومد یلیخ.دییبفرما..عمه کنمیمخواهش -

 ممنون-

 :شد و بعد گفت رهیبهم خ يا هیثان..بود که چشمش به من افتاد نجایا

 عروسته؟؟ نیا-

 من يدونه  هی یکی يعمه  شونمیا ازین..ازین..کنمیم یمعرف..بله-

 جلوتر و با لبخند دستمو گرفتم به طرفش رفتم

 هستم ازین..خوشوقتم.سالم-

 :زحمت دست دراز کردن رو به خودش بده گفت نکهیا بدون

 ..نطوریمنم هم-
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 ..اوردمیخودم ن يبه رو یشدم از حرکتش ول ناراحت

 اتاقتون آماده ست دییبفرما...نیخوش اومد-

 مامان کجاست؟؟؟ رحسنیام-

 :گفت یهم متوجه شد ول نیرحسیام..دید یانگار منو نم اصال

 ...که پا درد و دیدونیم..الاستقب ومدیکه ن دیببخش..اتاقشه يتو-

 ..اریمنو ب يچمدون ها..نمشیبب رمیم..دونمیم-

 اومد کنارم نیرحسیبودم که ام ستادهیا فیهمون جا بالتکل..خونه يو رفت تو دیراهشو کش و

 از؟؟ین-

 چرخوندم به طرفش صورتمو

 هوم؟؟-

 ..بهش نگفتم يزیدلخور شده که چرا من چ..از رفتارش ناراحت نشو-

 بابت؟؟-

 ازدواج و-

 نداره یاشکال..آهان متوجه شدم-

 ..برم که دستمو گرفت خواستم

 صبر کن-

 بله-

 کنهیخودش نداره فکر م ياز عروس ها یفقط دل خوش...ستین ياون زن بد..بخاطر من باهاش خوب باش-

 نطورنیهمه هم

 ستنین گهیهمه که مثل هم د یول-

 !کرد شهیم کاریچ..گهیاخالقشه د..دونمیم-

 باشه-

 لتویوسا یراست..ممنون-

 راحت التیخ..آره جا به جا کردم-

 صبر کن.یمرس-
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 دستش گرفت ياز برداشتن چمدون ها،دوباره اومد کنارم و دستمو تو بعد

 ..یعادت کن دیبا گهیتو هم د..خونه بهتره يتو میبر ينطوریا-

 بهش نگاه کردم و اونم لبخند زد مات

 ...زدیاتاق مادربزرگ بود و داشت باهاش حرف م يچون همش تو دمیموقع شام عمه رو ند تا

 شام حاضره؟؟ ازین-

 بکشم؟..آره-

 مادر و دختر حرفاشون تموم شد؟؟ نمیبزار برم بب-

 باشه-

 بعد اومد یآشپزخونه موندم و اونم کم يجا تو همون

 براشون برمیبکش م..نداره یحرفاشون تموم نکهیمثل ا..رینه خ-

 باشه-

 ..بخوابم نیرحسیاتاق ام يتو دیافتاد از امشب با ادمیخوردن شام،اومدم طبقه باال و تازه  از بعد

 به در زدم يتقه ا..اتاقش بسته بود در

 تو ایب-

 ..چشمش بود يدستش هم رو هیبود و  دهیدراز کش..درو باز کردم و رفتم تو آروم

 اجازه هست؟؟-

 برداشت و با تعجب بهم نگاه کرد دستشو

 ..ریاتاق اجازه نگ نیاومدن به ا يبه بعد برا نیاز ا ازین-

 دیزدم که فهم يپوزخند

 جالبه-

 ؟؟یچ-

 حاال یول یش کیبه اتاقم نزد يحق ندار یکه اومده بودم گفت لیاوا-

 زود باش درو ببند...کرد یصد دفعه گفتم اون موقع فرق م ازین-

 چرا؟؟-

 فضوله يادیمن ز يعمه -
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 نیدوم..دمیتخت دراز کش يبعد از زدن مسواك با تعلل رفتم رو..درو بستم یول اوردمیاز حرفش سر در ن نکهیا با

چشمامو بسته بودم که ..تخت بخوابم يجا نیکردم گوشه تر یسع..میدیخواب یهم م شیپ دیبود که با یشب

 :گفت

 ؟؟یکنیم نیچرا همچ-

 به طرفش برگشتم

 گهید دمیه؟؟خوابیمنظورت چ-

 لولو خورخوره ام؟ مگه من-

 ه؟؟یچه حرف نیا..وااا-

 يریقدر ازم فاصله بگ نیدوست ندارم ا-

 ..ما نیرحسیام-

 ..خوابمیکاناپه م يرو رمیم ادیقدر ازم بدت م نیاگه ا..یبگ يزیچ ستیالزم ن-

 از من داشت؟؟ يچه انتظار..آوردم یداشتم شاخ درم..کاناپه يگفت و بعد از برداشتن بالشتش رفت رو نویا

احساس عذاب ..برد یاصال خوابم نم یول دمیدوباره سر جام دراز کش..شهیکنم وضع بدتر م یاگه اعتراض دمید

چه ..یاخ..بود دهیبدون رو انداز خواب..نگاه بهش کردم هی..رفتارو باهاش بکنم نیدرست نبود ا..وجدان داشتم

 ..مظلوم

 سرش يشدم و رفتم باال بلند

 ن؟؟یرحسیام-

 نداد وابموج

 ..با توام نیرحسیام-

 ..جواب نداد بازم

 ها يخوریسرما م..پاشو بخواب سرجات-

 راحتم-

 فکر کردم زبونتو موش خورده..چه عجب-

 ..برو بخواب حوصله ندارم-

 .کنم یمعذرت خواه امیگفتم ب..باش که دلم برات سوخت ؟؟منويحوصله منو ندار..يبد یلیخ-
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 بهم نگاه کرد یکیتار يباز کرد و تو چشماشو

 ..نداشتم از اون کارم يمنظور..برو بخواب سرجات ایه؟؟بیچ-

 ..کرد یداشت کالفه ام م نگاهش

 ؟؟يشد یراض..دیخب ببخش لهی؟؟خینگاه نکن ياونجور شهیم-

 زد لبخند

 حاال شد-

اغوشش  يکه تو بردیداشت خوابم م...دمیکردم و منم رفتم دراز کش یپوف..دیتخت خواب يشد و رفت رو بلند

 ادیب شیپ گهید يدلخور هیخواستم  یاومدم نکردم چون نم رونیب يبرا ییتقال...شدم ریاس

 میخوابیم ينطوریهم شهیبه بعد هم نیاز ا-

 :خواب آلودم جواب دادم يهمون صدا با

 لوس-

 ..دمینفهم يزیچ گهیتر منو گرفت و د سفت

گوش  ریداره ز دمیآشپزخونه و د يرفتم تو..دمیپچ پچ عمه رو شن يکه صدا نییکنان اومدم طبقه پا ازهیخم

 :گفتم يآهسته ا يدلخور شدم و با صدا..گهیرو م ییزهایچ نیرحسیام

 سالم-

 جوابمو داد نیرحسیبرگشتن و بهم نگاه کردن اما فقط ام هردوشون

 صبحانه حاضره نیبش ایب.سالم-

 :به خودش گرفت و گفت یژست عمه

 اون وقت تو..هیدونستن خواب چ ینم یمیقد يعروس ها.خوبه واال-

 کنمیخواهش م.عمه بسه-

 خسته بودم یلیخ دیباور کن.دمیخواب یلیخ دونمیم دیببخش-

 لبخند بهم زد و بلند شد نیرحسیام

 ن؟؟یبا من دار يکار.شده رمید.برم گهیخب من د-

 .به سالمت عمه جون-

 مواظب خودت باش-
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در واقع حس ..خوشحال شدم یلیجواب عمه اش رو داده بود خ نکهیاز ا..تکان داد و از آشپزخانه خارج شد يسر

بود که چرا  نیکرد ا یم تمیوسط داشت اذ نیکه ا يزیاما چ..کرده بود يبهم دست داد چون ازم طرفدار یخوب

 .شناسهیاون که منو نم!اد؟یاز من بدش ب دیعمه اش با

 :افکار خودم بودم که گفت يتو

 دختر جون یه-

 بله-

 بود؟؟ یاسمت چ-

 يعلو ازین..ازین-

 یستیبا صدف ن سهیاصال قابل مقا-

 چطور؟؟-

و از  يکه دار يهر نقشه ا.من حواسم کامل به برادرزاده ام هست.حواستو جمع کن نیبب.اون کجا و تو کجا-

 کن رونیسرت ب

 شمیمتوجه حرفاتون نم ه؟؟اصالیمنظورتون چ-

 ادیگفتم که حساب کار دستت ب..شناسمیمن شما مارمولک ها رو م..یفهمیهم خوب م یلیخ-

 واقعا براتون متاسفم-

 .نباش-

اون حق !حرفا رو بهم زد؟؟ نیا یبه چه جرات..خورد یهمه حقارت حالم داشت بهم م نیاز ا..بلند شد و رفت و

 .کنه نینداره به من توه

 ..داشتمعمه رو ن ياصال حوصله ..مادربزرگ شیشدم و رفتم پ ،بلندییچا يخوردن ذره ا بدون

قدر بهم متلک انداخت که  نیسه چهار روز ا نیا يتو.هیبمونه و بعد بره ترک يهفته ا کیبود عمه حدود  قرار

 یچیکردم و ه یاوقات مالحظه سنش رو م یگاه نکهیبا ا..دادمیو جوابشو م شدمیم ياوقات واقعا کفر یگاه

 .بود نیرحسیگفت دور از چشم ام یبهم م یبود که هرچ نجایو جالب ا..گفتم یبهش نم

 دیعمه اصال حرفش رو هم نزن-

 که گفتم نیهم.ببرمش خوامیم گمی؟؟میچ یعنی-

 قدر هواشو داره نیا ازین کنم؟؟بخدایم تشیجاش بده؟؟اذ نجای؟ایآخه واسه چ-
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 .کنه یخودم زندگ شیمدت پ هی خوامیم یول.درست نایهمه ا-

 .محاله اجازه بدم-

مادربزرگ  چارهیب.رفت یباز نم ریهم ز نیرحسیخودش و ام شیداشت مادربزرگ رو ببره پبود که اصرار  عمه

 .دادیگفت و فقط گوش م ینم یچیه

 .بگو يزیچ هیمادربزرگ شما -

 :و گفت نییاونم سرشو انداخت پا..سرها به طرفش برگشت همه

 هیاز ..چه کنم من با شماها..هم نوه ام ناراحت بشه هم دخترم ترسمیگفتم م يزیاگرم چ..بگم یچ دونمینم-

کشور  يوقته به نوه هام که تو یلیخ..گهیگوهر راست م نمیب یهم م گهیطرف دوست دارم برم از طرف د

 یلیعروسمو هم خ..دادمزحمت  نیرحسیبه ام یلیهم خ گهیاز طرف د.خودشون که گرفتارن..سر نزدم بنیغر

 !کنم؟؟ کاریچ دیگیم..کردم تیاذ

 هوم؟؟..ماه بمون بعد برگرد هی..ایباهام ب.خب مادر من-

 مادر؟؟ یگیم یچ.نیرحسیام-

 نیبنابرا..کردم یآرومش م يجور هی دیبا..تهیدونستم از عصبان یم..دیکش ینشسته بودم و مدام نفس م کنارش

 :گوشش گفتم ریز

 رون؟؟یب يایلحظه م هی-

داده بود به  هیتک..بلند شدم و رفتم دنبالش یمنم با عذرخواه..اطیح يبهم کرد و بلند شد رفت تو یکوتاه نگاه

 نیزم يلبش گرفتم و پرت کردم رو ياز گوشه  گارویو س کشیرفتم نزد..دیکش یم گاریو س وارید

 ؟؟ینکش گهیخواهش کنم د شهیم-

 حالم بده؟ ینیب یمگه نم.نکن تیاذ ازین-

 برات ضرر داره؟؟ یدونیمگه نم..يدکتر یشه؟؟ناسالمتیحالت خوب م يزهرمار نیبا ا-

 خونه يبرگرد تو یحرفا رو بزن نیا ياگه اومد.ندارم حتیحوصله نص-

 ؟؟يشد ينطوریتو چرا ا-

 دونمیازش من م کنهیبشه؟؟مواظبت نم یکه چ.مادربزرگمو برداره ببره خوادیشده؟؟م یچ ینیب ینم-

 ؟؟یدونیاز کجا م-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ٨٤ 

 مارستانیپامون ب هیبرگشت  یوقت هیدو هفته فرستادمش ترک..دمیبه چشمم د شیکه چند سال پ ییاز اونجا-

 .پامون خونه هیبود 

 یخداروشکر مشکل..حالش خوبه یلیبعدشم اون خ..خودش دوست داره بره...کنهیفرق م هیاالن قض-

 یخودت گفت..نداره

 دوست ندارم بره یول.آره-

 یول دونمیم-

 .دهیبه حرف تو گوش م.کن نره شیکنم؟؟تو راض کاریچ ازین-

 :و گفتم دمیکش یکالفه پوف..کنم کاریچ دیدونستم با ینم..التماس بهم زل زد با

 باشه اما-

 امروز چندمه؟؟-

 دفعه؟ هیشده  یچ..وا-

 گفتم امروز چندمه؟؟-

 ؟؟یخب که چ..و پنج آبان ماه ستیب-

 .نبود ادمیاصال  يوا-

 و؟؟یچ-

 کنفرانس دارم گهیمن هفته د-

 ؟؟کجا؟؟يجد-

 شیک-

 ؟؟يچرا کالفه ا..خوبه یلیخ نکهیواقعا؟؟خب ا-

 بیآدم واقعا عج نیا..کارش نیشدم از ا يکفر..دیکش یموهاش م يکرد به قدم زدن و مدام دستشو تو شروع

 بود

 شده؟؟ یچ یبگ شهیم-

 کرد یکلمات رو تکرار م نیخودش مدام ا يتوجه به من برا بدون

 !که نجایا یبمون ییتونم بزارم تنها یکنم؟؟؟نم کاریبعد اون وقت تو رو چ.بهتره ينطوریا..آره.بره فرستمشیم-

 برگشت و زل زد بهم هوی
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 هان؟؟.باهام برمیخب تو رو م-

 ...آوردم یاصال از حرفاش سر در نم..بهش نگاه کردم جیگ

 ؟؟یکنینگاه م ينطوریچرا ا-

 ..خل شدم از دستت-

 ..بلند ياونم با صدا..دیخند

 ..با عمه گوهر بره تونهیبرو بهش بگو م نیبب..یباحال یلیخ-

 .نیرحسیام یهست یبیواقعا آدم عج-

 فق پنج تا انگشت بود نمونیب ياون قدر که فاصله ..کمینزد اونم

 ..خانم کوچولو یمونده تا منو بشناس-

 :گفتم یرلبیو ز نییبا خجالت سرمو انداختم پا..که کرده بود شدم يو تازه متوجه کار دمیعقب کش سرمو

 فرصت طلب-

 دایپ ینکنه نسبت بهم احساس...شده بودم جیرفتارهاش گ نیاز ا..خونه يو منم تنهاش گذاشتم اومدم تو دیخند

 یرابطه رو مشخص م نیا فیهرچه زودتر تکل دیبا..مردانه اش باشه يها زهیفقط بخاطر غر دمیکرده؟؟شا

 ..کردم

 شهیکه هم ياز عطر نویا..کردم که اومد تو یبه کتابام م ینگاه هینشسته بودم و داشتم  نیرحسیاتاق ام يتو

 دمیفضا پخش شده بود فهم يو حاال هم بوش تو زدیم

 ؟؟یکنیم کاریچ-

 درس!که ینیبیم-

 از مبل ها نشست یکی يو رو کمینزد اومد

 ه؟؟یجد متیواقعا تصم-

 خب معلومه-

 گمیم یدرس نهیدر زم..بهم بگو یپس هروقت کمک خواست-

 باشه ممنون-

 ...دفعه در زده شد نیکه ا نییسرمو انداختم پا دوباره

 شد انینگاه کردم و اونم با تعجب رفت درو باز کرد و قامت عمه گوهر نما نیرحسیبه ام متعجب
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 ستم؟؟یمزاحم ن-

 دییبفرما.هیچه حرف نیا.نه عمه جان-

 ..نشست يمبل تک نفره ا يرفت و رو..انگار براش فرش قرمز پهن کردن رفتیراه م يجور

 نیخوش اومد-

 خوبه؟؟ تیجان زندگ نیرحسیام.ممنون-

 ..بله عمه-

 مشترکته یمنظورم زندگ-

 :گفت يدار یبهم کرد و با لبخند معن ینگاه هی ریام

 چطور؟.بله خوبه-

 ن؟یبچه دار ش نیخوایشماها نم-

 تونستیم یحرف اونم از جانب عمه چه معن نیزدن ا..نگاهامون تو هم گره خورد نیرحسیحرفش من و ام نیا با

 داشته باشه؟؟

 ن؟؟یسوال رو کرد نیا ه؟؟چرایمنظورتون چ-

 الزمه یدوام زندگ يبچه برا هیوجود .نیوقته ازدواج کرد یلیبالخره شماها خ-

 :کرد تته پته نکنه گفت یم یکه سع یهول شد و درحال ریام

 از؟؟ینه ن..بچه دار شدن يبرا مینگرفت میما هنوز تصم..یآره ول..خب-

 دهنمو قورت دادم آب

 گهیبله درست م-

 بهم کرد یگوهر نگاه عمه

 ؟يدار ینکنه مشکل نمیبب-

 در مورد؟؟-

 بچه دار شدن-

 یمتیق چیه..دخالت کنه میزندگ يتو یمتیق چیبه ه ذاشتمیم دینبا..آورد یداشت شورشو درم گهیبشر د نیا

من و  یاصل يها رندهیگ میتصم.داشته باشه یموضوع به شما ربط نیکنم ا یفکر نم یعمه جون ول دیببخش-

 میهست نیرحسیام
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 :گفت ریو رو به ام رونینفسشو پر صدا داد ب...گرفت شیحرفم آت نیا با

 کنهیدرازتر م مشیداره پاشو از گل يادیز ؟؟زنتيجوابشو بد يخواینم-

 هیعصبان یهم معلوم بود حساب ریام

در ..شهیموضوع به ما مربوط م نیا.گهیراست م ازین یکه براتون قائل ام ول یبا تمام احترام دیعمه جان ببخش-

 ..بچه رو ندارم یمن هنوز آمادگ..ضمن

بلند شد و رفت  يبدون گفت کلمه ا..بشه یعصبان یبود تا عمه حساب یکاف ریحرف از جانب ام نیهم

 .کنهیدخالت م مونیزندگ يتو يادیداره ز..خوب حالشو گرفتم..زن فضول..دلم خنک شد..شیآخ.رونیب

سن و سالشو کردم  تیرعا...من مشکل دارم؟؟غلط کرده کنهیاون فکر م..که زد بدجور ناراحتم کرد یحرف اما

 ..تو برجکش زدمیوگرنه بدجور م

اومد  نیرحسیرم،امیاشکامو بگ زشیر يکردم جلو یم یکه سع یدر حال..وددست خودم نب..بغض کردم ناخداگاه

 ..زانوهاش نشست يدرست کنارم رو

 نمتیاز؟ببین-

 یعمه اش رو م يجلو دیاون با..بازم ازش دلخور بودم یکرده بود ول يازم طرفدار نکهیبا ا..سرمو باال نگرفتم اما

 ..ما دخالت کنه یزندگ يگرفت تا به خودش جرات نده تو

 !نمتیبب-

پر از  يتونستم چشما یاز پشت پرده اشک هم م..باال رمیچونه ام و مجبورم کرد سرمو بگ ریدستشو گذاشت ز و

 نمیبب شوینگران

 ؟؟یکنیم هیگر يدار-

 ولم کن.نه-

 کنمیچته ولت نم یتا نگ-

 .ولم کن.ستین يزیچ-

 مانعم شد یبلند شم ول خواستم

 نداشت ي؟؟منظوريراحت شدعمه ام نا ياز حرفا-

 ؟؟یفهمیم.رو داشت نیمن حکم توه يکه زد برا یاون حرف..نداشت يبازم خداروشکر که منظور-

 .شناسمشیمن م.ستیدلش ن يتو يزیاون چ.دلخور نشو یول.دونمیم-
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 کنه؟؟یم یداره فضول يادیز یکنینم ؟؟فکريریگ یجلوشو نم ؟؟چرایگیبهش نم يزیپس چرا چ-

 ینکن وگرنه با من طرف هیگر.خوامیمن از طرف اون ازت معذرت م.حق باتوئه.چرا-

 شه؟؟یم یکنم چ هیمثال گر-

 شهیبد م-

چشمم جا خوش کرده بودن و پاك کردم و خواستم برم صورتمو  يکه تو ییاشکا..نگفتم و بلند شدم يزیچ

 .بغلم کرده بود نیرحسیام..شدم ریاس ییبشورم که توسط دستا

 ؟؟یکنیم کاریچ-

 محکم تر منو گرفت یتقال کردم تا از دستش خالص بشم ول و

 جات بده مگه؟؟..قدر وول نخور بچه نیا-

 گمیکن م ؟؟ولمیچ یعنی-

 .بچه ها نیشده بود مثل ا..گرفت یگفتم اون محکم تر منو م یمن م یهرچ..ام گرفته بود خنده

 ..نداشت يا دهینکردم چون فا ییتقال گهید

 نکنم تتیباش تا اذ یخوب يبچه .نیآفر-

 .شیا-

 چشمام يبعد منو از آغوشش جدا کرد و زل زد تو یکم

 ؟؟يجمع کرد لتویوسا-

 ل؟؟یوسا-

 نگفته بودم؟؟.برمیتو رو هم م.دارم ناریبهت گفتم سم.آره-

 ام؟؟یب دیحاال حتما من با-

 اوهوم-

 با مادرش؟؟ رهیشه؟؟میم یچ م؟؟مادربزرگیریم یک-

 کمیاز توش درآورد و دوباره اومد نزد یفت و رفت به طرف کشو و پاکتفاصله گر ازم

 ما هم که.بره گهیمادربزرگ که قرار شده چند روز د-

 هوی..بود گهیچند روز د يپرواز برا خیتار..پاکت درآوردم و نگاهش کردم يرو از تو يبرگه ا..برگه رو داد دستم و

 !چقدر زود..وار رفتم
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 ..چقدر زود-

 یگفتم که بدون..باش لتیپس زودتر به فکر جمع کردن وسا..میفتیکه جا ب میریز زودتر مدو سه رو-

دستم  يتو طیبه بل..و خبر نداشتم هیریاستاد غافلگ...ها شهیم شیزیچ هی نمیا..وا.رونیزد و رفت ب یبعد چشمک و

 يباشم تو نیرحسیمراقب ام دیاما با..بهتر نیاز ا یچ..اونم خارج..برم سفر خواستمیم..کردم و لبخند زدم ینگاه

 .شهیداره خطرناك و مرموز م..سفر نیا

مادربزرگ و گوهر خانم رفتن و ما ...کردم یکه فکر م يزیتر از اون چ عیسر..اتفاق افتاد عیسر یلیخ زیچ همه

 ...میترك کرد شیهم سه روز بعدش اهواز رو به مقصد ک

 ..لذت بخش یگرم بود ول یلیفصل سال خ نیا يتو هوا

 گرفتم اینگاهمو از در نیرحسیام يصدا با

 بله؟-

 ؟؟يایچرا نم-

 چقدر آرامش بخشه؟؟ نیبب..قشنگه یلیآخه خ-

 ستادیازم ا یدرست با فاصله کم..اومد کنارم يدیکه کنارش بود گرفت و با ببخش ياز مرد نگاهشو

 :زل زد و بعد گفت ایبه در یقیمثل من دقا اونم

 داره و منم داشتم ایدر نیکه ا یآرامش کاشیا.قشنگه.آره-

 ه؟؟یمنظورت چ-

اومده  یحس لعنت نیدوباره ا...کنم کاریچ خوامیم دونمیاصال نم..سردرگمم..کالفه ام...دلم آشوبه يتو..ازین-

 !کنم؟؟ کاریتو بگو من چ..سراغم

بغض کردم و چشمام  اریاخت یقدر دلم براش سوخت که ب نیا..و پر از آشوبشو بهم دوخت یمشک يچشما و

 ..تر کیاومد نزد یو قدم دیفورا فهم..شد یاشک

حالش ..دیلرزیم..دستشو آورد جلو..به جاش لب هاش فقط تکان خورد..نگفت یبگه ول يزیچ خواستیم انگار

قدر حالش بد  نیا يبودم مرد دهیکنم؟؟تا حاال ند کاریچ دیمن با ایخدا..دمیاز لرزش دستاش فهم نویا..خوب نبود

 ..اشهب

 کرد يزیاخم ر..گونه ام يرو ختیکه به صورتم خورد اشکام ر دستش

 ؟؟هوم؟؟یچ يبرا هیگر-
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 دونمینم-

 ..دلم نشست يحرفاش ناخداگاه غم تو دنیبا شن..چه مرگم بود دونمینم..لبمو به دندون گرفتم و

 فهیح..بشه یبارون فهیح..یخوشگل نیبه ا يخب؟؟چشما..ایکن هیگر نمینب گهید-

 :زدم یلبخند زورک..گفت واشیآخرو  ي کلمه

 .دمیقول نم یول.باشه-

 زد يلبخند محو اونم

 يخسته ا.میبر-

 ..به عقب برداشت یو قدم دیدستشو عقب کش و

 میبر-

از  المونیاتاق رزرو کرده بود و خ يهتل معتبر ياز قبل تو..با پشت دست پاك کردم و به دنبالش رفتم صورتمو

 ..بابت راحت بود نیا

 خوبه؟؟ زیا همه چآق-

 .يزیچ هیفقط .بله ممنون-

 دییبفرما-

 ..که چمدون هامونو آورده بود و شروع کرد به حرف زدن ییکنار همون آقا رفت

 ..شدیم دهیفاصله هم د نیاز ا اید..فرصت استفاده کردم و رفتم کنار پنجره ها و پرده ها رو زدم کنار از

 صدام زد نیرحسیکه ام دمیکش یقیعم نفس

 از؟ین-

 به طرفش برگشتم

 هوم؟؟-

 امیو زود م مارستانیتا ب رمیمن م-

 ؟؟يگردیبرم یک-

 ؟؟يخواینم يزیچ..کنم ستیکارامو راست و ر دیبا..دونمینم-

 رفتم کنارش.تخت و شروع کرد به گشتن يچمدونشو گذاشت رو.نه ممنون-

 ؟؟يخوایم یچ-
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 رمیدوش بگ دیبا.لباسام..حوله-

 ارمیتو برو بعد صدا بزن برات م-

 نییزود دوباره سرشو انداخت پا یلیبلند کرد و زل زد به چشمام اما خ سرشو

 .باشه-

داشت  اجیرو که احت يزیمنم هرچ.حموم يرفت تو زیم يگذاشت رو دهاشویو کل لیموبا نکهیشد و بعد از ا بلند

 هیزانو و  يتا رو یو مشک دیسف کیتون هیخودمم لباسامو با ..تخت تا هروقت صدام زد بهش بدم يگذاشتم رو

 ..عوض کردم یآب نیشلوار ج

 دمیبرداشتم و د شویگوش..زیبلند شدم و رفتم طرف م...زنگ خورد شیکردم که گوش یموهامو شونه م داشتم

 ..شماره ناشناسه

 ..که دوباره شروع کرد به زنگ خوردن دینکش یرد و طولموندم که قطع ک رهیقدر به شماره خ نیا

 :جواب دادم دیبا ترد...مانع شد میحس کنجکاو یکنم ول ییاعتنا یاولش خواستم ب..همون شماره بود بازم

 بله؟-

 ..ومدینم ییصدا چیه

 دییبله بفرما-

 دمیبه موهام کش یکالفه شدم و دست..ومدین ییصدا چیه بازم

 ؟؟يکر-

تخت  يرو یهرچ..صدام زد نیرحسیکه ام زیم يو گذاشتم رو شویگوش..هه..دیفکر کنم طرف گرخ..کرد قطع

 به در زدم يبود و برداشتم و رفتم پشت در حمام و تقه ا

 

 :نیرحسیام

 دایبود و شد ستادهیا زیکنار م ازین.رونیکردم اومدم ب یکه با حوله موهامو خشک م یلباسام،درحال دنیاز پوش بعد

 ..فکر بود يتو

 شده؟؟ يزیچ-

 :هول و دستپاچه گفت..برگشت هوی

 زنگ خورد تیگوش..نه یعنی..آره-
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 خونسرد نشستم لبه تخت یلیخ

 ؟؟يجواب داد-

 دیگفتم شا..یدونیم...نداشتم يبخدا منظور..جواب دادم ینه ول ای یشیدونستم ناراحت م ینم دیببخش..خب..آره-

 ...نیهم يدوستات باشه برا ایاز همکارات  یکی

نکرده بود  یاون کار اشتباه یول..کنهیکه داره به جرمش اعتراف م یمجرم هیدرست مثل ..لرزش داشت صداش

دستمو ..ستادمیبلند شدم و رفتم رو به روش ا.فهموندم یبهش م دیبا..دادیداشت خودشو عذاب م نطوریکه ا

 :گفتم داشتم از استرسش کم کنم یکه سع یشونه اش و با لحن يگذاشتم رو

 ؟يدیزدم؟چرا ترس یخودت؟؟مگه من حرف يبرا یگیم يدار یچ یچ-

 ..فقط ؟من؟؟نهیک-

 نیصدف بود و ا هیاخالقش درست شب نیا..چرت و پرت به هم نبافه گهیلبش تا د يانگشتمو گذاشتم رو-

 :مهربون نگاهش کردم و گفتم..دادیمنو آزار م شتریب

نبودم تو جواب  ششیاصال هر وقت زنگ خورد و من پ.يتلفن جواب داد هی!که ينکرد یتو کار اشتاباه-

 هوم؟؟.بده

 واقعا؟؟-

 بود؟؟ یحاال ک.آره-

 .جواب دادم حرف نزد یوقت.دونمینم-

 زدیشماره ناشناس بهم زنگ م ادیروزا ز نیراستش ا..اصال آشنا نبود..انداختم یکردم و به شماره نگاه يزیر اخم

 ..زدینم یحرف دامیاگرم م ای دادمیجواب نم ای یول

 حتما اشتباه گرفته.نداره یبیع-

 دیشا-

 :بهش کردم و گفتم ینگاه مین.شدم یبحث شماره و گوش الیخ یب

 ریبگ يشامتو که خورد..امین روقتیتا د دیشا..با چندتا از همکارام قرار دارم..مارستانیبرم ب دیمن با-

 شهیکارم تموم م یک ستیچون معلوم ن.منتظر من نمون.بخواب

 باشه-

 که؟؟ یترسینم-
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 صورتم يبراق شد تو هوی

 ترس نداره.گهیبترسم؟؟هتله د دیبا یچ ينه برا-

 ترسه؟؟یاز من م یعنی.داشت یبیدختر واقعا رفتار عج نیا..نگاهش کردم منم

 .بهم زنگ بزن یداشت يکار.بهرحال درو قفل کن-

 چشم-

 .لبم ياومد رو يلبخند دادیکرد و داشت به حرفام گوش م یر مباهام رفتا یبا مهربون ينطوریا نکهیا از

 بال یچشمت ب-

 ...لبخند زد اونم

 ..رمیبگ یدوش هیمنم برم -

 .باشه برو-

و کت  يشرت خاکستر یو ت یشلوار کتان مشک هی..لباسام شدم دنیکامل خشک کردم و مشغول پوش موهامو

نگاه  هیو بعد از زدن عطر مخصوصم، دمیموهامم طبق معمول سشوار کش..شده بود لیتکم پمیت..یاسپرت مشک

 ..لبم نشست يرو تیاز رضا يلبخند..انداختم نهیآ يبه خودم تو

هم رفتار،هم اخالق و کال ..و بشناسم ازین شتریسفر ب نیا يدوست داشتم تو...نگاه به در بسته حمام کردم به

تولدش چه  نکهیمهمتر از همه ا.هیچ حشیتفر.رو دوست داره ییذاهابدونم چه غ خوامیم یحت..یهمه چ

 ..شآورده بودم نیهم ياصال برا..سفر بدونم نیا يهمه رو دوست داشتم تو..هیروز

 کیدرست ..قبول کردم میزندگ کیوقته با خودم کنار اومدم و اونو به عنوان شر یلیخ..کامل بشناسمش که

 ..خونه ام بود يتو نکهیهفته بعد از ا

 .رونیاتاق اومدم ب م،ازیاز در حمام گرفتم و بعد از برداشتن گوش نگاهمو

نخواستم با روشن  یخوابه ول ازین دونستمیم...بود کیهمه جا تار.قفل چرخوندم و وارد اتاق شدم يتو دویکل

 دمیز،چرخیم يرو برگه يو مقدار یو بعد از گذاشتن گوش زیم کیآهسته رفتم نزد.کنم دارشیکردن چراغ ب

 .نمیتونستم صورت غرق در خوابشو بب یاز همون فاصله هم م.سمت تخت

خواب درست مثل بچه ها شده  يصورتش تو...عوض کردن لباسام شدم و رفتم نشستم لبه تخت الیخیب

 .و نگاهش کنم نمیکه دوست داشتم تا صبح بش يطور..بود
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دخترو دوست دارم؟؟اگه  نیمن واقعا ا.صورتش افتاده بود و کنار زدم يکه رو ییبردم جلو و چند تار مو دستمو

 پس چرا مدام دوست دارم کنارش باشم و مواظبش باشم؟ ستیحسم بهش دوست داشتن ن

 شد؟ یبفرستمش بره؟پس چ ینداشته باشم و بعد از مدت يمن به خودم قول نداده بودم بهش کار مگه

 لرزه؟؟ یدلم م نمشیب یهروقت م چرا

 .با خودم مشخص نبود فمیتکل.ومدیخودم بدم م از

 ...دیلرز شتریکار دلم ب نیبا ا..دمیبوس شویشونیخم شدم و پ..کنار دمیکش دستمو

و  یآب معدن يکه گوشه اتاق بود بطر یکوچک خچالی يلباسام،از تو ضیبعد از تعو..کردم و بلند شدم یپوف

 ...برداشتم و رفتم کنار پنجره

 ...از آتش درونم کاسته بشه یردم و چند قلپ ازش خوردم که باعث شد کمو باز ک يبطر در

و ماه هم کامل  دنیدرخش یستاره ها داشتن م...شلوارم و به آسمون نگاه کردم بیج يراستمو گذاشتم تو دست

 حیترج یو بارون يآسمون صاف و پرستاره رو به آسمون ابر یاز بچگ...لبم نشست يرو يلبخند..بود

 .شه داریب ازیبا صداش ن دابه سمتش رفتم تا مبا عیسر میزنگ گوش يافکار خودم بودم که با صدا يتو..دادمیم

و دوباره رفتم کنار  دمیکش ینفس راحت.نشد داریب یتکان خورد ول...بهش کردم یکم کردم و نگاه صداشو

 ..پنجره

 بله؟؟-

 .ومدین ییصدا

 گفتم بله؟-

 روزمند؟؟یپ يآقا-

 بله شما؟-

 ..ادهیو آشنا شدن ز یمعرف يوقت برا-

 ه؟؟یشما؟؟منظورتون چ دیببخش-

 رو بهت بگم يزیچ هی خواستمیم.بماند-

جوابشو .زدیحرف م نانیچون داشت با اطم.شناخت یچون منو م.نبود یمزاحم معمول هی نیا.کردم یظیغل اخم

 :ندادم که خودش گفت

 .ستنیکنارت ن يدیدفعه د هیچون .باش يکه دوستشون دار یمواظب کسان-
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 ؟؟یشناسیاز کجا م ؟؟منویهست یتو ک ؟؟اصالیگیم يدار یچ کهیمرت-

 .دکتر يحواستو جمع کن آقا-

 یهمون..به شماره اش کردم یدوباره نگاه.فکر يرفتم تو يبدجور.قطع کرده دمیبوق آزاد که اومد فهم يصدا

 .اون حرف نزده بود یهم جوابشو داده بود ول ازیبود که ن

 .کنن يکار نیاومده که همچ شیآخه پ.از بچه ها بوده و خواسته من وسرکار بذاره یکی دمیشا

 :گفتم یلب ریز..شدم یعصبان شتریفکر ب نیا از

 .رسمیو حسابتو م کنمیم داتیزود پ یباش یهرک-

 .خسته بودم دایشد.کنه دارمیو از خواب ب رهیتماس بگ یدوست نداشتم کس.خاموش کردم مویگوش

توپ  يهمچنان غرق خواب بود و با صدا..پتو ریز دمینشه خز داریب ازیکه ن يجور...با حوله خشک کردم صورتمو

 ..خسته ست یلیمعلوم بود خ.شدینم داریهم ب

تخت بود و چشمامو  يدستش که رو يدستمو گذاشتم رو..هامون تنها چند سانت باهم فاصله داشت صورت

 ...بستم

 .زود خوابم برد یلیزدم و خ يلبخند محو..وجودمو فراگرفت یبیعج آرامش

 پاشو نیرحسیام-

 دمیخودم کش يرو شتریرو ب پتو

 پاشو ریام-

 آلود جواب دادم خواب

 ه؟؟یچ-

 پاشو حوصلم سر رفته-

 رونیخب برو ب-

 گمیااا پاشو م-

 بذار بخوابم.ادیخوابم م-

 پاشو لنگ ظهره-

 ادیخوابم م یلیخ ازین-

 کردنش دوباره اومد غیج غیج يکردم دوباره بخوابم که صدا یسع و
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 یبخواب يریبه من و بگ یقدر زل نزن نیا شبید یخواستیم.خودته ریتقص-

توش  یکردم و گفتم با لحن زیچشمامو ر..بوده و خودشو زده به خواب داریب شبیپس د..چشمامو باز کردم هوی

 :گفتم زدیموج م طنتیش

 ؟؟یگفت یچ-

 یچیه-

 یکرد که از چنگم فرار کنه ول یتقال م.که دستشو گرفتم و اونم تعادلشو از دست داد و افتاد روم رفتیم داشت

 نذاشتم

 ..اوم.بوده داریب شبیپس خانم خانما د-

 ولم کن-

 جات بده مگه؟؟-

 بذار برم.نکن تیاذ نیرحسیام-

 نهیباهام سرسنگ يادیکردم ز یحس م.باز کنم خشویخواستم  یم یکنم و از طرف تشیدوست داشتم اذ یلیخ

 دادمیو من به کارم ادامه م دیخندیم..همون حالت شروع کردم به قلقلک دادنش يتو

 .يمن نخند شیکه به ر یتا تو باش-

 ...خدا يوا..ولم کن..ترخدا ریام...يوا...ریام-

 ..شد ریبود که اشک از چشماش سراز دهیقدر خند نیا

 بابا ولم کن..غلط کردم-

 :چهره اش بود گفت يکه هنوز آثار خنده تو یدر حال.و اونم فورا از دستم فرار کرد کردم ولش

 ها شهیاالن تمام م.میصبحانه بخور میبلند شو بر-

 شمیاالن حاضر م.باشه-

 .میگشت بزن یاطراف کم يپاساژها يتو میبر میگرفت میاز خوردن صبحانه،تصم بعد

 ..کردن استادن دیخر يالحق که خانم ها تو..دیخر یم ومدیرو که خوشش م يزیهرچ ازین

 تموم نشد؟؟-

 ست؟؟یبه نظرت اون قشنگ ن-

 کدوم؟؟-
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 چه نازه نیبب.اون کفشه-

 ؟يدوستش دار-

 .اوهوم-

 منو یکشت..باشه ها دتیخر نیآخر نیا یول.تو میپس بر-

 باشه شیآخر دمیقول م.خب لهیخ.لوس.شیا-

 .میو پشت سرمونو نگاه کن میباعث شد برگرد يمرد يه صداک میاومد رونیکفش،از مغازه ب دیاز خر بعد

 ازیزل زده بود به ن اقیاشت با

 ؟یخودت ازین-

زل زده بهش و داره قورتش  ينطوریکه ا هیمرد ک نیا کنه؟اصالیم کاریچ نمیتعجب بهش نگاه کردم تا بب با

 ده؟یم

 ال؟یدان-

 شهیباورم نم يوا.خودمم زمیآره عز-

 بود؟ یک نیا..هنگ کرده بودم یواقع يبه معنا.بغلش يرفت جلوتر و خودشو پرت کرد تو یقدم ازین

 پسر؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا.شهینم ؟؟باورمیخودت الیدان يوا-

 ..قابل تحمل بود ریصحنه برام غ نیتحمل ا..خورد یخونمو م خون

 از؟؟ین یکنینم یمعرف-

 :برگشت بهم گفتبا شوق  ازین..تازه متوجه من شده بودن انگار

 هستن الیدان شونیا نیرحسیام-

 سرد باهاش دست دادم یلیخ.دستشو به طرفم دراز کرد الیدان

 .خوشوقتم-

 نیهمچن-

 :رو کرد بهش و گفت ازین

 ..ه..نیرحسیام شونمیا-

 نکنه ییآقا فکرا نیوقت ا هیقدم شدم تا  شیپ خودم

 همسرشم-
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 لبش محو شد يلبخند از رو..دیرنگش پر هوی

 از؟یآره ن-

 آره..خب..زهیچ-

 ..رفتار کنه يکرد عاد یسع

 ...مبارکه..چه خوب-

 .ممنون-

 :بود گفت ومدهیکه هنوز از تو شوك در ن ازین..کوتاه رفت یخداحافظ هیحرف زد و بعد از  گهید یکم

 نمشیکردم بب یاصال فکر نم-

 مشخص بود یکه داشت یاز ذوق.بله-

 ..اساژ حرکت کردمپ یازش گرفتم و به طرف خروج رومو

 :ازین

 کپ کردم بایتقر نشیماش دنیبا د یخودمو بهش رسوندم ول فورا

 از کجا اومد؟؟ نیماش-

 :بهم نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 سوار شو-

 بعد کنارم نشست یتعجب سوار شدم و اونم کم با

 از کجا اومد؟ نتیماش ینگفت-

 با قطار فرستادمش-

 آهان-

 ا؟یدر میبر یموافق-

 ن؟یرحسیام.میبر-

 هوم-

 ؟یاز دست من ناراحت-

 دونمینم-

 ؟یچ یعنی-
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 ؟ینگ يزیفعال چ شهیم.حوصله ندارم ازین-

دم  دیکه ناراحته نبا ییدونستم وقتا یم...به آدم ها نگاه کردم شهیرومو ازش گرفتم و از ش.ناراحتم کرد حرفش

 کرده بودمن يمن که کار بد.باهام برخورد کنه ينطوریحقش نبود ا یول.پرش شد

 شو ادهیپ-

شده بود و  ادهیپ نیبه خودم که اومدم که از ماش..میدیرس یقدر غرق در افکارم بودم که متوجه نشدم ک نیا

 چیو ه هیک الیبدم که دان حیدوست داشتم براش توض ینه ول ایدودل بودم که برم .ایطرف در رفتیداشت م

 .هرچند شک داشتم که براش مهم باشه.باهام نداره یسنم

 :گفتم تیو با عصبان دمیروشن کنه که فورا از دستش قاپ يگاریس خواستیبود و م ستادهیا

 نکش؟ گهینگفتم د ؟مگهيباز دوباره شروع کرد-

 بدش من-

 تو معلوم هست چته؟؟.دمینم-

 یچیه-

 يکه تو یو بغض تیبا عصبان..ومدیقعا اشکم داشت درمدفعه وا نیدرآورد که ا بشیدوباره از ج گارویس جعبه

 :صدام بود گفتم

 نه من نه تو گهید یبه مرگ خودم اگه بکش نیرحسیام-

 .برگشت يباز به حالت عاد یلحظه چشماش قرمز شد ول هی.چشمام نگاه کرد يبرگشت و صاف تو هوی

 کشمینم.باشه-

اونم کنارم با فاصله .کنم يریاشکام جلوگ زشیتا از ر دمیکش قیچندتا نفس عم.نیزم يکردم و نشستم رو یپوف

 .نشست یکم

 !خب-

 خب؟ یچ-

 شنومیم-

 کردم یاز ابهامات به وجود اومده رو رفع م دیبا.خوادیم حیتوض دونستمیم

 .من بود یدوران بچگ يهمباز الیدان-

 ن؟یهم-
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 اوهوم-

 نیومدیتر م یمیبه نظر صم یول-

و  میکرد یم یطونیش یلیخ یعنی.میبود یخوب یلیخ يما دوستا..دمشیند گهید ییاز دوران راهنما.نه بخدا-

امروز  نکهیتا ا.کجا رفتن دونستمیاصال نم.پکر بودم یلیاز محله ما رفتن تا چند ماه خ یوقت.میخاطره خوب دار

کارم درست  دونمیم.قدر خوشحال شدم که اون حرکت و انجام دادم نیبعد ا یول.اولش باور نکردم..دمشید

 دیببخش.نبود

 لبشه يرو يلبخند دمیبرگشتم و د.سکوت برقرار شد نمونیب يا هیثان

 ؟یستیناراحت ن گهید یعنیلبخند  نیا-

 ستمینه ن-

 .میکرد یهم نگاه م يچشما يتو میهردومون داشت گهید حاال

 بغلت کرده بود ياون جور یرو بزنم لهش کنم ول کهیدوست داشتم اون مرت یچرا ول دونمینم-

 دمیخند

 باور کن.مونه یمثل داداش نداشته ام م.نیرحسیام هیپسر خوب یلیاون خ.نداشت که یچرا؟بدبخت گناه-

منم از فرصت استفاده کردم و رفتم .زنگ خورد شیبگه که گوش يزیخواست چ.تکان داد و بلند شد سرشو

 رونیآب رفتم که فقط سرم ب يتو ییتا جازدم و  یطانیلبخند ش.کنم یطونیش کمیدوست داشتم ..آب کینزد

 .بود

 رونیب ای؟بیکنیم کاریتو اونجا چ-

 کنمیم هیوانمون کنم که دارم گر يکردم جور یسع..شروع شد نقشه

 کمک کن.تونمینم نیرحسیام يوا-

 کن اومدم ؟صبریچ-

 .درآورد و اومد تو آب راهنشویکت و پ.اون اطراف نبود یکس.کردم ينگاه سرسر هی

 .زود باش.دستتو بده من-

 صورتش يتو ختمیمشت آب ر هیکه شد  کمینزد

 قدم رفت عقب  هیبست و  چشماشو

 :اولش بهم چشم غره رفت و بعد گفت دمیبود براش نقشه کش دهیاونم که تازه فهم..دمیخند
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 دمیبود آره؟؟نشونت م يهمش سرکار-

کردم و اونم انگار  یو داد م غیمن ج..سرش ختمیو آب ر اوردمیمنم کم ن..روم ختنیدستاش شروع کرد آب ر با

 ازین دمیکرد نشونت م یمدادم تکرار م..قصد نداشت تمام کنه

 ریبسه ام..شدم سیخدا خ يوا..دیببخش..ریغلط کردم ام-

 .صورت هامون فقط دو بند انگشت بود يفاصله .حصار دستاش دور کمرم چشمامو باز کردم با

 دکتر يآقا نتتینب يهمکار ییآشنا یبپا دوست.شده سیآقا دکترمون چقدر خ نیبب..نچ نچ نچ-

 گرفت طنتیرنگ ش چشماش

 .وروجک گهیتوئه د ریهمش تقص-

  رسوند که مانعش شدم یفاصله مون رو به صفر م داشت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .وقت هی نهیبیم یکس.نیرحسیزشته ام-

 زد یطونیلبخند ش.کردم یاخم ساختگ و

 میشد سیخ یکه حساب میبزن بر.خانم خانما ارمیرمسرت د شویبه موقع اش تالف-

 میبر-

 یم یو کوفتگ یبه شدت احساس کرخت..شده بودم اما حوصله نداشتم بلند شم داریکه ب شدیم یقیدقا

 ..کوره داغ قرار دارم هی يکردم تو یکرد و حس م یسرم به شدت درد م..کردم

 ؟؟يداریب ازین-

 ه؟یچ-

 ؟يداریب-

 ادیخوابم م-

 .خودم يرو دمیپتو رو کش و

 ؟يندار يکار.ناریسم رمیمن دارم م-

 .نه برو-
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 ..سراغم ومدیخداروشکر کردم که ن.در نشون داد که رفته يبعد صدا یقیدقا.نگفت يزیچ گهید

که  فمیبود بلند شدم و به طرف ک یقیبه هر طر یاز جام پاشم ول ومدیکرد که زورم م یقدر بدنم درد م اون

 .کنم که موفق هم شدم دایپ يزیچ یتا قرص نیزم يرو ختمیر اتشویتمام محتو.بود رفتم زیم يرو

 .دمیبود خودمو به تخت رسوندم و دراز کش یاز خوردن قرص،به هر جون کندن بعد

 !بود آخه؟ یحاال چه وقت سرما خوردگ.خدا يوا-

 .پهلو به اون پهلو شدم تا باالخره خوابم برد نیقدر از ا نیا

 :نیرحسیام

 یکوتاه میزدم و به احترامشون تعظ یلبخند کوتاه..که تمام شد همه بلند شدن و برام دست زدن میسخنران

 ...کردم

 برم سد راهم شدن نکهیاما قبل از ا..گذاشتم و بلند شدم فمیک يرو تو کاغذها

 شما؟؟ نیبه به جناب دکتر؟خوب-

 .باهاش دست دادم و

 ؟؟یدکتر ممنونم شما خوب يسالم آقا-

 !يکه ارائه داد يبا اون مقاله ا يترکوند یامسال حساب دمیشن.خوبم-

 .دمیدارم درس پس م.نیاستاد من بود شهیشما هم.نیدار اریاخت-

 من يبرا يبود ينمونه ا يدانشجو شهیتو هم.نکن پسرم يچوب کار-

 ممنون استاد-

 روزمند؟؟یپ يآقا-

 بله خودم هستم-

 داشته باشم؟ یباهاتون به صحبت شهیم-

 دور شدم یازش کم يدیاز دکتر گرفتم و با ببخش رومو

 شدمیداشتم نگرانش م گهید.دادیجواب نم یزنگ زدم ول ازیشب هزار بار به ن تا

 دکتر؟؟ ییکجا-

 جان؟؟ انیشا یگفت یچ-

 ست؟یچرا حواست ن گمیم-
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 من برم؟؟ شهیم دیببخش.یچیه-

 هیهربار به  یخواستم برم ول يچند دفعه ا.میستوران جمع شده بودر هی يسرو شام تو يچندتا از دکترها برا با

 .زدیبشم چون واقعا نگران بودم و دلم شور م الیخ یتونستم ب یدفعه نم نیاما ا.نگهم داشتن يبهانه ا

 حاال يکجا دکتر؟؟بود-

 کار واجب دارم هی.برم دینه ممنون با-

حرکت کنم  نکهیقبل از ا.رسوندم و سوار شدم نیخودمو به ماش عیسر ییکردم و با قدم ها یخداحافظ ازشون

 .نداد یبازم جواب یدوباره تماس گرفتم ول

 یلعنت-

 گاز فشار دادم يو پامو رو یصندل يرو پرت کردم رو یگوش

 .مبل و رفتم طرفش يپرت کردم رو فمویک.چراغ آباژور روشن بود.درو باز کردم و وادر شدم فورا

 خوابش برده؟ يزود نیبه ا یعنی.دمیکش نییپا یتخت نشستم و پتو رو کم گوشه

 ..این-

و از  شیشونیپ يچش شده؟؟دستمو گذاشتم رو.کرد یعرق بود و ناله م سیخ شیشونیپ.دیتو دهنم خشک حرف

 !چقدر تب داره؟ يوا.بدنش دستم سوخت يدما

 نمیبب از؟؟پاشوین-

 هوم-

 .شو داریب-

 يموهاشو از تو.دستمو گذاشتم پشت گردنش و بلندش کردم...گمیدارم بهش م ینبود چ شیانگار حال اما

 کنار زدم شیشونیپ

 .يتو تب دار.شو داریب کنمیم از؟؟خواهشین-

 بذار بخوابم-

 دکتر میبر دیبا ؟پاشویچ یعنی-

 :گفتم یآروم يصورتشو نوازش کردم و با صدا..ام قرار گرفت نهیس يکج شد و رو سرش

 .خطرناکه.تبت باالست.دکتر میبر دیبا.زمیپاشو عز..زدیچرا دلم شور م پس بگو-
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لحظه تکان خورد و چشماشو  هی...تخت و رفتم مانتوشو آوردم و تنش کردم يدوباره خوابوندمش رو..نداد یجواب

 ..باز کرد

 ن؟یرحسیام-

 ؟؟یجانم؟خوب-

 نه-

 یاز طرف...فتهیحال و روز ب نیتا به ا ومدمین هم فشردم و به خودم لعنت فرستادم که چرا زودتر يرو لبهامو

 دونستم یاتفاق م نیخودمو مسبب ا

 .یخانم یشیخوب م مارستانیب برمتیاالن م-

 ...دستام بلندش کردم يشالشو سرش کردم،رو نکهیاز ا بعد

*** 

 رو صدا زدم يبلند پرستار يشدم و با صدا مارستانیب وارد

 ست؟یخراب شده ن نیا يتو یپرستار؟؟کس-

 شده؟؟ یچ-

 لبش نشست يرو يلبخند دنمیبا د پرستار

 ..دکتر خو يسالم آقا يوا يا-

 بهش دمیتوپ

 دارم؟ ضیمر ینیب یه؟؟نمیخانم االن وقت احوال پرس-

 جمع کرد لبخندشو

 شده؟ یچ.دکتر دیببخش-

 باالست یلیخانمم تبش خ-

 امیاتاق االن م يتو نشیببر-

 ..رفتیتبش هر لحظه باالتر م..شیشونیپ يتخت گذاشتم و باز دستمو گذاشتم رو يو رو ازین

 شده دکتر؟؟ یچ-

به  زویدعوتم کرد و گفت همه چ رونیاونم با آرامش به ب...دادم حیدکتر بخش سالم کردم و براش توض با

 ..دستش بسپرم
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 ...اتاق بودن يوقت بود که تو یلیخ...شدمیداشتم نگران م گهید...کردم یچقدر طول راهرو رو ط دونهیم خدا

 :داد زدم هوی..حرکاتم دست خودم نبود..شدمیمنفجر م داشتم

 زنمیم شیخراب شده رو آت نیا ادیسرش ب ییاگه بال-

 چیه..بخشم یوقت خودمو نم چیمن ه ادیب ازیسر ن ییاگه بال..واریبه د دمیدستمو مشت کردم و کوب و

 کننیاما اصال برام مهم نبود رد موردم چطور فکر م..چندتا پرستار برگشتن و با وحشت بهم نگاه کردن...وقت

 رونیبا شدت باز شد و دکتر به همراه پرستار هراسان اومدن ب در

 ؟؟یسر خودت گذاشت يرو مارستانویپسرم چرا ب-

 شد؟؟حالش خوبه؟ یچ-

 .اریر به خودت فشار نقد نیا.شهیحالش خوب م.نگران نباش پسرم-

 موهام يتو دمیدستمو محکم کش-

 گه؟ید شهیخوب م.ستیدکتر دست خودم ن دیببخش-

 .نگران نباش یول..هنوز قطع نشده-

 !سرش اومده باشه؟؟ یینکنه بال..شونه ام و بهم لبخند زد يگذاشت رو دستشو

 ممنون دکتر-

 :رو به پرستار گفتم...تکان داد و رفت سرشو

 ش؟نمیبب شهیم-

 دییبفرما.دکتر يبله حتما آقا-

 دمیفهم شیشونیپ يرو ياز عرق ها..بهش وصل بود یسرُم..آهسته رفتم طرفش..اتاق شدم و درو بستم وارد

 نیقدر اعصابم خورد بود که دوست داشتم ا نیا..باز و بسته کردم يلحظه ا يچشمامو برا...هنوز تب داره

 ...و دوباره چشمامو باز کردم دمیکش قیچندتا نفس عم..سر همه خراب کنم يو رو مارستانیب

 .روش زدم يدستم و به طرف لبم بردم و بوسه ا يگرفتم تو دستشو

که  يزیاز اون چ شتریب..برام مهمه یلیخ ازیفهمم که ن یحاال م...وضع نداشتم نیا يتو دنشویطاقت د اصال

و من ..من شده یدختر االن عشق زندگ نیا..احساسم مطمئن نبودمقدر به  نیوقت ا چیه...کردم یفکرشو م

 .که دوستش دارم کنمیجا اعتراف م نیهم

 ...کردم رون،نوازشیشال اومده بود ب ریاز موهاشو که از ز يمقدار
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 ..دمیرو مقابل خودم د يچقدر گذشته بود که پرستار دمینفهم

 حالتون خوبه دکتر؟-

 اد؟؟ینم نییپس چرا تبش پا-

 میما کارمونو بلد..دینگران نباش-

 :دمیغر

 نکرده؟؟ يرییچرا حالش تغ گمیم.نیستیمنم که نگفتم شما کارتونو بلد ن-

 :و با تته پته گفت دیپرستار رنگش پر چارهیب

 شهیحالش خوب م..که..د؟گفتمیشیم یقدر عصبان نیچرا ا..دکتر-

 ينشستم رو...محوطه يو اومدم تو دمیموهام کش يتو یدست..بود ختهیاعصابم بهم ر..رونیشدم و اومدم ب بلند

شدم  مونیپش ازیحرف ن يادآوریبا  یخارج کردم ول بمیج ياز تو گارویبسته س...بود یکیکه همون نزد یمکتین

 ...نیزم يو پرتش کردم رو

 !يکرد کاریباهام چ نیبب.یلعنت-

 ...و چشمامو بستم مکتیدادم به ن هیتک سرمو

 دکتر؟؟ يآقا-

 چشمامو باز کردم و نگاهمو دوختم به پرستار عایسر

 بله؟-

 .خوشبختانه تبشون هم قطع شده.شدن داریخانمتون ب-

راست به طرف  هیبلند شدم و بعد از تشکر از پرستار رفتم تو و ...و خداروشکر کردم دمیبه صورتم کش یدست

 ته بودکه شدم چشماشو بس کشینزد..درو آروم باز کردم و وارد شدم..اتاقش رفتم

 از؟ین-

 زدم و نشستم کنارش يلبخند..آروم چشماشو باز کرد یلیخ-

 ؟؟یخوب-

 ..بردم و دستشو به دست گرفتم شیدستمو پ.تکان داد سرشو

 !يتو که منو نصف جون کرد-

 :گفت یازم گرفت و با شرمندگ نگاهشو
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 .خواستم نگرانت کنم ینم.دیببخش-

 کنار زدم شیشونیپ ياز تو موهاشو

 خب؟.ینش ضیوقت مر چیه گهیدقول بده -

 چشم-

 !ها یبمون نجایامشبو ا دیبا-

 بهم نگاه کرد دوباره

 ؟چرا؟؟یچ-

 رمیتقص یمن ب.دکتر گفته-

 طشویدوست ندارم مح.ببر نجایترخدا منو از ا نیرحسیام-

 باال بود یلیتبت خ.یکامل خوب بش دیبا.یکه خانم شهینم-

 ترخدا نیرحسیام-

 به صورتش نگاه کردم یقیدقا.نهیکردم تا بش کمکش

 برمتیم یخوب استراحت کن ياگه قول بد-

 کنمیخواهش م.ببر نجایفقط منو از ا.دمیباشه باشه قول م-

 منتظر باش.بکنم تونمیم کاریچ نمیبذار بب-

 کرد یبود و داشت به من نگاه م دهیدراز کش..رونیو صورتمو شستم و اومدم ب دست

 پسر مردمو يخورد-

 زد یپهن لبخند

 ؟يهترب-

 .اوهوم-

اما اون به ..گاه سرم قرار دادم و نگاهش کردم هیدستمو تک...دمیمبل و کنارش دراز کش يرو پرت کردم رو حوله

 شده بود رهیرو به روش خ

 رفت؟؟ شیخوب پ نارتیسم-

 بودم یخودم که راض.آره-

 گمیم کیتبر.خوبه-
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 ممنون-

 بخواب ریبگ.يخسته شد یلیامروز خ-

 بپرسم؟؟ یسوال هی شهیم.ادیخوابم نم-

 حتما-

 ؟یکنیم هیشبا گر یچرا بعض-

 :برگردوند به طرفم و با تعجب گفت صورتشو

 ؟یدونیتو از کجا م-

 .تونستم کمکت کنم دیشا کنه؟؟بگویم تتیاذ يزیچرا؟؟چ.دمیشن یاتفاق-

 دیکش یقینفس عم..روشو ازم گرفت دوباره

 پس گوش کن.وقتش باشه که برات بگم دیشا-

 یاز خدا م یچ گهید..خوب یزندگ..پدر و مادر خوب هی..خوشحال بودم یلیخ...خوب بود یلیخ مونیزندگ"

دشمن هم  عتایطب..خب یول...کردن یحساب م یلیحرفش خ يکه رو یقاض هی...بود یپدرم قاض!خواستم؟

 ...داشت

چند وقت ..گرفت ینم يوقت جد چیاما اون ه...کردن یم دیگرفتن خونمون و پدرمو تهد یتماس م یگاه

 هیو تلفن هم دستشه و داره گر نیزم يمادرم نشسته رو دمیروز که از مدرسه برگشتم د هی نکهیگذشت تا ا

 قدر حالش بد بود که نیا...کنهیم

گفت که بدبخت ..مارستانیگفت باباتو بردن ب نکهیداد زدم تا ا..زدم غیج..دادیجواب سواالمم نم یحت

از  گهید دمیاونجا بود که فهم...پدر شدم یب دمیو اونجا بود که فهم مارستانیب میرفتبا هم ..میشد چارهیب..میشد

 ستین يمحبت پدرانه خبر

اما کم  ومدیتا قبل از فوت پدرم م..شد شتریخونه ب ياز همون موقع رفت و آمد عموم تو...داغون شد یلیخ مادرم

 "..دمیبعدها فهم یچرا ول دمیفهم ینم..خونمون ادیموافق نبود ب ادیراستش پدرم ز...شیو ب

 :گونه اش رو پاك کرد و دوباره ادامه داد ياشک رو قطره

اون ..که من مدرسه بودم ییموقع ها شتریب..ومدیهر روز م بایتقر..شد ادیگفتم که رفت و آمدش ز یداشتم م"

قدر خوشحال بودم که  نیا..اول شدم یسیمسابقات داستان نو يروز تو هی...بچه و زود باور..بودم ییموقع راهنما

 ..شناختم یسر از پا نم
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 ریخواستم مامانمو غافلگ یم..برده بودم دیاون روز کل..کردم و بدو بدو اومدم خونه یاز دوستام خداحافظ زودتر

 ییرایو داد مامانم وسط پذ غیج ياما با صدا...درو باز کردم و وارد خونه شدم...بردم یکاش نم يکنم اما ا

 ..ومدیاتاقش م يصدا از تو..خشکم زد

داره  یچه اتفاق دمیفهم میرغم بچگ یعل..عموم،داغون شدم يصدا دنیبا شن یفکر کردم دزد اومده ول اولش

 ..فتهیم

صحنه  نیبدتر يدرو که باز کردم مادرم تو..مواجه شدم يبا چه صحنه ا یتصورشو کن یتون ینم نیرحسیام

 غیو اونجا بود که ج رونیاومدم ب یحرف نیبدون کوچکتر..هیگر ایو داد کنم  غیجدونستم  ینم..عموم بدتر..بود

 ...نداشتم ستادنیسرپا ا يبرا یتوان گهیزدم که د غیاون قدر ج..زدم

تونست بهم  یو تا م رونیخونه پرتم کرد ب ياز تو...شد وانهیلحظه د هی دیو تا منو د رونیاز اتاق اومد ب عموم

 يا دهیفا یزدم که مادرمو ول کنه ول غیج..زار زدم...اطیح يآشغال پرتم کرد تو کهیت هیمثل ...فحش داد

 ...نداشت

 يجلو زیکم کم هم چ...اما توان بلند شدن نداشتم...دمیها رو شن هیهمسا يجقدر گذشته بود که صدا دونمینم

 ...بودم مارستانیب يچشم باز کردم تو یوقت..و تار شد رهیچشمم ت

بعد از ...رفتمیکردن و منم به خواب م یم قیپرستارا فورا آرامبخش بهم تزر یکردم ول یدا ممامانمو ص همش

گفت  نیرحسیام..گفت مرده..سر مادرم اومده ییبهم گفت چه بال..دنمیچند روز زن عموم اومد د

 "..مهربون من مرده بود ؟؟مامانیفهمیم...مرده

 نیهمچ ازین شدیاصال باورم نم..حرفا بود نیقرارتر از ا یب یکردم آرومش کنم ول یبغلم و سع يتو گرفتمش

 ...حالِ خودم بدتر بود...داشته باشه یسرنوشت

 ..آروم باش زمیعز..ازیآروم باش ن..شیه-

خونه اش  يبماند که تو...که ازش متنفر بودم یبه کس..منو داد به عموم ينگهدار تیبعد از اون دادگاه صالح"

زن ..وجه ممکن برام سخت نبود نیبه اندازه مرگ مادرم اونم به بدتر زیچ چیه یول دمیکش یسخت یهم کل

رو به اون  نیاز ا یاز مدت عدب یدرخواست طالق هم داد ول یحت..دونست عموم مسبب مرگ مادرمه یعموم م

 "..کرده بود که تونسته بود دهن زن عمومو ببنده کاریدونم عموم چ ینم..رو شد

 لیدل دمیفهم یحاال م..کرد یم هیو گر شدیقرار م یچرا شبا ب دمیفهم یحاال م...موهاش زدم يرو يا بوسه

 ..چشماشو يغمه تو
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 من یاز داستان زندگ نمیا-

بردم و گونه اش رو آروم نوازش  شیدستمو پ....نطوریمنم هم..چشمام زل زد يتو..دیعقب کش یخودشو کم و

 ..کردم

 ..کردم تتیمنو ببخش اگه اذ-

رو حس  تیامن یواقع يتازه معنا...آرامش داشتم کمیخونه تو  ياومدم تو یاز وقت..ينکرد يتو که کار-

 ازت ممنونم..يمن بود یزندگ یناج ییجورا هیتو ...کردم

 دینبا..از دستش بدم یآسون نیبه ا دینبا..فرشته ست هیدختر واقعا  نیا..زدم یکمرنگ لبخند

 برگشتم ازیو به طرف ن نیزم يها رو گذاشتم رو چمدان

 از؟ین-

 بله؟-

 .خستم یلیخ.رمیدوش بگ رمیدارم م-

 خب برو-

 .مم-

 ؟يخوایم يزیچ-

 درست کن ییچا شهیاگه م یعنی.آره-

 شد نهیزد و دست به س يلبخند

 دم کنم رمیاالن م نیباشه هم.ازم يخوایم یحاال چ ن؟گفتمیهم-

 ممنون-

اومدم  یوقت..در رفت میخستگ يکه همه  يجور..جا آورد یدوش آب گرم حالمو حساب هی.حمام يرفتم تو و

 دستشه ممینشسته لبه تخت و گوش ازین دمید رونیب

 ؟يدیالو؟چرا جواب نم-

 ه؟یک-

 بلند کرد سرشو

 دهیجواب نم.دونمینم-

 نمیبده بب-
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هم باهام تماس  شیک يبود که تو يهمون شماره ا..رو ازش گرفتم یشونه ام و گوش يرو گذاشتم رو حوله

 .داشته باشم یسابقه نداشته مزاحم تلفن...ناخداگاه اخمام رفت تو هم.گرفته بود

 ش؟یشناس یم-

 .نه-

 شدم رهیکنارش و به رو به روم خ نشستم

 انیبرم سراغ شا دیبا دیبا.نگرانم و مشکوك.شهیم ادیتلفن ها داره ز نیا-

 ه؟یک انیشا-

 .میقیباهم رف یلیخ.دوستم-

 نکنه..شمیمنم دارم نگران م.یگیست مرا..آهان-

 لبش يبرگشتم به طرفش و انگشت اشاره ام رو گذاشتم رو کامال

 .فتهیب یاتفاق ذارمیمن نم.میبد فکر نکن يزایبه چ ایب.نگو يزیچ.سیه-

 لبش برداشتم يانگشتمو از رو و

 دوستت نیفردا حتما برو سراغ هم-

 .حتما-

 :سراغ کمد لباساش گفت رفتیکه م یبلند شد و درحال.کردم جو رو عوض کنم یسع

 .رمیبرو بخور منم برم دوش بگ.برات دم کردم ییچا-

 .دستت دردنکنه-

 .کنمیخواهش م-

 خاروندم مویشونیپ

 نجا؟؟یا يایلحظه م هی-

 برگردوند به طرفم صورتشو

 ؟؟یچ-

دوتا دستامو بلند .ستادیبا تعجب اومد و درست رو به روم ا..طرفم ادیبه سمتش گرفتم و اشاره کردم ب انگشتمو

 کردم و دستاشو گرفتم

 باهات حرف بزنم خوامیم-
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 خب بگو-

 چشماش  يزدم تو زل

بهت .که بهت کردم و جبران کنم ییها يتمام بد خوامیم.مونیزندگ.تو.به خودم.فکر کردم یلیمن خ.ازین نیبب-

 يهمه  دیگفتم با یگرفتم و حت یبهت سخت م لیدرسته اون اوا.جبران کنم خوامیم یکردم درست ول يبد

  يکارا

 یسخت نیکوچکتر خوامینم.یخونه باش نیتو خانم ا خوامیاما از االن م يرو خودت انجام بد خونه

دونستم  یمن نم.فکر کردم یلیبه حرفات خ.برات سخت کردم تویکه زندگ خوامیهوم؟بازم ازت معذرت م.یبکش

 .هیآدم پست نیعموت همچ

 من

 .مشکل از منم بود.نیرحسیام یخودتو مقصر بدون دیتو نبا-

 و تماشا کن نیحاال بش.خورهیرقم م تیزندگ يتو يدیاما از فردا فصل جد.منم اشتباه کردم.نه نه-

 :اوردمین طاقت.شدیم یقشنگش داشت بارون يسرمو که بلند کردم چشما.نشوندم يهردو دستش بوسه ا يرو و

 .و تو دونمیمن م یکن هیبه جان خودم گر-

 زد یپهن لبخند

 .همش خوابه نایا کنمیمن همش حس م..من.کنمینم هینه گر-

 .تهیواقع.ستینه خواب ن-

 بردم و موهاشو نوازش کردم شیدستمو پ.شدم بلند

 تر از عسل نیریش.نهیریش يایرو هی نیا.ایکن يکار نمینب.از فردا به حرفام عمل کن-

 .رونیبعد در مقابل چشمان مهربونش از اتاق زدم ب و

 :ازین

 رفتم فونیکتاب و به طرف آ يپرت کردم رو خودکارو

 ه؟یک-

 .خانم دیباز کن-

 شما؟؟-

 دمیخدمتکار جد-
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 خوردم يا کهینام خدمتکار  دنیشن با

 نیفکر کنم اشتباه اومد دیببخش-

 ست؟ین روزمندیدکتر پ يمنزل آقا نجایمگه ا.نه خانم درست اومدم-

 بله درسته-

 دیپس لطفا درو باز کن-

 رو برداشت یبوق گوش نیبا دوم.زنگ زدم نیرحسیناچار و با شک درو باز کردم و در همون حال به ام به

 جانم؟-

 ن؟سالمیرحسیام-

 ؟ياز ما کرد يادیشده  یچ.زمیسالم عز-

 ؟يتو خدمتکار فرستاد نیرحسیام-

 اومد؟.زمیآره عز-

 یآره ول-

 بگو نیبه نگ يدار يبه بعد هرکار نیاز ا.يانجام بد يکار ستین یاجیاحت گهیمن که گفتم د زمیعز-

 ن؟ینگ-

 ..دیخند

 گمیو م دیخدمتکار جد نیهم.زمیآره عز-

 جون نینگ.آهان بله-

 یبودن که اونو به اسم صدا م یمیقدر با هم صم نیا یعنی.شد میاسم اون از زبانش حسود دنیاز شن ناخداگاه

 شناختش؟ یکرد؟اصال از کجا م

 از؟یالو ن-

 بله-

 ؟يناراحت شد-

 نه چطور؟-

شوهرش تصادف .شده کاریکه ب هیچند وقت.کرده یاز همکارام کار م یکیخانم قبال خونه  نینگ یعنی..نینگ-

 بچه هم داره هیتازه .کنه نیرو تاممخارج خونه  دیخانم فعال با نیکه نگ نهیا.کنه يکار تونهیکرده و فعال نم
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 ؟یدونیرو از کجا م نایتو ا-

 .هیزن قابل اعتماد.رو همکارم گفته نایا از؟خبین-

اپن و  يتلفن و گذاشتم رو.کردم یلبم نشست و فورا ازش خداحافظ يرو يلبخند.راحت شده بود المیخ گهید

 زد یلبخند مهربون دیمنو که د.بود ستادهیتفلک پشت در ا..درو باز کردم

 سالم خانم-

 تو ایب.سالم-

الغر  يادیداشت و ز یقد متوسط.و بهش نگاه کردم ستادمیوسط سالن ا..بست و پشت سرم راه افتاد درو

 داشت ینیدلنش افهیدر کل ق..یمشک ییو چشم و ابرو یپوست گندم..بود

 يخوش اومد-

 گرفت باال و لبخند زد سرشو

 ...دکتر يخونه  يتو یمدت.خرسند هستم نینگ.کنم یدمو معرفخو نیاجازه بد.ممنون خانم-

 حرفشو تمام کنه نذاشتم

 ..برام گفت زویهمه چ نیرحسیام.دونمیم-

 قدم به جلو برداشتم و دستمو گرفتم به طرفش چند

 .هستم ازیمنم ن.خوشبختم-

 دستم يتعلل دستشو گذاشت تو با

 خانم نطوریمنم هم-

 .دهیبهم م يریحس پ.به من نگو خانم-

 میدیخند هردو

 بگم؟ یپس چ-

 .اسممو بگو-

 .خانم یول-

 یاا بازم که گفت-

 .خانم ازین دیببخش-

 ..آهان حاال شد-
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دوست .نکنه یبیحس غر ادیخودمم کمکش کردم که ز یحت.سبک درست کنه زیچ هیگفتم براش شام  بهش

مثل اون به چشم حقارت نگاه  ییو به زن ها فروشمیهستم که فخر م یینداشتم فکر کنه من از اون دخترا

 .کنمیم

 يدسته گل اومد جلو هی هویبدرقه اش رفتم درو باز کردم و  يبرا...اومد نیرحسیشب بود که ام 8 بایتقر ساعت

 .صورتم

 زد يو لبخند محو نییخنده سالم کردم و اونم دسته گل رو آورد پا با

 به شما میتقد.سالم خانم-

 تشکر دسته گل رو ازش گرفتم با

 خانم کجاست؟ نینگ-

 .آشپزخونه يتو-

 تر کینزد ستش،اومدیمطمئن شد ن ینگاه پشت سرم کرد و وقت هی..شد طونیش چشماش

 تشکر کن گهیجور د هی-

 ؟يچه جور-

 ينجوریا

 ..نان منتظر بوداونم همچ یول نییسرخ شدم و سرمو انداختم پا..صورتشو آورد جلوتر و به گونه اش اشاره کرد و

 رمایگ یازت م گهیجور د هیزود باش وگرنه خودم -

 :لبخند پهن زد و گفت..عقب دمیو سرمو کش دمیخجالت و هزاربار رنگ عوض کردن،گونه اش رو بوس با

 .یجانم چه خجالت يا-

 ...مشت زدم به بازوش و از دستش فرار کردم با

اش رو نشانم  گهید يرو هیداشت  ریام.بهش نگاه کنم دمیکش یخجالت م.بود نییخوردن غذا سرم پا موقع

 ..دادیم

 ؟يخور یچرا نم-

 ناچار سرمو گرفتم باال به

 خورم حاال یم-

 خانم؟ يکرد کارایامروز چ-
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 فقط درس.یچیه-

 تو خونه؟ رهیحوصلت سر نم-

 اوقات یگاه.چرا-

 برات دارم شنهادیپ هی-

 ؟یچ-

 مقدار آب خورد و با لبخند گفت؛ هی

 یبرو کالس رانندگ-

 ؟يدیاجازه م یعنیواقعا؟-

 ثبت نام يبرا میریفردا با هم م.آره-

 مانعم شد ایشرم و ح یداشتم بلند شم و غرق بوسه اش کنم ول دوست

 رمیبگ ادیدوست داشتم  یلیخ.نیرحسیممنون ام يوا-

 یداد به صندل هیتک

 استراحت کنم دیخستم با یلیخ.کنمیخواهش م-

 باشه برو بخواب-

 میریبا هم م گهینه د-

 کار دارم کمیمن  ؟برویچ یعنی-

 کنهیخودش جمع م نینگ.پاشو.شهینم-

 و صدا کرد نیحال نگ نیدر هم و

 .زشته نیرحسیاا ام-

 کارت دارم.نمیبلند شو بب-

 کار؟یچ-

 گمیبهت م میبر-

 دیاون خند یراست رفت به طرف کشو لباساش،رومو برگردوندم تا راحت باشه ول هی میاتاقش که شد وارد

 خانم ستمین یمن مثل شما خجالت-

 يدار کارمیبگو چ.ریلوس نشو ام-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ١١٧ 

 عوض کردم لباسمو.برگرد بابا-

 .دهیپوش دیسف شرتیت هی دمیو د برگشتم

 تا بهت بگم نیبش-

 یصندل يلبه تخت و اونم رفت نشست رو نشستم

 .بودم انیشا شیامروز پ-

 !خب؟-

 يزیچ یکرد ول یابیرد.گرفت و هم بهش دادم یکه باهام تماس م ییشماره ها.ماجرا و براش گفتم-

 میمراقب باش شتریب دیبا.مشکوکه کمی هیقض نیگفت ا یول.زدهیظاهرا از باجه تلفن زنگ م.نشد رشیدستگ

 کنه؟ تیاذ خوادیم ی؟کسیچ یعنی-

 .با آرژانس برو يبر یخواستیاز فردا هم هرجا م.احتماال-

 دمیرفت و ازش پرس یذهنم رژه م يکه مدام تو یسوال

 ؟يتو دشمن دار..تو-

 اش رو خاروند چونه

 .بهیخودمم عج يبرا.نه ادیم ادمیکه  ییتا جا-

 نیرحسیام ترسمیمن م-

 چشمام زل زد يتو یدست راستمو گرفت و با مهربون..شد و اومد کنارم نشست بلند

 .فتهیبرات ب یاتفاق ذارمیمن نم.زمینترس عز-

به شدت احساس  یو دارن ول ریچرا قصد آزار ام دمیفهم ینم.ترسوند یحرفا داشت منو م نیا.خودم نبود دست

 ..زدیداشتم و دلم شور م يبد

 و لرزش بدنم شد فورا دستاشو قاب صورتم کرد یدگیکه متوجه رنگ پر ریام

 نترس یچیاز ه.شتمیمن پ.که نترس خانمم ؟گفتميلرزیم يارتو چرا د-

آغوشش گرفت که باعث شد  يمنو تو یبعد به آروم یکم.نگفتم يزیچشماش زل زدم و چ يتو ینگران با

 .سراغم ادیاز آرامش ب یموج

واقعا حوصلم .قبول نکردم امیاصرار کرد که من ن یهرچ.میکن دیخونه خر يبازار تا برا میاومده بود نینگ همراه

 .از تو خونه موندن سر رفته بود
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لبخند زد و اومد  دنمیاونم با د...بار نیدوم يبرا..چشمم خورد بهش هویکه  میزدیگشت م میجور داشت نیهم

 .طرفم

 سالم-

 ؟یکنیم کاریچ نجایسالم تو ا-

 شهره ها نیا يمن خونه ام تو-

 شیک ياون روز تو..پس-

 مغازه ام سفارش بدم يرااومده بودم جنس ب-

 ؟کجاست؟يمگه تو مغازه دار-

 ازین نمتیب یهم خوشحالم که دوباره م یلیخ.بله خانم خانما-

 زدم تیرضا ياز رو يلبخند

 نطوریمنم هم.ممنون-

 ه؟؟یخانم ک نیا-

 کنهیخونه کمکم م يکارا يتو-

 خونه ت کجاست؟-

 .اطراف نیهم-

 برسونمتون دییپس بفرما-

 .شهیممنون زحمتت م-

 دییبفرما!ینه بابا چه زحمت-

شدم و  ادهیپ.خونه يرو ازش گرفت و برد تو دیخر يها سهیزودتر ک نینگ..شد ادهیدر خونه توقف کرد و پ يجلو

 رفتم کنارش

 تو؟؟ ياینم-

 یراست.کار دارم.برم دیبا.ینه مرس-

 کارت درآورد هیو  فشیک يبرد تو دست

 يایب شمیخوشحال م.آدرس مغازه ام نمیا-

 انداختم یازش گرفتم و بهش نگاه کارتو
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 .باشه حتما-

 ؟يچند وقته ازدواج کرد ینگفت-

 شهیم یچند ماه..خب-

 ؟یهست یراض تیاز زندگ-

 .هیمرد خوب نیرحسیام.آره-

 ..من ازین-

شد و با  ادهیپ.ستادمیا يفاصله گرفتم و کنار الیاز دان یکم.کاره موند مهیحرفش ن نیرحسیام نیتوقف ماش با

 تعجب بهمون نگاه کرد

 يچه زود اومد.سالم-

 ..شد رهیخ الیکرد و به دان یلب سالم ریز

 نمتونیب یخوشحالم دوباره م.سالم جناب-

 ..هم تشکر کرد ریهم دست دادن و ام با

 راهش شدم سد

 ر؟یام-

 بله؟-

 ؟یچرا ناراحت-

 ستین يزیچ-

 ؟يپس چرا اخم کرد-

 برو کنار.ستین يزیگفتم که چ-

 از کنارم رد بشه که دوباره مانعش شدم خواست

 سایوا-

 ه؟یچ-

 بعد اصرار کرد برسونمتون.شاهده نمینگ.بازار يتو دمشید یبخدا تصادف ریام-

 حرف نزد یشد بهم ول رهیخ نطوریهم

 ؟ياصال تو منو باور دار...اصال.گمیباور کن راست م-
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قدم رفتم جلوتر  هی.بود تعجب کرده دهیو د الیدان هوی نکهیاز ا یدونستم بهم اعتماد داره ول یم...نزد یحرف بازم

 صورتش يو دستامو گذاشتم رو

دوستت دارم ..من...من.وقت چیه.کنم ینم انتیوقت بهت خ چیمن ه.با همه وجودت.یباورم کن خوامیم ریام-

 باور کن.نیرحسیام

 یول.دمیکش یخجالت م ییوراج هیو بهش بگم اما  قتیحق نیخواستم ا یوقت بود م یلیخ..برق زد چشماش

 ..وقتش بود گهیاالن د

 ..کرد کیبرد و صورتشو به صورتم نزد نیو از ب نمونیب ي فاصله

زدم و  يلبخند..کرد یفرق م یلیبوسه ها خ هیبوسه با بق نیا..میزدیازش جدا شدم هردو نقس نفس م یوقت

 ..نییسرمو انداختم پا

 از؟ین-

 بله-

 منو نیبب-

 گرفتم باال سرمو

 .یمن یِزندگ يتو همه -

 .میهردو غرق لذت شد نشیریاعتراف ش نیا از

**** 

 یلیخ.شهیریس یلیاما طرف خ دمیهر دفعه جواب نم..دارم یمزاحم تلفن يا گهیاز هر زمان د شتریروزها ب نیا

 ..نگران نباشم گهیهر دفعه م نیرحسیام یکالفه ام و نگرانم ول

 خانم؟خانم؟؟-

 رونیب امیاز افکارم م نینگ يصدا با

 نیبله نگ-

 ستادیو رو به روم ا اومد

 کارتون دارم نیبلند ش-

 افتاده؟ یشده؟اتفاق یچ-

 .نه خانم-
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 طبقه باال میدستمو گرفت و کشون کشون رفت و

 ؟یکنیم نیشده؟چرا همچ یچ نینگ.وا-

 آمادتون کنم دیبا-

 ؟یچ يبرا-

 .آقا گفتن-

 ه؟یآقا گفتن؟مگه خبر-

 خانم دونمینم-

 و رفت به طرف کمد لباسام نهیمقابل آ نشوندم

 ؟یزنیشده؟چرا حرف نم یزده به سرت؟چ نینگ-

 شب يآقا زنگ زدن گفتن حاضرتون کنم برا.خانم دونمیبخدا منم نم-

 ه؟یشب؟مگه خبر-

 خانم دونمینم-

 .جواب نداد یزنگ زدم ول نیرحسیبرداشتم و به ام موین،گوشیاز دست نگ کالفه

 چطوره خانم؟ نیا-

 انداختم یدستش بود نگاه يکه تو یلباس شب به

 !ه؟یچ يکارا برا نیا.چه خبره دونمیمن اصال نم-

 !خوبه؟ نیا.نینگفت.آقا به منم نگفت.گفتم که-

 آره خوبه.پوف-

 سراغ موهاتون میاول بر..خب-

 ؟يبلد يشگریمگه تو آرا-

 دوره رفتم هیازدواج کنم  نکهیقبل از ا.بله خانم-

 یکنیم کاریچ نمیخب شروع کن بب.چه جالب.اا-

 .کارشو خوب انجام داده بود نیالحق که نگ.نگاه کردم نهیآ يخودم تو ریتصو به

 خوب شده خانم؟-

 !گفت چه خبره یم نیرحسیفقط کاش ام.هیعال-
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 :زد و گفت ییپرمعنا لبخند

 انیاالن آقا م.دیبهتره لباستونو بپوش-

 باشه-

چشم .کمیزد و اومد نزد يلبخند.لحظه نفسم بند اومد هی کیش یاون کت و شلوار مشک يتو نیرحسیام دنید با

 :آهسته کنار گوشم گفت.داشت یازم برنم

 يخوشگل شد یلیخ-

 نییحرفش سرمو انداختم پا نیا با

 .یمرس-

 ؟يآماده ا-

 بهش نگاه نکردم یگرفتم باال ول سرمو

 م؟یکجا قراره بر-

 یفهمیم-

 بعد اومد نشست یخودشم کم.و باز کرد و نشستم نیدرِ ماش.اطیح يتو میدستمو گرفت و با هم رفت و

 یکه داشتم فکر م نطوریهم.نگه داشت کیش ییالیو يخونه  هی يرو به رو تونیز ياز منطقه ها یکی يتو

 در باز شد هوی نجایا میاومد یچ يکردم ما برا

 زمیعز نییپا ایب-

 شدم ادهیدستش گذاشتم و پ يدستمو تو.دستشو به طرفم دراز کرد و

 ه؟یخبر..جا نیا-

 .آره-

 ؟يچه خبر-

 یفهمیم یصبر کن گهید کمی-

صدا شروع کردن به  کیخونه بودن همه  يکه تو یتیورودمون به خونه،همه چراغ ها روشن شد و جمع با

نبود امروز تولدمه؟پس همه  ادمیچطور .باز موند همیشوکه شدم و دهنم ن یواقع يبه معنا.خوندن تولدت مبارك

لبش بود و  يرو يلبخند.کردم اهنگ نیرحسیبا زبونم لب هامو تَر کردم و به ام.رهیسر ام رینقشه ها ز نیا ي

 .زدیچشماش برق م
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 :کرد و گفت کیبه گوشم نزد سرشو

 هوم؟تولدت مبارك گلم.بره ادمیکه  ینه؟توقع نداشت يشوکه شد-

 غیقدر خوشحال بودم که دوست داشتم ج نیا.میرفت تیبرد عقب و دستمو گرفت و به طرف جمع سرشو

 ختمیر یکه از دستشون دادم اشک م ياتاقم بودم و به حال خودم و پدر و مادر يروز تو نیهرسال هم..بزنم

 شک شبه دوست داشتن گهید..رو بهم ثابت کرد زایچ یلیکارش خ نیبا ا نیرحسیام..حاال یول

 .فتهیب میزندگ يتونست تو یبود که م یاتفاق نیبهتر نیرحسیام..نداشتم

 .کرد یهمکاراش آشنا کرد و رسما منو به همه معرف شتریمنو با ب ریام.خوب برگزار شد یلیخ جشن

 یم..برگرده خوشحال بودن و ازم تشکر کردن یتونسته بعد از فوت صدف به زندگ نیرحسیام نکهیاز ا همه

اما من به ..من بودن ونیمد نویو ا کنهیرفتار م یوقته اخالقش عوض شده و با همه به خوب یلیخ ریگفتن ام

 .بودم لهیوس هی دیمن شا.همش لطف خدا بوده که شامل حال ما شده نایا..نکردم ينظرم کار

 خانم؟ يدیدور رقص رو م هیافتخار -

 دمیبه روش پاش يلبخند

 البته-

 لبخندم پررنگ تر شد دنشیپخش شد که با شن یاهنگ ریبا اشاره ام.وسط سالن میدر دست هم رفت دست

 عمره که از چشم تو دورمو هی

 هیتو هر ثان یتو ام ب کنار

 کنم اسمتو با خودم یم صدا

 هیمن خال شیکه جات پ نمینب

 کردم که امشب دستاتو باز هوس

 تو دست خودم فرض کنم دوباره

 که از من گرفت یاز همون تورو

 خودم قرض کنم يامشب برا هی

 یحس کنم امشبو با من بذار

 یزن یتو بارون قدم م کنارم

 هیکاف یدلخوش نیمن ا يبرا
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  یحس کنم امشبو با من بذار

 میزدیچشما هم و با نگاه با هم حرف م يتو میزد زل

 ریلحظه چشماتو از من نگ نیا تو

 کشم یاز بودنِ تو نفس م من

 روز هی یدم نباش یقول م بهت

 کشم یپامو پس م یزندگ نیازا

 کنم یتظاهر به خوب شهینم

 نشونم بده یراه هیتو  خود

 تو تا آخرش يمونم به پا یم

 اونم بده تیخال يجا اگه

 یحس کنم امشبو با من بذار

 یزن یتو بارون قدم م کنارم

 هیکاف یدلخوش نیمن ا يبرا

 یحس کنم امشبو با من بذار

رو  زیچ هیهردومون .کرد یفرق م نیرحسیحال من و ام یون دست زدن ولکه تمام شد همه به افتخارم آهنگ

 تونست باشه ینم گهیجز خواستن همد يزیو اون چ میخواست یم

 :زد و آروم گفت میشونیپ يرو يا بوسه

 ازیعاشقتم ن-

 شیو پ نیرحسیام نکهیبا هم و چقدر خوشحال بودم از ا میشد یکی.هردومون بود يبرا یشب،شب خاص اون

 .خودم دارم

لبش  يکنارم نشسته بود و لبخند رو یبا فاثله کم نیرحسیام..شونه ام چشمامو باز کردم يرو یاحساس دست با

 ...افتاده یدونستم چه اتفاق یبودم و نم جیگ..بود

 سالم خانم خانما-

 جوابشو دادم يگرفته ا يصدا با

 مارستان؟یب یشده؟چرا نرفت یچ.سالم-
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 دستمو گرفتتر شد و  قیعم لبخندش

 .ادینم ادتی يزیچ نکهینه مثل ا-

 خاروند و بلند شد شویشونیپ

 بخور يزیچ هیپاشو -

 بخوابم خوامیم-

 شهینم.يبخور يزیچ هی دیبا.زمیپاشو عز-

 یفورا اومد کنارم و با نگران نیرحسیام.زدم غیمالفه ج دنیشدم و با د زیخ مین.گهیداره م یچ دمیفهم ینم

 :دیپرس

 شد؟ یچ-

 ه؟یچ...نیا...نیا-

 اد؟ینم ادتی يزیچ یعنی-

 دمیآب دهنمو قورت دادم و تازه فهم!چطور شب گذشته رو فراموش کرده بودم؟..خودم حرصم گرفت یخنگ از

 .کنهیشکمم درد م ریز

 آخ-

 شد؟ یچ-

 .یچیه-

 ادیبود اشکم درب کینزد..با التماس بهش زل زدم بعد

 رون؟یب يبر شهیم..شهیم-

 حالت خوبه؟ یمطمئن-

 کنمیم رون؟خواهشیب يبر شهیخوبم م-

 مواظب خودت باش.زمیباشه عز-

بلند ..کرد یشکمم بدجور درد م یاز طرف..احساس حالت تهوع داشتم..رونیو از اتاق رفت ب دیبوس مویشونیپ اومد

 کمیزدم تا چند مشت آب به صورتم ...معده ام رو آوردم باال اتیرسوندم و محتو ییشدم و خودمو به دستشو

 ..به شدت ضعف داشتم..خوردم یم يزیچ هی دیبا..لباسامو عوض کردم عیو سر رونیاومدم ب...حالم بهتر بشه

 لبخند زد دنمیبا د..آشپزخونه بود يتو نینگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا FereshteĦ  – یبذار حس کنم با من

wWw.98iA.Com ١٢٦ 

 ریصبح به خ.سالم خانم-

 .سالم-

 خانم حالتون خوبه؟-

 .نه-

 دهیپر یلیرنگتون خ.معلومه-

 ...زدم يهام گل انداخت و لبخند محور شب،لپید يادآوریبا ...زیم يو سرمو گذاشتم رو یصندل يرو نشستم

 خانم دییبفرما-

 .ممنون-

***** 

دنبالم  نینفر با ماش هی کنمیهمش حس م رونیب زنمیاز خونه م یروزا وقت نیا..گذرهیماه از اون شب م دو

گم چون نگران  ینم يزیهم چ رحسنیبه ام...کرد ریدرگ یلیبعد ذهنمو خ ینکردم ول یتوجه لیاوا..کنهیم

 ..شهیم

 خانم دیببخش-

 .به طرف صاحب صدا گردمیبرم

 دییبله بفرما-

 خانم؟ ازین-

 بله خودمم-

 رم؟یچند لحظه وقتتون و بگ شهیم-

 شما؟ دیببخش-

 تا بگم نیسوار ش-

 ..بشم بهیغر نیماش هیداشته باشه من سوار  یلیدل کنمیمحترم فکر نم يآقا دیببخش-

 خورهیاز همسر شما دارم که به دردتون م یمن اطالعات یول-

 ن؟یرحسیام-

 روزمندیپ نیرحسیدکتر ام.بله-
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 ای..شناخت که ازش اطالعات داره؟نکنه دشمنشه یو چقدر م نیرحسیبود و ام یمرد ک نیا..فکر فرو رفتم به

 .نهیهم..آره..مزاحم کن بشه خوادیم دمیشا

به اون که داشت دنبالم  یتوج یدست تکان دادم و ب یتاکس نیاول يبرا عیسر ییم هاازش گرفتم و با قد رومو

 ..دادیبد م یو گواه زدیدلم بدجور شور م..سوار شدم ومدیم

 مبل ينشسته رو نیرحسیام دمیکه باز کردم د درو

 سالم-

 بلند شد و اومد طرفم دنمید با

 ؟يکجا بود-

 رونیب..خب..زهیمن؟چ-

 ؟یرفت دیرون؟خریب-

 چطور؟.آره-

 دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 یوقته رفت یلیخانم گفت خ نیآخه نگ..نگران شدم-

 دیببخش.شد رید نیهم يشلوغ بود برا کمی..آره-

 زد لبخند

 رون؟یب میشام بر یموافق.نداره یاشکال-

 حوصله ندارم رینه ام-

 راه افتاد دنبالم

 ؟يچرا؟خسته ا-

 .آره-

 نمتیبب-

 زل زد به صورتم میکرد و مستق زیچشماشو ر.و اومد مقابلم قرار گرفت ستادمیا

 ده؟یچرا رنگت پر-

 کو؟.من؟نه-

 صورتم يگذاشتم رو دستامو
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 مزاحمت شد؟ یکس.دهیچرا رنگت پر-

 :شدم و با تته پته جواب دادم هول

 کنار؟ يبر شهیم..يحساس شد يخودیب..نه بابا-

 .رونیب میبر دیبا-

 تممن خس.ترخدا ریام-

 ..خواهش..امشب بخاطر من هی-

 خندم گرفت و زدم به بازوش..التماس بهم نگاه کرد با

 .افشوینگاه کن ق.خب لهیخ-

 :خنده گفت با

 منتظرم نییپا-

 .باشه-

 :گارسون رفت بهم نگاه کرد و گفت یوقت

 کهینزد دیع-

 دونمیم-

 سفر؟ میبر يدوست دار-

 سفر؟کجا؟-

 یهرجا تو بگ.دونمینم-

 ؟یچ تانمارسیپس ب-

 ؟يبر يتو فقط بگو دوست دار.کنمیهماهنگ م.نگران اون نباش-

 کجا؟ یول.ادیبدم نم.آره-

 :فکر کرد و گفت یکم

 خوبه؟ یدب-

 چونه ام قالب کردم ریز دستامو

 ستایشمال هم بدك ن یراست.خوبه-

 .آره اونم خوبه-
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اصال حواسش  ریام..ختیقلبم ر هوی..دمشید ابونیخ يخوردن غذا،چشمم خورد به همون مرده که تو نیح در

حاال با چه ..قلپ ازش خوردم هیآب و برداشتم و  وانیل..پشت سرش نشسته بود و زل زده بود به من قایدق..نبود

 !خواد؟یم میاز جونِ من و زندگ یمرد چ نیاصال ا!خونه؟ میبگم بر نیرحسیبه ام يبهانه ا

 صاف کردم گلومو

 ن؟یرحسیام-

 جانم-

 ؟خونه میبر شهیم-

 گذاشت کنار بشقاب چنگالشو

 !ينخورد يزیتو که هنوز چ-

 .شدم ریس-

 .هست امروز تیزیچ هیتو -

 .باور کن ستین میزینه چ-

 .میخب بر لهیخ-

ازمون  یاونم با فاصله کم..لحظه برگشتم پشت سرمو نگاه کردم هی..شد و منم از خدا خواسته دنبالش رفتم بلند

 طنتیکردم که باعث شد با ش کینزد نیرحسیبه ام شتریخودمو ب..دهنم يتو ومدیقلبم داشت م...ومدیداشت م

 بهم نگاه کنه

 شده؟ یچ-

 یچیه..یه-

 ..و دستمو گرفت دیخند

 ..من کنارتم..نترس-

 ..میرفت نیزدم و با هم به طرف ماش یمصنوع لبخند

بهش فکر  گهیکردم د یبابت و سع نیخداروشکر کردم از ا...نبود يخبر یکه از اون مزاحم تلفن شدیم يرو چند

 ..نکنم

 بهم لبخند زد نیورودم به آشپزخونه نگ با

 .سالم خانم-
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 ؟ياومد یک.سالم-

 ارمیتا براتون صبحانه ب دینیبش.االن نیهم-

 باشه ممنون-

 ه؟یچ يبو نیا-

 درست کنم خانم مهیق خوامیم-

 ییهم دست داد و فورا خودمو به دستشودر قابلمه رو که برداشتم حالت تهوع ب..شدم و رفتم کنارش بلند

 ...رسوندم

 یرنگم حساب..نگاه کردم نهیآ يبه چهره خودم تو..برام نمونده بود یواقعا جون گهید...تونستم عق زدم یم تا

 ..بود دهیپر

 نگران جلوم سبز شد يا افهیبا ق نینگ رونیاومدم ب یوقت

 خانم؟حالتون خوبه؟ ازیشد ن یچ-

 .آره خوبم-

 پس چرا حالتون بد شد؟-

 .شدم ينطوریشام نخوردم ا شبیفکر کنم چون د.دونمینم-

 رفتم که صدام زد یم داشتم

 خانم؟-

 به طرفش برگشتم

 بله؟-

 دیبد شیآزما دیشما با-

 حالم خوبه بابا نگران نباش ش؟چرا؟منیآزما-

 ..خب..دیشا...نه آخه-

 ؟یبگ يخوایم یچ-

 دیباردار باش دیشا-

اگه ..بدم شیبرم آزما دیبا..گهیراست م نیآره نگ!د؟یچرا به ذهن خودم نرس..باز موند مهیحرفش دهنم ن دنیشن با

 شه؟یخوشحال م نیرحسی؟امیواقعا باردار باشم چ
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 خانم؟خانم؟-

 هان-

 به آقا خبر بدم؟ نیخوایم-

 .اول مطمئن بشم دیبا.ایکارو نکن نینه نه ا-

 باشه خانم-

دوست دارم ..شهیاصال باورم نم...شمیمن دارم مادر م.بخندم ایکنم  هیدونستم گر ینم شیجواب آزما دنید با

و .نهیرحسیشکمم دارم که پدرش ام يرو تو يچقدر خوبه بچه ا..هم بدم نیرحسیخبرو به ام نیتر ا عیهرچه سر

 ..شکرت ایخدا.کنه تیبچه حما نیاز من و ا خوادیم.چقدر خوبه که کنارمه

 ...دست تکان دادم یتاکس نیاول يبا پشت دست پاك کردم و برا اشکامو

 ..کشمیم یقیو نفس عم زنمیم تیرضا ياز رو يلبخند....کنمینگاه م نهیآ يبار به خودم تو نیآخر يبرا

 گهید ایب..یپس؟مردم از گشنگ ییکجا ازین-

 ...نییپا رمیو م کَنمیم نهیدل از آ نیرحسیام يصدا با

 :نیرحسیام

 زنمیم ياون لباس،لبخند يتو ازین دنید با

 ه؟یخبر.به به خانمم چه خوشگل کرده-

 :گهیم يو با حالت بامزه ا کنهیلوس م یکم خودشو

 آره.اوم-

 اون وقت؟ يچه خبر-

 گهیمگه گشنت نبود؟بخور د.گهیحاال د-

چون .هیخبر دونمیو م زنهیامروز مشکوك م ازین.ندارم لیم ادیاما من ز..به خوردن غذا کنهیزودتر از من شروع م و

 ..خورمیو چند قاشق برنج م دمیسرمو تکان م..خوشحاله

 .سالن يتو رمیم.شدم ریس گهیمن د-

 ونیزیتلو دنیخودمو به ظاهر مشغول د..سالن ينکرد و منم بلند شدم رفتم تو یاعتراض چیه شهیهم برخالف

 ...بود ازین شیهمه حواسم پ یکردم ول

 سرمو بلند کردم..ستادیبعد اومد رو به روم ا یکم
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 هستا تیزیچ هیتو -

 ؟يدیاز کجا فهم-

 کردم زیر چشمامو

 بگو زود باش-

 آورد و گرفت جلوم رونیرو از پشت سرش ب یکرد و پاکت يخنده ا تک

 ه؟یچ نیا-

 بازش کن-

ته به نوش گهیبار د هیآب دهنمو قورت دادم و ...رو از توش درآوردم يتعجب پاکت رو ازش گرفتم و کاغذ با

 ..امکان نداشت نیا..نه..توش نگاه کردم يها

 ..نیا...نیا-

 .نیرحسیام یشیپدر م يتو دار..ینیب یم يدرست دار-

تونم طعم پدر دار شدن رو  یشم؟میمن دارم پدر م یعنی ایخدا...به عقب برداشت یشدم و اونم قدم بلند

 بچشم؟آره؟

 از؟ین-

 جانم-

 خوشحالم یلیخ..من...من-

 ؟يدینشون م ينطوریا تویخوشحال شهیهم تو

 کردم بغلش

 !يبهم بد یتونست یبود که م يخبر نیبهتر..ممنون..ازیممنونم ن-

اتفاق خدا رو هزاران  نیا يو برا...خودم بند نبودم يپا يرو یاز خوشحال...گونه اش کاشتم يرو يبعد بوسه ا و

 بار شکر کردم

 :ازین

 ؟يدار یبرنم میچرا دست از سر من و زندگ-

 ؟یرو قبول کن تیواقع يخوا یتو چرا نم-

 هم بهم نگفته تا حاال یدروغ چیه.میاز همسرم راض ت؟منیواقع ت؟کدومیواقع-
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 یخودت خواست.خب باشه لهیخ-

و را دست از  هیمرد ک نیا دمیفهم ینم..سرم يو دستامو گذاشتم رو یصندل ينشستم رو..تماس و قطع کرد و

 ..دارهیبرنم میسر من و زندگ

 خانم حالتون خوبه؟-

 .ادیب ایتا بچمون به دن مونهیم نجایگفته بود هم نیرحسیام..نگاه کردم نیبلند کردم و به چهره نگران نگ سرمو

 .اره خوبم-

 ن؟یزدیبود باهاش حرف م یک یجسارته ول-

 یمزاحم عوض هی-

 دونه؟یاقا م-

 نه-

 نیبهتره بهش بگ-

 گمیاره شب بهش م-

به هم و طول سالن رو  زدمیدستامو م...فتهیب دیکه نبا یاز اتفاق دمیترس یم..شب هزار دفعه مردم و زنده شدم تا

 عیاومد داخل سر یوقت..در يرفتم جلو عیدر سر يصدا دنیبه محض شن...ادیب نیرحسیکردم تا ام یم یط

 :با خنده گفت حرکت و از من نداشت هول شد و نیاونم که انگار انتظار ا..شدم زونشیآو

 از؟ین هیچ-

 يخداروشکر که اومد..یچیه-

 ؟یخانم امیمگه قرار بود ن-

 :نگران گفتم یازش جدا کردم و با لحن خودمو

 نیهم.فقط نگران بودم..نه نه-

 زم؟یعز ینگران چ-

 .یخسته نباش..اصال ولش کن..دونمینم-

 :و پنهان کنه گفت شیکرد کنجکاو یم یکه سع یبهم کرد و در حال یمشکوک نگاه

 رد شم؟ يذاریحاال م.گلم یسالمت باش-
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 یتا موقع خواب هرچ...تازه کردم و رفتم دنبالش ینفس...و از کنارم رد شد دیاونم لپمو کش...و رفتم کنار دمیخند

موضوع رو بهش بگم  نیاگه ا.خودش نگرانه تیوضع نیبا ا...نتونستم یعنی..نشد یکردم بهش بگم ول یسع

 ..شدم الشیخ یپس فعال ب..شهیران منگ شتریب

*** 

 که زل زده بود بهم نیرحسیکردم و با لبخند برگشتم طرف ام زونیعروسک رو آو نیاخر

 ه؟یچ-

 نجایا ایب-

 :گفت یپاش نشستم و اونم با لحن مهربون يرو..دستاشو باز کرد و

 پسر؟ ایخانمم دختر دوست داره  نمیبگو بب-

 ؟یتو چ.نداره یمن فرق يخب برا.اوم-

 .نداره یمنم فرق-

 :گفت هیبگم سر يزیچ خوامیم دیکه فهم نیرحسیام..بپرسم خواستمیکه م یبودم از سوال مردد

 هست؟ یذهن کوچولوت چه سوال يو تو-

 ؟يدیااا از کجا فهم-

 رمیبرم بم دیمن اگه زنمو نشناسم با..گهیخب د-

 .خدانکنه-

 دیخند

 !خب حاال بگو سوالتو-

 یناراحت بش ترسمیاخه م-

 نه بگو-

 ن؟یبچه انتخاب کرده بود يبرا یتو و صدف چه اسم نیرحسیام..مم-

دستامو ...دمیکه پرس یشدم از سوال مونیلحظه پش هی...گذشته ها افتاد ادیفکر کنم ..فکر يحرفم رفت تو نیا با

 از گردنش جدا کردم و خواستم بلند شم که نذاشت

 کجا؟-

 ناراحتت کردم؟-
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 ؟يدیسوال و پرس نیا یچ يحاال برا.نه اصال-

 يشد تیاگه اذ دیببخش.ينطوریهم-

 .کنهیبا آدم م ییها يکردم سرنوشت چه باز یفکر م نیداشتم به ا.زمینه عز-

 .اوهوم-

 و اگه دختر بود،الناز ایلیا میپسرمون رو بذار م،اسمیروز بچه دار شد هیاگه  میبه هم قول داده بود-

 ..اش نهیس يزدم و سرمو گذاشتم رو لبخند

 .اسم ها خوبه نیپس هم-

 ..یعنی-

 کار روحش به آرامش برسه نیبا ا دیشا.صدف و برآورده کنم يارزو خوامیم..آره-

 .زیهمه چ يبرا..ازیممنونم ن-

 ..جوشه یو سرکه م ریدلم مثل س..ومدهیهنوز به خونه ن نیرحسیام یگذشته ول ازدهیاز  ساعت

 حالِ نگرانم دست و پاهاشو گم کرده دنیاونم با د یول شمیمونده پ نیاز صبح حالم خوب نبود،نگ چون

 اومده شیبراشون پ يحتما کار.نیقدر به دلتون بد راه ند نیخانم ترخدا ا-

 دادیکنه بهم خبر م رید خواستیم ؟اگهيآخه چه کار-

 ستین بچه خوب يبرا دیخانم استرس نداشته باش.نتونسته دیخب شا-

 .نینگ ستیدست خودم ن-

 دیلبم ماس يلبخند رو بهیمرد غر هی دنیبا د یرو برداشتم ول فنیرفتم آ یبا خوشحال..موقع زنگ و زدن نیهم

 بله؟-

 ؟يخانم علو-

 بله خودم هستم-

 دم در؟ دیایچند لحظه ب شهیم-

 شما؟ دیببخش-

 گرفت فنیآ يرو جلو یکارت

 هستم انیسرگرد شا-

 افتاده؟ یاتفاق نجا؟نکنهیاومده ا یچ ين؟برایرحسیدوست ام ان؟همونیشا سرگرد
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 خانم؟خانم؟-

 هوم-

 بود؟ یک-

 سیپل-

 دادن؟ کاریچ نجایس؟ای؟پلیچ-

 .ستیمن حالم خوب ن.دارن کاریچ نیبرو بب نینگ.دونمینم-

 امیمن االن م دینیشما بش.باشه خانم-

اصال  یبکشم ول قیکردم آروم باشم و نفس عم یسع..از مبل ها رسوندم و نشستم یکیخودم به  یحال یب با

 به همراه همون سرگرد وارد شدن نیبعد نگ یکم...نداشت يا دهیفا

 خانم؟حالتون خوبه؟-

 افتاده؟ یاتفاق نیرحسیام يشده؟برا یچ-

 .از من براتون گفته نیرحسیحتما ام.سالم خانم-

 بله گفته-

 ...خب..چطور بگم.يخانم علو دینیبب-

 :کرد و گفت یپوف

 ن؟یحرف زد نیرحسیبا ام یبار ک نیشما اخر-

 بعدازظهر 7حدود ساعت -

 اصال تماس نگرفت؟ گهیبعدش د-

 نه-

 .ستیاز خودش ن ياثر یول.کردن دایخارج از اهواز پ نشویماش شیساعت پ کیمن حدود  يهمکارا-

 طرفم فورا اومد به نیقلبم که نگ يدستمو گذاشتم رو...برام سخت شد دنیکش نفس

 خانم؟..دیخانم ترخدا آروم باش-

 :گفتم یسخت به

 خب؟-

 ؟یستیمضنون ن یشما به کس.ربوده شده باشه میدیما احتمال م-
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 ...تکان دادم و چشمامو بستم سرمو

 .استرس براشون ضرر داره.باردارن شونیخانم؟خانم؟جناب سرگرد ا-

 ریام.کنم داشیپ دمیمن قول م..شما هم آروم باش.میکن داشیتا پ میکنیما همه تالشمون و م يخانم علو-

 .دوست منه نیبهتر

 سرگرد زل زده بهم دمیچشمامو آروم باز کردم و د..به سکوت گذشت یقیدقا

 د؟یبهتر-

 بله-

 چندتا سول بپرسم؟ تونمیم-

 دییبفرما-

 اواخر؟ نیبازم باهاتون تماس گرفتن ا.هاست یدر رابطه با اون مزاحم تلفن-

 شیوز پچند ر.بله-

 خب؟-

 یبدون دیرو با یقیگفتن حقا یم...رو بهم بگن يزیهمش اصرار داشتن چ-

 :گفتم هیبغضم سرباز کرد و با گر...رو نوشت ییزهایسرشو تکان داد و چ سرگرد

 .کنمیخواهش م.دیکن دایو پ نیرحسیجناب سرگرد ترخدا ام-

 آشنا باشن دنشیکه دزد یاشخاص دمیشا ایشخص  میدیما احتمال م.حتما.چشم خانم-

 نجاینداره ا یلیفام نیرحسی؟امیچ یعنی-

 .خانم دونمیم-

 ییآشنا ای یاز طرف دوست.باشه یمیقد یدشمن هی دیشا-

 ...ذهنم يلحظه عمو اومد تو هی يبرا

 عموم-

 ؟یچ-

 هم چند دفعه مشاجره داشتن نیرحسیبا ام.ستین یسراغش؟اون مرد درست دیبر شهیم.عموم-

 ..دیواضح تر بگ شهیم-
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سرگرد با دقت به ...دمشیکه د يبار نیخونه اش بودم تا آخر يتو یاز وقت...کردم فیماجرا رو براش تعر همه

 .کرد یم ادداشتیرو  ییزهایچ یو گاه دادیحرفام گوش م

دستمه نگاه  يکه تو یبه سرم..مدت حالِ من بدتر شده نیا يو تو گذرهیم نیرحسیشدن ام دیروز از ناپد سه

اشک  ستیبچه خوب ن يبرا یو ناراحت هیگفت گر یتوجه به حرف دکتر که م یب...بندم یو چشمامو م کنمیم

 ...و بهم بگردونه نیرحسیزودتر ام خوامیو ازش م زنمیدلم خدا رو صدا م يو تو زمیر یم

 از؟ین-

 .زنمیو به چهره نگرانش زل م کنمیچشمامو باز م الیدان يصدا با

 ؟ياومد یتو ک-

 ؟یچ يبرا هیگر گهید.شهیم دایپ شاالی؟ایکنیم تیقدر خودتو اذ نیدختر تو چرا ا.االن نیهم-

 ؟یچ یعنی یفهمیم.ستین يسه روزه اش خبر.نگرانم.ستیدست خودم ن-

 .به فکر اون بچه باش یستیبه فکر خودت ن.آروم باش کنمیخواهش م-

 کنم؟ کاریچ الیدان-

 .خدا بزرگه دختر خوب-

 ..ا فاصلهنشست کنارم اما ب و

 .یقدر دوستش داشته باش نیکردم ا یفکر نم-

 .دیدوباره بخش یاون به من زندگ.از خودم دوستش دارم شتریب یباورت نشه ول دیشا-

 ..ازت نبود ياثر چیه یول.دنبالت گشتم یلیمن خ-

 .الیداشتم دان یسخت یزندگ-

 اومد تو نیبگه که در باز شد و نگ يزیتکان داد و خواست چ سرشو

 خانم؟-

 بله؟-

 باهاتون حرف بزنن خوانیم.جناب سرگرد اومدن-

 داخل ادیبگو ب-

 چشم-

 سرگرد اومد تو و سالم کرد..ستادیهم بلند شد ا الیمرتب کردم و دان شالمو
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 چه خبر جناب سرگرد؟-

 .خوب يخبرها-

 :دمیپرس یرو بهم داده باشن با خوشحال ایلحظه انگار دن هی

 ن؟یکرد داشی؟پيجد-

 رو بهتون بگم ییزهایچ دیبا ینه ول-

 دییبفرما-

 یول يرفته سفر کار گهیکه زن عموتون م نطوریا.زده بشیروزه غ 4 بایتقر.سراغ خانواده عموتون میما رفت-

 شدهیکه م ییمراقب خونه اش و تماس ها یچند روز حساب نیا..کنهیرو ازمون پنهان م ییزهایچ هیمعلومه داره 

 .میبرخورد یجالب يزهایو به چ میبود

 ؟ییزهایچه چ-

 میما به عموتون مضنون-

 کارِ عمومه؟.دیبگ دیخوایم..یعنی-

 .بله يبه احتمال قو-

 یفکر م.کارو باهام بکنه نیکردم عموم ا یوقت فکر نم چیکه داشت ه ییها يبا همه بد.سرم آوار شد يرو ایدن

 .کردم یانگار اشتباه م یداشته باشه ول تیذره انسان هیکردم حداقعل 

 حالت خوبه؟ ازین-

 .الیخوبم دان-

 کنن يباهامو همکار دارمیام.میکن یم ییاز زن عمو و پسر عموهاتون بازجو میدار.خانم ازین دینگران نباش-

 .ممنون جناب سرگرد یلیخ-

 با اجازه.کنمیخواهش م-

*** 

که ازش  ینفرت..کردم که چشمم خورد بهش یبودن رد م سیاداره پل يکه تو یتیجمع نیعجله خودمو از ب با

 دمیاش رو چسب قهیداشتم چند برابر شد و با عجله خودم بهش رسوندم و 

 ؟هان؟یعوض يکارو کرد نیا یچ يبرا-

 کرد ما رو از هم جدا کنه؟ یکه اونجا بود سع يسرباز
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 ولش کن.خانم دیآروم باش-

 .شونمتیم اهیسبه خاك .کنمیگفت زن؟بدبختت م شهیم نمیولش کنم؟به ا-

 صورتش يزدم تو یلیاش رو ول کردم س قهی...نییگفت و فقط سرشو انداخت پا ینم یچیه

در  يآخه من چه بد!حال و روزمو نیبب..نیمنو نابود کرد یتو و عمو زندگ..وقت چیه..بخشمت یوقت نم چیه-

 .خونه ت کار کردم يمثل کلفت تو نکهیحقتون کرده بودم؟هان؟جز ا

 ...کنم یخودمو خال خواستمیم گنیم یبرام مهم نبود چ..که اونجا بودن برگشتن و بهمون نگاه کردن یمردم

 ؟يخانم علو-

 ..سرگرد رو به رو شدم يجد افهیو با ق برگشتم

 جناب سرگرد کجاست؟اون نامرد کجاست؟-

 .خانم نیختیرو بهم ر نجایجو ا.اتاقم يتو دیاریب فیتشر-

 دستش يو گرفت تو ينشست و خودکار زشیپشت م..بالش راه افتادم و درو بستممشت کردم و به دن دستامو

 دینیبش-

 کجاست دیممنون فقط بگ-

 .کننیم ییهمکارام دارن ازش بازجو-

 .نمشیبب خوامیم-

 .کنمیخواهش م دینیبش.یهست یخانم شما االن عصبان-

 ...تکان دادم تیو پاهامو از شدت عصبان یصندل ينشستم رو کالفه

قصدشون آزار دادن ..بودن دهینقشه رو کش نیعموتون ا یبا همدست...از اولش هم به زن عموتون شک داشتم-

 ...بوده نیرحسیشما و ام

 ازشون گذرمینم-

مت چقدر  يخدا...دفعه فروکش کرد هیهام  یتمام ناراحت دنشیسرمو کج کردم و با د...موقع در باز شد نیهم

چشمام تَر شد و .که کتک خورده دادیچشم هاش و گوشه لبش نشون م ریز يزخم و کبود يجا...الغر شده بود

 یآرامش...دمیآغوشش خز يتوبا سرعت خودمو بهش رسوندم و  یچطور ول دمینفهم..نمشیتونستم بب یبه سخت

 .خودمو ازش جدا کردم و صورتشو قاب گرفتم...که چند روز ازش محروم بودم بهم برگشت

 ...ریام-
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 نمجا-

 ...ختیگونه ام ر ياشکام با شدت رو دوباره

 ..يشد تیاگه اذ دیببخش.نجامیمن ا.زمیآروم باش عز-

 ..من..من-

 .یباش خانم ؟آرومیتو چ-

 ..و با خجالت ازش جدا شدم میتک سرفه سرگرد به خودمو اومد با

 .هیزیهم خوب چ ایح نیرحسیام-

 ..بود نییمن همچنان سرم پا یول..دنیخند هردوشون

 مونویزندگ خواستهیم..ها هم کار خودش بوده یکه از عموم گرفتن معلوم شد که اون مزاحم تلفن یاعترافات با

 ...کنه که موفق نشده يازش اخاذ خواستهیم دهاشیخراب کنه و با تهد

ناخداگاه دستام مشت شد و ..به طرفمون ومدنیهردوشون دستبند به دست داشتن م..دادگاه تمام شده بود تازه

 ..ندارن میزندگ يتو یگاهیجا چیه گهیدونفر د نیا...اخم کردم

 :قدم رفتم جلو و گفتم هیکنارمون  دنیرس یوقت

 .فکر کنم چند سال آب خنک خوردن براتون الزم باشه..بکشه نجایکردم کارمون به ا یفکر نم..براتون متاسفم-

 هی گهیدوست نداشتم د..میاز اونجا دور شد نیرحسیام میشونه ام برگشتم و با گفتن بر يرو یقرار گرفتم دست با

 ..لحظه چشمم به چشمشون بخوره

*** 

 ..زنمیهرکدوم م یشونیپ يرو يو بوسه ا کنمیو الناز کوچولو که االن غرق در خواب هستن نگاه م ایلیچهره ا به

 ..شهیما هرروز قشنگ تر م یو زندگ گذرهیدوتا وروجک م نیاومدن ا ایسال از به دن کی

خونه  يگرفتم تو میاز دادن کنکور منصرف شدم و تصم یبهم فرصت داد تا درس بخونم ول نیرحسیام نکهیا با

 ..سخت تره يدوتا بچه از هرکار تیبه نظرم ترب..بمونم و به بچه هام برسم

 قلبم يکردم و دستامو گذاشتم رو ینیه نیرحسیام دنیبه محض د..رونیشدم و از اتاق اومدم ب بلند

 دمیترس يوا-

  دیخند

 ..ترسوندمت دیببخش-
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 کجاش خنده داشت؟-

 دن؟یبچه ها خواب.زمیعز یچیه-

 .آره.پوف-

 یخسته نباش-

 يچقدر زود اومد.یمرس-

 مامان خوشگله نیا شیپ امیدوست داشتم زودتر ب.آره-

 :گفتم یجمع کردم و با لحن مشکوک لبمو

 سرته؟ يتو يباز چه فکر-

 از؟یاا ن-

 يدار ينقشه ا هیحتما  یشیم یشکل نیا یوقت.گهید گمیخب راست م،هیچ-

 نیزم يکه رو ییوارد اتاق مشترکمون شدم و شروع کردم به جمع کردن لباس ها...افتادم و اونم اومد دنبالم راه

 ..افتاده بود

 ازین گمیم-

 هوم-

 ؟ياریداداش ب هی ایلیا يبرا يخواینم-

 با شدت سرمو برگردوندم طرفش..نیزم يدستم بود افتاد رو يکه تو یحرف لباس نیا دنیشن با

 حالت خوبه؟ نیرحسی؟امیچ-

 به هم و رفتم طرفش دمیدندونامو از حرص ساب...ذارهیداره سرکارم م دمیتازه فهم..خنده اش بلند شد کیشل

 ..نبود یخوب یاصال شوخ.نیرحسیام یلوس یلیخ-

 ش نشونددستمو گرفت و کنار خود دیخند یکه م نطوریهم

 .یخانم دیببخش-

 .شهیم تیزیچ هینه تو امروز -

 حالم بده یلیخ.آره-

 چته؟..يتو که از منم سرحال تر..وا-

 :خاروند و گفت سرشو
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 .یحالمو خوب کن یتونیتو فقط م-

 بازوش يزدم تو یکیتازه متوجه منظورش شدم و با حرص ..با التماس زل زد بهم بعد

 ..ایح یب-

 :سرشو عقب برد و گفت...بچه ها بلند شد هیگر يکرد که صدا کیبه سرم نزد سرشو

 وروجک ها نیا میاگه گذاشتن به کارمون برس-

 ..رهیرو ازم نگ یخوشبخت نیوقت ا چیو از ته دل از خدا خواستم ه دمیخند
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  http://www.forum.98ia.com/member143028.html    :ناظر 
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