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 :نویسنده از سخنی

 :بهار طراوت به و افتاب گرمی به سالمی.....سالم 

  

 که لمق نوشتنم عاشق اما تجربی ی رشته دبیرستان سوم سال هستم سورمه به ملقب ک.ف من

 .دارم خوبی حس دستم تو میاد

 که مانیهر اولین چون هست طبیعیم کنم فکر باشه نقص و عیب پر رمانم حتما نه که شاید میدونم

 یلتکم هنوز خب که نوشتم دیگه رمانای خیلی.بذارم سایت تو اونو دارم قصد نوشتمو اخرش تا

 .شهب چاپ زودی به شاید بخواد خدا اگه اونم که شده کامل نیست تقصیر بی تقدیر فقط نشده

 به جاها بعضی که بدید حق بهم پس نوشتم بودم نهاییم امتحانات درگیر که زمانی و رمان این

 .داشتم استرس قدر چه منم که واقعا.باشم کرده کوتاهی!!!امتحانات استرس خاطر

 رو رمان این که کسایی که بود این رمان این نوشتن از قصدم کنم حرفی پر نمیخوام دیگه خب

 ام ی قصه تبسم مثل همشون شاید که هست جونایی راه سر خطراتی چه که بفهمن میخونن

 .رهمیذا تاثیر سرنوشتشون و اینده روی که موانعی بذارن سر پشت راحتی به رو موانع نتونن

 تهنوش این ویرایش همینطور و بوده من مشوق همیشه که عزیزم دایی دختر دنیا از میخوام آخر در

 .کنم تشکر است گرفته برعهده را

 :عزیزم دوستان به میکنم تقدیم را این

 م.م

 س.ف

  و

 (دنیا.)ص.ف

 بیاد خوشتون امیدوارم

 مقدمه

 نرفتنم آدم من
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 موندن دوست آدم

 رفتنم دیر آدم اصال یا

 ......دیر خیلی

 نیستم برگشتن آدم دیگه برم وقتی اما

 نیستم شدن قبل مثل آدم

 میگیری من به سخت اگر تو

 نیست آسان من پژمردن که باش خبر با

 دیروزم از دلگیرتر گرچه

 میخواند مرا انگیز غم فردای گرچه

 نیست کم دلخوشیها که دارم باور لیک

 کرد باید زندگی

 

 تبسم

  

 

 .باشه رحم بی انقدر میتونه طور چه.شدم خیره بهش غم و بغض با

 مینه با.نمیسوزه دیگه یکی تو حال به دلم.نکن نگاه بهم اونجوری:زد داد افتاد من به که نگاهش

 .دادم پرورش آستینم تو مار نمیدونستم اما آدمی کردم فکر زدی گول منو ظاهرت

 رو خون شوری.شدم خفه دم در.دهنم تو زد دست پشت با که کنم دفاع حقم از تا کردم باز دهن

 نم های بدبختی تمام که شخصی.موند ثابت یاسی روی و چرخید نگاهم.میکردم حس دهنم تو

 .شدم خیره بهش نفرت با.زد پوزخندی.اونه سر زیر
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 حاال.شدم خیره بودن شده ریخته خیابون تو همشون حاال  و نبودن زیادم که اساسیه و اسباب به

 .زد حلقه نگاهم تو اشک.ندارم جایی که برم؟من کنم؟کجا کار چه من

 نای افراد تموم از.گرفتم ازش رو نگاهم.میکرد نگاهم پنجره پشت از طاهر.خورد پنجره به نگاهم

 بال کلی همین خاطر به بگیرم ازش رو طاهر تا اومدم من میکرد فکر که یاسی از.بودم متنفر خونه

 فقط که یاسی های تهمت تمام که خانم نازی از.میشد خیره بهم اونطور که طاهری از.آورد سرم

 و بود کرده باور رو  بین ظاهر های همسایه دروغ و ربط بی حرفای تمام و بود الیقشون یاسی خود

 ممراقب که داد قول مامانم به که نبود خانم نازی همین مگه.میکرد بیرون خونه از منو داشت حاال

 ه؟بفروش بهمون رو اتاق این تا گرفت رو مامانم طالهای تمام که نبود خانم نازی همین باشه؟مگه

 .هری هم حاال اساسیت اسباب اینم بیا:اومدم بیرون فکر از خانم نازی صدای با

 متنفر خانم نازی امثال برسه؟از میخواست دنیا کجای به کاراش این با.شدم خیره بهش

 زور فحر نتونستم.بگیرم رو دهنم جلوی نتوسنتم اما. ندم جوابشو تا کردم مشت و دستام.بودم

 .کنم نگاهش فقط صامت و ساکت و نگم هیچی و بشنوم

 تمام تو.نداری حقی همچین تو:نلرزه صدام کردم سعی و چشمام تو ریختم رو شجاعتم تمام

 ..... .نک اجاره رو جا این ما.بفروشی بهمون رو فکستنی اتاق این تا گرفتی مامانم طالهای

 تمگذاش رو دستم.میکرد گزگز صورتم چپ سمت.افتادم زمین روی محکمش و ناگهانی سیلی با

 .شدم خیره بهش و صورتم روی

 ساله شش.گرفتم و حقم.گرفتم که گرفتم پول.دراوردی زبون باشه خوشم نه:گفت بلندی صدای با

 شکنهب خوبیام؟دستم جواب بود این حاال نگفتم بهت نازکتر گل از میکنی زندگی خونه این تو داری

 از میدادی؟باید و هام خوبی جواب باید جوری این نشناس نمک صفت گربه توی.نداره نمک که

 .... .هر جرمه به نکردم شکایت ازت که باشی ممنونم من

 .شو خفه:کنه کامل و حرفش نذاشتم جیغم با

 بهتره:دادم ادامه و شدم خیره چشماش تو نفرت با و کردم پاک رو لبم روی خون و شدم بلند

 .من نه اته خواهرزاده و دختر اون الیق صفت این.میگی چی داری بفهمی
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 تگرف روسری زیر از و موهام.زد صورتم راست سمت به ای دیگه سیلی و برداشت خیز سمتم به

 و خترد به و خودت صفات.میگی چی داری بفهمی باید که تویی این بریده گیس:کشید پشت از و

 .نچسبون من گل از تر پاک ی خواهرزاده

 ....... .گل از تر پاک.زدم پوزخندی

 .کشید بیشتر و موهام و شد بیشتر عصبانیتش پوزخندم با

 .گزیدم رو لبم و دادم فشار هم روی محکم و چشمام درد از

 نه؟ اوردی شدی؟کم خفه چیه هان_

 .افتادم زمین روی.بیرون کرد پرت منو و رفت در طرف به میکشید موهامو که همونطور

 فهمیدی؟.ببینم و ریختت خوام نمی دیگه.بیرون گمشو_

 درست روسریمو و شدم بلند سختی به.میکردن نگاهمون و بودن شده جمع ها همسایه ی همه

 رخاط به.حرفاش خاطر به.میکرد درد بدجور که بود قلبم مهم اما.بودن شده زخم دستام کف.کردم

 یخوایم کجا به کارات این با.مکافاته دار دنیا خانم نازی:گفتم و شدم خیره بهش نفرت با تهمتاش

 برسی؟

 .بدی اخالق درس من به نمیخواد وجبی نیم توی.توچه به:زد داد

 زدی بهم که تهمتایی و امروز خاطر به.نمیگذرم ازت:زدم داد که خونش طرف به میرفت داشت

 .نمیبخشمت

 .ندارم نیازی تو بخشش به من:گفت نیشخند با و طرفم به چرخید

 .بود برداشته ترک اش صفحه.کردم نگاه ساعتم صفحه به

 .لعنتی

 فرمتن ها نگاه این از.میکردن نگاهم ترحم با دارن همه دیدم که بپرسم ساعت تا کردم بلند سر

 .بودم متنفر محله این از کال.بودم

 .میدوید سمتم به داره که دیدم دور از شخصی ناگهان
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 خندیلب.میدوید سمتم به داشتنیش دوست و همیشگی گلی گل چادر همون با که بود جون نرگس

 .کردم ظریفی اخم.کرد سوزش به شروع و کرد سرباز لبم زخم که نشست لبم روی

 .کنم خالی رو خودم تا میخواست آغوش یه دلم.بودم کرده بغض

 فشارم محکم.کردم پرت آغوشش تو خودمو حرفی هیچ بی رسید بهم جون نرگش وقتی

 روی که اشک ی قطره اولین.میداد رو مادرم آغوش بوی.بود آشنا برام.داشتم دوست آغوشش.داد

 رزی میریختم اشک جون نرگس آغوش در صدا بی و آروم.کرد باز بقیه برای رو راه چکید ام گونه

 فتهگ چی باز.بشم اشکات اون قربون الهی:کنه آرومم تا داشت سعی و میرفت ام صدقه قربون لب

 یزمعز نریز اشک مادرت جون رو تو.شم فدات نریز میریزی؟اشک اشک اینجوری تو که زنیکه این

 شده؟ چی.بشم چشات اون قربون.

 .میسوخت صورتم.کردم پاک و اشکام.جداشدم آغوشش از

 ان؟ زنیکه همین کار اینا:کرد غلیظی اخم.کرد نگاهم و دستاش بین گرفت و صورتم

 .پایین انداختم رو سرم و نزدم حرفی

 .بودن شده جمع دورمون فوضول های همسایه این از خیلی هنوز

 هاتون خونه برین.میکنین نگاه چیه:زد داد و شد تر غلیظ اخمش افتاد بهشون که جون نرگس نگاه

 .شد تموم تلوزیونی فیلم

 نگاهم خیره خیره اشون خونه پنجره از توک و تک اما.شدن پراکنده همه جون نرگس حرف این با

 .میکردن

 نه؟!کرد خودشو کار باالخره:اورد باال رو سرم و ام چونه زیر گذاشت دستشو

 بیا حاال.نگذره ازش خدا.بزرگه خدا.دلم عزیز نخور غصه:کردم نگاهش غم با و دادم تکون سری

 سرمون وت خاکی یه تا من پیش بیا فعال.انباری تو بیاره وسایالتو بیاد میگم محمد به  خونه بریم

 .افتادی نمی روز این به االن خودم پیش بیای میکردی قبول اگه.بریزیم

 دمنامز االن دیگه تازه اومده که است هفته یک خانم نازی پسر جون نرگس:کردم نگاهش بابغض

 .شما خونه بیام که وقتی به برسه چه زدن من پشت رو حرفا اون داره

 گفت؟ بهت چی بگو راستشو:میکرد نگاه دقت با چشمام تو.بهم شد خیره موشکوفانه
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 نازی مخصوصا نداره اهمیتی مردم حرف.جون نرگس خیال بی: گفتم و گرفتم و چشمام اشک

 .میشناسنشون محل کل که بگه اش خواهرزاده و دختر به رو حرفا این باید یکی.خانم

 به چرا پس نداره اهمیت مردم حرف اگه:گفت و داد فشار محکم و گرفت و دستم جون نرگس

 میکنی؟ گریه خاطرشون

 .کرد پاک چشمم گوشه از رو اشکی قطره و کرد دراز دست

 .اومد در آخم که زدم لبخندی

 محمد به بریم بیا نشده تاریک هوا تا باش زود.کرده کار چه دختر این با نگاه نگذره ازش خدا_

 .تو بیاره وسایالتو بیاد بگم

 مامان؟ شده چی:رسید گوشم به محمد صدای موقع همون

 برم تقربون الهی:گفت و شکفت گلش از گل پسرش گل دیدن با و برگشت لبخند با جون نرگس

 ونج تبسم که انباری تو بذارشون خونه تو بیار رو وسایال این بیا.عزیزم ای زاده حالل اینقدر که

 .ماست ی خونه مهمون رو روزی چند

 .نخوره صورتم به چشمش تا اوردم جلوتر رو روسریم و زیر بودم انداخته رو سرم

 هستین؟ خوب.خانم تبسم سالم:شنیدم ضعیفشو صدای

 .خوبم ممنون.سالم:دادم آرومی صدای با جوابشو و انداختم پایی بیشتر رو سرم

 افتاده؟ اتفاقی:گفت و جون نرگس به کرد رو محمد

 .کرد اشاره وسایل به و

 .شد بلند ضعیفم ناله صدای که گزیدم رو لبم خجالت از

 جون؟ تبسم خوبی:شنیدم رو نرگسجون صدای

 .کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم

 و کمرم پشت گذاشت دست جون نرگس. هم تو رفت اخماش افتاد صورتم به که محمد نگاه

 نکنه درد دستت.بیار وسایلو هم تو.است خسته خیلی تبسم که خونه میریم تبسم و من محمد:گفت

 .مادر
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 سربار نمیخواستم.ازشون میکشیدم خجالت.کرد هدایت اشون خونه سمت به منو جون نرگس

 ....... .بودن زنده اگه.....بودن زنده بابا و مامان اگه شد جمع چشمام تو اشک.باشم کسی

 غصه و بکشه آه خوشگلم دختر نبینم:گفت مهربونی لحن با جون نرگس که کشیدم آهی

 بکشه؟هوم؟ آه دخترم مردم من مگه.بخوره

 باز رو خونه در و گرفت من از رو روش و زد مهربونی لبخند.بهش شدم خیره اشکیم چشمای با

 .کرد راهنمایی داخل به منو و کرد وارد فشاری بود کمرم پشت که دستش به و کرد

 گهدی علیم.خواهرم خونه بره محمد میگم روزم چند این.خودته خونه کن فکر.نکن غریبگی اصال_

 حمدم از.نشده رفتن بار زیر علی خواهرزادم ولی مشهد رفتن اینا خواهرم میدونی آخه.نمیمونه تنها

 با ستمنی تنها من و هستی تو که حاال.بود من تنهایی نگران محمد که بمونه پیشش بیاد خواست

 طوره؟ چه.خواهرم خونه میکنم پرتش تیپا

 .دادم زحمت ببخشید:گفتم و زم لبخندی حرفش اخر تکه و پرچونگی به

 میخواست دلم همیشه.رحمتی تو عزیزم چیه زحمت:گفت و گونم روی گذاشت دستشو مهربون

 .باشم داشته تو مثل دختری

 و رتشصو تو زد دستش با دفعه یه و افتاد لبم به جون نرگس نگاه.نشست لبم روی محوی لبخند

 چیهر بابای گور.میگم برات آرزوهام از دارم رو تو داشتم نگه سرپا ساعته یک.سرم به خاک:گفت

 .لبت روی بذاری بیارم یخ برم من بشین بیا آرزویه

 و ایهپ خیلی.بسته پشت از دبیرستانیه دختر چی هر دست جون نرگس.شد تر پررنگ لبخندم

 .باشم راحت خیلی باهاش که شد باعث شخصیتش همین شاید.شوخه

 وبرومر اومد.برگشت یخ پالستیک یه با خانم نرگس.نشستم هال داخل رنگ قرمز راحتی مبل روی

 .شد پیشونیش مهمون اخمی ضعیفم ی ناله شدن بلند با.گذاشت لبم روی رو پالستیک و زد زانو

 ایدست همین با حلواتو بیاد روزی میشه کی.نازی بشورم قبرتو سنگ الهی:میکرد غرغر لب زی

 .میدی زجر و دختر این همه این که زن نده خیرت خدا.میگیرم جشن روز اون.کنم پخش خودم

 نفرین؟ و ناله به کردی شروع دوباره تو مامان:اومد محمد صدای

 .رو زنیکه این نمیشناسی که تو آخه:گفت بگیره ازم رو روش اینکه بدون جون نرگس
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 ..... .با مودب مامان:محمد

 .کرد اخمی و خورد رو حرفش افتاد صورتم به محمد نگاه و رفت کنار جون نرگس وقتی

 .کردن بازی به کردم شروع انگشتام با و انداختم زیر رو سرم

 ادامه دیگه چرا میدادم گوش گوهربارتون نصایح به گرفتی؟داشتم خون خفه چیه هان_

 کنم؟ صحبت جوری این درموردش میدی حق من به نمیدی؟حاال

 .نگفت هیچی و نداخت زیر رو سرش محمد

 .شدم بلند سریع خورد ساعت به که نگاهم

 شدی؟ بلند چرا چیه:میکرد نگاهم منتظر و اخم با جون نرگس

 .شد دیرم جون نرگس وای:گفتم میگشتم چادرم دنبال که همونطور

 ندیدی؟ رو چادرم تو جون نرگس:گفتم گشتن از کالفه

 .بود افتاده زمین روی چادرتون:خورد گوشم به محمد صدای

 به توجه بدون و گرفتم ازش رو چادرم.میکرد نگاهم کنجکاوی با.کردم نگاهش قدرشناسی با

 .رفتم در سمت به جون نررگس لبی زیر غرغرای

 میگن؟ چی ببینن رو صورتت بری؟مردم وضع و سر این با مجبوری آخه_

 اهمیت مردم حرف میدونم باشه باشه:گفت سریع و تند من به اجازه بدون که کردم نگاهش

 .باش خودت مواظب فقط.برو.نمیشم تو حریف که من خب خیلی.نداره

 .دویدم در سمت به و دادم تکون سری

 و زانوهام روی گذاشتم رو دستم و شدم خم.بود اومده بند نفسم.دویدم خیابون خود به تارسیدن

 .کشیدم پی در پی های نفس

 .کردم دراز میدیدم دور از که تاکسی برای رو دستم و شدم صاف اومد سرجاش که نفسم

 زعفرانیه؟:گفتم و رفتم پنجره طرف به واستاد وقتی

 .تومن.......سوارشو:گفت و داد تکون سری
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 .شدم شوار و دادم تکون سری

 ستمیخوا دلم.بودم خسته.بستم رو چشمام و دادم تکیه شیشه به رو سرم مقصد به رسیدن تا

 .دهش تنگ براشون دلم.مامان و بابا پیش برم میخواست دلم.نکنم باز دیگه و ببندم و چشمام

 .شدم خیره روبرو ساختمان به و کردم باز رو چشمام.اومدم خودم به راننده صدای با

 لیحهم که کلیدی با رو در خواستم و رفتم در سمت به.شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو کرایه

 .گرفت قرار دیدم راستای در عارف چهارشونه هیکل و شد باز در که کنم باز بود داده بهم جون

 .گفتم آرومی سالم میکشیدم جلوتر رو چادرم که درحالی و انداختم زیر رو سرم

 .داد تکون جوابم در سری فقط و نگرفتم ازش جوابی معمول طبق

 داری؟ ساعت:پیچید گوشم در اش مردانه و بم صدای

 .بهش شدم خیره و کردم بلند رو سرم تعجب با

 .بود شده خیره ساعتش صفحه به همیشگیش های اخم همون با

 .بله:گفتم تعجب همون با

 ..... .اوم وقت االن:گفت ساعت به اشاره با و کرد بلند رو سرش

 اومد؟ داداش؟تبسم شده چی_

 .کرد قطع رو عارف حرف طبقه چهار آپارتمان اون راهرو چراغ کردن روشن با که بود عارفه صدای

 .شدم صورتم روی عارف خیره نگاه متوجه که بدم رو عارفه جواب خواستم

 جا از منو عارفه جیغ صدای که شدم خیره بهش غلیظش اخم و خیره نگاه از گنگ و گیج

 اومده؟ صورتت سر بالیی وضعیه؟چه چه این تبسم.هــــــــــــــی:پروند

 و انداختم زیر رو سرم و اوردم جلوتر رو چادرم و کشیدم عقب که بکشه صورتم به دستی خواست

 .نبودم ساعت متوجه.شد دیر که شرمنده فقط.جون عارفه نشده هیچی:گفتم آرومی صدای با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 زنگ نبود خوب حالت اگه.گلم نداره اشکالی:داد و جوابم همیشگیش مهربونی همون با عارفه

 عارف میخوای نیست خوب حالت اگه.نیای روز یه تو نمیاد که آسمون به زمین.عزیزم میزدی

 .برسونتت

 ازم انگار.نشم روبرو عارف این با اما کنم تمیز خونه صدتا حاضرم من. من وای هـــــــــــی

 من نگارا که میکنه اخم و صورتم به میزنه زل همچین مشکیش چشمای اون با.طلبکاره باباشو ارث

 .گنداخالقی قدر این که عارف بشورم رو قبرت سنگ.کشتم زنشو

 .خوبم من نه نه:گفتم آرومی به سریع

 ببخشید.میایم دیگه ساعت یک تا عارف و من.تو برو خب خیلی:گفت و داد تکون سری عارفه

 هخون برو اول.شد ای دفعه یه مهمونیه این خب اما اینجا بکشونمت شب موقع این نمیخواستم

 مهمونی آخه.نداره اشکال نتونستی رو دیگه جاهای بده سروسامون ذره یه رو اونجا و جون خانم

 دزیا خودتم.میکنن کمک بهت هم اونا.بگو دخترا به داشتی نیاز هم هرچیزی.جونه خانم ی خونه

 گلم؟ باشه.نکن خسته

 با ومن بیاد عارف این که االنه شد سبز آمازون پام زیر.میزنی فک قدر چه.بکش نفس یه خواهر ای

 .بده قورت درختا

 .گفتم چشمی لب زیر و زدم لبخندی

 ....... .نم سفارش دیگه عزیزم بال بی چشمت_

 .میایم دیگه ساعت یک هم ما داخل برید شما نامور میزنی؟خانم حرف قدر چه دیگه بسه_

 .باش مهربان ما با یکم برادر.خشن چه اوهو

 .شنهخ که بس.ببینه اینو نمیبره خوابش شب دو تا آدم.نگاه اخماشو اوه.کردم نگاهش زیرچشمی

 .شدم رد کنارشون از و دادم تکون رو سرم

 کنم؟ مرتب اینجارو دیگه ساعت سه تا طور چه من.زمین خورد فکم شدم که خونه وارد

 .دیدم دور از رو جون ملیحه
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 خندیلب.اش گونه روی زد دست با و شد محو لبخندش شد که نزدیکم.میومد سمتم به لبخندی با

 شدی چی سرم به خاک:بودن هم شبیه جون نرگس و جون ملیحه قدر چه.نشست لبم روی محو

 وضعیه؟ چه تو؟این

 .کردم سالم لب زیر

 ردخت سالم علیک.دیدمت طوری این شدم نگرانت.معذرت وای ای:گفت و دستش روی زد ایندفعه

 هم نسرین و ریحان تازه.هستیم هم دخترا و من.نکن نگاه رو دوروبرت غم با طوری این.گل

 .هستن

 .انداختم پایین رو سرم و زدم ای زده خجالت لبخند

 .کنیم شروع زودتر باید که کن عوض لباساتو بیار در چادرتو خب_

 کجان؟ جون خانم:گفتم آرومی صدای با

 بس از کرد دیوونه منو جون خانم این.افتاد یادم چیزی یه جون خانم گفتی:گفت و کرد ای خنده

 .نیومدی دیگه مسافرت از بعد.شده ذره یه براش دلم میاد کی تبسم این گفت

 . زدم لبخندی

 .کرده عادت بهت حسابی.میکنه بدخلقی کم یه ندیده تورو.اتاقشه تو االنم:داد ادامه

 .شد تر پررنگ لبخندم

 ور قبرت سنگ الهی.کنن پیچم سوال تا نبود کسی خداروشکر.رفتم جون خانم اتاق سمت به

 .بشکنه دستت الهی. خانم نازی بشورم

 .زدم در

 حوم لبخندم کردم احساس که سوزشی با اما.شد تر عمیق لبخندم شنیدم که رو لرزونش صدای

 .شد

 .شدم اتاق وارد و کردم باز رو در

 .میخوند کتاب و بود نشسته چرخدارش صندلی روی

 .سالم:کردم بلند کمی رو صدام
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 .شد محو لبخندش زود اما.زد لبخندی و کرد بلند رو سرش صدام شنیدن با

 شده؟ چی:گفت لرزونش صدای همون با نگران

 .جون خانم نیست مهم:گفتم میرفتم سمتش به که همونطور و زدم لبخندی

 .گرفتم دستم تو رو دستش و زدم زانو پاش جلوی

 ددر از.چپم سمت گونه روی گذاشت و اورد باال رو دستش یکی اون و زد مهربونی و نگران لبخند

 .دادم فشار هم روی محکم رو چشمام

 و فشرد رو بود دستش تو که رو دستم.برنداشت کامال اما داد فاصله یکم که فهمید کنم فکر

 من؟ گل اومده صورتت سر بالیی چه:گفت

 سمت به رو صورتم و کردم باز رو چشمام.میشدم آرامش در غرق من گل میگفت اینجوری وقتی

 مهم هک گفتم:گفتم و طرفش به چرخیدم.بوسیدم بود گونم روی که دستشو کف روی و بردم چپ

 .نیست

 .بود شده تنگ برات دلم:گفت و کشید سرم روی دستی

 .بود شده تنگ براتون دلم منم:گفتم و بوسیدم رو صورتش و شدم بلند

 جون؟ لعیا بپوشی میخوای چی.لباس انتخاب سراغ میریم خب خب:گفتم و رفتم کمدش سمت به

 .کن انتخاب چیزی یه نمیدونم:گفت و رسوند کنارم به رو خودش و زد لبخندی

 وره؟ط چه این:کردم انتخاب براش یشمی سبز شلوار و کت دست یه و زدم گشتی لباساش بین

 .گرفت برام مادر روز برای پیش سال سه عارف اینو:گفت و زد لبخندی دید رو لباس وقتی

 .گذاشتم تخت روی رو لباس و دادم تکون سری

 می تمپوس سبزه رنگ به که بود سبزتنم بلند آستین پیراهن یه.اوردم در روسریمو و مانتو و چادر

 .اومد

 .بستم دوباره و کردم باز رو موهام

 .کردم هدایت حموم سمت به صندلیشو و رفتم جون خانم سمت به
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 با و نشوندمش آینه جلوی کردم کمک لباس پوشیدن و رفتن حموم تو جون خانم به اینکه از بعد

 تو یاسی و خانم نازی دختر طناز لطف به.کردم آرایشش کمی  جون خانم زیاد های مخالفت وجو

 تاقا تو میومدن میکنن غلطی چه نفهمه خانم نازی اینکه برای.داشتم زیادی مهارت کردن آرایش

 اینقدر هک میرفتن قبرستونی کدوم حاال.بیرون میرفتن و میکردن آرایش قلم هفت آینه جلوی و من

 .اعلم و اهلل بودن شده معروف محله تو

 به نگاهی.شدم خارج اتاق از و زدم بخشی رضایت لبخند جون خانم مهربون صورت دیدن از بعد

 .کردن تمیز و کردن مرتب به کردم شروع و کردم خونه کل

 ارک بهم مدرک بدون جا هیج چون اوردم شانس خیلی.کردم پیدا کار بوتیک یه تو پیش سال سه

 وقتی.بود مهربون خیلی خودش مثل زنش.بود دوساله و سی _ سی مرد یه کارم صاحب.نمیدادن

 یدفهم رو علتش و میکنم زندگی تنها دید وقتی اما کرد تعجب اول میگردم کار دنبال دوباره دید

 دید رو شرایطم وقتی و مهربونه ذاتا عارفه چون و بود عارفه دوست.کرد معرفی بهم جارو این

 یه این.میدم انجام کاراشو هم میاد در تنهایی از هم.کنم کار جون خانم برای اینجا که گفت

 خانواده یه اعضای واحداش تمام  تو خالیه که واحدش یه جز به که است طبقه چهار آپارتمانه

 .میکنن زندگی بزرگ

 تهف که تصادفی تو که جونه خانم خونه روبروییش واحد.خالیه ی خونه یه واحد اولین اول طبقه

 واحد. شد ویلچر اسیر همیشه برای هم و داد دست از رو شوهرش هم افتاد اتفاق پیش سال

 زنش پیش چهارسال که بود زنش و عارف خونه جونه خانم واحد کنار که خالی واحد اون روبرویی

 و عارف مامان جون ملیحه خونه اولی واحد دوم طبقه.گنداخالقه همین خاطر به و داده دست از رو

 واحد تو عارفه.میکنه زندگی تنها امیر شوهرش با عارفه و عارف ازدواج از بعد اما.است عارفه

 شمادر خونه بیاد که نشد راضی زنش مرگ از بعد عارفم.میکنه زندگی بهنام شوهرش با کناری

 تا سه و دختر یه.داره بچه چهارتا ریحان.جونه ریحان خونه روبروییش واحد.کنه زندگی

 یلوفرن زنش با آرش اولش پسر.میکنن زندگی زنشون با سوم طبقه و کردن ازدواج پسراش.پسر

 چهار شده وارد بهش که شوکی علت به که مانی نام به داره ساله چهار پسر یه.میکنن زندگی

 واحد تو الهام نام به زنش با آرمان دومش پسر.داده دست از رو خودش تکلم قدرت که ساله

 نشز با آیدین آخرش پسر.داره مائده نام به دوساله دختر یه و میکنن زندگی آرش خونه روبرویی

 یلدا جون ریحان دختر.ندارن بچه حاضر حال در و میکنن زندگی آرمان واحد کناریه واحد تو مهال

 .مهربونیه دختر خیلی و نکرده ازدواج هنوز
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 اب سعید.فرید و سعید نام به دارن پسرم دوتا جون خانم.جونن خانم دخترای جون ملیحه و ریحان

 اصوال.دارن یگانه،ترانه نام به دختر تا دو و میکنن زندگی آخر طبقه تو  جون نسرین  یعنی زنش

 باباش رثا انگار که میکنه رفتار طوری میبیننه منو اون وقتی که همونطور نمیاد خوشم ترانه از زیاد

 خونه روبرویی واحد تو جون شهین زنش با هم فرید.دیگه رفته پسرعموش به.مونده من دست

 ریکنا واحد تو هومن شوهرش با و کرده ازدواج سیما دخترشون تک که میکنن زندگی اینا سعید

 .بارداره چهارماهه االن سیما و میکنن زندگی خودشون

 .هستن پرجمعیتی خیلی حال عین در و مهربون خونواده کال

 هب سیما و یلدا و عارفه با دوستی طریق از و  اینجا کردن کار سال سه از بعد رو اطالعات این تمام

 .اوردم دست

 و نسرین و من کن استراحت یکمی برو دیگه بسه تبسم:اومدم خودم به جون ملیحه صدای با

 .میدیم انجام رو بقیه دخترا

 ونج خاله:گفت بدی لحن با میجوید آدامس و میپیچید انگشتش دور موهاشو که حالی در ترانه

 .اشه وظیفه که صورتی در بدیم انجام ما چرا

 .انداخت باال ای شانه جوابش در که رفت ای غره چشم بهش جون ملیحه

 شروع ام چونه.بودم نکرده عادت زدناش زبون زخم و ها تیکه به سال چند این گذشت با هنوز

 آرومم صدای همون با و کردم آرومی سرفه تک.بود گرفته رو گلوم بغض.لرزیدن به کردن

 .نمونده چیزی.میدم انجام خودم هم رو بقیه.نیستم خسته جون ملیحه:گفتم

 .بود مونده خونه آشپز فقط بود نمونده ای دیگه کار.رفتم آشپزخونه به حرفم این با و

 .کردم خاموش رو زیرشون شدم مطمئن افتادنشون جا از وقتی و زدم سری غذاها به

 .بودن نیومده عارف و عارفه هنوز و بود گذشته چهارساعت.کردم نگاه ساعت به

 .بودم نشده زمان گذشت متوجه که بودم کار انجام سرگرم اینقدر

 .شدم ساالد کردن درست به مشغول و گذاشتم میز روی رو ساالد وسایل

 .آشپزخونه کردن تمیز به کردم شروع کشید طول ساعت نیم که کارم شدن تموم از بعد
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 هم و داشتم عالقه خونه کار به هم.بود بودنم سریع و فرز بردم ارث به مادرم از که چیزی تنها

 .بودم سریع خیلی

 .میزد برق تمیزی از آشپزخونه بعد دقیقه بیست حدود

 کردن باز نای حتی خستگی از.دادم تکیه دیوار به و نشستم یخچال کنار همونجا خستگی از

 .نداشتم چشمامم

 تو عارف دیدن با.ایستادم راست و کردم باز رو چشمام سریع هایی قدم صدای شنیدن با

 .برد ماتم آشپزخونه در چهارچوب

 .مدوید جون خانم اتاق سمت به سرعت به و کشیدم خفیفی جیغ.افتادم وضعیتم یاد دفعه یه

 چهار جای.رفتم آینه سمت به و پوشیدم رو چادرم و روسری و مانتو.نبود اتاق تو جون خانم

 لبم گوشه.نبودن معلوم زیاد ام سبزه پوست وجود با اما.بود مونده صورتم روی خانم نازی انگشت

 .بود شده پاره

 .شدم خارج اتاق از و کردم تنظیم رو چادرم ظاهرم خیال بی

 لبخندی کردم حس لحظه یک فقط لحظه یک تنها.عارف به خورد چشمم شدم خارج اتاق از تا

 هک لبخند؟هرچند و عارف آخه.نبود بیش توهمی کنم فکر اما نشست لبش روی محو خیلی محو

 گوشه.مردم پسر به بودم زده زل وضعی چه با دوساعته بگو منو وای.دیگه لبخنده لبخند.باشه محو

 .پایین انداختم رو سرم و گرفتم گاز رو لبم

 تو.نبود شام به حواسم اصال.جون تبسم نکنه درد دستت وای:خورد گوشم به عارفه صدای

 .دختر محشری

 ذایغ باید روز هر بیچاره بهنام اما توا نصف بگیر یاد:گفت شوخش و مهربون لحن همون با سیما

 .بخوره سوخته

 .منه دله حرف این.سیما گفتی راست اینو:بهنام

 .دیگه میشیم تنها هم با خان بهنام هم تو.قلمبه گرد نزن حرف دیگه تو:گفت حرص با عارفه

 .خودتی قلمبه و گرد:گفت جیغ با سیما
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 .میبینیم دیگه سال چند هم رو تو وضعیت:گفت عارفه به رو عارف

 شوخی؟ و عارف اوردم می در شاخ داشتم یعنی

 .داد خاتمه بحثشون به خونه زنگ صدای

 .بگذره خوش.میرم دیگه من:گفتم آرومی صدای با

 .کنه باز و در رفت سعیدآقا

 ودتخ پخت دست از خودت کشیدی که زحمتی همه این با میشه مگه.تبسم بودی حاال:گفت آرمان

 نخوری؟

 .نمیشم مزاحم دیگه نکنه درد دستتون:گفتم و زدم محوی لبخند

 نکنه درد گلت دست واقعا.خودته کار کارا این ی همه.دختر چیه زحمت:گفت مهربونی با الهام

 .عزیزم

 .اشهب معذب مهمونا پیش شاید بعدشم.است خسته شاید دیگه بره بذارید بره میخواد اگه:یگانه

 تبسم رو مهمونا از پذیرایی نیست قرار مگه:گفت کوچکترش خواهر به ای غره چشم با ترانه

 .باشم گفته نمیزنم هم سفید و سیاه به دست بده؟من انجام

 .مهمونا از پذیرایی به برسه چه ندارم خودمم وزن داشتن نگه تحمل دیگه.میمیرم دارم من وای

 .نبود مهمونا از پذیرایی به حواسم من میگه راست جون ترانه:گفتم و زدم زورکی لبخند

 شمیبرم برات من بدش:گفت دلسوزی لحن با نیلوفر که اتاق تو برم خواستم و دراوردم رو چادرم

 .کنم آویزونش

 .زدم بهش محوی لبخند

 .میدم انجام برات من بده بدی انجام خواستی هرکاری نباش ناراحت:گفت رسید که کنارم

 .شد پررنگتر لبخندم

 شده؟ چه صورتت تبسم راستی:ترانه

 .چرخید من سمت به ها نگاه ی همه
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 !میشدم ذوب داشتم نگاهشون زیر

 جیم آشپزخونه سمت به منم و شد وارد زیاد سروصدای با همراه سعیدآقا لحظه همون خداروشکر

 .شدم

 پنجاه چهل تعدادشون.بودن اومده مهمونا ی همه دیگه.بردم هال به هم رو چایی سینی آخرین

 .بود نفری

 .آشپزخونه برگشتم و کردم تعارف چایی هم نفرات آخرین به

 .کنم تحمل نمیتونستم دیگه.بودم موت به رو خستکی از

 یوانل شکسشتن صدای جز هیچی دیگه و رفت گیج سرم لحظه یه که میشستم رو لیوانا داشتم

 .نفهمیدم

 .بودن زده حلقه دورم همه و بودم هال تو.بازکردم سختی به رو پلکام صورتم سوزش با

 .بود عارفه دست تو دستم و بود جون ملیحه پای رو سرم

 ویر اخمی.میگرفت رو فشارم داشت و بود نشسته کنارم بود اعصاب و مغز متخصص که فرید آقا

 .بود بسته نقش پیشونیش

 آب از که کمی.کرد نزدیک لبم به رو لیوان.انداختم نگاهی یلدا به.شد نزدیک بهم قندی آب لیوان

 . شد بهتر حالم خوردم قند

 خوبی؟:مهال

 .بهترم:گفتم آرومی و ضعیف صدای با

 از حرکتم این که کشیدم پایین رو مانتوم آستین سریع.شد تموم فرید آقا های معاینه اینکه از بعد

 .نموند دور عارف چشمای

 خوابیدی؟ چندساعت دیشب:گفت اخم همون با فرید آقا

 .ساعت سه:گفتم ضعیفی صدای با

 . شد تر غلیظ اخمش
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 خوردی؟ چی تاحاال صبح از_

 و پنیر و نون لقمه یه هم اینجا و کردم کوفت تهمت و سیلی ناهارهم و خوردم صبحانه که صبح

 .خوردم بود کرده درست برام مهال که سبزی

 مگه؟ طور چه_

 :شد بیشتر ابروهاش گره

 !سالته چهارده فقط تو میکشی کار خودت از اینقدر که داری جون قدر چه تو مگه دختر_

 .بودن زده حلقه دورم همه.بودم معذب واقعا.انداختم پایین رو سرم

 .بود فرید آقا و عارف پررنگ اخمای بدتر همه از

 .نیست چیزیم.خوبم من:گفتم همیشه از تر ضعیف صدای با

 تا باشی موت به رو حتما خوبه؟باید این تو نظر از:نمیشد این از بیشتر ابروهاش گره دیگه کنم فکر

 کنی؟ مراعات یکم

 .کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمام

 .اوردمش:اومد راهرو تو از تقریبا دورتر کم یه آرمان صدای

 .بود سرم یه دستش اومد که داخل

 .بست نقش پیشونیم روی کمرنگی اخم

 و دز مهربونی لبخند افتاد من به چشمش وقتی.داد فرید آقا دست به رو سرم رسید ما به که آرمان

 تبسم؟ خوبی:گفت

 .خوبم:کردم زمزمه و دادم تکون سری

 .شد تر پررنگ لبخندش

 .کردم نگاهش سریع خورد دستم به فرید آقا دست

 .نیست نیاز سرم خوبم من:گفتم آرومی صدای با که میزد باال رو مانتوم آستین داشت

 .نه یا خوبی میدم تشخیص من دکترم من:گفت کنه توجهی اینکه بدون_
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 نفس کم یه بتونه کنین خلوت رو دورش:گفت معذبم اینجوری فهمید کنم فکر که جون خانم

 .بکشه

 .کشیدم راحتی نفس.شد تر خلوت دورم کم کم

 خوبی؟:گفت و زد لبخندی جون خانم

 از.دادم فشار هم روی محکم و چشمام.کردم حس دستم تو رو سوزشی که بدم جواب خواستم

 !!!متنفرم سوزن

 استراحت تا اتاق تو ببرش عارفه:کنم باز سریع و چشمام شد باعث فرید آقا محکم صدای

 .باش سرمش مواظب.کنه

 .برم باید االن من اما:گفتم و شدم خیز نیم سریع

 صبح فردا میمونی جا همین رو امشب.بری نمیتونی که سرم این با:گفت محکم لحنی با فرید آقا

 .میرسونتت آرمان

 ..... . آخه_

 .گفتم که همین.نداره آخه و اما:کرد قطع همیشگی صالبت همون با رو حرفم

 .من بده رو تلفن:گفت آیدین به رو

 .داد فرید آقا دست به رو سیم بی تلفن آیدین

 .بده خبر و خانوادت به بزن زنگ بیا:گفت و گرفت من سمت به اونو فرید آقا

 .افتاد جون خانم غمگین نگاه به نگاهم.زدم محوی تلخ پوزخند

 .ها خوشه دلت.بود کجا خانواده بابا:خورد گوشم به ترانه صدای

 .شنیدم رو صدادارش پوزخند صدای منم حتی

 شده لرزون و دار خش گلوم بغض خاطر به نفسام. انداختم زیر رو سرم.زد حلقه چشام تو اشک

 .بودن

 بدی؟ خبر نمیخواهی کسی به:گفت مهربونی لحن با و زد ای سرفه فرید آقا
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 .  زد مهربونی لبخند.گرفتم روباال سرم

 .گرفتم رو جون نرگس شماره و گرفتم رو گوشی

 تبسم؟ الو:برداشت رو گوشی نخورده بوق هنوز

 .داشت رو جون خانم خونه شماره جون نرگس

 .جون نرگس سالم:گفتم ضعیفی صدای با

 شدم؟ نگرانت قدر چه میدونی کجایی تو دختر.شکرت خدایا وای_

 .کجایی ببینه اونجا بیاد بود شده آماده محمد االن دیگه

 .بدم خبر نبود حواسم.ببخشید:گفتم و گرفتم گاز رو لبم

 نداری؟ خوبی؟مشکلی که االن_

 .خوبم.نه_

 .دنبالت بیاد محمد میگم االن.خداروشکر_

 .نه:گفتم سریع

 .اخیابون تو بیفته راه تنها دختر یه نیست خوب شبه نصفه چی؟االن برای:گفت جون نرگس

 ..... .میدونید یعنی....آخه_

 .زدمی حرف جون نرگس با داشت که شدم خیره فرید آقا به.شد کشیده دستم از گوشی دفعه یه

 مئنمط بله. خوبه نه.......کردم وصل بهش سرم داشت ضعف کم یه فقط.خوبه باشید مطمئن نه_

 نجاای رو امشب و بیاد نمیتونه وصله بهش سرم چون که بگم خواستم فقط....بله..بله.باشید

 ونشبت.....بله.خودم دختر مثل تبسمم.دارید اختیار.میرسونشه خواهرزادم......... نه بله....میمونه

 .بخیر

 .این از اینم:گفت مهربونی با و کرد قطع

 .باش سرم مواظب.اتاق تو ببرش:گفت عارفه به رو

 .کنی وصل سرم بعد اتاق تو ببریش میبایست من پدر خب:آرش
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 .نممیک کار چه نبود حواسم اصال که بودم نگران اینقدر:گفت و کرد نگاهم لبخندی با فرید آقا

 .میکردم سکته نگرانی از داشتم گرفتم رو فشارش وقتی:گفت و کرد اخمی

 نیستی؟ خودت مواظب چرا خوب دختر آخه:گفت من به رو

 .انداختم پایین رو سرم و زدم ای خسته لبخند

 .نهک استراحت تا اتاق تو ببرش عزیزم عارفه.است خسته تبسم بسه دیگه خب:گفت جون شهین

 ونا تو داشتم.بود عارف.گرفت رو بازوم زیر یکی که رفت گیج سرم.کرد بلندم احتیاط با عارفه

 .میمردم خجالت از لحظه

 .کنم کمکت بذار:گفت بود بعید ازش که مهربونی لحن با عارف

 لندب زمین از منو حرکت یه با و گردنم پشت دیگشم دست و گذاشت زانوم زیر رو دستش یه بعد

 .انداختم چنگی پیراهنش به افتادن از جلوگیری برای.کرد

 حس دهنم تو رو خون مزه که محکم اینقدر.گرفتم گاز رو لبم و دادم فشار هم روی محکم چشمامو

 .میدادم فشار مشتم تو محکم رو پیراهنش.میکردم

 .شد اتاق وارد سرم با سرمون پشت عارفه. برد اتاق سمت به منو

 رو پیراهنش فقط میدادم فشار هم روی محکم و چشمام هنوز من اما گذاشت تخت روی آروم منو

 نگاه روی.نکردم باز رو چشمام من اما.میکردم حس خودم روی رو نگاهش سنگینی.کردم ول

 .نداشتم رو چشاش تو کردن

 .کردم باز آروم رو چشمام شنیدم که رو اتاق در صدای

 .میکرد نگاهم مرموزی و خاص لبخند با عارفه

 .خودت با کردی کار چه نگاه اونو کن ول:گفت و کرد اخمی افتاد لبم به که نگاهش

 تگذاش دستش و نشست روبروم و برداشت پاتختی روی کاغذی دستمال جعبه تو از دستمالی

 .کردم حس رو سوزشش تازه.کشید لبم روی رو دستمال اورد باال رو سرم و چونم زیر

 .شدی لبو مثل.نگاه رو صورتش اوه:گفت شیطونی لحن با
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 .انداختم زیر رو سرم

 .کنی استراحت بهتره.خب خیلی:گفت و کشید عمیقی نفس

 ورممجب و کرد وارد فشاری ام شونه به و کرد تنظیم بود گذاشته تخت کنار تابلو جای که رو سرم

 .امشب یشد خسته خیلی ببخشید.بخیر شبت:گفت و کشید روم رو پتو.بکشم دراز تخت روی کرد

 .بود وظیفه:گفتم آرومی صدای با

 .شد خارج اتاق از بوسید رو پیشونیم اینکه از بعد و زد غمگینی لبخند

 .برد خوابم بستم رو چشمام تا که بودم خسته اینقدر.داد بهم خوبی حس اش بوسه

 .شدم بیدار خواب از دونیم ساعت همیشه مثل معمول طبق

 .بودم نخوابیده بیشتر ساعت یک

 .بودن کنده دستم از رو سرم

 .اوردم یاد به رو دیشب اتفاقات فکر کم یه از بعد.انداختم اطرافم به نگاهی.شدم بلند جام از

 .کجاست قبله میدونستم.گرفتم وضو و رفتم دستشویی سمت به

 !!.بستم اقامه بود شده عادت یه به تبدیل دیگه که شب نماز خوندن برای و پوشیدم رو چادرم

 .کردم جمع رو سجاده و خوندم هم رو صبحم نماز.خوندن دعا به کردم شروع شد تموم که نمازم

 کهتی آخرین.بود شده شام بازار مثل.کردن جور و جمع به کردم شروع و رفتم آشپزخونه سمت به

 .!!!کردم پاک پیراهنم با رو دستم و شستم ظرفم

 خونه از صدایی و سر هیچ بدون آهسته و شدم آماده.بود نیم و شش.انداختم ساعت به نگاهی

 .کنم بیدارشون نزنم زنگ تا گذاشتم باز نیمه و در.زدم بیرون

 یهشکر و چندش لبخند به غلیظی اخم شدم چشم تو چشم همسایه پسر با بستم که رو خونه در

 .دادم ادامه راهم به و کردم

 .میترسیدم البته صد و میومد بدم ازش ناخودآگاه که بودن گفته بد ازش اینقدر عارفه و سیما

 .کنم پیدا ای خونه بتونم تا گرفتم ای روزنامه راه تو دکه از
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 آپارتمان در.رفتم خونه دم تا بدبختی کلی با و گرفتم نون بیستا.بود خلوت نونوایی صف خداروشکر

 به.کرد تعجب دیدنم با.بود عارف.اومد در شدن باز صدای که برم باال ها پله از خواستم و بستم رو

 .گرفت دستم از رو نونا و اومد سمتم به سریع.زد محوی لبخند کردم حس اومد که خودش

 صف تو واستادن از قدر چه نمیدونی.شدم راحت آخیش: گفت بود بعید ازش که شوخی لحن با

 .ممنون.متنفرم نونوایی

 .نکردم کاری.میکنم خواهش:گفتم و زدم لبخندی

 خوبی؟ راستی_

 .بهتون دادم زحمت ببخشید.ممنون:گفتم و زدم خجولی لبخند

 اگه.میمونی خواهرم عارفه مثل هم تو بابا چیه زحمت:گفت بود بعید ازش اینم که مهربونی با

 .کردی جبران کارت این با میبود هم زحمتی

 .کرد نونا به ای اشاره

 .شد تر پررنگ لبخندم

 .بودم گنداخالق این بغل تو دیشب که نیوردم مبارکم روی به اصال

 اپن روی و دراوردم رو چادرم.رفتیم آشپزخونه سمت به و شد خونه وارد.کردم باز رو خونه در

 .گذاشت میز روی رو نونا.گذاشتم

 اشتمگذ نون دوتا کدوم هر تو دقت با و برداشتم رو بودن نون بندی بسته مخصوص که های کیسه

 .گذاشتم اپن روی رو همه و

 دیگه جای فکرش که میفهمیدم اما.بود من روی عارف نگاه مدت تمام تو.چیدم رو صبحونه میز

 .است

 کجا؟:گفت که بدم هم رو بقیه نونای برم بپوشم چادر خواستم

 .بدم رو اینا برم میخوام:گفتم گیج

 .کردم ای اشاره نونا به و

 .میخورن غذا جون خانم خونه همه.است جمعه امروز.نیستا حواست_
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 فکر گرفت اش خنده عارفم حتی که داد صدایی یه خالی جاتون که زدم محکمی ضربه پیشونیم به

. بزنی هضرب هندونه یه به که بود صدایی مثل صداش داد صدا طوری این که نبود هیچی کلم تو کنم

 .نبود حواسم اصال:گفتم حال همون در و کشیدم روش به دستی.بود گرفته دردم

 تاحاال.جالبه.بخنده بود بلد اینم پس شد عوض ساعت چند عرض در عارف مورد در کل به نظرم

 اخم همچین ای دقیقه چند برخورد همون تو نداشتم برخورد باهاش زیاد قبال.بخنده بودم ندیده

 !!!شستم و زنش قبر سنگ رفتم اجازه بی انگار که میکرد

 هب و بود باز چشماش.افتادم راه جون خانم اتاق سمت به و گذاشتم میز روی هم دیگه نون چندتا

 .بخیر صبحتون:گفتم و زدم لبخندی.بود شده خیره سقف

 خوبی؟.بخیر هم تو صبح:گفت مهربونی لبخند با و چرخید سمتم به

 .خوبم:گفتم خجولی لبخند با

 .بکنه کاراشو کردم کمکش و رفتم سمتش به

 روی همه.کردم هدایت هال سمت به رو جون خانم ویلچر.اومد می بیرون از زیادی صدای سرو

 ور جون خانم صندلی.میخوردن صبحانه و بودن نشسته هال تو بزرگ نهارخوری میز های صندلی

 جونم:تمگف و برگشتم سمتش به.گرفت رو دستم که بشم دور ازشون خواستم و بردم میز سمت به

 میخواید؟ چیزی جون خانم

 نمیخوری؟ صبحونه مگه:گفت و زد مهربونی لبخند

 شما نه:گفتم و انداختم نگاهی بود ما به نگاهشون حاال که میز پشت افراد به زده خجالت

 .جونتون نوش.بخورید

 خوبم خوریمی.خانم تبسم میکنید بیجا خیلی شما:شد مانعم فرید آقا صدای که برم خواستم دوباره

 .رفته یادت رو دیشب اینکه مثل.میخوری

 .... .آخه:گفتم و برگشتم سمتش به

 الح همون در و خودش کنار نشوند منو و گرفت رو دستم اومد و شد بلند میز پشت از جون شهین

 .گلم دختر میگیرم لقمه برات خودم.خودم کنار بشین بیا.نداریم ماخه اخه:گفت

 .انداختم زیر رو سرم.میکرد نگاهم.بود من روبروی درست عارف من گلی گل شانس از
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 .کردم نگاهش و اوردم باال رو سرم سیما صدای با

 .یخوامم لقمه منم.نیست خوب حالم میبینم میکنم فکر خوب که منم:گفت لوسی لحن با سیما

 .کن جمع اتم لوچه و لب.بگیره برات شوهرت بگو......بیخود بیخود:خانم شهین

 .بود نشسته همه لب روی لبخندی

 نمیخواد دلت که تو مامان.بخوره صبحونه مادربزرگش دست از میخواد دلش بچم:زد غر سیما

 هان؟ بشه چپ بچت چشمای

 خودت؟ یا کرده هوس بچت:گفت شوخی با جون شهین

 مهلق من...اوم.بگیرم لقمه ندارم حال من تازشم.که نداریم بچم و میکنه؟من فرقیم مگه:سیما

 .... .میخوام

 .نشه چپ بچمون چشم تا بخور.بیا:گرفت طرفش به ای لقمه هومن

 .کردم دراز جون سیما طرف به رو بودم گرفته که ای لقمه منم لحظه همون

 .بخور خودت کردم شوخی:گفت و کرد نگاهم مهربون سیما

 .میگیرم دوباره خودم برای من بخور تو نه:گفتم آرومی صدای با

 همون در.خوردن به کرد شروع و گرفت هومن و من دست از ذوق با رو لقمه و زد مهربونی لبخند

 .نشست لبم روی لبخندی.میخورد دوتا هر از لوپی دو.کرد تشکری حالم

 راشب یکی داره نیاز خودش این.دختر بکش خجالت.وقت یه نترکی:گفت و کرد نچی نچ  فرید آقا

 میخوری؟ خودشم های لقمه تو اونوقت بگیره لقمه

 جون بخور بگیر:گفت و زد لبخندی.بود جون ملیحه.گرفت قرار چشمام جلوی ای لقمه دفعه یه

 .عزیزم بگیری

 برام جون شهین و جون ملیحه صبحانه طول در.گرفتم دستش از رو لقمه و کردم تشکری لبی زیر

 !!!بخورم غذا یا بکشم خجالت نمیدونستم من میگرفتن لقمه

 و مبمون شب تا شد قرار.رفتم اتاق سمت به یلدا و عارفه کمک با صبحانه میز کردن جمع از بعد

 .برم بعد
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 و دش باز در دفعه یه.گشتن به کردم شروع و نشستم زمین روی و دراوردم کیفم تو از رو روزنامه

 .شدن وارد سروصدا با سیما و یلدا و عارفه

 میکنی؟ چه:گفت شادی صدای با عارفه

 یماس برگشتم طرفش به.شد کشیده دستم ازتو روزنامه دفعه یه که بگم چیزی تا کردم باز دهن

 .بود

 میگردی؟ خونه دنبال چی برای:گفت و انداخت روزنامه به نگاهی سیما

 .مکن تخلیه سریعتر هرچه گفت ام خونه صاحب:گفتم مکثی از بعد و انداختم پایین رو سرم

 ..... .نداشتم ی عمه جون آره

 .بود گرفته رو اتاق سکوتی

 .بشه تموم سریعتر تا میگردیم باهات هم ما خب:عارفه

 نمک فکر.روزنامه جون به بودن افتاده باخودکار و دستشون به گرفتن رو روزنامه از ورقه به هرکدوم

 .بگردن قیمتی چه با و ای خونه چه دنبال میدونستن خودشون

 پیدا یا خونه هیچ.بودیم داده تکیه بهش و دیوار کنار بودیم نشسته ساکت هممون بعد ساعت نیم

 .بود زده حلقه چشام تو اشک.خیلی از کمتر خیلی.بود کم خیلی اندازم پس.نشد

 .فهمیدم:گفت ذوق و عجله با دفعه یه یلدا

 .شدیم خیره بهش همه

 چیو؟:سیما

 میکردیم؟ فکر باید مگه اصال:گفت و خاروند رو گردنش عارفه

 .مدت این تو میکردیم لگد گل باید پ ن پ:گردنش پس زد و کرد ای خنده تک سیما

 .بانمک بخورتت موش.دختر توبانمکی قدر چه هه هه: عارفه

 .بست رو دهنش یلدا بلند تقریبا صدای با که بگه چیزی که کرد باز دهن سسما

 .بگم بذارین.دیگه بسه اه:یلدا
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 نیست؟ خالی مگه عارف خونه روبروی واحد:شدیم خیره بهش

 .دادیم تکون رو سرامون همه

 طوره؟دیگه چه.تبسم به میدیم اونو خب خنگین شما قدر چه:گفت ذوق با و کرد ای خنده تک

 .میمونه ما پیش همیشه برای تبسم

 .عالیه این.خوبی فکر چه میگی راست وای:گفت و کوبید بهم رو دستاش سیما

 .نرسید خودم فکر به چرا عالیه خیلی:عارفه

 بلدی؟ کردنم فکر تو مگه:یلدا

 .گرفت سنگر سیما پشت و کشید خفیفی جیغ یلدا که شد خیز نیم عارفه

 .کنم قبول نمیتونم من اما:گفتم کمرنگی لبخند با

 چرا؟ آخه:گفتن صدا یه و شد خالی شون باد و محو اشون همه لبخند

 .کردن بازی به کردم شروع ناخونام با و انداختم پایین رو سرم

 من و بگیره پول من از عمرا جون خانم زیاد خیلی احتمال به.نداشتم پولی من اما بود خوبی فکر

 .کنن نگاهم ترحم با اونا و بمونم دینشون زیر نمیخوام

 .سرتون روی گذاشتین رو خونه کل خبرتونه چه:گفت و شد اتاق داخل جون ملیحه

 .نمیکنه قبول تبسم مامان:گفت لوسی لحن با عارفه

 .کن راضیش بیا تو جون خاله آره:یلدا

 .عمه میگه راست:سیما

 و شدن بزرگ که انگار نه انگا اصال.میمونن ها بچه مثل.زدم لبخندی.بود شده گیج جون ملیحه

 .دارن شوهر دوتاشونم

 ن؟میکنی صحبت چی ی شده؟درباره نمیکنه؟چی قبول تبسم چیو:گفت گیجی با جون ملیحه

 .کنه زندگی عارف خونه روبروی خالیه واحد تو بیاد اینکه:سیما
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 کنه؟چی زندگی جا این باید چی برای:میکرد نگاهشون داشت شده گرد چشمای با جون ملیحه

 اصال؟ شده

 .... .ملیح نیست هیچی:گفتم ضعیفی صدای با

 ناسبم که ای خونه نکردیم پیدا ولی میگرده خونه دنبال داره تبسم جون خاله:گفت تند تند یلدا

 یگم؟اونم بد مگه.کنه زندگی خالیه که عارف خونه روبرویی واحد بیا میگیم ما باشه تبسم شرایط

 هکنه؟خال استفاده ازش جون تبسم نباید چرا.میخوره خاک داره و خالیه پیش وقت خیلی از خونه

 .کنه قبول کن راضیش بیا توروخدا جون

 ...... .من اما__

 تبسم؟ میگن راست:گفت و چشام تو شد خیره مهربون و کنکاش با جون ملیحه

 .نگفتم هیچی و انداختم زیر رو سرم

 بذارین؟ تنها مارو میشه ها بچه_

 .رفت بیرون اتاق از تا سه هر

 ردک رو روسریم زیر از اومده بیرون موهای و کشید و سرم به دستی و نشست کنارم جون ملیحه

 شده؟ چی:گفت و تو

 .داشت خبر چی همه از جون ملیحه

 .کرد بیرنم خانم نازی:چشماش تو شدم خیره بغض با

 بودین؟ نخریده رو خونه اون مگه چرا آخه_

 .کرد بیرونم تهمتا....و حرفا سری یه خاطر به اما چرا_

 کِی؟ از_

 .دیروز_

 خانمه؟ نازی کار اینا:گفت و کرد صورتم به ای اشاره

 .نگفتم هیچی و دادم تکون سری
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 ایپ مهربون همیشه.نمیکرد فرقی هیچ جون نرگس با برام داشتم دوست خیلی رو جون ملیحه

 .مادرانه حال عین در و دوستانه نصیحتای. میکرد نصیحتم و مینشست دردودالم

 اصال ما.میخوره خاک داره و خالیه خونه اون وقته خیلی میگه راست یلدا.اینجا بیای نمیخواهی چرا_

 .نداریم نیازی بهش

 .... .آخه_

 .نباش اصال پولش نگران.بگی میخوای چی میدونم نگو هیچی هیس_

 .... .اصال من.باشم کسی مدیون نمیخوام آخه_

  طفق مشکل اگه داری؟هوم؟ فرقی چه.خودم دختر مثل هم تو.نیستنی هیچکس مدیون تو هیس_

 .هست براش حل راهه کلی که اینه

 نمیکنی؟ کار اینجا مگه تو:کردم نگاهش منتظر

 .بله:دادم تکون سری

 دیونم دیگه.کن زندگی اینجا بیا حقوقت جای به میگیری حقوق ماه هر و میکنی کار اینجا تو خب_

 هوم؟.نیستی هم کسی

 جا یچه و میگشتم خونه دنبال.بگم نداشتم هیچی.چکید پایین اشکی قطره.کردم نگاهش فقط

 خیابون و هکوچ آواره که اینه از بهتر خیلی پیشنهاد این.کنم پیدا کمم پول با ای خونه نمیتونستم

 .کاسه همون و آش همون بشه دوباره که بمونم جون نرگس خونه تو یا بشم

 ونهمهرب اونقدر جون نرگس.سخته خیلی من برای تحملشون واقعا که بزنن بهم تهمتایی دوباره

 دختری یه جون نرگس شنیدم.میشه بد خیلی هم محمد برای اینجوری ولی. نمیکنه بیرون منو که

 چی؟این نکنه قبول و محمد دیگه شایعات این خاطر به دختر اون اگه کرده نشون محمد برای رو

 .بده خیلی طوری

 .کرد پاک رو اشکم و نشست سردم صورت روی دستی

 .پیچید گوشم تو جون ملیحه مهربون صدای

 رضاست؟ عالمت سکوت_
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 دمخو جون ملیحه از قبل.شد سرازیر اشکم دوباره که کردم باز و بستم و چشمام.نگفتم هیچی

 .کردم پاکش

 اون چون سمساری به بسپاره وسایلتو بگو نرگس به.کردی قبول پس:گفت و کشید عمیقی نفس

 .داره کاری تمیز یه به نیاز فقط و است مبله خونه

 .... .من آخه_

 رو دشکلی.میکنم صحبت جونم خانم با میرم االن.شد حل که مشکلت.بیاری نه نشد قرار دیگه_

 رو نیاز مورد وسایل بره میگم عارفم به کنین کاری تمیز کم یه پایین برو دخترا با عصر.میگیرم

 .کنممی صحبت جون خانم با میرم منم کنیم فکری یه باید ناهار برای که شو بلند االنم.بگیره

 .ممنون خیلی خیلی ممنون:گفتم بغض با و کشیدم راحتی نفس و زدم لبخندی

 اش مادرانه و گرم آغوش تو.کردم حلقه کمرش دور محکم رو دستام.کشید آغوشم در محکم

 .کنن خیس رو صورتم اشکام دادم اجازه

 سمح نمیدونم:گفت و کشید سرم به ودستی نشوند سرم روی ای بوسه و داد فشار خودش به منو

 و ای هغریب یه تو نکردیم فکر هم لحظه یه ما.میگه و همین جونم خانم.عجیبه برام خیلی چیه بهت

 تردخ مثل شخصه به خودم شاهده خدا اما میگیره سرچشمه کجا از حس این و چی برای نمیدونیم

 ...... .دارم دوستت عارفه خودم

 وندوست خیلی منم:گفتم  بار حسرت و لرزون لحنی و بغض با و کردم تر محکم رو دستام حلقه

 .مادرم....ما.....مثل شاید.....شاید....خیلی.دارم

 .عزیزم دارم دوست رو تو دخترم مثل منم:گفت و نشوند سرم رو دیگه ای بوسه جون ملیحه

 .ممنون بازم:بوسیدم رو اش گونه و  کردم پاک رو اشکام شدم جدا ازش

 نیازی:تگف و کشید ام گونه به دستی و واستادم وربروش شدم بلند ازش تبعیت به منم. شد بلند

 .عزیزم نیست تشکر به

 .بیرون رفت حرفی هیچ بدون و بوسید رو پیشونیم

 . پریدن اتاق تو یلدا و عارفه و سیما و شد بلند جیغی صدای بعد دقیقه چند
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 .میکردن خوشحالی ابراز میکشیدن که بنفشی جیغای با و بودن گرفته رو دستام

 اهارن به کردم شروع خوشحالی با و رفتم آشپزخونه سمت به و کردم فرار دستشون زیر از زور به

 .پختن

 .کردم درست هم ساالد

 ملیحه.شدم چشم تو چشم جون خانم با که شدم خارج آشپزخونه از خسته شد آماده که ناهار

 .انداختم پایین رو سرم و زدم کمرنگی لبخند.زد مهربونی لبخند.میزد حرف باهاش داشت جون

 جون مخان سرفه تک که میخوردیم ناهار داشتیم سکوت در و بودیم نشسته خوری ناهار میز پشت

 فشار و دستش تو گرفت رو دستم.بودم نشسته خانم ملیحه کنار.کرد جلب خودش به رو همه توجه

 رهخی جون خانم به لبخند با و زد چشمکی بهم یلدا.شد خیره جون خانم به و زد بهم لبخندی.داد

 .شد

 دهبیهو ما انتظار.خالیه که وقته خیلی عارف خونه روبرویی واحد:زدن حرف به کرد شروع جون خانم

 به اما گشتیم جارو همه.نداره معنایی انتظار دیگه و میگذره حادثه اون از سال نوزده االن.است

 .نرسیدیم ای نتیجه

 انتظار؟ کدوم از.میزنه حرف چی از.میکردم نگاهش داشتم گنگ و گیج.کرد مکثی

 اجاره جون تبسم به رو خونه این میخوام:گفت و برد بین از رو صداش لرزش ای سرفه تک با

 .بدم

 .... .آخه اما:سعید آقا

 االن متبس.بسه شدیم منتظر هرچی دیگه.گذشته سال نوزده:گفت و برد باال رو دستش جون خانم

 بسمت اال.نکنیم کار این چرا استفادست بی و میخوره خاک داره خونه یه وقتی.داره نیاز خونه یه به

 .دارم اعتماد بهش چشمام مثل.مکنه کار جا این داره سال سه

 چیه؟ نظرتون

 .چیه برای خواهی نظر دیگه.دوختین و بریدین خودتون که شما جون خانم:ترانه_

 رنپ آش هر نخود مثل میزنن حرف دارن بزرگتر چندتا وقتی:گفت و رفت ای غره چشم سعید آقا

 .حرفشون وسط
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 زا بعد دیگه انتظار شماست با حق.جون خانم بگین شما چی هر:گفت و جون خانم به کرد رو بعد

 .است بیهوده سال چند گذشت

 .ندارم حرفی منم:جون ریحان

 .تصمیمم این درصد صد موافق من:جون ملیحه

 .خودم دختر مثل هم تبسم.ندارم حرفی منم:آقافرید

 .شد تصویب پس آخجون:گفت و کوبید هم به شوق با رو دستاش یلدا

 .مخالفم من اما:گفت غیظ با ترانه

 .رفت بهش ای غره چشم سعید آقا

 .نخواست نظر شما از کسی اما جون ترانه ببخشید:گفت غیظ با عارفه

 .گرفت گاز رو لبش و رفت بهش ای غره چشم جون ملیحه

 .بخورید رو ناهارتون دیگه بسه:جون خانم

 با کم یه.زد حرف باهاش و زد زنگ جون نرگس به جون ملیحه کردن تشکر همه اینکه از بعد

 قاب تا خونشون برم شد قرار.سربزنم بهش حتما که بهش دادم قول و زدم حرف جون نرگس

 .سمساری به بدن رو وسایلم موقع اون تا هم اونا.بیارم رو لباسام و عکسا

 .داد بهم رو خونه کلید جون خانم شستم رو ظرفا اینکه از بعد

 اراک اینکه از بعد.بود خاک کلی وسایال همه روی.شدیم خونه کردن تمیز مشغول عارفه و یلدا با

 .شدیم ولو مبال روی هممون و انداختیم بهش رضایت سر از نگاهی شدن تموم

 ره که باشم این نگران نیست قرار دیگه که بودم خوشحال.کرد کمکمون خیلی هم جون ملیحه

 .!!!کنه بیرونم خونه صاحب ممکنه لحظه

 .انداخت خونه به نگاهی رضایت و تعجب با.شد وارد یااهلل با عارف

 نمیترسی؟ تنهایی که شبا:گفت جون ملیحه

 .نه_
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 دواح این خوبی.نترس هم هیچی از.میخره برات بگو عارف به داشتی نیاز هرچی.خوبه:جون ملیحه

 ارفع به داشتی مشکلی.کن قفل درارو شبا.راحته تو بابت از خیالم من و عارفِ  واحد کنار که اینه

 .بگو

 کنم نگاهش االن گفتم.کشیدم راحتی نفس.میکرد نگاه بهم حسی هیچ بدون.کردم نگاه عارف به

 .صورتشه روی اختم دوکیلو

 .چشم:گفتم آرومی صدای با

 .بال بی چشمت:گفت و شد بلند جون ملیحه

 ور در حتما شبا:گفت و انداخت بهم نگاهی عارف.شدن خارج خونه از دخترا با نصیحت کلی از بعد

 .بگو بهم داشتی مشکلی.نیست اعتمادی ها همسایه این به زیاد.کن قفل

 ... .و ممنون:گفتم و انداختم زیر رو سرم ای زده خجالت لبخند با

 .دادم زحمت بهتون که ببخشید:گفتم و شدم خیره چشماش تو اوردم روباال سرم

 خواهرم مثل هم تو نیست زحمتی:گفت میشد خارج در از که همونطور و داد تکون سری

 .نداری برام فرقی.عارفه

 .خیر به شبت:گفت و برگشت سمتم به

 .تو رفت و کرد باز رو خودش واحد در و

 .افتادم راه به جون خانم ی خونه سمت به و بستم و در

 .کرد باز و در ترانه که زدم در به ای ضربه

 نه؟ خوشحالی خیلی االن:گفت و کنار رفت

 جاتن بد حس اون از منو یلدا صدای که بزنم حرفی خواستم میزنه حرف چی ی درباره نمیدونستم

 .بیا لحظه یه تبسم:داد

 .رفتم یلدا سمت وبه زدم ترانه به لبخندی

 میگفت؟ بهت چی:گفت گوشم دم یلدا
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 .هیچی:گفتم و دادم تکون طرفین به سری

 ولی ندهت زبونش.نکن توجهی حرفاش به:گفت میرفتیم آشپزخونه سمت به که همونطور گوشم دم

 .زبوناشه زخم مشکلش تنها.خوبیه دختر کل در

 .شدم شام برای آشپزی وسایل کردن آماده مشغول و زدم بهش لبخندی

 مه گاهی گه و کارهام به بود شده خیره و گذاشت اش چونه زیر و دستاش و نشست میز روی یلدا

 .میزد لبخندی

 میدی؟ یاد منم به:رسید گوشم به صداش دفعه یه

 چی؟:گفتم گیج

 .آشپزی:گفت و واستاد کنارم اومد و کرد ای خنده تک

 بزرگتر ازم سال هفت.بود صورتش جز خوشگلترین بزرگش ای قهوه چشمای.شدم خیره بهش

 ره به نمیدونم.اونم سن هم من شایدم یا.منه سن هم انگار که میکرد رفتار من با طوری اما.بود

 .بزرگترن من از که نمیکنم حس کنارشون اصال حال

 که نجبر.......اوم ببینم کن صبر......کنیم؟ شروع باید کجا از اما باشه:گفتم و زدم بهش لبخندی

 بپزی؟ بلدی

 .نه:گفت و داد تکون طرفین به سری

 .کنیم شروع اول از باید پس:گفتم و کردم ای خنده تک

 وغنر بدون دوبارش که پختم نیمرو بار سه تاحاال.باشه طور همین کنم فکر:گفت و کرد ای خنده

 .سوخت و بود

 .ماسی و عارفه و یلدا امثال یکی میگن جامعه از قشر این به درد بی مرفهین.بود گرفته ام خنده

 یه نماو و میدادم توضیح براش دقت با.کنم حفظ رو لبخندم کردم سعی و کشیدم نامحسوس آهی

 و میدادم توضیح تند تند من.دانشجو و استاد مثل بودیم شده.میداد تکون سر و میپرسید سواالیی

 !!!!میداد تکون سر تند تند اون

 .مکن جور و جمع رو خونه آشپز من کن درست ساالد برو تو خب خیلی:گفتم و کردم کم رو غذا زیر
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 .رفت میز سمت به و داد تکون سری

 رو درناکم مرک و کشیدم پیشونیم به دستی شد تموم کارم وقتی.افتادم کابینتا جون به دستمال با

 .چرخیدم یلدا طرف به و گذاشتم جاش سر و شستم رو دستمال.کردم صاف

 یلدا؟:بود مونده باز دهنم

 جونم؟:گفت و کرد بلند رو سرش

 .رفتم سمتش به

 هب شباهت...... اینا اما کنه خورد نگینی بودم گفته بهش.کنه درست شیرازی ساالد بود قرار

 .نگین جز به میدن هرچیزی

 .نیست نگینی که این.نگینی گفتم من:گفتم و برداشتم رو خیاری

 طوریه؟ چه پس:گفت عجز با

 .اینجوری کن نگاه:گفتم و گرفتم ازش رو کارد

 .کردن خورد به کردم شروع دقت با و

 ریع؟س البته و کنی کار بلدی خوب اینقدر سنت این با طور فرزی؟چه قدر چه وای:گفت ذوق با یلدا

 .نگفتم هیچی و شدم خیره چشماش به

 .گرفتم یاد مامانم از:گفتم لب زیر

 .کنم ناراحتت نمیخواستم متاسفم:گفت و انداخت زیر رو سرش یلدا

 .نداره اشکالی:گفتم و کشیدم خیسم چشمای به دستی

 .شام برای بیان کن خبر رو بقیه برو:دادم ادامه مکثی با

 م؟تبس:گفت و برگشت سمتم به رسید که درآشپزخونه به.شد بلند جاش از و داد تکون سری

 جونم؟_

 میبخشی؟ منو_
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 .ببخشم که نکردی کاری_

 !خوبی خیلی تو مرسی:گفت و اومد سمتم به

 ام گونه روی رو دستم و زدم لبخندی.رفت بیرون آشپزخونه از سریع و بوسید رو ام گونه بعد

 و شلوغ خانواده یه.دارم خانواده یه منم میکردم حس.خوب خیلی.داشتم خوبی حس.گذاشتم

 .مهربون و پرجمعیت

 .میز چیدن به کردم شروع و کشیدم آهی

 شیرین.قلب خوش خواهرش برخالف و بود شیرینی دختر یگانه.کمکم اومدن هم یگانه و عارفه

 !.وقت هیچ.دقیقه یک از دریغ.نکردم بچگی وقت هیچ من.بخورم حسرت میشد باعث زبونیاش

 به یعجیب وابستگی.راستم سمت مانی و چپم سمت یلدا.بود نشسته روبروم عارف شام میز سر

 وجهمت تمام شام میز سر.کنم بغض میشه باعث طبیعیش غیر بودن آروم اوقات گاهی.داشتم مانی

 .میگذاشتم دهنش داخل غذا قاشق قاشق خودم.بود مانی به

 .میدم غذا مانی به خودم من بخور غذاتو و باش راحت تو عزیزم:گفت مهربونی با نیلوفر

 .میدم بهش من.بخور راحت غذاتو شما.راحتم من:گفتم زدم لبخندی

 .شد تر عمیق لبخندش

 هم ائدهم.بکشم نقاشی براش و بشینم کنارش که کرد مجبورم و گرفت رو دستم مانی شام از بعد

 .آرومه خیلی مانی پرسروصداست و شیطون خیلی که مائده برخالف.نشست کنارم

 .کشیدن نقاشی به کردم شروع لذت با.بودم نقاشی عاشق بچگی از

 خودشون های خونه سمت به و شدن بلند همه کم کم دیگه برد خوابش مانی اینکه از بعد

 ارفهع مخالفتام تمام وجود با.شستن ظرف به کردم شروع و رفتم آشپزخونه سمت به منم.رفتن

 نجو ملیحه و ریحان و آشپزخونه کردن تمیز به کردن شروع جون نسرین و یلدا و کرد کمکم هم

 .کردن تمیز رو هال هم

 .داشتم بهتری حس من حاال.. میگذشت روز اون از هفته یک
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 منم و بودن خواب همه.میکردم کار داشتم جون خانم ی آشپزخونه تو هنوز من و بود شده شب

 ینا اعضای تک تک به هفته یه این تو.بدم انجام رو کارام سروصدایی کمترین با میکردم سعی

 بود خوبی خیلی حس.خودمن خانواده اعضای انگار.بودم کرده عادت مهربون و بزرگ خانواده

 باهام رسمی و جدی و خشک اونقدر و بود شده قبل از بهتر کمی عارفم اخالق.داشتن خانواده

 ارتمانآپ و بودن خواب همه.بیرون رفتم خونه از کوفته و خسته کارا شدن تموم از بعد.نمیکرد رفتار

 هچ.رفتم خودم واحد سمت به بستم که و جون خانم خونه در.بود رفته فرو سنگینی سکوت تو

 هیال.سرم تو زدم محکم.شد محو سریع خیلی که نشست لبم روی لبخندی.خودم واحد....آرامشی

 خانم خونه تو از رفت یادم کلیدارو.فعاله مدتم طوالنی حافظه اینقدر که بشورم رو خودم قبر سنگ

 بگیرم؟ سرم به گلی چه حاال.جون خانم واحد هم خودم واحد کلید هم.بیارم جون

 یا بگیرم اون از خواب؟برم یا بیداره.شدم خیره عارف واحد به مردد و نشستم پله اولین روی

 و باشه خواب اگه نداره روانی روحی تعادل جوریشم همین این کن چی؟ولش باشه خواب نه؟اگه

 وت.بود سرد.کرد تقسیم نامساوی دوقسمت به وسط از منو زد دیدی دفعه یه کنم بیدارش من

 اون تو جوری چه و کی نفهمیدم و بستم و چشمام.دادم تکیه دیوار به رو سرم و شدم جمع خودم

 .برد خوابم وضعیت اون با و سرد هوای

 نستمنمیتو اصال که بودن سنگین اینقدر پلکام اما.میزد صدا پی در پی و نگران رو اسمم کسی

 .کنم بازشون

 ........ بعد و شد قطع صدا ای لحظه

 !!!بود آشنا عجیب برام.میشناختم رو بودم که جایی!گرفتم قرار آسمون و زمین بین

 .!رفتم فرو عمیقی خواب به و بستم رو چشمام دوباره که بودم خسته اینقدر

 .کردم باز رو سنگینم پلکای دستم تو سوزشی احساس با

 حواض برام کم کم تصاویر.کردم باز رو چشمام دوباره و زدم پلکی.میدیدم تار رو روبرو تصاویر

 .شدن

 .میدیدم که بود چیزی اولین آرمان نگران ی چهره

 خوبی؟:گفت و دید رو بازم چشمای وقتی

 شده؟ چی:گفتم ای همیشه از آرومتر و گرفته صدای با و کشیدم داغم پیشونی به دستی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

39 

 

 تو و یخوابید راهرو تو میبینه بگیر نون بره میخواد که عارف صبح:شنیدم گوم کنار از الهام صدای

 کرد باز در بود داده بهش خاله که یدکی کلید با.ندادی جواب کرد صدات هرچی.شدی جمع خودت

 . ودیمب نگرانت قدر چه نمیدونی.اومده تر پایین تبت کم یه االن.بود باال خیلی تبت.اینجا اوردت و

 .نیست نگرانی به نیازی.خوبم:گفتم ضعیفی صدای با

 بگی؟ دروغ همیشه که عادتته این:برگردم طرفش به شد باعث عارف صدای

 خوبی؟ که میکنی وانمود نیستی خوب وقتی چرا:داد ادامه.کردم نگاهش گنگ و گیج

 .نمیگم دروغ خوبم من:گفتم آرومی به و انداختم پایین رو سرم

 .شنیدم رو صدادارش پوزخند صدای

 .نشست پیشونیم روی دستی

 خودت به و امروز.داری استراحت به نیاز اما.اومده تر پایین تبت.خب خیلی:کردم نگاه آرمان به

 .نباش جون خانم نگران.میده انجام جونو خانم کارای و سرکار نمیره امروز الهام.بده مرخصی

 .... .آخه_

 .نداریم هم ماخه آخه!گفتم که همین:گفت محکم آرمان

 بود اتاق تو عارف هنوز اما.شدن خارج خونه از بعدم و اتاق از الهام با وسایلش کردن جمع از بعد

 .بود بسته چشماشم و بود داده تکیه بود نشسته روش که مبلی پشتی به  رو سرش و

 .شدم خیره سقف به و گرفتم عارف از چشم

 رو هخون این اونا تا دادم جلوه خوب خودمو من کنن فکر میکنن؟نکنه فکر خودشون پیش چی االن

 از ممیتون کردن کار ازای در من بود؟اصال نقشه شد بد حالم که شب اون کنن فکر بدن؟نکنه بهم

 .گرفتم گاز رو لبم.نیست منصفانه بدم دست از هم روز یه حتی اگه.کنم استفاده خونه این

 .بستم و چشمام و کشیدم پیشونیم به دستی.رفت گیج سرم.شدم بلند سریع

 شدی؟ بلند چرا:کردم باز و چشمام عارف صدای با

 .برم باید من:گفتم و شدم خیره چشماش تو
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 کجا؟:بست نقش پیشونیش رو اخمی

 .جون خانم خونه_

 .بری نیست الزم تو هست الهام:شد تر پررنگ اخمش

 .برم باید من اما_

 و شوق کارگری برای اونوقت؟اینقدر چرا:زد داد آرومی چندان نه صدای با و شد تر غلیظ اخمش

 ...... .میخ حالت این با که داری ذوق

 دوست اما نمیدونم.عارف اال بزنه حرف این داشتم توقع هرکسی از.زد حلقه چشام تو اشک

 !!!نگه عارف فقط نیست مهم بگه هرکی بیاره روم به رو بودنم کارگر عارف نداشتم

 .خورد رو حرفش بقیه که گفت چی فهمید خودش کنم فکر

 !!شکست رو نریخته های اشک بقیه سد و چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 میخوری؟ رو حرفت اش؟چرا بقیه خب:گفتم لرزون و بغض با

 .میخوام معذرت:گفت آرومی صدای با

 سه زا کمتر که دارم سال سیزده سالمه؟فقط چند من مگه.بود شده تبدیل خفه هقی هق به ام گریه

 دیگه های بچه مثل نباید باشم؟چرا اینطوری باید چرا!!!!سالگی چهارده تو میرم دیگه ی هفته

 چیه؟ بقیه با من میبودم؟فرق یگانه مثل نباید کنم؟چرا بچگی

 میکنی؟ گریه چرا حاال:اورد خودم به منو صداش

 ..... .که دیدم چشاش تو چی نمیدونم.شدم خیره چشاش تو

 !!!!!تلخه حق حرف چون:گفتم و کشیدم باال رو دماغم

 کال خوابیدمن اصال دیشبم.گفتم چی که نفهمیدم اصال بودم عصبانی من تبسم ببین:گفت ناراحت

 .قاطیم امروز

 .هستی قاطی همیشه که تو:گفتم آروم

 .گفتی چی شنیدم_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

41 

 

 .!!!زبونم با نه میگفتم دلم تو بشنوی نداشت لزومی اگه بشنوی که گفتم منم_

 .پررویی خیلی_

 .تو گنداخالقی اندازه به نه البته_

..... .دیدی دفعه یه ندارم حسابی درست حوصله و حال امروز تبسم کن صحبت درست:گفت کالفه

. 

 چی؟هان؟ دیدم دفعه یه:سمتش شدم براق

 .اومد صدا به در زنگ که بده جواب خواست

 .شدم خیره منتظر عارف به

 میکنی؟ نگاه داری چرا چیه:گفت گیج و طلبکار

 .میزنن در_

 .بزنن خب_

 .دیگه کن باز برو_

 من؟:کرد اشاره خودش به

 .من پ ن پ_

 .کنی باز رو خونه در بری باید تو توا خونه خب_

 وضعیت؟ این با:گفتم و گرفتم باال رو بود وصل سرم بهش که دستی

 .که نداره مشکلی خب_

 .رفتم در سمت به و برداشتم تخت باالی از رو سرم و کشیدم پوفی

 .الهام نگران نگاه به خورد نگاهم کردم باز که درو

 واقعا.جون تبسم خوبی:زدن حرف به کرد شروع بگم چیزی من اینکه بدون سریع و تند الهام

 ایدب سریع من بیمارستانه االنم کرده تصادف خواهرم که کردن خبرم زدن زنگ اال همین شرمندتم
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 پیشش؟توروخدا بری میتونی.کنن مراقبت جون خانم از نیستن خونه دخترا از کدوم هیچ.برم

 ..... .می اگه خواهرمم نگران خیلی.برم باید واقعا من اما نیست خوب حالت میدونم ببخشید

 .بکش نفس کم یه الهام بسه:گفتم و پریدم حرفش وسط کالفه

 .بهم شد خیره اشکی چشمای با و کشید عمیقی نفس

 گفتم صبحم همون من.نباش جونم خانم و من نگران الهام برو:گفتم اطمینان با و مهربون

 و نشده هیچی که ایشاهلل.نباش هیچیم نگران برو.جون خانم خونه میومدم داشتم االنم اتفاقا.خوبم

 .سالمه خواهرت

 هب خدا تری نزدیک خدا به صافه دلت ای بچه تو کن  دعا تبسم:گفت و بوسید رو ام گونه الهام

 .بود حامله ماهه هفت.باشه نشده هیچیش خواهرم که کن دعا میکنه گوش تو حرف

 .کردن گریه به کرد شروع و نیورد طاقت دیگه گفت که اینو

 دق خیلی بهش نسبت.ام شونه روی گذاشتم و کرد خم رو سرش.دادم فشار و گرفتم رو دستش

 .بودم کوتاه

 .بچش هم سالمه خودش هم که ایشاهلل.عزیزم باشه خدا به توکلت:گفتم خاصی لحن با

 آپارتمان از و رفت در سمت به کن دعا گفتن با و کشید صورتش به دستی و شد جدا ازم سریع

 .شد خارج

 اینه نظورنم میگم که سینه به سینه.شدم سینه به سینه عارف با که رفتم هال سمت به و دروبستم

 و الشهس سه و سی اون ناسالمتی.باشم آرنجش تا من کال کنم فکر!!!شکمش به خوردم کله با که

 اصال میخوام معذرت ببخشید:گفتم سریع.نیست کم سنی اختالف سال بیست.سال سیزده من

 .نبود حواسم

 .که نشد چیزی.گفتم چی من مگه بابا خب خیلی_

 در؟ دم بود کی:گفت و کرد مکثی

 .الهام:گفتم میرفتم اتاق سمت به که همونطور

 خب؟_
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 .!جمالت به خب_

 .دراوردیا زبون_

 .داشتم زبون اولش همون از_

 میگفت؟ چی خب خیلی:گفت کالفه

 کی؟:گفتم ای نهفته شیطنت با

 .نکن بازی من اعصاب با تبسم:گفت عصبانی

 .الهام:گفت آرومتری لحن با بعد

 چی؟ الهام:گفتم لحن همون با

 تمدس از و افتاد دستم از سرم که دویدم اتاق سمت به ای خفه جیغ با که برداشت خیز سمتم به

 .شد کنده

 .کردم ای ناله و گذاشتم روش رو دستم یکی اون کف

 .بیاد بند خونش تا دادم فشار تر محکم و نشستم زمین روی زانو با

 .بود دراومده اشکم سوزشش و درد از

 شدی؟تبسم؟ چی تبسم:گفت نگرانی با.اومد سمتم به عارف

 !!!!عارف؟:نالیدم و شدم خیره بهش اشکی چشمای با

 پایین رو سرم خجالت از شد باعث اما نفهمیدم که بود چیزی تونگاهش.شد خیره چشمام به

 .میزد تند تند قلبم و بودم شده داغ.بود شده سرخ صورتم کنم فکر.بندازم

 .باشن کرده وصل بهم ولت دویست برق انگار گرفت که رو دستم

 .کشیدم بیرون دستش از رو دستم سریع

 .ببینم رو دستت میخوام:گفت آرومی لحن با

 ستمد که بزنه باال رو لباسم آستین خواست.گرفت رو دستم و کرد دراز سمتم به رو دستش آروم

 ..یعنی....چیزه:گفتم و کشیدم رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

44 

 

 ...... .آخه....میدونی......نیست مهمی چیز....اوم

 جخار خونه از و رفت در سمت به.شد بلند و داد تکون سری.بود نشسته لبش روی محوی لبخند

 .شد

 نمک دیگه؟دیونست؟فکر بود چی برای لبخندش برخورد بهش خورد؟اگه بر شد؟بهش چش این وا

 .کمه تختش یه

 چهب که عارف بشورم رو قبرت سنگ الهی.بود شده خونی کال آستینم.انداختم نگاهی دستم به

 .بهتره اخمو اخالق گند عارف همون کردیم غلط ما آقا.شد شکوفا گل مثل دفعه یه بازیت

 .سمتم به اومد جعبه یه با عارف و شد باز در دفعه یه

 .بده در دم تو بفرما.تو میاد برسه هرکی.سرا کاروان شده ما خونه

 هیچ بدون و گیج.سمتم به گرفت و اورد در رو بتادین و باند و چسب جعبه ازتو و زد زانو روبروم

 .چشاش تو شدم خیره و گرفتم دستش از حرفی

 هان؟ کنی باید کار چه که میدونی فقط.ببندش برو خودت بیا_

 .برداشت زمین روی از رو سرم و شد بلند اونم.شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 یدستشوی از بستم روش باندی و کردم پاک رو زخمم اینکه از بعد و رفتم دستشویی سمت به

 .نداشتم اینجا مانتویی من و بود شده خونی.کشیدم پایین رو مانتوم آستین. شدم خارج

 الحا.بود چی دیگه دویدنت اخه.ام بچه اینقدر که بشورم رو قبرم سنگ الهی:کردم زمزمه لب زیر

 بیارم؟ گوری کدوم از کنم؟مانتو کار چه

 که کردم پیدا چشه؟یقین عارف این وا.شیدم در شدن بسته صدای که میردم غر داشتم

 لشو اینارو حاال.سرا کاروان شده اینجا.میره میاد هی.نیست روشن خودش با تکلیفش.دیونست

 بگیرم؟ سرم به گلی چه من کن

 عارف که بزنم حرفی خواستم.شدم خارج اتاق از و کشیدم پوفی.شنیدم در صدای دوباره

 کردم فکر کشید طول کارت دیدم:گفت مهربون محوی لبخند با و گرفت سمتم به رو پالستیکی

 .میکنی غرغر زیرلب داری دیدم و تو اومدم برات اومده پیش مشکلی
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 بخندشل شدن پررنگتر مانع و کشید لبش گوشه به دستی که میشد پررنگتر داشت لبخندش

 کرف.داره منو و عارفه لباسای هنوز مامانم.است عارفه ماله:گفت و کرد ای اشاره پالستیک به.شد

 .بود سالش ده.خرید عارفه که بود مانتویی اولین این.بشه اندازت کنم

 .شد شل نیشم.انداختم نگاهی پالستیک تو

 .ممنون خیلی خیلی.ممنون:گفتم ذوق با

 .رفت آشپزخونه سمت به و گرفت ازم رو روش که میشد تر عریض داشت لبخندش

 قدر چه عارفه که میده نشون این.بود تنم اندازه قشنگ.کردم عوض رو لباسام و رفتم اتاق تو

 .سالست سیزده منه اندازه اون سالگیه ده لباس.بوده من از بزرگتر هیکلش

 چرخیدم سمتش به سریع.گرفت رو بازوم عارف که برم در سمت به خواستم و شدم خارج اتاق از

 .کشیدم بیرون دستش از رو بازوم و

 کجا؟:گفت بیاره روش به اینکه بدون

 .جون خانم خونه_

 انمخ خونه به دادی گیر امروز چرا.جون خانم خونه گفت باز:گفت و کشید موهاش تو دستی کالفه

 جون؟

 نم اوال:گفتم  آرومی چندان نه صدای با و دادم نشونش رو کوچیکم انگشت و اوردم باال رو دستم

 ارک نمیخوام و میخونم نماز اینجا من.میکنم زندگی اینجا دارم جون خانم خونه تو کار شرط به

 .مکن کار باید باشم مرگ حال در چه باشه خوب حالم چه نخوام چه بخوام چه پس بکنم اشتباهی

 االن و کرده تصادف خواهرش گفت اومد الهام دوما:دادم ادامه و دادم نشونش رو بعدیم اننگشت

 ونهخ برم مجبورم من و نیستن خونه حاضر حال در دخترا از کدوم هیچ و بره مجبوره و بیمارستانه

 .جون خانم

 .بکش نفس یه باش آروم خب خیلی:گفت گیریم جبهه ایم به خنده با

 .کشیدم عمیقی نفس

 .نکنی ضعف تا بخور اینو بیا:گفت و گرفت سمتم به شربتی لیوان و زد لبخندی
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 .شدم خیره چشاش به تعجب با

 خودتی؟ این عارف:اوردم زبون به رو فکرم ناخودآگاه

 نمیاد؟ بهم مهربونی چیه:گفت و خندید

 .دادم تکون طرفین به رو سرم

 .خواستی خودت خب خیلی:گفت و کرد ساختگی اخم

 رخت روب و گم گورتو چشمام جلو از بعد و کن کوفت اینو بیا ضعیفه هی:گفت و کرد بلند رو صداش

 .کنم شیرفهمت ای دیگه جور یا شد شیرفهم.نمیزنی حرفی منم حرف رو.بساب چرکارو

 اخمش با اونم و خندیدن به کردم شروع و گرفت ام خنده که میکرد ادا و جمالت این بامزه اینقدر

 .ضعیفه نیشتو ببند:گفت لحن همون با دوباره.شد خیره بهم هنوز

 .نچ: باال انداختم و ابروهام

 .خندیدن به کردم شروع بلندتری صدای با

 چه.شده باز روت خندیدم روت تو دوبار اینکه مثل نه:گفت و رفت کمربندش سمت به دستش

 که کنم حالیت باید نمیشه اینجوری.میزنی حرف که منم حرف رو.بشه بلند زن یه صدای میده معنی

 .نشنوم ازت چشم جز چیزی.چشم بگی باید میگم چیزی یه من وقتی

 .نداره ربطی هم تو به بخندم میخواد دلم:مینداختم باال سرهم پشت رو ابروهام

 ههمیش آفرین:گفت پدارا مثل مهربونی العاده فوق لحن با و زد مهربونی لبخند و شد باز اخمش

 اسمت مثل باید تو.کنن پاک لبت روی از رو لبخند گل و کنن غلبه بهت روزگار مشکالت نذار. بخند

 تبسم؟ باشه.بخندی همیشه

 .دادم تکون هم پشت رو سرم لبخندی با

 .میشه بلند جون خانم داد االن که بخور اینو بیا: گفت مهربون و شد تر پررنگ لبخندش

 و اوردم تر پایین لیوان. افتاد یادم چیزی یه دفعه یه که بخورم خواستم و گرفتم ازش لیوانو

 چی؟ خودت:گفتم

 .میشد بهتر لبخند با قیافش.شد پررنگتر لبخندش
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 .نمیخورم من بخور تو_

 .اینطوری که نمیشه:نشست پیشونیم روی ظریفی اخم

 اهمنگ گشادی خیلی خیلی لبخند با داره دیدم اوردم پایین که لیوان.خوردم ضرب یه رو شربت

 .میکنه

 .!!!!کشیدمش آشپزخونه سمت به و گرفتم رو پیراهنش آستین و رفتم سمتش به

 متس به و گذاشتم کابینت روی رو خودم لیوان. کردم ول رو آستینش شدیم که خونه آشپز وارد

 هم یوانل یه.رفتم کابینت سمت به و بستم رو یخچال در و برداشتم رو شربت پاکت و رفتم یخچال

 .بخور بیا:گرفتم سمتش به و ریختم شربت براش و برداشتم

 .میکرد نگاهم خاصی حالت با.شدم خیره چشماش به.کرد مکثی

 نمیخوری؟:گفتم و دادم نامحسوسی تکون لیوان به

 .خورد ضرب یه و گرفت دستم از رو لیوان و زد لبخندی

 .شد حاال: گرفتم دستش از رو لیوان

 .شد پررنگتر لبخندش

 .میومد من دنبال عارفم.رفتم ورودی در سمت به و شستم رو خودم با اونو لیوان

 بهت اخم زا بیشتر لبخند بخند همیشه هم تو:گفتم و برگشتم سمتش به و گرفتم و در دستگیره

 .نیستی اخالق گند میکردم رو فکرش که اونقدراهم شد عوض درموردت نظرم تازه.میاد

 رتپ خودمو خونه از و کشیدم سریع رو دستگیره و کشیدم خفیفی جیغ برداشت خیز سمتم به

 بی.کرد باز جون خانم خونه در ترانه موقع همون.دویدم جون خانم خونه سمت به و بیرون کردم

 .کرد دنبالم ترانه به توجه بدون و دوید دنبالم عارفم شدم رد کنارش از سریع بهش توجه

 تولد بدو از من چون.عارف های خنده نه من البته.بود گرفته رو ساختمون کل هامون خنده صدای

 .ست زمزمه یه حد در صدام میزنم که حرف و نمیشد بلند زیاد صدام

 حرف:مگفت و انداختم باال ابرو عارف برای گرفتم سنگر و ایستادم جون خانم صندلی پشت رفتم

 .تلخه حق
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 .اومدیم خودمون به ای سرفه صدای با

 زا داشتم میگی منو.میکردن نگاهمون لبخند با داشتن جون جون خانم و ریحان و ملیحه من وای

  و پایین انداختم رو رسم. میشدم آب خجالت

 .سالم:گفتم ای خفه صدای با

 خوبی؟.گلم دختر سالم:گفت بود خوشحال خیلی انگار که جون ملیحه

 .ممنون خیلی بله:دادم جواب خفه صدای همون با

 .عزیزم ماهت بروی سالم:گفت و گرفت باال رو سرم و اومد سمتم به جون ریحان

 .دیگه چیته برای خجالت.دختر شدی قرمزم چه وای:داد ادامه مکثی از بعد

 و خندیدن به چه و کارگر عمه داره خجالتم واهلل:شنیدم گوشم پشت از رو ترانه پرحرص صدای

 .صاحبکار با کردن شوخی

 .ترانه:شنیدم رو اش کالفه و پرحرص صدای اما نمیدیدم و عارف

 .نمیپری بهترون ما از با.شدین پیدا کم عارف؟راستی آقا نه تلخه حق حرف:گفت طعنه با ترانه

 .افتاد جون خانم به نگاهم.بود زده حلقه چشام تو اشک

 .خنده به همیشه ایشاهلل. عزیزم سالم:گفت و بهم زد زل مهربون لبخندی با همیشه مثل

 متس به ببخشیدی گفتن با و کردم پاکش سریع.چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 .رفتم آشپزخونه

 .نشست میز پشت صندلی روی و اومد جون ملیحه که میپختم ناهار داشتم

 .دادم جواب زده خجالت لبخندی با رو مهربونش لبخند

 .بود کرده پر ساختمونو کل هاتون خنده صدای:گفت مهربونی با

 ...... .ند منظوری من خدا به:گفتم زده خجالت و سریع و چرخیدم سمتش به سریع

 ..... .میدونم میدونم.....هیش:کرد قطع رو حرفم
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 عث با که شد تداعی ذهنم تو خانم نازی خاطره چرا نمیدونم.اومد سمتم به و شد بلند جاش از

 بخندل.شد خیره ترسونم چشمای تو و کرد مکثی.برم عقب به قدم یه و کنم نگاهش ترس با شد

 آغوشش تو منو من طرف از العملی عکس هر از قبل و اومد سمتم به و داد تحویلم رو مهربونش

 .کشید

 .خوبی خیلی تو.ممنون خیلی خیلی.تبسم ممنونم ازت خیلی:داد ادامه

 .ردممیک گوش حرفاش به گیج و بود افتاده کنارم دستام.میدادم گوش حرفاش به سردرگم و گیج

 به هک کردی کاری امروزتو اما نشنیدم رو عارفم خنده صدای که چندساله میدونی:داد ادامه بغض با

 .برسم آرزوهام از یکی

 اعتماد گوشام به شنیدم رو اش خنده صدای وقتی.کردی براورده رو آرزوم که ممنونم ازت خیلی

 و میکردن هم دنبال گربه و سک مثل زمانی یه ام عارفه و عارف....دیدمتون وقتی اما نداشتم

 ...... .اتفاق اون با اما نمیشد قطع هاشون خنده صدای

 .کشید آهی

 ریه به رو مهربونش آغوش عطر بوی و بستم چشمام.گذاشتم کمرش روی و اوردم باال رو دستام

 .فروبردم هام

 هک میکرد تداعی برام رو مهربونی آغوش.بود ناپذیر وصف که داشت لذتی برام موندن آغوشش تو

 .ندونستم رو قدرش

 .ممنونم شما از منم:گفتم بغض با

 تموم خاطر به:دادم ادامه لرزونی صدای با و کشیدم باال رو دماغم.چکید گونم روی اشکی قطره

 خاطر به دادین بهم که ای خانواده خاطر به کردین برام که کارایی تموم خاطر به مهربونیاتون

 که تون مادرانه اغوش این.... ....خاطر به و میده دست بهم خونوادم این بین وقتی که خوبی حس

 ...... .باشم داشته همیشه و نباشم محروم ازش لحظه یه اما بدم رو عمرم تموم حاضرم

 میتونم که دارم مادر یه منم دیگه میگه بهم که حسی دارم که حسی خاطر به:دادم ادامه هق هق با

 به.نبودی پشتم سال سه این تو همیشه اینکه خاطر به کنم گریه و بذارم اش شونه روی رو سرم

 .داشتن امنیت.....و داشتن خانواده داشتن مادر حس ی دوباره لمس خاطر
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 دستش زدم لرزونی لبخند.کرد پاک رو اشکام و کشید صورتم به دستی و کرد جدا خودش از منو

 .نوازشگرتون دستای خاطر به:دادم ادامه و گرفتم بود گونم روی که همونطور رو

 .زدم دستش کف به ای بوسه و چرخوندم رو صورتم

 که دازیمین یکی یاد منو تو مهربونی؟ و داشتنی دوست خیلی میدونستی:گفت و زد بهم لبخندی

 .ببینم رو لبخندش دیگه بار یه اما بدم عمرم تمام حاضرم

 .کردم پاک رو اشکام و زدم لبخندی

 .شد خارج هق هق و عجله با آشپزخونه از ممنونم ازت گفتن با و زد پیشونیم به ای بوسه

 .میکرد نگاهمون و بود داده تکیه آشپزخونه دیوار به که ندید رو عارف حتی که عجله با اینقدر

 .دادم رو جوابش غمگینی و لرزون لبخند با که زد بهم مهربونی لبخند

 .میخوام معذرت:گفتم آروم

 چی؟ برای:گفت آروم

 .ببخشید.منه خاطر به ترانه های طعنه و حرفا_

 .ببخشمت که نکردی کاری:گفت و داد تحویلم لبخندی

 .ممنونم ازت مامان قول به:داد ادامه مکثی با

 .رفت هال سمت به و گرفت دیوار از رو اش تکیه.شد پرنگتر لبخندم

 توش چیهی تنفر جز که ترانه ای کینه نگاه به افتاد نگاهم که میکردم نگاهش پشت از لبخندی با

 .نبود

 .دادم ادامه آشپزیم به مینداخت دلم تو رو عجیبی ی دلشوره حس که نگاهش به توجه بی

 بغلش تو رو عارف جون ملیحه دیدم که کنم صدا ناهار برای رو بقیه تا شدم خارج آشپزخونه از

 .میکنه گریه داره آغوشش تو و گرفته

 .شدم سینه به سینه ترانه با که بچرخم خواستم و زدم لبخندی

 .بیرون بکش کفشم از و پات کوچولو ببین:گفت ترسناکی لحن با ترانه
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 .نمیشم منظورت متوجه:گفتم گیج

 فهمیدی؟.بکش قرمز خط و عارف دور:داد ادامه لحنش همون با

 .متنفرم تو امثال و تو از:گفت که میکردم نگاهش گیج همونطور

 .بدونی که گفتم.کوچولو میبینی بد ببینم عارف بر و دور تورو دیگه بار یه اگه

 .شد خارج خونه از و شد رد ترسونم نگاه کنار از بعد

 بهشون توجهیم و کنم درک رو ترانه حرفای نتونستم هنوز من و میگذره روز اون از هفته یه

 یه.منمیکرد توجه هیچی به که میداد بهم خوبی حس آنچنان لبخنداش و بودن عارف کنار.نمیکردم

 ..... .حس مثل امنیت حس مثل حسی

 نگاه اون از هیچ من و میکنه نگاهم کینه و تنفر با میبینه باهم رو عارف منو ترانه وقت هر

 .سردرنمیارم

 غذا از بعد و عارف خونه میرم غذا سینی با جون خانم ی خونه از بعد صبحونه و شام برای هرروز

 یرهنمیگ من  دست از میگفت بود جون ملیحه پیشنهاد این.خودم خونه میام و میشورم رو ظرفاش

 یه تو هک ناهارم..نه یا میکنه قبول ببین ببر براش بار یه تو گفت که شد بچم؟این من مگه میگه و

 .شرکت ببره همراهش تا میکنم همراهش ظرف

 هک صبح هر هنوز من و بریم نونوایی به نون خرید برای عارف روز یه من روز یه شد قرار توافقی

 لبخند و خودم روی پستیه حیون چه و سامانه اسمش فهمیدم تازه که رو همسایه پسر نگاه

 .!!!میلرزم خودم به ترس از میبینم کریهش و حریص

 .نمیارم خودم بروی اما میزنه حرف باهاش ترانه میبینم که روزیه چند

 .!ممیکن دوری ترانه از جهت بی و بیخود اما چرا نمیدونم.داشتم عجیبی ی دلشوره تاحاال صبح از

 به بری نمیکردی جرئت اصال که طوری به بود عصبانی خیلی اومد شرکت از که عارف امروز

 .طرفش

 ورمدلش حس انقدر.بود خالی خیلی بابا و مامان جای همیشه مثل و بود سالگیم چهارده تولد امروز

 .سرقبرشون برم و بیرون بزنم خونه از نکردم جرئت حتی که بود قوی
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 من خونه تو سیما و عارفه و من فقط.بود خالی آپارتمان کل و بیرون بودن رفته همه االنم 

 و داره نامه نمایش فردا خودش قول به هم ترانه.بودن خودشون خونه که عارف و هومن.بودیم

 .میکرد تمرین خودش برای داشت

 و دنمیکشی بنفش جیغای.کشیدن جیغ به کردن شروع و شد بحثشون که شد طور چه نمیدونم

 جلو:دمیکشی جیغ همش دست به بالش هم سیما و بود افتاده سیما دنبال عارفه.میکردن هم دنبال

 .میزنما بیای جلو دیگه قدم یه اگه بیشعور نیا

 خونه وارد نگران و ترسان عارف و شد باز بلندی صدای با در دفعه یه که زدن جیغ اینقدر

 دوتا شما:هوا رفت دادش صدای و رسید اوج به عصبانیتش افتاد دوتا اون به که نگاهش.شد

 بود کنزدی شنیدم رو جیغتون صدای وقتی.میکنین هم دنبال سنتون این با نمیکشین خجالت

 ...... .کنم سکته

 و بودن نشسته مبل روی خطاکار های بچه مثل دوتام اون و میکرد بیداد و داد داشت هنوز عارف

 .پایین سراشون

 .کنه نابودمون ترکشاش که االنه.شد منفجر بمب:شنیدم رو عارفه وار زمزمه صدای

 و ترسناک نگاه یه با حرفی هیچ بدن افتاد ام خنده به که عارف نگاه.بود گرفته خندم حرفش از

 خونه در منوهم خونه در هم یعنی درو دوتا هر و شد خارج خونه از انداخت تامون سه هر به  دلخور

 .بست محکم خودشو

 .شدن خارج خونه از بازی مسخره کلی از بعد سیما و عارفه

 به افتاده مبل روی که دیدم سیمارو گوشی دفعه یه.شد زده خونه زنگ که میخوردم آب داشتم

 حوم لبم روی از لبخند که کردم باز و در لبخند با.رفتم در طرف به و داشتم برش و رفتم طرفش

 عقب به قدمی ترس با.شکست صدا با و افتاد دستم از لیوان.بهش شدم خیره ترس با.شد

 ....... .و برداشتم

 

 

  عارف
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 .کشیدم موهام به دستی کالفه.میومد ای خفه جیغ صدای هنوزم

 تبسم خونه سمت به نگاهی و شدم خارج خونه از عصبانیت با.بود انفجار حال در سرم

 آخرین به ها پله با.میکشید خط خرابم اعصاب روی خراش گوش و خفه جیغای صدای.انداختم

 .بگیرن تولد جشن تبسم برای بود قرار امروز.زدم رو سیما خونه در.رفتم طبقه

 رخاط به هومنم.کنن تزیین رو خونه هم سیما و عارفه و بگیرن چیزی یه بیرون بودن رفته همه

 .موند سیما

 صبح از که ای دلشوره حس عارفه بعدشم و سیما دیدن با اما کنه باز در هومن داشتم انتظار

 مال سمتب خونه از جیغا اون پس اینجان عارفه و سیما اگه.شد کند قلبم ضربان.شد تشدید داشتم

 .بست یخ تنم تو خون کردم بود؟حس کی

 کجاست؟....تبسم....تبس:گفتم پته تته با

 مگه؟ چطور.خونش معلومه خب:گفت گیجی با سیما

 .....جیغ صدای اون پس تنهاست خونه اگه:کردم زمزمه

 و یماس.اومدم پایین ها پله از عجله با مکثی از بعد و شدم خیره ترسونشون و شده گرد چشمای تو

 .میومدن دنبالم هم عارفه

 خونه طرف به سستی قدمای با.میکردم سکته داشتم دیدم که رو تبسم ی خونه و آپارتمان باز در

 بند نفسم سرامیکا روی خون رد و ها شیشه تکه دیدن با.دادم هل درو.افتادم راه به تبسم

 !!!!شد خراب سرم رو دنیا کردم حس اوضاع و حال اون تو تبسم دیدن با رفتم که جلوتر.اومد

 خونه وارد سراسیمه هومن جیغاشون صدای با.بودن اعصاب رو زیادی سیما و عارفه جیغ صدای

 به ردمک سعی و انداختم پایین رو سرم.بگیرم رو جلوش نتونستم که بودم شوک تو اینقدر.شد

 .نشم خیره روبرو صحنه

 !!!!اوضاع اون تو تبسم خون غرق جسم جز میشدن خیره هرجا به سرگردونم چشمای

 برسونیمش بیار و لباساش برو سیما..... خدا یا:اومدیم خودمون به همه هومن داد صدای با

 .بیمارستان
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 .رفتن اتاق سمت به عجله با سیما و عارفه

 .شد خارج خونه از سریع هومنم.بستم و چشمام و دادم تکیه دیوار به جون کم و سست

 !کیه؟ کار این.شدن مشت دستام

 .میزنن جیغ دخترا چرا عارف شده چی:اومد ترانه صدای

 .نکردم باز هم رو چشمام حتی بهش توجه بی

 .کنم باز رو چشمام نشد باعث هم جیغش صدای

 .ببریمش کن کمک بیا عارف:شدم خیره بهش و کردم باز رو چشمام عارفه صدای با

 صورتش اشکای رد.بودن شده خوب قبلی کبودیای جای تازه.شدم خیره تبسم کبود صورت به

 .افتاده اتفاقی چه نمیدونستم.بودم گیج هنوز.بودن معلوم صورتش تو هنوز

 رزی هم یکی گردنش زیر انداختم رو دستم یه.رفتم تبسم طرف به جونی کم و لرزون پاهای با

 .زانوهاش

 سریع.موند ثابت زمین روی خون روی نگاهم لحظه یک.کردم بلندش زمین روی از حرکت یه با

 .برگشتم عقب به حرکت یه با و بستم رو چشمام

 .میکشید خط اعصابم روی عارفه و سیما های گریه صدای

 .شدم خیره خیابون طرف اون به بوقی تک صدای با

 ندلیص روی.میکنم کار چه دارم نمیفهمیدم که بودم گیج اینقدر.افتادم راه هومن ماشین طرف به

 یرو تبسم سر.گذاشت خودش پاهای روی رو تبسم پاهای و نشست کنارم عارفه.نشستم عقب

 .انداخت راه به و ماشین سریع خیلی هومن و نشست جلو سیما.بود پاهام

 جربهت وقت هیچ که حسی یه غریب حس یه.داشتم حسی چه نمیدونم.شدم خیره تبسم صورت به

 .بودم نکرده اش

 حتی.گرفتم تبسم آلود آشک و پریده رنگ ی چهره از رو نگاهم عارفه ی گریه گرفتن اوج با

 که دهمی دست بهم حسی گذشته بهش چی و افتاده تبسم برای اتفاقی چه میکنم که رو تصورش

 .میکنه دیونم
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 اگه.داشتم دوست عارفه مثل رو تبسم من خب....خب!چمه؟ من.فشردم هم روی محکم رو چشمام

 .میداد دست بهم حس همین بود جاش هم عارفه نکرده خدای

 ارشانک داشتم دوست و کنم تاییدش نمیخواست دلم که بود دلم تو چیزی یه.بودم شده کالفه

 .کنم

 و شدم پیاده ماشین از و کردم بغل رو تبسم سریع خیلی و کردم باز رو چشمام ماشین ایستادن با

 .بودن دنبالم هم سیما و عارفه.دویدم بیمارستان طرف به زیادی سرعت با

 همون.میداد توضیح رو چیزی میریخت اشک که همینطور.کرد صحبت پرستاری با رفت سیما

 روی که متبس و من به نگاهی پرستار.میکردن کار اونجا شهین زندایی و سیما که بود بیمارستانی

 .دویدن به کردن شروع سمتی به و داد تکون سری و انداخت بود دستام

 .اینطرف از:گفت و اومد طرفم به سیما

 .من کنار عارفه و پشتش من و میرفت جلو اون

 .گذاشتم تخت روی رو تبسم احتیاط با و شدم وارد سرش پشت منم. شد اتاقی وارد سیما

 .اتاق تو کردن پرت رو خودشون سریع خیلی پرستار چندتا و شهین زندایی

 افتاده؟ تبسم برای اتفاقی شده؟چه چی:گفت نگران و هول شهین زندایی

 م....س...تب....بود باز سم...تب... خونه در....شدیم بدبخت....مامان:گفت بریده بریده سیما

 ......... . و خون....خو.... غرق... مین...زم.....روی

 ونا اینکه.میورد خودم به منو داشت کم کم هاش گریه هق هق.کنه کامل رو حرفش نتونست دیگه

 که تلخی حقیقت.داره حقیقت کنم انکارش میکردم سعی و میکردم فکر بهش داشتم که چیزی

 .میشد کوبیده سرم تو پتک مثل

 .نشستم نیمکت روی و شدم خارج اتاق از و گرفتم تبسم زخمی و کبود چهره از چشم

 .دادم تکیه سرم پشت دیوار به رو سرم و بستم و چشمام

 .ست عارفه که فهمیدم هقش هق صدای از.گذاشت شونم روی رو سرش و نشست کنارم کسی

 .نرو اعصابم رو هات گریه با اینقدر عارفه:گفتم کالفه و آروم
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 سیزده فقط.عارف سالشه سیزده.....فقط سُم....تبس:میگفت بریده بریده و هق هق با

 باورم....خدا وای......بچست یه فقط اون......عارف.... اتفاق این برای بود کم خیلی سنش.....سال

 این طور چه...... نشنیدیم؟ رو جیغاش و ها زجه صدای طور چه....نفهمیدیم طور چه..... نمیشه

 ..... .نفهمیدی؟ طور چه.....صداشو نشنیدی طور چه....عارف؟ طور چه.....افتاد؟ اتفاق

 بهش تولدی کادو خوب خدا..... بود تولدش امشب عارف:گفت بلندی صدای با بعد و کرد مکثی

 ........... .داد

 من....مقصرم من:میکرد خودنمایی جمله این ذهنم تو من و میداد ادامه هاش زجه به همینطور

 زجه صدای.رو خراشش گوش جیغای صدای.....نکردم توجهی اما شنیدم رو جیغهاش صدای

 .. ...مقصرم من.نکردم توجه و شنیدم رو چیزی شکستن صدای.نکردم توجهی و شنیدم رو هاش

 .میکرد ام خفه داشت وجدان عذاب

 روی سرش و بود برده خوابش عارفه.بودیم نشسته حالت همون تو که بود گذشته قدر چه نمیدونم

 زا شهین زندایی که میشد ساعتی چند.بودن چسبیده هم به گریه خاطر به هاش مژه.بود شونم

 هم رو سیما.خونه رفت بعدش و داد تکون سری فقط و بود شده خارج درهمی اخمای با اتاقش

 و ومدا گریون و قرمز چشمای با یلدا جاش به اما.بود بهتر نمیبود اینجا وضعیتش اون با.برد هومن

 .نیومده بیرون هنوز و تبسم اتاق تو رفت

 دیگه.میشناختم خوب رو جیغ این.رسید گوشم به آرومی جیغ صدای که کشیدم چشمام به دستی

 لندب شونم روی از رو عارفه سر سریع.نمیره بیرونم و شده ثبت گوشم تو جیغ این صدای ابد تا

 ...... .!لرزید دلم روبروم ی صحنه دیدن با که شدم اتاق وارد بهش توجه بدون.شد بیدار که کردم

 یلدا و میکشید جیغ و میزد پا و دست بود یلدا آغوش تو که حالی در و تخت روی بود نشسته تبسم

 آستین و بود شده کشیده دستش از سرم....... . یلداست بفهمونه بهش که داشت این در سعی

 .میکرد بیشتر رو وجدانم عذاب خراشش گوش جیغای.بود شده خونی پیراهنش

 ..... .تبسم:زدم صدا رو اسمش آروم و رفتم سمتش به.میشد آروم داشت کم کم

 دش خیز نیم عقب طرف به  و زد جیغی من دیدن با و کرد بلند شدت با رو سرش صدام شنیدن با

 .  گرفت رو کمرش پشت یلدا.شدم خیز نیم ناخودآگاه که بیفته تخت از بود نزدیک که
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 چیزی هاش زجه و جیغا بین.خراشتر گوش و تر بلند بار این و گرفت سر از رو جیغاش دوباره

 ..... .عقب بره بگو بهش یلدا.....بشه دور ازم....بگو......بره بگو.....یلدا:میگفت

 ............. .یلدا میترسم من:گفت بلندتر

 .شدم خیره روبروم صحنه به نگرانی و دلخوری با و برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه

 منم هیس:گفت بگیره جبهه بخواد اینکه از قبل و کرد بغلش محکم و رفت طرفش به سریع عارفه

 .عزیزم عارفه

 .نشوند ای بوسه سرش روی

 .شد اتاق وارد پرستار یه با آشنا خیلی مردونه چهره یه با دکتری

 .هوا رفت تبسم جیغ دوباره بشه تبسم نزدیک اومد تا

 چیزی رومآ بود دیشبی پرستار همون اتفاقا که پرستار که انداخت من به آمیز استفهام نگاهی دکتر

 چرا و شده چی نمیدونستم و بودم شده گیج.رفت بیرون اتاق از و داد تکون سری دکتر.کرد زمزمه

 .میکنه اینجوری تبسم

 من....فه....عارف:شد انداز طنین گوشم تو تبسم های زجه صدای

...خواستم.....نمی....من.....کرد.....کار...اون.....زور.....به......اون.......اون........تم..س....خوا......نمی

 ..میم....دارم..........رم..دا د..در.....عارفه.....اون......دم....ز.....جیغ.....بودم....ترسیده..

 ..... .رم...بمی ام....میخو.......عارفه میمیرم دارم.....درد از میرم

 ........... .عارفه:زد جیغ وجودش تموم با

 دستام.بود پیچیده اتاق تو عارفه و یلدا های گریه هق هق صدای و میپیچید خودش به درد از

 هگوش از مظلومیتش و تبسم خاطر به اشکی قطره.فشردم هم روی محکم رو چشمام.شدن مشت

 تبسم.نشد اتاق وارد پرستار چندتا تبسم جیغای خاطر به.کردم پاکش سریع.چکید پایین چشمم

 .شد بیشتر جیغاش شدت

 هنوز.کرد تزریق بهش رو آرامبخشی زور به نفر یه و گرفتن رو تبسم و رفتن طرفش به نفر چند

 .افتاد تخت روی بیحال اینکه تا رفت تحلیل صداش رفته رفته اما.میزد جیغ
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 .منتظرتونه اتاق تو دکتر:کردم نگاهش گنگ.گرفت قرار روبروم پرستاری

 شهین زندایی شدم اتاق وارد وقتی.افتادم راه دنبال و کشیدم عمیقی نفس  دادم تکون سری

 .بود قرمز چشماش.دیدم اتاق تو روهم

 .بشین:جون شهین

 شهین دربرا.بدم تشخیص رو اومد تبسم اتاق تو که دکتری قیافه تونستم تازه.نشستم مبل روی

 .شنیدم جواب همونطور که کردم لب زیر سالمی.بود جون

 پست اون برای رو ساختمون در کی شده؟اصال اینجوری تبسم عارف؟چرا شده چی:جون شهین

 نفهمیدی؟ طوری چه کرد؟تو باز عوضی

 یماس و عارفه.....نمیدونم... نمیدونم:گفتم آروم و خیرهشدم نقطه یه وبه کشیدم موهام تو دستی

 یغیج صدای.بود رسیده انفجار مرز به دردم سرم و داشتم دلشوره صبح از....بودن تبسم خونه تو

 کننمی هم دنبال دارن سیما و عارفه دیدم که کردم باز رو خونه در سریع شنیدم تبسم خونه تو از

 وجهیت بود نشده قطع جیغا صدای.خودم خونه رفتم.شد راحت خیالم دیدم اینو وقتی.میزنن جیغ و

 تمرف.بیرون زدم خونه از و بودم شده کالفه. نکردم توجهی بازم شنیدم شکستن صدای.نکردم

 دیدم که رو اونا.کردن باز و در سیما و عارفه زدم که و در.هومن پیش برم میخواستم باال طبقه

 تو رفتم بازه تبسم درخونه هم و آپارتمان در هم دیدم و پایین اومدم میکردم سکته داشتم

 ............. .که

 فشاری و دستم روی گذاشت رو دستش جون شهین.بودن شده مشت دستام.کردم قطع رو حرفم

 .کرد وارد

 زندایی؟ میشه چی حاال:کردم زمزمه آروم و شدم خیر بهش

 .کردم دنبال رو اشکش مسیر.شد جاری چشمش گوشه از اشکی قطره

 :دوختم بهش رو نگاهم جون شهین برادر شهریار صدای با

 .بدیم نشونش روانپزشک یه به بهتره

 چی؟ برای:پرسیدم سریع
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 دیدی که رو وضعیتش:گفت و انداخت دیگش پای روش رو پاش و داد لم مبل روی شهریار

 این.بترسه میشه باعث و میشه تداعی براش صحنه اون میشه نزدیک بهش کسی.شده ترسیده

 .شدن خوب روانپزشک به رجوع از بعد که داشتم وضعیت این با بیمار چندتا طبیعیه

 .میومد بدم شهریار خیالی بی و ریلکسی این از اول روز همون از

 .شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس

 .نیستی مقصر تو نکن اذیت خودتو:گفت و شد بلند هم جون شهین

 ...نبودم توجه بی اگه...نبودم بیخیال اگه....مقصرم من...نه:گفتم و زدم پوزخندی

 هیچی اگرا و اما این با:شدم خیره بهش و کردم قطع رو صحبتم نشست شونم روی که دستش

 .میکنی اذیت خودتو فقط نمیشه درست

 افتادم؟ چی یاد میدونی:زد پوزخندی و کرد مکثی

 تعریف رو دروغگو چوپون ی قصه شبا برات بودی که بچه یادته:داد جواب.کردم نگاهش سوالی

 میکردم؟

 .دادم تکون سری

 .داستانه همین مصداق قضیه این عجیب:گفت و زد ای دیگه پوزخند

 .زدم پوزخندی

 .... .سا سیزده فقط.نداشت سنی بیچاره:گفت و کشید آهی

 .چهارده:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .کرد نگاهم گیج

 .... .چهارده تو رفت دیشب...سالشه چهارده: دادم ادامه

 .چشام تو دوخت رو نگاهش.شدم سینه به سینه مامان با.شدم خارج اتاق از

 همب که قولی بود این....کردی مراقبت ازش خوب...نکنه درد دستت:گفت لرزونی لبای و بغض با

 بگو بهم....دروغه که بگو  میگفتی؟عارف که راحتایی خیالت اون بود دادی؟این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 این گرم دلش....بود امانت ما دست دختر این...خدا وای:....کرد زمزمه و انداخت پایین رو سرش

 مکدو عارف...ممنونه ازم داره که امنیتی حس این خاطر به میگفت بهم.....داره سرپناه یه که بود

 .... .میشم دیونه دارم خدایا وای....امنیتش؟ حس بود امنیت؟این حس

 .نبود دنیا این تو و میکرد صحبت خودش با انگار

 جرئت کس هیچ.!میزد آتیشم تبسم جیغای صدای هنوز و بود گذشته نحس روز اون از روز سه

 .بشه نزدیک بهش نداره

 بهش ساعت به ساعت مجبورن که میپیچه خودش به درد از و میزنه جیغ اینقدر میشه بیدار تا

 .کنن تزریق آرامبخش

 گذاشته رو شهشی میبینه میشه اتاقش وارد میشنوه که شیشه شکستن صدای شنیدن با یلدا دیروز

 که بود انداخته چنگ صورتش به اینقدر.میزد خودش صورت و سر تو و میزد جیغ.رگش روی

 هنوزهم شهریار.تخت به ببندن رو دستاش شدن مجبور دیروز از.نداشت سالم جای صورتش

 .بدیم نشونش روانپزشک به که داره اصرار

 .هق هق و گریه فقط بود شده همه کار

 .نمیدونه ماجرا این از هیچی و خانوادش پیش اراک رفته نیلوفر

 ماداعت بهش تبسم تا بشه نزدیک بهش جوری یه و بشه تبسم اتاق وارد داره سعی همیشه آرش

 .میاد بیرون اتاق از ناکام دفعه هر اما.کرده اینکارو کی که بگه بهش و کنه

 نگاهش در الی از گاهی گه و میشنوم رو جیغاش صدای فقط.ندیدم رو تبسم که روزه سه

 یسرخوردگ حس.کردم گم رو چیزی یه میکنم حس.نیست درک قابل خودمم برای رفتارم.میکنم

 میپرم بخوا از تبسم جیغای کابوس خاطر به من.نمیبره خوابم کابوس ترس از شبا.میکنم شدیدی

 ..... .کابوس خاطر به تبسم و

 نقطه هی به فقط.عجیب خیلی...نه که کم یه.بود شده عجیب کم یه صبح. میشه مرخص تبسم فردا

 و دکر رو خودش کار باالخره شهریار که بودیم نگران همه.نداشت کسی به توجهی بودو شده خیره

 .روانپزشکی دکترای دانشجوی.احدی حامد.اورد روانپزشک یه

 .نو از روزی و نو از روز دوباره افتاد بهش تبسم نگاه و شد تبسم نزدیک تا
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 .ستنی خوبی نشونه ایش دفعه یه و عجیب سکوت این و نیست مساعد وضعش که میگفت حامد

 .تبسم:میکردن فکر چیزی یه به همشون و بودن افتاده زندگی و کار از خانواده اعضای ی همه

 .شد عارفه ماشین سوار تبسم شد مرخص اینکه از بعد امروز

 اشک هنوزم اما.آروم زیادی و بود خوب نمیشد نزدیک بهش مرد جنس تاوقتی.بود شده آرومتر

 .!میریخت

 .میکردن دیونم اشکاش

 نجو تبسم سالم:گفت لبخندی با و شد خارج تبسم خونه از ترانه شدیم آپارتمان وارد وقتی

 .گلم برات میکردم آماده و تمیز رو ات خونه خوبی؟داشتم

 .انداخت فکر به منو بدجوری ترانه ای دفعه یه رفتار تغییر این

 شمایچ با.برداشت عقب به قدمی افتاد در دم نشده تمیز های شکسته شیشه به که تبسم نگاه

 .میکرد نگاه ها شیشه خورده و ترانه به نامنظمی و تند نفسای و شده گرد

 .بهش شدم خیره نگران

 .بود شده تنگ برات دلم جون تبسم سالم:صورتش رو چرخید نگاهش یگانه صدای با

 .شد نزدیک سرش پشت دیوار به و داد تکون طرفین به سری تبسم که بشه نزدیک خواست

 وبیخ ی  نشونه اینا میگفت حامد.بود کرده نگرانم نامنظمش و تند نفسای و شده گرد چشمای

 .نیستن

 .بود هومن.گرفت قرار شونم ری دستی که بشم نزدیک بهش خواستم

 دست تا.بود ندیده هنوز رو مانی تبسم شد نزدیک تبسم به که دیدم رو مانی.شدم خیره تبسم به

 توجه با لبتها که کشید بلندی جیغ و کشید رو دستش سریع تبسم کرد برخورد تبسم دست با مانی

 .بود ای خفه جیغ مثل و نبود بلند زیاد آرومش همیشه صدای

 زمین روی سرخورد دیوار روی. میزد پی در پی جیغای و گذاشت گوشاش روی رو دستاش

 .میکرد گریه و میزد جیغ بلند صدای با و زانوهاش روی بود گذاشته روی سرش.نشست
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 کارم.گرفتم آغوشم تو رو سرش و زدم زانو زمین روی.رفتم طرفش به و زدم پس رو هومن دست

 .بود ناگهانی و ارادی غیر کامال

 .بیرون بیاد تا میزد پا و دست آغوشم تو و میزد جیغ تبسم

 .باال رفت ها پله از سریع آرمان

 آروم...تبسم باش آروم...هیش:کردم زمزمه نشنوه کس هیچ که طوری به آروم تبسم گوش دم

 تبسم....نترس هیچی از کنارتم وقتی تا....نترس هیچی از...کنارتم من کن نگاه!عزیزم باش

 من....عزیزم...تبسم....نبودی بدی خواهر که تو میترسی؟تبسم منم از.....داداشت....عارف...منم

 .ببینی آسیبی دیگه نمیذارم...مراقبتم خودم...نترس هیچی از پس!کنارتم همیشه

 .... .عارف:گفت و گرفت فاصله ازم.شد آروم کم کم

 جونم؟:گفتم آروم

 .بشن نزدیک بهم نذار:گفت بغض و لرزون لبهای با

 .میترسم من:گفت و زد چنگ رو لباسم و گذاشت شونم روی سرشو

 .نمیداد بهم خوبی حس جیغاش.بود خوب نمیزد جیغ که همین اما میلرزیدن هاش شونه

 بلند کردم کمکش و گرفتم رو تبسم دست.دادم تکون طرفین به سری که اومد آرامبخشی با آرمان

 شده گرد چشمای همه اون از و کرد نزدیک بهم رو خودش.اش شونه روی انداختم رو دستم.بشه

 بهش تلخ لبخندی.میکرد نگاهم لبخندی با جون خانم.شدیم رد نگران حال عین در و تعجب از

 .زدم

 آروم تخت روی.بردم گذروند رو شب یه که جون خانم خونه تو اتاقی همون سمت به رو تبسم

 . گرفت رو لباسم آستین که برم خواستم.خوابوندمش

 . افتاد مظلومش و اشک از خیس چشمای به که نگاهم.کردم نگاهش و چرخیدم سمتش به

 جانم؟:گفتم ناخودآگاه

 ... .میترسم من....من....نرو:گفت لرزون لبهایی با

 .زدم بهش تلخی حال عین در و مهربون لبخند و نشستم اتاق دونفره تخت لب
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 !دببن چشماتو آرامش با.نترس هیچی از.پشتتم همیشه من.نترس هیچی از هستم من وقتی_

 .دادم تکیه تخت پشتی به.کرد رها رو لباسم آستین و گذاشت هم روی رو چشماش

 دیدنم اب اینکه از.!شناخته منو تبسم اینکه از.داشتم بهتری حس االن اما.خسته خیلی.بودم خسته

 .ببینمش میتونم اینکه از.نمیزنه جیغ

 .بود صورتش رو هنوز کبودیا و زخم جای.شدم خیره صورتش به

 .... .یه...یه حاال کمش سن این با تبسم که سخته برام باورش

 آره.شدم خیره بهش روز سه این تو براش دلتنگیام تمام اندازه به.فرستادم بیرون به رو نفسم

 .بود کبودی و زخم پراز حاال که معصومی و گونه بچه صورت این دلتنگ.بودم دلتنگش

 با تبسم.شدم خیره تبسم به و کشیدم درناکم گردن به دستی پریدم خواب از جیغی صدای با

 ور خودش مامان و شد باز در.رفتم سمتش به سریع.میزد پا و دست و میزد جیغ بسته چشمای

 .اتاق تو انداخت

 .زدم ضربه صورتش به و گرفتم آغوشم تو رو تبسم سر

 داشتی باش آروم.عارف منم تبسم:گفتم سریع که بزنه جیغ خواست دید منو تا.پرید خواب از

 .باش آروم.نیست چیزی میدیدی خواب

 ردک شروع بلند صدای با و کرد پنهون آغوشم تو رو سرش.شد خیره بهم اشکی چشمای با و آروم

 .کردن گریه به

 همه از.مرد چه زن چه.فراریه بقیه از هنوزم اما. شده آروم دیگه تبسم و گذشته اتفاق اون از ماه دو

 کارای ادمی فقط.ساکت ساکتِ.نمیخنده و نمیزنه حرف اصال.عجیبه خیلی آرامشش این.میکنه فرار

 امدح و میکنه کز دیوار گوشه یه میره تبسم میاد حامد وقتی.میره و میده انجام و جون خانم خونه

 میاد بهرش یلدا.میبینه کابوس شب هر هنوز.میزنه حرف براش و میشینه ازش فاصله ترین دور تو

 مثل اتاوق گاهی فقط.نمیاد بیرون جون خانم خونه در از.میترسه تنهایی از.میخوابه تبسم پیش و

 جانهی.قوین خیلی میکنه مصرف که اعصابی داروهای.میشه آروم آرامبخش بایه که میشه قدیم

 که میدیدم.تبسمه همه توجه مرکز هنوزم اما و افتادن تکاپو به همه دوباره.نیست خوب براش اصال

 .نیست راضی زیاد موضوع این از ترانه
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 حالت ونا و بود کرده تغییر خیلی.بود برانگیز تعجب کبودیا و زخم شدن خوب از بعد تبسم قیافه

 .نداشت رو گانه بچه

 پیدا ای خانومانه قیافه.برداشتن رو ابروهاش یلدا و سیما و عارفه زور و اجبار به که وقتی مخصوصا

 !بود کرده

 مکنهم غیر چون.کنم تایید و قبول رو دلم حرف نمیخوام من و تبسم شده ذکرم و فکر تمام تازگیا

 آره.عادته یه مطمئنا این.!!!!!محال و غیرممکنه این و کوچکتره من از سال بیست اون..... .من که

 .دارم دوسش عارفه مثل من.!!بچمه جای اون

 .تیمارستان ببرن منو بیان که روزاست همین.دادم تکون رو سرم

 ..... .دیگه فکرا این با بودم دیونه کم

 .دیدم پله راه زیر رو تبسم و ترانه که شدم خارج خونه از

 :شدم متوقف سریع تبسم حرفای با که  برم طرفشون به خواستم

 تواِ؟ گردنبند این:تبسم

 .کشید عقب رو دستش تبسم که بگیره و گردنبند تا کرد دراز رو دستش ترانه

 .واستادم نبینن منو که طوری به ستون پشت پله راه کنار و بستم آروم و در

 میکنه؟ کار چه تو دست این:ترانه

 .....شب اون:گفت لرزونی صدای و بغض با تبسم

 گذاشتی باز درو تو شب اون:شد جاری چشماش از اشک ای قطره.شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 نه؟

 .شدم خیره ترانه به شده گرد چشمای با.شد حبس سینم تو نفس

 .تبسم به شد خیره ترس با

 نه؟ بود خودت کاره:تبسم

 .مبذار باز و در باید چرا میگی؟من چی داری میفهمی تبسم:گفت آرومی چندان نه صدای با ترانه
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 میشه آخه مگه.دیگران گردن بندازی و کنی توجیه خودتو کاریه گند نکن سعی:گفت و زد پوزخندی

 ..... .با بعد و بشه دختر یه خونه وارد نفر یه راحتی همین به

 .تبسم چشمای تو شد خیره نفرت با.شد خفه زد گوشش تو تبسم که سیلی با

 این و میزدی حرف سامان با داشتی دیدم روز اون خودم.میگی چی داری بفهم:گفت بغض با تبسم

 ..... .من...من افتاد سامان جیب از این.....شب اون.....شب اون.دادی بهش رو گردنبند

 گاهمن.میکردن خیس رو صورتش اشکاش.کرد قطع رو حرفش تبسم که بزنه حرفی خواست ترانه

 .نبود طبیعی و عادی لرزشش.موند ثابت لرزونش دستای روی

 آزاری اصال من کردم؟مگه کارت چه من من؟مگه چرا؟چرا......ازت دارم سوال یه فقط:تبسم

 داشتم؟

 .جون بچه دیدی زیاد هندی خودت؟فیلم برای میگی چی:ترانه

 وت خود روز اون....چرا؟ بگو فقط... میدونی خوب خودت هم میدونم من هم.....نکن انکار ترانه:تبسم

 بد خیلی.نکردم توجهی.میبینم بد ببینی عارف بر و دور منو دیگه بار یه اگه که کردی تهدید بودی

 ..... .خیلی.کردی

 خیره روبروم دیوار به شده گرد چشمای با.دادم تکیه دیوار به و چرخیدم.شد مشت دستام

 به. ...... ترانه یعنی.نداشتم ازشون درکی.بودن هضم قابل غیر برام میشنیدم که حرفایی.شدم

 .نداشتم اعتماد گوشام

 .چرخیدم سمتشون به ترانه صدای با

 ربا یه که میکنم رو سعیم تمام دارم ساله سه کنی؟هان؟من کار چه میخوای کردم من آره:ترانه

 زهنو تو وقت اون.بده منم تحویل بار یه فقط بار یه میده تحویل تو به که لبخندایی اون عارف

 با بازم اگه.نیستم پشیمون کردم که کاری از اصال.متنفرم ازت.کردی پنبه رو رشتم هرچی نیومده

 که هرکار کنی؟برو کار چه میخوای االنم.میارم سرت به رو این از بدتر بالیی ببینمت عارف

 شب اون خونت تو رو گردنبند این بگی میخوای.میکنه باور رو کارگر توی حرف کی.بکن خواستی

 .بودیش برداشته تو نکنه کردم گمش وقته خیلی میگم منم داری؟خب کردی؟مدرک پیدا

 !ترانه رحم بی و شرمانه بی حرفای متن آهنگ بود شده تبسم  خفه و مظلوم هق هق
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 ..... .امیدوارم.... امیدوارم....متنفرم ازت:گفت هق هق با و داد تکون سری تبسم

 .بود تبسم حرف ی ادامه منتظر رفته باال ابروی با و زد پوزخندی ترانه

 .متاسفم برات:گفت لرزون کرد عوض رو حرفش

 .برداشت قدم جون مادر خونه سمت به و چرخید

 سردی عرق پیشونیم روی.بودن شده مشت دستام.بستم آروم و در و ام خونه تو رفتم سریع

. مکنهم غیر این.نداره امکان نه....خواهرمه میکردم فکر که کسی.... ترانه.نمیکردم باور.بود نشسته

 !باشه؟ رحم بی و وقیح میتونه قدر چه دختر یه

 .آشناست برام اسمش قدر چه....سامان....کیه؟ سامان؟سامان گفت.کشیدم موهام به دستی

 .کردم باز و در و برداشتم در از رو تکیم.اومدم خودم به خورد در به که ای تقه با

 وزر این به من کارای خاطر به تبسم که نمیشد باورم.شدم خیره قرمزش چشمای به.بود تبسم

 یبرا.....ملیحش لبخندای اون برای.بود شده تنگ گونش بچه قیافه اون برای دلم.باشه افتاده

 .هاش خنده صدای

 .دارن کارتون.اونجا بیاید ناهار میگه جون خانم:گفت آرومی و لرزون صدای با

 .کردم تعجب سردش و رسمی لحن خاطر به

 تبسم؟:گفتم تعجب با

 به دستی سریع لرزونش دستای همون با.زد حلقه چشماش تو اشک.شد خیره چشمام تو

 .برم باید ببخشید:گفت و کشید چشماش

 .رفت جون خانم خونه سمت به سریع و کرد گرد عقب 

 .میکرد ام خفه داشت وجدان عذاب.کشیدم موهام به دستی کالفه و کشیدم آهی

 ...... !نیست وجدان عذاب فقط این که میدونستم خوب خودم ولی

 جون خانم با عریضی لبخند با داشت و بود نشسته جون خانم کنار ترانه شدم که خونه وارد

 ..... . نمیشد باورم.کردم نگاهش نفرت با.میکرد لوس رو خودش و میکرد صحبت
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 اهناخودآگ.شدم خیره لبخنداش به.زد لبخندی بهم ترانه.نشستم ترانه روبروی جون خانم کنار

 .شد مشت دستام

 به نددستب صورت به رو ترانه گردنبند.شدم خیره لرزونش دستای به.میچید رو میز داشت تبسم

 .ودب شده خیره پریده رنگی با گردنبند به.انداختم ترانه به نگاهی.بود بسته راستش دست

 رو نگاهم من اما میکردم حس خودم روی رو ترسونش البته و متعجب نگاه.گرفتم رو تبسم دست

 جرئت مه عارفه حتی. میترسه هنوز میدونستم.میشد تند داشت کم کم نفساش.نگرفتم ترانه از

 .گرفتم تر محکم که کنه جدا دستم از رو دستش خواست.بزنه دست بهش نمیکنه

 نیست؟ ترانه گردنبند مگه این_

 .شد خیره بهم و گرفت تبسم دست از رو نگاهش نگرانی و ترسون چشمای با ترانه

 تو اشک.کردم رها رو دستش دیدم که رو ترسونش و پریده رنگ قیافه.شدم خیره تبسم به

 چون.دادم بهش من:گفت هول و سریع ترانه که بگه چیزی خواست.بود شده جمع چشماش

 .دادم بهش اینو همین خاطر به بگیرم ای هدیه تولدش برای نتونستم

 .داشتی دوست خیلی رو گردنبند این که تو واقعا؟اما:گفت تعجب با جون خانم

 گهدی دستبندم این. میشن زده چیزا خیلی از وقتا خیلی آدم جون خانم:گفت و کرد ای حنده تک

 .جون تبسم به دادمش بودم شده قدیمی

 .میکرد نگاهش مشکوک جون خانم

 .زدم پوزخندی

 .کنین صدام داشتین نیاز هرچی.میرم دیگه من جون خانم:گفت ای گرفته صدای با تبسم

 .عزیزم نخوردی ناهار که خودت:جون خانم

 .شدم سیر ممنون:گفت و شد خیره ترانه به

 .کنی صحبت باهام میخوای گفتی تبسم راستی:گفت ناگهانی جون خانم دفعه یه

 زیاد ناال.میکنیم صحبت بهش راجع بعدا:گفت ترانه به خیره طور همون.شد خیره ترانه به تبسم

 . نیست مساعد حالم
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 ضعیف خیلی ماه چند این تو.بخور غذا بیا شد ات گرسنه هروقت عزیزم خب خیلی:جون خانم

 .کنه لعنت رو مسببش خدا.برات بمیرم الهی.شدی

 .بود شده خیره تبسم به پوزخندی با.شدم خیره ترانه به.شدن مشت تبسم دستای

 .رفت پیش اتاق سمت به و گرفت ترانه از نگاه نفرت  با و داد تکون سری

 نگاهم ای شده گرد چشمای با داشت که بود واضح نفرتم اینقدر.شدم خیره ترانه به نفرت با

 .میکرد

 .شد خورده سکوت تو ناهار

 .شدم خیره تبسم اتاق در به.میداد آزارم داشت که بود ضعیفی هقی هق صدای من گوش تو اما

 .میداد فشار محکم دستاش تو رو قاشق داشت که ترانه به خورد نگاهم

 لویج بود گرفته رو دستش و بود اشک از خیس صورتش.شد باز شدت به تبسم اتاق در دفعه یه

 .برد هجوم دستشویی سمت به.دهنش

 بی تبسم و شد باز در.رفتم دستشویی طرف به و شدم بلند صندلی روی از. کردم نگاهش نگران

 .گرفت قرار روبروم قرمز چشمایی با حال

 خوبی؟:شدم خیره چشماش تو نگرانی با

 وبخ اصال.... نه:گفت سردی با.شد خیره چشمام تو و کرد خشک رو صورتش مانتوش آستین با

 .نیستم

 آتیش هدار قلبم.میکنه درد اینجام:گفت لرزون و کرد اشاره قلبش به و شد خیره نگرانم چشمای تو

 جونم سگ راینقد که میشم متنفر خودم از میکنم باز رو چشمام که صبحا. نیستم خوب اصال.میگیره

 .کنه راحتم همیشه برای منو که اتفاقم یه منتظر روز هر.میکشم نفس دارم هنوز و

 .کشید آلودی بغض عمیق نفس

 ینمیکن درک.نمیکنی درک که میگم؟تو تو به رو اینا دارم چی برای من:کرد زمزمه و زد پوزخندی

 ...... . از دردناکتر.درناکه و سخت قدر چه تدریجی مرگ
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 خیره بهش مبهوت و مات که من کنار از و گرفت من از رو نگاهش اش جمله کردن کامل بدون

 .گذشت بودم شده

 گاهشن داشت شده مشت دستای با و بود ایستاده تبسم روبروی ترانه.برگشتم عقب به آرومی به

 .میکرد

 هشب پشت از.رفت اتاقش سمت به و گذشت سست قدمهایی با کنارش از بهش توجه بی تبسم

 ..... !خیلی.پژمردگی این برای بود زود خیلی.شدم خیره

 .میکشید زمین روی حال بی و سست رو پاهاش و بود شده خم کمرش

 یزم سمت به میکرد نگاهم کنجکاو و خیره که ترانه به کردن نگاه بدون و گرفتم ازش رو نگاهم

 .رفتم

 .دفعه یه شد بود؟چش خوب تبسم:گفت نگران جون خانم

 .نباشید نگران بود خوب:وگفتم شونش روی گذاشتم رو دستم

 .نداشتم اطمینان میزدم که حرفی به خودمم اما

 هب داشتن و بودن آشپزخونه تو همه ترانه جز به دخترا.بودن نشسته هم دور همه و بود جمعه روز

 .میکردن کمک تبسم

 .میجوید رو ناخوناش اضطراب با و بود مضطرب.شدم خیره ترانه به کنجکاو

 کنه؟ کاری یه دوباره بخواد نکنه.ترانه اصطراب این به داشتم بدی حس عجیب

 .برد هجوم دستشویی سمت به و شد خارج آپزخونه از سریع تبسم دفعه یه

 .بشم بلند جام از تا گرفتم رو خودم جلوی خیلی

 .میپرسیدن رو حالش داشتن که میشنیدم رو دخترا صدای

 اومد حال بی تبسم و شد باز دستشویی در.شدم بلند جام از و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه

 .نشست زمین روی و خورد سر دیوار روی رمق بی و حال بی و داد تکیه دیوار به.بیرون

 .براش بیار قند آب لیوان یه برو شده؟یلدا چی بده مرگم خدا وای:شنیدم رو مامان جیغ صدای
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 شدی؟ چی تبسم:گفت و نشست تبسم روبروی

 .دستشویی تو رفت و شد بلند تبسم دفعه یه

 داشت.شد ظاهر در چهارچوب تو تبسم رنجور و زرد و پریده یرنگ چهره شد باز که دستشویی در

 .دنشنشون مبل روی و بردنش مبل سمت به نیلوفر کمک با.گرفت رو بغلش زیر مهال که میفتاد

 .کشید عقب رو خودش تبسم سریع که شد نزدیک تبسم به فرید عمو

 .برداشت عقب به قدمی نگرانی با فرید عمو

 :کرد پراکنده رو تبسم دور شده جمع نگران جمعیت الهام صدای

 .خدا بنده بکشه نفس بتونه کنین خلوت رو دورش کم یه

 تدس ناهار کردن درست برای خودشون و اتاقش تو بردنش سیما و عارفه شد بهتر که تبسم حال

 .شدن کار به

 ..... .پدر بسوزه: گفت گوشم زیر بهنام که بودم شده خیره تبسم اتاق در به نگران

 با و بودن شده خیره بهم و بودن شده باز آیدین و بهنام نیش.شدم خیره بهش.خورد رو حرفش

 .میکردن اشاره جایی به ابروهاشون

 هشب سرعت با.گفت چی بهنام فهمیدم تازه.میکردن اشاره بهش که تبسم اتاق در به شدم خیره

 ی بچه دختر یه اون.نگو چرت!داره منو ی بچه سن تبسم.بهنام بکش خجالت:گفتم و شدم خیره

 .بزن حرف بعدش بگیر کار به مختو کم یه اول.سالست چهارده

 .... .ز یه االن اون.نیست بچه دختر یه اون که البته:گفت که شنیدم رو ترانه صدای

 .کن تموم رو حرفت داری جرئت ترانه:گفتم و کردم قطع رو حرفش عصبانی

 .... .حقی داشتم فقط نگفتم چیزی که من عارف اما:گفت تعجب با

 .ندارم حوصلتو اصال.ترانه شو خفه گفتم:گفتم تر عصبانی

 .کرد نگاهم بغض با

 .عارف میشی پشیمون باش مطمئن:شنیدم رو اش زمزمه که گرفتم ازش رو نگاهم
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 .نشست یگانه کنار رفت و شد بلند جاش از.شدم خیره بهش

 پاچشو دفعه یه چرا خبرته چه.ترسید بچه.حلقم تو افقی ابهتت اوهو:شنیدم رو آرش صدای

 .گرفتی

 .ندارم حال امشب.کن ولم آرش:گفتم کالفه

 دستام به و گرفتم همشون از رو نگاهم.بود شده خیره بهم کنجکاوی با صامت و ساکت هومن

 میوفته؟ داره اتفاقی شده؟چه چم من.دوختم

 یغج صدای دفعه یه که میزدم حرف بهنام با داشتم.نداشتن رفتن قصد کس هیچ هنوز و بود شب

 .شد بلند ای خفه

 .دومب صدا طرف به و بشم بلند سریع شد باعث که طوری به بود آشنا خیلی خیلی برام صدا این

 و بود افتاده زمین روی ها پله پایین تبسم.کردم روشن رو راهرو چراغ و کردم باز رو خونه در

 .میپیچید خودش به درد از داشت

 شد؟ خوبی؟تبسم؟چی:گفتم نگران و زدم زانو کنارش.پایین رفتم ها پله از سریع

 .بم...خو:گفت بریده بریده و بست محکم رو چشماش درد از

 خوبی؟ میگی بعد میمیری درد از داری دختر آخه:جون نسرین

 .دکتر ببریمش کن روشن و ماشین برو سعید:گفت سعید عمو به بعد

 .بردم تبسم طرف به و کردم دراز رو دستم

 .کن بلندش آروم خیلی.عارف باش مواظب:گفت نگرانی با فرید آقا

 .دادم تکون سری

 نیازی..عارف....بم....خو....من:گفت  و دستم روی گذاشت رو دستش که کنم بلند رو تبسم خواستم

 .ست....نی....دکتر به

 دختر؟ میکنی لجبازی اینقدر چرا.خوبی مشخصه کامال:گفتم نگران و کالفه

 .کردم بلندش آروم حرکت یه با زمین روی از بزنه حرفی که این از قبل
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 .فشرد دستش تو محکم رو پراهنم و کشید درد از ای خفه جیغ

 نخواست دخترا.کرد رها رو پراهنم. گذاتمش صندلیش روی آروم و احتیاط با.رفتم ماشین طرف به

 .بودن شده خیره ما به نگرانی با دخترا.نداد اجازه بابا که بیان بنام ماشین با ما همراه

 .بود پاش روی تبسم سر و بود نشسته عقب مامان

 مارستانبی طرف به و کردم بلند رو تبسم.شدم پیاده سریع ماشین از رسیدیم که بیمارستان به

 .رفتم

 از خیس صورتش.میداد فشار بهم محکم رو چشماش.بود کرده عرق.شدم خیره اش چهره به

 .بود اشک

 تبسم؟خوبی؟:زدم صداش نگران

 می....درد از....دارم....عارف:گفت زنون نفس نفس خفه و آروم

 .میرم....

 دنبال:گفت و طرفمون به اومد ما دیدن با پرستار رسیدم که بیمارستان به.کردم تر تند رو قدمام

 .بیاین من

 .خوابوندم آروم تخت روی رو تبسم پرستار راهنمایی با

 .شدم خارج اتاق از دکتر گفته به

 که مدل از....خودم از.بودم کالفه. نشستم نیمکت یه روی و رفتم حیاط سمت به مشغول فکری با

 چهار کلمه یه شده تمامش که فکرم از.......غریبه یه برای....نگرانه و میکنه بیتابی اینقدر

 لویج میاد تبسم اشکی چشمای یا میبندم رو چشمام که تا.....غریبه یه اسم شده.تبسم:حرفی

 .ملیحش لبخند یا چشمام

 روشن داره هوا دیدم اومدم که خودم به گذشت طور چه زمان نفهمیدم که بودم فکر تو اینقدر

 طرف به و شدم بلند جام از نگران.بود گذشه ساعت چهار.شدم خیره متعجب ساعتم به.میشه

 .دویدم تبسم اتاق
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 و زد لبخندی دید که منو.رفتم طرفش به.دیدم رو دکترش راه تو

 تو؟ بودی کجا!عاشق؟ آقای چطوری....بــــــــــــــــــــــــه:گفت

 خوبه؟ حالش.گذشت طور چه زمان نفهمیدم:گفتم کالفه و شدم خیره چشماش تو نگران

 ایدب فقط.خوبه هردوتاشون حال بگم بهتره.خوبه حالشون. نباش نگران:شد پررنگتر لبخندش

 کنم فکر زدم مسکن بهش.خونه ببریش میتونی معاینه سری یه از بعد فردا بمونه اینجا امشب

 .باشه اومده بهوش االن دیگه

 .میچرخید کلمه یه فقط من سر تو اما زد حرف همه این

 .هردوتاشون:گفتم خنگا مثل

 فهمیدی؟ و همین فقط تو زدم حرف همه این:گفت و کرد ای خنده

 .کوچولوتون هم خوبه حالش خانمتون هم بله

 کوچولومون؟:کردم تکرار گیج

 .رپد آقای میگم تبریک.باردارن ماهه دو خانومتون.نداری خبر که معلومه:گفت و کرد ای خنده تک

 .باشی پیشش باید االن خانمت پیش برو:گفت و کرد مکثی

 .گذشت مبهوتم و مات نگاه جلوی از زد شونم به ای ضربه

 میگفت؟ چی عارف؟این:گفت سیما صدای دفعه یه

 .کردم نگاهش خیره خیره و طرفش به برگشتم

 :پیچید گوشم تو تبسم مظلوم و خراش گوش صدای

 .خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 .کنن ارومش داشتن سعی و بودن گرفته رو تبسم دستای پرستارا.شدیم اتاق وارد سریع

 هاش گریه بین چیزی.میزد خودش صورت سرو تو و میریخت اشک مظلومانه سوزناکی هق هق با

 بس ختیبدب بکنم؟خدایا سرم تو خاکی چه من نمیکنی؟حاال راحتم نمیکشی منو چرا خدایا:میگفت

 .خدایــــــــــا.ندارم تحمل کنی؟من امتحانم میخوای قدر نیست؟چه
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 .تبسم توروخدا:گفت هق هق با و رفت سمتش به سریع یلدا

 هدیگ یلدا.ندارم تحمل دیگه خدا به.شوخیه یه این بگو.دروغه بگو یلدا:گفت هق هق با تبسم

 .خــــــــــــــــــــدا.نمیتونم

 ترف گریه با مامان.میریختن اشک یلدا و سیما و عارفه.شکست رو اتاق سکوت هقش هق صدای

 اشک و رفتن طرفشون به هم سیما و عارفه.کشید آغوش در هم با رو تبسم و یلدا و سمتشون

 .میریختن

 شد؟ تبسم؟خوبی؟چت:شد بلند یلدا جیغ دفعه یه

 رفشط به.میلرزید بدنش و دستاش عادی غیر خیلی.شدن خیره تبسم به و گرفتن فاصله هم از

 ... .کن نگاه من به تبسم؟تبسم:گفتم و رفتم

 رفتمگ خیسش نگاه از رو نگاهم زور به.لرزید دلم چشماش به کردن نگاه با.شد خیره بهم اشک با

 .زدم رو تخت باال دکمه و

 به......کن فکر خوب چیزای به.... باش آروم....تبسم:گفتم و گرفتم قاب دستام با رو تبسم صورت

 نت وقتی داره لذت قدر چه که کن فکر این به.میکنه رشد داره بطنت تو بچه یه که کن فکر این

 دست.کنی نوازش و دستت تو بگیری و نرمش دستای.....بگیری آغوشت تو رو لطیفش و کوچیک

 چه کن نگاه سیما به.مائده مثل یا.....مانی مثل بچه یه.ببوسی رو سرش! مادرانه و بکشی سرش رو

 خوب چیزای به.خودش خون و گوشت از ای بچه.میاد دنیا به بچش دیگه ماه یه خوشحاله؟تا قدر

 تبسم؟ باشه.کن فکر فقط

 .بود شده خیره بهم مظلوم و بغض با و بود شده کمتر بدنش لرزش

 رد مکان و زمان گرفتن نظر در بدون اراده بی.نداشتم رو اشکبارش چشمای به کردن نگاه طاقت

 .فشردمش بغلم تو محکم و کشیدم آغوشش

 داص بی و مظلومانه.کشیدمش بیرون آغوشم از.رفت بین از کل به بدنش لرزش.شد آروم کم کم

 .میریخت اشک

 دوست منو دیگه خدا عارف:گفت مظلومی العاده فوق لحن با و بغض با.کردم پاک رو اشکاش

 نه؟.نداره
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 باشه؟ نداشته دوست چی برای:گفتم و زدم تلخی لبخند

 نای داشت دوسم اگه.نداره دوست رو دخترا اینجور خدا میگفت همیشه مامانم:گفت و برپید لب

 بسمه بگو بهش برو داره دوست رو تو خدا....عارف.نمیداد زجرم همه این.نمیکرد امتحانم همه

 و مامان پیش برم میخوام بگو.....خودش پیش ببره منو.....بگو بهش برو....نمیکشم دیگه

 ودمخ من.....بگو بهش برو توروخدا....میکنه گوش تو حرف به خدا.....کنه راحتم بگو بهش.....بابام

 وت پدری اسم وقتی مدرسه بره طوری چه.....کنم مراقبت دیگه بچه یه از میتونم طوری چه....بچم

 الصمخ و بگیره و جونم بگو خدا به برو......میشه متنفر ازم بفهمه که نیست؟بعدا اش شناسنامه

 .... .بگو بهش برو داری دوست هرکی جون رو تو.....کنه

 .میشد شروع داشت بدنش لرزش دباره

 :گفتم و گرفتم آغوشم تو رو سرش.بود گرفته رو گلوم راه بغضی

 هتب بذاری؟تازه تنها رو داداشت میخوای که معرفتی بی اینقدر تو تبسم؟یعنی چیه حرفا این

 حملت باید که هایی سختی باشی نزدیکتر خدا به هرچی میگن نشنیدی مگه بعدشم.کردم عادت

 .بیشتره کنی

 تخت روی رو سرش.اورد خودم به منو عمیقش نفسای که میزدم حرف براش داشتم آروم آروم

: فتمگ ناخودآگاه لب زیر و زدم پیشونیش به ای بوسه و زدم تلخی لبخند.بود برده خوابش.گذاشتم

 جونت بخوام خدا از تا بدی قسم رو خودت جون میتونی طور چه دارم دوسش که هستی کسی تو

 بگیره؟ رو

 نای که دل خوب اما.داری رو پدرش سن تو.معقوله غیر کمی:رسید گوشم به مامان صدای دفعه یه

 و فکر امتم میبینی میای خودت به دفعه یه.میان خبر بی داشتن دوست و عشق.نمیشه سرش حرفا

 بیهخو دختر تبسم.... .میکنه دیونت اشکش....ببینی رو ناراحتیش نمیتونی...اون شده ذکرت

 .قبل داشتنی دوست تبسم به برگردونیش تا کنی سعی خیلی باید اما.عارف

 .....فقط....فقط من.نیست میکنی فکر که طور اون اصال مامان:گفتم سریع و چرخیدم طرفش به

 چی؟ فقط:گفت و انداخت باال رو ابروش تای یه

 خودت برای خودت.مامان.نیست کمی سن سال بیست.داره بچمو سن اون من مامان:گفتم کالفه

 کنی؟ تنمون میخوای حاال بریدی و دوختی
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 پنهون من از رو چیزی نکن سعی وقت هیچ عارف:گفت و گونم روی گذاشت رو دستش و جلو اومد

 گول و کی میکشی؟داری خجالت کی از.میگذره چی دلت تو میفهمم کنم نگاه چشمات تو من.کنی

 که روزی همون من.حقیقتن عین من حرفای تموم که میدونی خوب منو؟خودت یا میزنی؟خودتو

 تیاجاح تبسم به تو هم شرایط این تو االن.میگذره چی دلت تو فهمیدم شنیدم رو خندیدنت صدا

 نای میتونه که مردی تنها کردی فکر هیچ.میگیره آروم آغوشت با طور چه نمیبینی.اون هم داری

 به خیلی ونا.تویی کنه کمکش میتونه سخت شرایط این تو که کسی تنها.تویی بشه نزدیکش همه

 و ناحق به که اش بچه پدری بی خاطر به رو هاش رو؟زجه وضعش نمیبینی.داری احتیاج تو

 .میذاره دنیا این به پا داره ناخواسته

 .تو هم میکشه زجر اون هم هقش هق و ها زجه با که میدونیم خودت هم من هم عارف

 ......... .اصال من میکنی اشتباه داری تو مامان:گفتم بود شده برپا غوغایی دلم تو که حالی در

 داشته شجاعت اینقدر حداقل عارف:گفت و قلبم روی گذاشت و برداشت گونم روی از رو دستش

 تبسم های زجه دیدن با قلبت این که میدونی خوب.کنی اعتراف خودت پیش که باش

 چشماش؟ همیشگی خونه هم بشه اشک میخواد دلت....میگیره

 که تو.تو هم تبسم هم.هردوتاتون به.کن فکر خوب اما.نمیکنم اجبارت من.کن فکر خوب عارف

 که شقیع به پایبندی این.دارم آرزو کلی.ببینم رو ام نوه دارم آرزو من.بمونی مجرد همیشه نمیتونی

 هب لحظه آخرین تو که قولی به خیانت.....خودت به خیانت....خیانته این نیست داری سمانه به

 .دادی سمانه

 .رفت تبسم طرف به و برداشت قلبم روی از رو دستش

 مگوش تو هم هنوز هاش زجه صدای.شدم خیره تبسم به.شد خارج اتاق از و بوسید رو پیشونیش

 .بود

 .شدم خارج اتاق از و کشیدم موهام تو دستی کالفه

 هرچی زا ماشاهلل ماشاهلل:گفت لبخندی با یلدا.زد بهم مهربونی لبخند.شدم چشم تو چشم عارفه با

 قتیو.....بسته پشت از آمپوله هرچی دست.....المصب نیست که آغوش...تره بخش آرامش مسکنه

 .که نداره مسکن به نیازی تبسم دیگه هست عارف
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 و دمکر اخمی.خوردم رو خندم ای سرفه تک با.بگیرم رو خندیدنم جلوی تا کشیدم لبم به دستی

 .شد پنهون ریحان عمه پشت و کشید خفیفی جیغ که برداشتم خیز طرفش به

 عارف؟ بود طور چه حالش:گفت مهربونی با عمه

 نباشه؟ خوب تبسم حال میشه مگه هست عارف وقتی توپ توپ:گفت شیطنت با سیما

 .بگیرم رو نیشم شدن باز جلوی نتونستم

 یرهم چپ حاال بخوریش نمیشد عسلم من یه با پیش چندماه تا....ببند:گفت و بازوم به زد عارفه

 .چیزیه خوب حیاهم ذره یه واال نمیکشه خجالتم. میشه شل نیشش میره راست

 .من نه بگو شوهرت به رو حرفا این برو:گفتم و کردم ای اشاره بهنام به

 چی؟ واسه:سمتم شد براق

 .دارم خبر که من باشه نداشته خبر هرکس.چی واسه میدونی خوب خودت:گفتم و زدم چشمکی

 .ندارم من که داری خبر چی از:گفت کنجکاوی با مامان

 .میکنه اذیت داره مامان هیچی....اِ:گفت سریع عارفه

 کاش ببینم ندارم تحمل بود گفته مامان که همونطور.بودم مطمئن خودم از و بودم کرده فکرامو

 .ایشه تیله چشمای مهمون همیشه

 .... .که کنم اعتراف خودم پیش نمیخوام بازم اما.!اون هم میکشم زجر خودم هم هاش گریه با

 گفتن و مامان با زدن حرف از بعد. همونطوره هنوز وضعش میگفت حامد.بود گذشته ماهی یک

 تازه تمنمیدونس اما.بودم شده سبک و بود شده برداشته دوشم روی از سنگینی بار انگار تصمیمم

 .!مشکالته شروع این

 و ریحان عمه و جون یلدا،عارفه،بابا،خانم و مامان،سیما.بودیم نشسته جون خانم خونه هال تو حاال

 و ودمب نشسته تبسم روبروی.بزنن حرف تبسم با تا بودن شده جمع همه نسرین و شهین زندایی

 کردن مشت با داشت سعی رو دستاش  لرزش.میخوندم حرکاتش و چشماش تو رو اضطراب

 زا بعد.!خورده ترک و بودن سفید لباش و زرد صورتش و بود پریده رنگش.!کنه مخفی دستاش

 شلرزون های گریه صدای.اتاق تو رفت حرفی هیچ بدون افتاده اتفاقی چه فهمید جون خانم اینکه
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 گفت تبسم به رو.بودن قرمز چشماش و بود گرفته صداش شد خارج اتاق از که بعد.بود واضح

 جون خانم به رو بود داده تحویل من به اونروز که حرفایی همون تبسمم.کنه کار نمیخواد دیگه

 کاری حالش این با نمیشد راضی طرفی از.کنه راضیش نتونست کرد هرکاری جون خانم.گفت

 خودم هب اینکه برای تلنگری شد همین!میگشت خونه دنبال که بود ای هفته چند تبسم.بده انجام

 .بیام

 :اومدم خودم به مامان صدای با

 خوبی؟ جون تبسم

 .خوبم ممنون:گفت آرومش همیشه صدای با

 .بزنیم حرف تو با تا شدیم جمع اینجا همه امروز ما جون تبسم ببین:گفت ریحان عمه

 محض به میدم قول اما دادم زحمت بهتون خیلی مدت این تو میدونم:گفت و گرفت باال رو سرش

 خاطر به.شدن خبر با موضوع این از ها همسایه  تمام که میدونم.برم اینجا از خونه کردن پیدا

 این از بیشتر آبروتون و نندازن بهتون رو ها نگاه اون ها همسایه اون دیگه تا برم میخوام همین

 .نره

 .کرد پاک رو اشکاش لرزونش دستای با

 تردخ مثل هم تو گفتم بهت هم دیگه بار یه تبسم حرفیه چه این:گفت مهربونی با جون شهین

 به طرفه یه و میبینن رو ظاهر فقط داره؟هان؟اونا اهمیتی چه مردم حرف.عزیزدلم میمونی خودم

 مهربونی و پاک دختر چه تو میدونیم همه.نمیدیم اهمیتی باخیریم جریان از که ما.میرن قاضی

 .داشتنی دوست البته و هستی

 هب انداخته رو یکی بدجور مهربونیات و بودنت داشتنی دوست همین:گفت و انداخت من به نگاهی

 .کرده گیر دلش و دردسر

 .شد خیره جون شهین به گنگ

 .شدیم جمع اینجا همین خاطر به امروز اصال.عزیزم آره:داد ادامه جون نسرین

 .شدم خسته خب میدین کشش قدر چه شما بابا:عارفه

 .عارفه:زد صداش تشر با بابا
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 تردخ بغل زیر میخوان دیگه ساعت یه تا:کرد غر غر لب زیر و رفت فرو مبل تو من کنار آروم عارفه

 کتهس بدبخت کن ازدواج گنداخالق این با بیا میگن وقتی تا کنن آمادش تا بذارن هندونه بیچاره

 هم تصورش.واال.میکنه ازدواج این با میاد کی.نشه اضافه پروندش به دیگه چیز یه نکنه

 .وحشتناکه

 ی خنده دایص دفعه یه.بشم عصبانی یا بخندم نمیدونستم.نگیره خندم تا کشیدم لبم به دستی

 .باال رفت بودن شنیده رو حرفاش تمام و بودن نشسته عارفه کنار که یلدا و سیما

 .بخندیم هم ما بگین.میخندین تنها اومده؟تنها پیش داری خنده چیز:بابا

 مطلب؟ اصل سراغ برید نیست بهتر.نشده چیزی بابا هیچی:گفتم و کردم ای سرفه تک

 .میکرد نگاهمون گنگ و گیج دداشت که کردم اشاره تبسم به

 .!عارف داری عجله خیلی معلومه:جون نسرین

 .باشید جدی کم یه بهتره.دیگه بسه:گفت صالبت با جون خانم

 .نخندیدن دیگه هم یلدا و سیما.گفتم چشمی لب زیر

 کنی؟ کار چه میخوای االن تو جون تبسم:جون خانم

 .... .خون کردن پیدا محض به که گفتم خب.نمیشم منظورتون متوجه:گفت گیج

 ینها منظورم.بدی تحویلم تکراری حرفای نمیخوام من تبسم:گفت و اورد باال رو دستش جون خانم

 کنی؟ کار چه میخواهی بچه این با که

 .چکید پایین چشمش گوشه از شاکی قطره.شد جمع چشماش تو اشک

 .نگفت هیچی و انداخت زی رو سرش

 .کنم خواستگاری عارفم برای رو تو که اینجا شدیم جمع امروز ما دخترم ببین:گفت مامان

 با.من روی چرخید خیره سریع نگاهش.مامان چشمای تو شد خیره و اورد باال رو سرش سریع

 .دادم تحویلش مهربونی لبخند.میکرد نگاهم داشت تعجب

 ئنمطم.میکنم و کار این دارم سوخته برات دلم چون نکنی فکر اصال البته:داد ادامه سریع مامان

 دبع رو عارف خنده صدای که روزی همون از قبلتر وقت خیلی من.بود عارف خود پیشنهاد این باش
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 تو یادب کنار عارف اخالق با میتونست که کسی تنها.باشی عروسم داشتم دوست شنیدم سال چند

 .بداخالق و جدیه کم یه نه  بده اخالقش نمیگم البته.بودی

 اواقع من.بیاری لبش روی سال چند بعد رو لبخند تونستی که بودی تو:داد ادامه و کرد ای خنده

 تونمب تا بمونی اینجا همیشه تو که کنه کاری خدا کاش کردم دعا که بود موقع اون و بودم ممنونت

 ورج یه همه.نیست مهم عارف برای نه و من برای نه اصال اتفاقم این.ببینم رو عارف لبخند هرروز

 خیلی و هستی پاکی دختر تو میدونم.تر تقصیر بی همه از تو و بودیم مقصر اتفاق اون تو

 ینطورهم و من برای بود تلنگر یه فقط اتفاق این.میشناسم خودت از بهتر خیلی رو تو من.مهربون

 ددرص هی حتی اگه.بود کرده گیر گلوش پیش وقت خیلی از وگرنه.بیاد خودش به سریعتر که عارف

 دخترم؟ چیه جوابت حاال.مدیونی واقعا دلسوزیه و ترحم خاطر به کنی فکر

 ..... . اما:گفت و انداخت من به نگاهی میریخت اشک که حالی در تبسم

 ... .ام بزرگتره ازت کم یه از بیشتر خیلی نه یکم عارف میدونم دخترم میدونم:گفت بابا

 فسیل که عارف یکمه؟بابا این  میگی دروغ چرا من جان بابا:گفت و کرد قطع رو حرفش عارفه

 .زندست

 .عارفه:گفت نخنده میکرد سعی که درحالی جون خانم

 .گفت ببخشیدی لب زیر

 .میرسم حسابت زنده؟بعدا فسیل شدم من حاال:گفتم لب زیر

 مامان بغل میرم امشب من اصال شد خیس موهام اصال.میلرزه تنم نگو وای:گفت آروم من مثل

 .میترسم تو از اخه.میخوابم

 .بعد به کردم موکولش و نگفتم هیچی دیگه بابا صدای با

 به القهع و داشتن دوست موضوع از نظر صرف.کن فکر کم یه اما دخترم ببین:گفت مهربونی با بابا

 ابایب پرسید ازت میاری؟اگه براش کجا از شناشنامه مدرسه بره میخواد که فردا.کن فکر ات بچه

 تبه عارف.کاره بهترین این میبینی کنی فکر که ذره بدی؟یه رو جوابش میخوای کیه؟چی من

 خوب مباه خیلی اتفاق این از قبل نیستی میلم بی همچین پیداست چشات از که هم تو داره عالقه

 لهمرح تو االن تو.عارفِ بشه نزدیکت میتونه که کسی تنها میفهمی کنی دقت اگه االن.بودید
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 اتوهو و باشه ،مراقبت باشه گاهت تکیه که داره کسی به نیاز.گرفتی قرار زندگیت از حساسی

 .عارف هم و بچت هم عارف به داری احتیاج تو هم.کنی دل دردو باهاش بتونی.  باشه داشته

 .میداد آزارم و میرسید گوشم به اش خفه هق هق صدای.شد خیره چشمام به اشک با

 .شد خارج خونه از ببخشید گفتن از بعد و شد بلند

 .من روی چرخید همه نگاه

 چیه؟:گفتم گیج

 .برو:گفت و کرد خونه در به ای اشاره ابرو با عارفه

 منی؟ با:کردم اشاره خودم به

 دیگه؟ برو کچلم حسن عمه با پ ن پ:گفت حرص با

 کجا؟_

 .دیگه پیشش برو جلبک دیونه احمق خنگ:گفت حرص با و کشید پوفی

 کی؟ پیش_

 پیش برو.یکه منفی تو از نیمه جلبک آکیو.سرت تو بزنمت یا میری عارف.انگلیس ملکه:زد جیغ

 .دیگه تبسم

 .آهان_

 پیشش؟ برم میگی یعنی:گفتم مکثی از بعد

 گرفته؟ شوخیت تو میکنه گریه اونجا داره اون دیگه برو عارف:گفت جون نسرین

 .شدم خارج در از.شدم بلند و دادم تکون سری و شد محو لبخندم

 .میکرد گریه و دیوار به بود داده تکیه رو سرش و بود نشسته پله روی

 .کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش.نشستم کنارش رفتم حرفی هیچ بی

 نه؟ شدم انگیز رقت خیلی:گفت مکثی از بعد
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 میگی؟ چی تبسم:اشکیش چشمای تو شدم خیره تعجب با

 .میسوزه من حال به دلشون همه اینجا آخه:گفت گریه با

 .برد عقب رو صورتش که کنم پاک رو اشکش خواستم و زدم مهربونی لبخند

 این.فتگ که میکنی؟مامان فکر اینجوری چرا:گفتم.پایین انداختم رو دستم و کردم نگاهش ناراحت

 و نیک فکر منطقی و خوب که زد رو حرفا اون بابا.تونداره اوضاع و اتفاق این به ربطی هیچ تصمیمم

 ونیمهرب آدم اونقدرا من.ستایشه قابل استقامتت و شخصیت من نظر از.بسنجی رو جوانب تمام

 و دارم تدوس اما عاشقتم نمیگم.بگیرم تصمیمی همچین بچه یه آینده خاطر به بخوام که نیستم

 .دارم عالقه بهت

 .کوچولوت خواهر به:گفت بغض با

 کنمن اعتراف بهش و کنم انکار رو ام عالقه میخواستم اینکه برای موقعا اون:کردم نگاهش غمگین

 .میزدم و حرف این

 هیچ دیگه و بخوابم میخوام.خسته خیلی.ام خسته عارف:گفت و گذاشت شونم روی رو سرش

 .نشم بیدار وقت

 .ندادیا منو جواب هنوز تو:گفتم و شدم خیره نیمرخش به

 ..... .نمیدونم هیچی....عارف نمیدونم:گفت و بست رو چشماش

 نداری؟ دوست منو تو یعنی:گفتم ساختگی ناراحتی با

 دوست....چرا:گفت خجالت با و انداخت زیر رو سرش و کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 .... .اما....دارم

 .میترسم...عارف:بهم شد خیره ترسون و سرگردون چشمای با

 من.نده هرا دلت به ترس پیشتم من وقتی تا نگفتم مگه.که نداره ترس:گفتم و زدم بهش لبخندی

 اون از قبل لمث و االن همین مثل.کنیم ایجاد تغییری رفتارمون تو نیست الزم.تبسم پشتتم همیشه

 .تو شناسنامه تو من اسم و من شناسنامه تو میره تو اسم فقط.اتفاق

 .میشه تموم بچت برای نگرانیتم
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 ..... .بچم:کرد تکرار لب زیر و دوخت نامعلوم ای نقطه به رو نگاهش

 .بچمون کنم اصالحش بهتره:گفتم مهربون.شد خیره چشمام تو.گرفتم رو دستش

 بچمون؟:شد جاری اشکاش

 .کردم پاک رو اشکاش و دادم تکون سری

 

 تبسم

 

 همه عسری قدر چه.نمیشناختم رو خودم.نمیشناختم رو روبروم تصویر.شدم خیره خودم به آینه تو

 .خدا بود سنگینی تاوان.اوردی خودم به منو بدجور اما کردم ناشکری خدایا.کرد تغییر چی

 ببینمت؟.الهی بشم گلم زنداداش قوربون:شنیدم رو عارفه صدای

 رو چی همه بهتره.میشه درست چی همه عزیزم:گفت و زد غمگینی لبخند.شدم خیره بهش

 هتب مهربونه خیلی داداشم نباش نگران.گلم بسازی دیگه زندگی یه کنی سعی و کنی فراموش

 .میکنه کمک

 .کنی فراموشش میکنه کمکت.مهربونه خیلی باطنش ظاهریش گنداخالقی برخالف

  پیره خیلی اینکه نه داداشم بیچاره.میاد داره عارف که شو آماده خب خیلی:داد ادامه مکثی بعد

 .نمیاره دووم قلبش ببینه رو تو فسیله

 .شدی خوشگل خیلی

 رو ابروهاش که گرد نسبتا و سبزه صورت با دیدم رو  سالی و سن کم زن.شدم خیره آینه به

 چشمای با عجیبی همخونی که بودن کشیده پلکاش پشت ای نقره سایه و بودن برداشته

 اهنپیر.بود شده معملوم تر درشت درشتش چشمای خلیجی چشم خط اون با.داشت خاکستریش

 پارچه الیگ دامنش روی و بود بلند خیلی لباس دنباله.بود پوشیده سفیدی بلند آستین ساده عروس

 .میورد بیرون سادش حالت اون از و میکرد زیباترش که بود اصلی پارچه خود رنگ و جنس به ای
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 طرف دو و بودن انداخته گردنش روی رو شالی و بودن پیچیده سرش دور مدلدار رو سفیدی شال 

 . بود لباس ی دنباله ی اندازه به و بود شده برده پشت طرف به شال

 بود هکرد تحمیل بهم روزگار که رو سرنوشتی.میکردم باور باید اما بود سخت باورش.بودم من این

 .بپذیرم که مجبورم.بپذیرم باید رو

 لباس وت رو تو داشته دوست خیلی حتما مامانت میگفت جون ملیحه.بگیریم عروسی نمیخواستم

 قبول که کردن اصرار کنی؟انقدر برآورده رو آرزوهاش از یکی نمیخوای چرا.ببینه عروس

 .نمیداد بهم خوبی حس شلوغ و زیاد جمعیت تو بودن.کردم

 .شدم خارج آرایشگاه از عارفه کمک با

 .بهنام ماشین طرف به رفت و کرد ول منو دست عارفه.بود ایستاده در جلوی عارف

 تمدس به داشت همخونی صورتیم رژ با که رو صورتی رز گل ودسته زد بهم مهربونی لبخند عارف

 مگه:میگفت و میخورد حرص و بود شده عصبانی بردار فیلم.بشینم ماشین تو کرد کمکم و داد

 .بخارین بی شما خیلی بابا.چیزی رمانتیکی صحنه یه بابا.راحتی اینقدر خواهرته

 پیاده ماشین از رسیدیم مقصد به وقتی.انداخت راه رو ماشین.میزد لبخند همیشه هم عارف

 .رفتیم بابام و مامان قبر طرف به.شدیم

 .باشم راحت من تا بود واستاده دورتر عارف.زدم حرف باهاشون لب زیر

 .میشه دیر داره.بریم دیگه تبسم:اومد عارف صدای که بودم شده غرق خودم دنیای تو

 ور کوچولوت دختر نکنه.باش داشته رو هوام.مامانی کن دعا برام:گفتم لب زیر و دادم تکون سری

 .کنیا فراموش

 ودب شده جاری چشمام از که اشکی قطره و زد مهربونی لبخند.ایستادم عارف روبروی و شدم بلند

 نممیک کمکت من.بترسی و باشی هیچی نگران نیست الزم دیگه تبسم:گفت و کرد پاک رو و

 هوم؟.بخوای باید هم تو قبل تبسم به برگردی

 .چشماش تو شدم خیره

 .بیفته برات اتفاقی هیچ نمیذارم دیگه.بترسی دیگه نیست الزم:داد ادامه
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 میدی؟ قول:گفتم بغض با

 .میدم قول:گفت و زد مهربونی لبخند

 .گرفتم رو دستش که بره خواست

 .چشام تو شد خیره متعجب

 سمانه؟ پیش بری نمیخوای تو:گفتم آروم

 نمیشی؟ ناراحت تو:گفت و پایین انداخت رو سرش

 برای میپرسی؟دلیلی اینو چرا بشه؟پس عوض ما بین قراره نیست هیچی نگفتی مگه عارف:گفتم

 .عارف نیست شدن ناراحت

 .رفت قبری طرف به و گرفت رو دستم و زد غمگینی لبخند

 .نظیری سمانه:شدم خیره قبر سنگ به.کرد توقف قبری کنار

 رمب کرد اشاره بهم و کرد بلند رو سرش بعد دقیقه چند.بگیرم فاصله عارف از بود من نوبت حاال

 .کنارش

 هداشت هوامو هم و ببخشی منو هم میخوام هم تو از:گفتم دلم تو و فرستادم ای فاتحه و شدم خم

 .باشی

 .شده دیر خیلی.بریم بهتره دیگه:گفت و شد بلند عارف

 .افتادیم راه ماشین طرف به و گرفت رو دستم.دادم تکون سری

 یدهکش سمانه رو اش نقشه که ای خونه.کردم نگاه اطرافم به خوب رسیدیم شمال ویالی به وقتی

 .بود

 هتوج.نشم خیره روبروم جمعیت به میکردم سعی.شدم پیاده کمکش با.کرد باز برام و در عارف

 تر نزدیک عارف به.میکنن نگاهمون دارن و هست جمعیت اون تو مذکر جنس تعداد چه که نکنم

 .تبسم کن فکر خوب چیزای به:گفت مهربون گوشم زیر.کرد حلقه شونم دور رو دستش.شدم

 دخترا و میزدن دست همه.شدم خیره روبرو جمعیت به ترس با و دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 .میکشیدن کل و میزدن جیغ
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 .!میکرد تلقین بهم رو بدی حس همین و نمیشناختم رو اونا من و بودن غریبه خیلیاشون

 .نشست کنارم هم عارف.نشستم صندلی روی رسیدیم که جایگاه به

 خوبی؟:گفت و ایستاد کنارم فاصله با حامد

 .دادم تکون دوطرف به رو سرم و شدم خیر بهش

 .شد فشرده عارف دست تو سردم دست

 خوبی؟ سردن؟تبسم چرا دستات:گفت گوشم کنار نگران عارف

 .شدم خیره چشماش تو

 .بیار قند آب لیوان یه برو عارفه:گفت عارفه به که دید چی چشمام تو نمیدونم

 .رفت سریع و انداخت من به نگاهی ترسیده عارفه

 شبگیرم لرزونم دستای با خواستم.کرد نزدیکش لبم به عارف.داد عارف دست به رو لیوان عارفه

 . داد بهم خودش و نذات که

 دست و بود گرفته دستش تو رو دستم عارف و میزد حرف برام و بود نشسته فاصله با کنارم حامد

 .بود کرده حلقه شونم دور رو دیگش

 رو بچم حرکتای که روزاست همین اینکه.میداد خوبی حس بهم حامد حرفای.شدم آروم کم کم

 و رمبگی رو دستش اینکه.کنم نوازشش و بگیرم رو دستش اومد دنیا به وقتی اینکه کنم حس

 کنم رفک خوب چیزای به باید اینکه.مامانه میگه که ای کلمه اولین اینکه بدم یاد رفتن راه بهش

 یستن ترسیدن برای چیزی اینجا اینکه.کنم دور ذهنم از رو فکرش و نکنم فکر اتفاق اون به اصال

 .نمیافته اتفاقی هیچ و دورمن آدم همه این و

 .شد دور ازم هم حامد و برداشت شونم روی از رو دستش و کرد رها رو دستم عارف عاقد اومدن با

 .میسابیدن قند عارفه و سیما و بودن گرفته عارف و من سر روی رو پارچه طرف دو یلدا و یگانه

 بهم آرامشی یاسین ی سوره دیدن با.کردم باز لرزونی دستای با رو قرآن و بستم رو چشمام

 .بود ناپذیر وصف که شد تزریق

 منی فلیس سنتی عن رغب فمن سنتی النکاح_
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 دائم دعق به را شما تا میدهید وکالت بنده به آیا نامور تبسم خانم سرکار معظمه و مکرمه دوشیزه

 بیاورم؟ در معلوم مهر با شهابی عارف آقای

 عارف به آینه تو از.میلرزیدن و بودن کرده یخ دستام.بود گرفته رو وجودم تموم دوباره استرس

 .زد بهم مهربونی لبخند.شدم خیره

 .بیاره گل رفته عروس:گفت که شنیدم رو سیما صدای

  خانم سرکار میپرسم دوم بار برای:شد بلند دوباره عاقد صدای

 رد معلوم مهر با شهابی عارف آقای دائم عقد به را شما تا میدهید وکالت بنده به آیا نامور تبسم

 بیاورم؟

 .بیاره گالب رفته عروس:پیچید گوشم تو عارفه صدای دیگه بار

 :پیچید اتاق تو که بود عاقد صدای هم باز و

  خانم سرکار میپرسم سوم بار برای

 رد معلوم مهر با شهابی عارف آقای دائم عقد به را شما تا میدهید وکالت بنده به آیا نامور تبسم

 بیاورم؟

 .میخواد لفظی زیر عروس:یگانه

 .گذاشت من دست تو و اورد بیرون رو رنگی قرمز مخمل جعبه و کرد کتش جیب تو دست عارف

 وکیلم؟ خانم عروس میپرسم چهارم بار برای: گفت کالفگی با دوباره عاقد

 .عارف مهربون و مشکی چشمای تو شدم خیره ترس با

 صدا یب و داد فشار و گرفت رو دستم.کرد باز و بست رو چشمش بار یه و زد بخشی اطمینان لبخند

 .نترس هیچی از:گفت

 به لتوک و مادرم و پدر روح اجازه با:گفتم آرومی صدای با و بستم رو چشمام.کشیدم عمیقی نفس

 .بله...... خدا

 .چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره.بود شده جمع چشمام تو اشک
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 ائمد عقد به را شما تا میدهید وکالت بنده به آیا شهابی عارف آقای سرکار: شنیدم رو عاقد صدای

 بیاورم؟ در نامور تبسم خانم

 .انداختین جا رو اش مهریه مبلغ عاقد آقای:شنیدم رو آیدین صدای

 .نکنین توجه بهش بخونین آقا مرد نه زنه مال مهر االغ: گفت و زد بهش گردنی پس آرمان

 .بیارش خودش به بهش بزنه یکی.خانم عروس کف تو رفته دوماد! بخونه؟آقا چیو چی:آرش

 .صورتم اشکای و من به بود شده خیره آینه تو از که کرد اشاره عارف به

 .داد فشار رو دستم و گرفت من از رو نگاهش و نشست لبش روی لبخندی

 وکیلم؟ آیا:شنیدم کالفه رو عاقد صدای

 .میخواد لفظی زیر داماد:آرمان

 .میخندید عاقدم.پیچید گوشم تو ریزی ی خنده صدای

 .شنیدم رو اش االاهلل الاهلل صدای

 .عروسه مال لفظی زیر االغ:کلش پس بزنه بود آیدین نوبت حاال

 وکیلم؟ آیا:عاقد کالفه صدای بازم

 .بله:عارف

 .بشین پیر هم پای به ایشاهلل.باشه مبارک:شنیدم رو عاقد عمیق نفس صدای

 هدیگ.دارن تشریف زنده فسیل االنم همین دوماد آقا حاج:پیچید سالن تو عارفه شیطون صدای

 .واستاد قلبش االن همین دیدین دفعه یه نکنین دعاها این از شما

 .زد چشمکی من به و

 .شد نزدیک ها حلقه با جون ملیحه

 و برداشت رو من حلقه عارف و رفت عارف طرف به اول

 .کرد دستم به رو حلقه و گرفت رو دستم و بهم کرد رو
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 تو هک رو دستی عارف که میلرزید دستم اینقدر ببرم عارف دست طرف به رو حلقه خواستم وقتی

 تبسم؟:گفت و فشرد رو بود دستش

 اطمینان دادم بهت که قولی و من چیه؟به برای استرس همه این:گفت ناراحت.شدم خیره بهش

 نداری؟

 ستد به رو حلقه.کرد رخنه وجودم تو آرامشی اما.بود چی جمله این نمیدونم.کشیدم عمیقی نفس

 .کردم عارف

 عسل خوردن از بعد.شد نزدیک ما به عسلی جام با یلدا

 طرفمون به که بود تبریکات سیل.باال رفت دوباره آهنگ صدای.رفت عاقد زیاد امضاهای از بعد

 .شد جاری

 نهک خداحفظت:گفت و بوسید رو پیشونیم و شد نزدیک بهمون بود مشهد اهل که عارف مادربزرگ

 .دخترم

 .تو و میدونم من بشه کم ازش مو تار یه اگه:گفت و عارف به روکرد

 .هستم هم نوکرش خودم:گفت و انداخت بهم نگاهی نیم و کرد ای خنده عارف

 .ذلیلی زن بابات عین هم تو:فت خنده با جون نملیحه

 .ماست خونه تو ذلیلی زن عمه:آیدین

 .بزنم لبخند نتونستم سعیم تمام با من اما.بود نشسته همه لب روی لبخندی

 نزدیک ما به بیرنگی صورت و قرمز چشمای با ترانه شدم تموم تبریکات همه اینکه از بعد

 .شد فشرده عارف دست تو دستم کردم حس.شد

 .فشردم دستم تو رو ترانه گردنبند

 .ینبش خوشبخت ایشاهلل باشه مبارک:گفت مصنوعی خیلی لبخند با بهم شد نزدیک وقتی

 تشمش و گرفتم رو دستش.شدم نزدیک ترانه به قدم یه و کشیدم بیرون عارف دست از رو دستم

 .گذاشتم دستش تو رو گردنبندش و ردم باز رو

 .شد خیره بهم تعجب با
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 .بگذره ازت خداهم امیدوارم گذشتم ازت من:گفتم و شدم خیره چشماش تو

 .شد خیره عارف چشمای به ترس با.شد حلقه شونم دور دستی

 ذشتهگ اتفاقای نمیخوام دیگه. بگیری فاصله تبسم از باید که تویی دفعه این ترانه:گفت عارف

 این به ذشتگ ازت تبسم اگر میبینی بد باش مطمئن ببینم ازت خطایی کوچکترین اگه.بشه تکرار

 و نمیگذرم ازت اوردی تبسم سر که بالیی خاطر به.بگذرم ازت منم که نیست معنی

 .اوردی خودم به رو من اتفاق این با چون هستم هم ممنونت حال عین در ولی.نمیبخشمت

 ور حرفاتون پله راه تو اونروز. میدونستم من:گفت و زد لبخندی.شدیم خیره عارف به تعجب با

 .شنیدم

 تو و تو برادر من.بشیم قبل مثل دوباره میخواد دلم:گفت و شد خیره چشاش تو و کرد ترانه به رو

 .باشی داشته رو جدید فرصت این لیاقت امیدوارم.من خواهر

 دور ام از من به نگاهی انداختن از بعد شد جاری اشکش.کرد مشت رو بود گردنبند توش که دستی

 .شد

 .میزد حرف برام اون و بود عارف شونه رو سرم عروسی آخر تا

 .میداد بهم خوبی حس.قشنگ و بودن خوب حرفاش

 .رفتیم خونه به کوفته و خسته ما و شد تموم کشون عروس که بود شب نصف سه ساعت

 اگه.باشیا گلم عروس مواظب:گفت عارف به رو و عارف دست تو گذاشت منو دست امیر آقا در دم

 .میکنم پوستتو.میارم در روزگارت از دمار شده کم ازش مو تار یه ببینم

 .نازکتره موهم از من گردن بابا.بکنه منو پوست میخواد میرسه هرکس چرا بابا ای:عارف

 .شد دور ازمون عارف و من پیشونی بوسیدن از بعد و زد لبخندی امیر آقا

 حسی دیدمت که اولی روز همون از.!بودی شده ماه امشب:گفت و گرفت بغلش تو منو جون خانم

 وشبختخ ایشاهلل!باشم کرده پیدا رو گمشده یه انگار.نداشتم تاحاال کس هیچ به که داشتم بهت

 .کنی اعتماد بهش میتونی خوبیه گاه تکیه عارف خوشحالم خیلی برات.دخترم بشی

 .کردن خوشبختی آرزوی برامون و کشیدن آغوش تو مارو ترتیب به همه جون خانم از بعد
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 .کرد راهنمایی اتاقی به منو و زد لبخندی عارف.شدیم خونه وارد

 .بزن صدام داشتی نیاز چیزی به.روبروییم اتاق تو منم.تواِ اتاق این:گفت مهربونی با

 .بخیر شبت:گفت و بوسید رو پیشونیم

 فسامن ترس باشم؟از اتاق این تو تنهایی من که اینه منظورش.گرفتم رو آستینش که بره خواست

 .بود شده تند

 شده؟ چیزی:طرفم به برگشت

 .خیر به هم تو شب.نه:گفتم آرومی صدای با.شدم خیره چشماش به

 .شد خارج اتاق از و زد لبخندی

 با دسفی دونفره تخت یه.انداختم اتاق به نگاهی ترس با رفتن حموم و لباسام کردن عوض از بعد

 قرار تاقا گوشه اون هم سفید دراور یه.سفید پاتختی و سفید آرایش میز و صورتی سفید روتختی

 .داشت

 .کشیدم دراز روش و رفتم تخت طرف به آروم

 .ردب خوابم طوری چه نفهمیدم که بودم خسته اینقدر.کردم پتو زیر رو سرم.!نبود سخت هم چندان

 .بود شده تند نفسام.بود کجا نمیدونم.نبود عارف.بودم تنها خونه تو

 ور قولش زودی همین به.بود گذاشته تنهام بازم اما میدونست اینو عارف.میترسیدم تنهایی از

 پایین چشمم گوشه از اشکی قطره.نشنیدم جوابی.زدم صداش.بودم کرده بغض.کرد فراموش

 گوشم تو جیغی صدای.میکردم نگاه رو داخلشون و میکردم باز رو اتاقا تک به تک در.چکید

 وشگ و خفه جیغ یه.بود آشنا برام نهایت بی جیغا صدای.میکردم سکته ترس از داشتم.پیچید

 تنم.افتادم اونشب یاد.زد صدا رو عارف جیغ صدای همون.بود زجه هزارتا توش که جیغ یه.خراش

 و روبروم شخص دیدن با.کردم بازش و رفتم در سمت به سریع.شد زده در.لرزیدن به کرد شروع

 هب سری.بود بسته یخ رگام تو خون.نمیزنه قلبم میکردم احساس.زد خشکم لبش روی لبخند

 در سریع که بزنم جیغ خواستم.شد خونه وارد.برداشتم عقب به قدمی ترس از.دادم تکون طرفین

 همون مثل درست.اتفاقا همون مثل دقیقا.دهنم روی گذاشت رو دستش و اومد جلو و بست و

 ....... .شب
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 نجاتم نبود کسی.نبود کسی اما میکردم هق هق و میزدم جیغ.میشد تکرار داشت اتفاقا تمام

 .نداشتم رو طاقتش دیگه من.بده

 بلق دقیقه چند کاش داشتم آرزو که ای مردونه صدای یه.مردونه صدای یه.شنیدم صدایی دفعه یه

 .شد شدیدتر هقم هق.بود گذشته کار از کار وقتی نه.میومد تر

 دایص که بکشم عقب خواستم.بود کنارم کسی.پریدم خواب از سریع.کردم حس روگونم سوزشی

 آروم.بود خواب همش نیست چیزی عارف منم:مردونه آشنای صدای همون شنیدم آشنایی

 ؟......تبسم....تبسم.باش

 اما زدم صداش.نبود اما خواستم کمک.نبود.بود زده قولش زیر.شد سرازیر چشمام از اشک

 .... .دیر خیلی اومد دیر.نبود اون اما کردم صداش ام زجه و گریه هق هق بین.نبود

 .گرفتم مشتم تو رو پیراهنش.آغوششم تو دیدم اومدم که خودم به

 گهم.بترسم ذاری.....نذ دیگه ندادی قول کنارمی؟مگه همیشه.....هم نگفتی مگه:گفتم هق هق با

 ولتق زیر چرا پس.... سم....بتر هیچی.....هی...هی از باید....ن من پیشمی تو وقتی تا فتی....نگف

 خیلی... عارف....عا اومدی دیر.نبودی....تو..... تو.غم....سرا بود اومده دوباره عارف؟چرا؟اون زدی

 رف....عا.....تونم..نمی گه....دیگ... بیارم طاقت..... نمیتونم دیگه عارف...دیر

. ...... 

 یچه.....کنارتم من کن نگاه.بودن خواب همش اینا تبسم:گفت و داد فشار خودش به بیشتر منو

 باش آروم تبسم.....همیشه....میمونم سرقولم همیشه من. وقت هیچ...نمیذارم تنهات وقت

 .بود خواب یه فقط اون..... عزیزم

 .شد خیره چشمام تو.شدم خیره بهش و اوردم باال رو سرم

 میدی؟....می...قول:گفتم هق هق و بغض با

 بهش دیگه حاال.نمیره قولم بره سرم.میدم قول:گفت و کرد پاک رو اشکام و زد مهربونی لبخند

 .نکن گریه هم دیگه.نکن فکر

 .کرد تر عمیق رو مهربونش لبخند و کرد پاک رو اشکام

 .کرد اشاره خودش کنار به و داد تکیه تخت پشتی به و شد جدا ازم
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 .بخوابم پاش روی کرد مجبور منو و گذاشت پاش روی متکایی.نشستم کنارش

 .موهام کردن نوازش به کرد شروع گرفت قرار پاش روی که سرم

 .کنیم فکر خوب چیزای به بیا:گفت آرومی صدای با

 چی؟ به:گفتم آرومی به

 .بچمون به.....مثال....... مثال:گفت مکثی با

 بچمون؟:کردم زمزمه

 داری دکتر نوبت که دیگه روز چند تا.....دیگه بچمون آره:گفت و چشام تو دوخت رو نگاهش

 داره تو وجود تو که میزه ریزه بچه یه قلب صدای کن فرض... بشنویم رو قلبش صدای میتونیم

 .میکشه نفس

 .عارف ندارم آمادگیشو من:گفتم و کردم قطع رو حرفش ترس با

 چی؟ آمادگی:گفت و زد لبخندی

 اورب نمیخوام.عارف نمیشه باورم هنوزم من.کنم باور رو وجودش اینکه برای آمادگی:گفتم بغض با

 ..... .نمیتون من عارف.کنم

 ویبشن رو قلبش صدای که مطمئنم من اونجا میری.عزیزم نمیخواد که آمادگی:کرد قطع رو حرفم

 نداشته دوست رو بچش مادر یه میشه مگه.مادری یه االن تو.میشی وابستش و میگیری آروم

 .... ...بود شده برابر چند وابستگیش دخترش قلب تپش صدای شنیدن از بعد هم باشه؟سیما

 شو ندبل:گفت و نشست لبش روی لبخندی خمارم و باز نیمه چشمای دیدن با که کرد باز رو دهنش

 .ای خسته خیلی معلومه.بخواب درست

 رو مپیشونی.خوابوند منو و کرد وارد ام شونه به فشاری و تخت روی گذاشت رو متکا که شدم بلند

 .کشید روم رو ملحفه و بوسید

 میری؟ کجا:گفتم ترس با.گرفتم رو دستش سریع که بره خواست

 .دیگه بخوابم اتاقم تو برم معلومه خوب:گفت و زد لبخندی

 کردی؟ فراموش قولتو زودی همین به:گفتم بغض با و شدم بلند ترسون
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 فاصله مه از در دوتا تنها نیستی تنها تو.روبروییم اتاق تو دقیقا من تبسم:گفت و نشست کنارم

 .داریم

 .عارف میترسم من:گفتم و چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 .بخواب راحت فقط تو. میخوابم کاناپه روی من.خب خیلی:گفت و کشید موهاش تو دستی

 قورت رو دهنم آب.کردم بغض مهربونی همه ازاین.شده زابراه من خاطر به سوخت براش دلم

 ودمخ.شدم خیره خودم بزرگ دونفره تخت اونجا؟به نمیشه جاش اینکه.شدم خیره کاناپه به.دادم

 یعنی اوم.......بزرگه تخت این.....خب.....اوم.....خب:گفتم و انداختم زیر رو سرم و کشیدم کنار رو

 ... .بگم طوری چیه؟چه میدونی

 .بخواب تخت از گوشه اون روی هم تو خب:گفتم سریع و گرفتم باال رو سرم

 .باال پرید ابروهاش

 شب.بخواب خودت اتاق تو برو نیست مشکلی داره اشکال نظرت از اگه خب....خب:گفتم سریع

 .بخیر

 رو اش خنده تک صدای.کشیدم سرم رو رو ملحفه و ملحفه زیر رفتم سریع حرفا این از بعد

 .دیوونه:رو اش زمزمه و شنیدم

 ور چشمام خجالت از و کشیدم کنار بیشتر رو خودم.رفت پایین تخت اونطرف لحظه چند از بعد

 .گزیدم رو لبم و دادم فشار هم روی محکم

 سته کنارت یکی و نیستی تنها اینکه حس بود خوبی حس.بود ماه چند این تو خوابم ترین آروم

 .کنم گریه نیست نیاز و میمونه قولش سر عارف اینکه حس.نترسی تو که

 هست کنارم عارف میدونستم چون.نیومد سراغم به کابوس دیگه اون از بعد های شب و شب اون

 .برسه آسیبی بهم نمیذاره و

 فرید و سعید آقا و جون خانم و جون ریحان و ملیحه عجیب رفتار عجیبه برام که چیزی تنها

 عروس یناسالمت:گفت و کرد شیرینی ی خنده تک گفتم که عارف به.بود کرده تغییر رفتارشون.بود

 بزنن؟ حرف باهات طوری چه میخوای خونوادشونی
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 عصر و میومد زودتر ظهر من خاطر به.میومد یک ساعت و شرکت میرفت هفت ساعت صبح عارف

 فتمگ بهش بار یه.بودم شرمندش حسابی من و بود افتاده بهنام گردن به کارا همه و نمیرفت دیگه

 .نمیزنم قولم زیر و دادم قول تو به من گفت اما نکنه اینکارو من خاطر به که

 ازش.مهربونه العاده فوق دیدم ازش سال سه این تو که شخصیتی برخالف بود خوب عارف

 خوردم رو بابات ارث انگار که میکردی اخم بهم همیشه سال سه این تو و اول روزای چرا پرسیدم

 یخواستمنم.کنم انکارش که میرفتم کلنجار خودم با داشتم که داشتم بهت حسی:میگفت جوابم در

 ..... .اخیر ماه چند این تو اما بشم نزدیکت

 تفاوت این اصال و نمیذاره کم برام هیچی و میفهمه خوب خیلی منو حرف اما بزرگتره خیلی اینکه با

 .....!دارم دوسش منم که میکنم احساس االن.نمیشه حس سنی

 

 عارف

 

 و بود وبخ خیلی تبسم.نمیکنم حس  اصال رو زیاد سنی تفاوت این.بود خوب تبسم کنار در زندگی

 یرز هنوزم.میکنه خوشحال منو این و میشه خوب حالش داره کم کم که میکنم حس.مهربون خیلی

 .نمیره بار زیر میزنن حرف باهاش سیما و عارفه و مامان هرچی.نمیره رفتن سونوگرافی بار

 .نکنیمش کاری به وادار بهتره:گفت حامد و ریخت بهم زد حرف باهاش یلدا که باری آخرین

 از یکی هاینک برای شیرین.شیرین خیلی البته و عجیبه خیلی برام حامد و یلدا رفتار بین این تو

 .تره دلپاک و مهربونتر همه از که خواهرام از یکی.میکنه درک عشق معنی داره کوچولوهام خواهر

 دیگه عروسی شب از بعد اونم میکردم وفکر بشه نزدیک تبسم به ترانه نمیذارم اصال مدت این تو

 .!!باطل خیال زهی اما شده خیال بی

 گیخست از وقتا بعضی.نمیره بار زیر میدم انجام خودم نده انجام رو خونه کارای میگم بهش هرچی

 بسمت شرایط به توجه با میگه جون شهین.میکنه نگران منو این و نداره کردنم صحبت توان حتی

 .نمیره که نمیره فرو گوشش تو اما کنه خسته خودشو زیاد نباید
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 شوق و ذوق به خونه برسونی سریع خودتو نفر یه حضور خاطر به همیشه که خوبیه حس این

 لبخند گرچه.میبینم جلوم رو تبسم میکنم باز و در تا همیشه که خوبیه حس این.شخص اون دیدن

 هخست آرومش صدای با مهربون اینکه.میبره بین از رو خستگیم تمام مهربونیاش اما نمیزنه

 ور اشتهاآورش و رنگارنگ میز بعد و اتاق داخل میبره میگیره رو کیفم و کت و میگه نباشیدی

 .میچینه

 .ودمب محروم مهربونیا این از بود سال سه که میده بهم خوبی حس تبسم اندازه بیش مهربونیای

 .خوبه خیلی اما دارم موردش در که هایی نگرانی عین در تبسم کنار در بودن

 نقطه یه به و میکنه حبس اتاق داخل رو خودش اوقات بعضی که اینه میده آزارم که چیزی تنها

 مواظبش چهارچشمی باید.باشه بهش حواست باید میگه و میکنه زد گوش حامد و میشه خیره

 بسمت تا مونده خیلی هنوز و راهم اول هنوز میگه اینکه.بشه بدتر هست که اینی از نذاری و باشی

 یگهد بشه باعث و کنه بدتر رو حالش میتونه من اشتباه حرف یه یا حرکت یه برگرده اولش روز به

 .!!!برنگرده اولش به وقت هیچ

 میشهه باید و شده بیشتر خیلی مسئولیتام االن که میکنن گوشزد بهم همیشه بابام و مامان

 .داره تبسم که حالی و اوضاع با مخصوصا باشه تبسم به حواسم

 ورز به.کردم خشک حوله با رو دستم و شستم هم رو ظرف تکه آخرین.نشست لبم روی لبخندی

 جون خانم و مامان و سیما و عارفه و یلدا امروز.میدم انجام رو کارا من و بخوابه بره کردم وادارش

 .بود ریخته بهم خونه حسابی و بودن اینجا

 .رفتم سمتش به سریع و شد محو لبخندم.دیدم اتاق گوش کرده کز رو تبسم.شدم اتاق وارد

 تبسم؟خوبی؟:گرفتم رو اش شونه و نشستم کنارش زانو روی

 .نمازم ی سجاده به رسیدم گرفتم که رو نگاهش رد.نکرد نگاهم

 .شدم خیره بهش

 تبسم؟:کردم صداش آروم

 .عمیق و طوالنی.کرد نگاهم

 میکنی؟ صحبت خدا با وقتی میده دست بهت حسی چه:کرد زمزمه
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 یکس با داری و نزدیکی خدا به همه این اینکه خوبیه خیلی حس خب:بهش شدم خیره تعجب با

 ....... که میزنی حرف

 شده؟ تبسم؟چی:کردم صداش نگرانی با.کردم قطع رو حرفم اشکاش دیدن با

 .شده تنگ دلم:گفت بغض با

 کی؟ برای:گفتم گیج

 .خدا با زدن حرف:شد خیره چشام تو

 نمیخونی؟ نماز چرا خب:کشیدم موهاش به دستی و زدم لبخندی

 راییدخت خدا میگفت همیشه....میگفت بهم اینو مامانم.نداره دوست منو خدا دیگه آخه:گفت مظلوم

 ....... .که رو

 خیلی خدا عزیزم:گفتم و کشیدم موهاش به دستی.کشیدمش آغوش به محکم.افتاد هق هق به

 کنن خطایی و خبط اگه فقط.میگی تو که اونایی حتی داره دوست رو هاش بنده همه. مهربونه

 انجام اشتباهی کار که تو.داده نشون هاش بنده همه به رو توبه راه خدا.میشه ناراحت ازشون

 ...... .داره دوست خیلی رو تو میکنی؟خدا اذیت خودتو چرا.عزیزم ندادی

 .میشه حسودیم بهت:گفتم و کردم مکثی

 چی؟ برای:گفت و کرد بلند رو سرش

 .نمیریخت اشک دیگه و بود شده آروم.شدم خیره چشماش به

 ونمبخ نماز بره یادم شده خیلی حاال تا:گفتم و فرستادم گوشش پشت رو موهاش و زدم لبخندی

 .بریزم اشک براش اینجوری بخوام که بودم نشده دلتنگ اینجوری وقت هیچ اما

 .کرد نگاهم فقط

 هم وت میگیرم وضو من تا:گفتم و کردم راهنماییش دستشویی طرف به و کردم بلندش خودم با

 .بگیر رو وضوتو

 .برگشت سمتم به و واستاد
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 سمتت به قدم هزار خدا بردار قدم یه تو:گفتم و خاکستریش چشمای تو شدم خیره

 تنگ خدا با زدن حرف برای دلت نمیگی مگه.تازست بگیری آب از رو ماهی هروقت.برمیداره

 .بشه برطرف قراره دلتنگیت تمام امشب که بگیر وضو برو شده؟پس

 .بگیره وضو که رفت و داد تکون سری

 .رفتم هال تو دستشویی طرف به و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 ندیلبخ.میکنه گریه داره و رفته سجده به تبسم دیدم و عقب برگشتم نمازم شدن تموم از بعد

 نوزه.میگفت راست حامد انگار.شدم خیره روبرو به و نشستم کاناپه روی.شدم خارج اتاق از و زدم

 .قبل روزای به برگرده تبسم تا مونده خیلی و راهم اول

 .برد خوابم کاناپه همون روی که شد چی نمیدونم

 .شدم بیدار آشپزخونه از تقی تق صدای با

 .افتادم دیشب یاد.شدم خیره اطرافم به گیج و شدم بلند جام از

 اما گذاشت متکا سرم زیر کسی کردم حس دیشب.انداختم روم ملحفه و سرم زیر متکا به نگاهی

 .نداشتم رو چشمام کردن باز حال که بودم خسته اینقدر

 با.رفتم آشپزخونه به کمد داخل متکا و ملحفه گذاشتن از بعد و شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 .داخل پریدم جت مثل ساعت دیدن

 .کرد تعجب حالتم از تبسم

 نکردی؟ بیدارم چرا: گفتم و نشستم عجله با

 .کنم بیدارت نیومد دلم نشدی بیدار زدم صدات چندبار بودی خوابیده:گفت آروم

 . زدم بهش مهربونی لبخند

 .میگیرم لقمه برات من شو آماده برو تو:گفت

 .زحمت تو میوفتی آخه:شدم خیره بهش

 .باطل خیال زهی اما.نشست لبش روی محوی لبخند کردم حس
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 .ها میشه دیرت برو.بود کجا زحمت_

 به اکرتمچ خیلی:گفتم میرفتم اتاق طرف به که همونطور و بوسیدم رو اش گونه و شدم بلند سریع

 .موال

 .شد ظاهر جلوم تبسم دفعه یه میبستم هم رو ساعتم بند اتاق از شدن خارج حال در

 .گرفت جلوم رو ساندویچی و کت.زدم بهش لبخندی

 آروم.خودته مال همش یواش:گفت که میخوردم عجله با داشتم. گرفتم دستش از رو ساندویچ

 .میشی خفه االن

 .نشست لبش روی محوی لبخند.شدم خیره تعجب با بهش و موند ثابت دهنم

 .ممنون دیشب بابت:گفت آروم

 .نشست منم لب روی کم کم لبخند

 ظهر:گفتم و بوسیدم رو اش گونه سریع.بپوشم رو کتم کرد کمکم.خوردم هم رو لقمه بقیه

 .میبینمت

 .بود شدست به شیری لیوان.شنیدم رو صداش که میپوشیدم رو کفشام داشتم و رفتم در طرف به

 .بخور بیا:گفت و گرفت جلوم رو لیوان

 .شده دیرم تبسم بیخیال:گفتم و انداختم ساعتم رو نگاهی

 .بری نمیذارم نخوری تا:گفت و گرفت رو دستم مچ که برمیگشتم داشتم

 .خوردم نفس یه و گرفتم رو و شیر لیوان و طرفش به برگشتم

 شدی؟ راضی حاال:گفتم و دستش دادم رو لیوان

 .بخور ماشین به رسیدی تا اینم بیا:گفت و داد دستم به ای دیگه ساندویچ

 .تبسم کن ول عزیزت جون:گفتم کالفه

 .واِت با ظهر ظرفای که بخور بگیر.میکنی ضعف نمیخری چیزی که هم اونجا نخوردی صبحونه_

 .بستم رو در و شدم خارج در از سریع و گرفتم دستش از رو لقمه و زدم لبخندی
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 با جون خانم و بود باز جونم خانم خونه در.شدم روبرو مامان و عارفه و بهنام با کردم باز که رو در

 .بود در جلوی ویلچرش

 .نشست همه لب روی لبخندی دفعه یه

 .شانس بده خدا:گفت بهنام

 .کرد اشاره دستم تو لقمه به

 .حسود چی هر چشم شود کور:گفتم و زدم لبخندی

 .آمین الهی:گفت و کرد پررنگتر رو لبخندش مامان

 .جون مادر نکنه درد دستتون:گفت ساختگی دلخوری با بهنام

 .ینبود تو منظورم.گفتی چی تو نبود حواصم اصال سرم به خاک وای:گفت و گونش روی زد مامان

 .جون مادر کردم شوخی:گفت و بوسید رو مامان گونه محکم بهنام

 .شد دیر بهنام بریم بیا:گفتم و انداختم ساعتم رو نگاهی کالفه

 .افتادیم راه شرکت سمت به و کردیم جمع از خداحافظی هم با

 .آرش به شدن خیره تعجب با عارفه و بهنام.دیدم رو آرش شرکت تو

 .کردم راهنماییش اتاقم سمت به و کردم احوال حال و دادم دست باهاش

 :زدن حرف به کرد شروع نشستیم مبل روی وقتی

 .حیاتیه سامان اسمش.شده گور و گم انگار.نکردن پیداش هنوز

 تبسم.کرد فرار اونجا از اما شد بستری تیمارستان یه تو پیش سال یه.داره روانی بیماری سابقه

 از یکی.ینهسنگ پروندش.کردن شکایت ازش تبسم مثل گناه بی دختر چندین.نیست قربانی اولین

 هم اونجا.بوشهر تو داره عمو یه.میگردن دنبالش بدر در خانوادش و کرده خودکشی دخترا همون

 گور و گم اونم و کردن تردش خانوادش پیش سال چند میگفت.ندارم خبری ازش میگه و نبود

 درپ میگه میاد برآمده شکم یه با که ساله هجده دختر یه.بوده دختر یه هم شدنش ترد علت.شده

 بود زاییچی اینا.میکنه تردش نمیره بار زیر چون کنی ازدواج باهاش باید میگه پدرشم.سامانه بچم

 .گفت بهم عموش که
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 .میزنی حرف اینطوری نیستا دادگاه اینجا:گفتم شوخی با و دادم تکون سری

 .شده عادت دیگه:گفت و زد لبخندی

 .ممنون:گفتم و گذاشتم شونش رو دستی

 مثل تبسم و داداشمی مثل تو.که نکردم کاری هنوز:گفت و دستم روی گذاشت رو دستش

 .باش مطمئن.بیارم گیرش تا میکنم رو سعیم تمام که باش مطمئن.زنداداشم

 پیش اومدم همین خاطر به میدونم:گفتم و برداشتم شونش روی از رو دستم و زدم لبخندی

 .دادم بهت مدت این تو که زحمتایی تمام خاطر به.ممنون.تو

 .شدم بلند منم.شد بلند

 .میگم تبریک بهت راستی.برم دیگه منم خب خیلی.چیه زحمت بابا نه_

 .بهش شدم خیره گنگ

 .یگمم دل ته از اینو عارف برات خوشحالم.خوشحالی خیلی که معلومه و کردی تغییر خیلی:داد ادامه

 .زدم لبخندی فقط

 .ستیمه پیگیرش نیلو و من نباش ناراحت موضوعم اون بابت:گفت میرفت در طرف به که همینطور

 .میکنه کارت چه ببین.نیلو بگو خودش جلو داری جرئت:گفتم و کردم ای خنده

 . کرد ای خنده

 .شد اتاق وارد بهنام که بودم کار سرگرم.شدم اتاقم وارد رفت آرش اینکه از بعد

 دخترش؟ تولد برای جون شهرام خونه میای عصری:گفت

 .بشه اذیت تبسم نمیخوام شلوغه اونجا.نه:بهش شدم خیره

 .نمونه تنها خونه برو زود پس:گفت و داد تکون سری

 .میرم تر دیر ساعت نیم امروز:گفتم و دادم تکون سری

 .بزن بهش زنگ یه پس_
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 نشده؟ وصل هنوز تلفن این_

 .هنوز نه_

 .میزنم زنگ بهش موبایلم با االن برو تو خب خیلی_

 .شدم کار سرگرم بهنام رفتن از بعد

 .دادم خودم به قوسی و کش شد توم که کارم

 .نبود ساعت به حواسم اصال.برد ماتم افتاد ساعت به نگاهم

 .بود کرده تموم شارژ لعنتی.شدم خیره گوشیم به.شدم بلند سریع.بود سه ساعت

 .شدم خارج دفتر از بعد و اتاق از و برداشتم رو کیفم و کت سریع

 زا ماشینی. نداشتم وقت اصال من و بود شده قرمز چراغ.میرفتم خونه طرف به داشتم سرعت با

 .زد بهم پشت

 .نفهمیدم هیچی بعدش و شیشه تو رفتم سر با و نداشتم کمربند

 

 تبسم

 

 .انداختم ساعت به نگاهی.نبود کس هیچ و بود شده خالی آپارتمان

 .بود نیومده عارف هنوز و بود شب هشت ساعت

 .بود مطلق تاریکی جا همه و بودن رفته برقا

 هک شکمم وجود با که بودم کرده جمع شکمم تو رو زانوهام و بودم نشسته در روبروی  هال گوشه

 با.بودم زده زل در به اشکی صورت و تند نفسای و ترس با میکردو اذیتم بود شده برآمده کمی

 .برنمیداشت.گرفتم رو شرکت شماره.بود خاموش.گرفتم رو عارف شماره دوباره لرزونم دستای

 صدام تا گذاشتم دهنم روی رو دستم.شنیدم صدایی.بود پیچیده هال تو بلندم هق هق صدای

 .میبرد سکته مرز تا منو و میپیچید گوشم تو خراش گوش و آشنا های جیغ صدای.نره بیرون
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 ور چشمام.میشد نزدیک بهم داشت که دیدم رو سامان بستم پلکای پشت.بستم رو چشمام

 .کردم باز سریع

 همب داشت.شدم بلند سریع و زدم بلندی جیغ!دیدم روم جلوی کریهش لبخند همون با رو سامان

 ریعس.نبود جلوم سامان.کردم باز و بستم رو چشمام.میکشیدم پی در پی جیغای میشد نزدیک

 کریهی آشنای ی خنده صدای که میگذشتم راهرو از داشتم.کردم قفلش و دویدم در سمت

 هک اتاق وارد.دویدم اتاق سمت به و زدم بلندی جیغ.دیدم رو سامان سرم پشت برگشتم.شنیدم

 .بود جلوم سامان شدم

 .برداشتم عقب به قدمی ناباور و ترسان

 .پیچید گوشم توی جیغی صدای با هاش خنده صدای

 ومح جلوم سامان تصویر رسیدم که هال وسط.زدم بلندی پی در پی جیغای و گرفتم رو گوشام

 .میگفت چیزی و میکوبید در به پی در پی کسی.زدم زانو زمین روی.شدن خم پاهام.شد

 . میزدم جیغ بودم گرفته رو گوشام که همونطور

 از.میزدم جیغ فقط بیتوجه من اما میسوخت و بود برداشته خش سرهمم پشت جیغای از گلوم

 و دستاش حصار تو گرفت منو سریع.شد نزدیک بهم که دیدم رو سامان ام بسته پلکای پشت

 .نداد بهم حرکتی هیچ ی اجازه

 .عاررررررررررف...............نــــــــــــــــــــــــــــــــه:زدم جیغ

 .خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:زدم جیغ دوباره

 .نکردم باز رو چشمام.رسید گوشم به چیزی شکستن مهیب صدا

 منو کسی.نداشتم اطرافم از درستی درک.میزد عادی غیر و تند تند قلبم.میترسیدم خیلی.میترسیدم

 هق و میزدم جیغ.میزدم زجه و میریختم اشک.میکردم تقال و شد بلندتر جیغام.آغوشش تو گرفت

 .میکردم هق

 تو نوم تر محکم.کشیدم محکم دستش از رو دستم.بزنه باال رو لباسم آستین میخواست کسی

 .زدم بلندی جیغ.گرفت دستاش حصار
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 محو صداها کم کم.نمیشنیدم هیچی و نمیفهمیدم هیچی من اما میزد حرف داشت گوشم تو کسی

 .......... .سبکی حس و بود مطلق سیاهی فقط بعدش و شد محوتر و

 

 عارف

 

 .کردم باز رو ام چسبیده هم به پلکای زور به

 .بود انفجار درحال سرم.شده چی بفهمم و بیام خودم به تا کشید طول کمی.بودم گیج کمی

 .بود باندپیچی.کشیدم سرم به دستی

 .بود شده تاریک هوا پنجره به خورد چشمم دفعه یه که چرخوندم رو سرم

 .شد وارد پرستاری کشیدم دستم از که رو سرم.شدم بلند سریع.افتادم تبسم یاد دفعه یه

 آقا؟ میکنی کار چه:گفت دیدنم با

 .برم باید من:گفتم سریع

 .کنین استراحت باید شما اما_

 .گرفتم رو تخت ی لبه.رفت گیج سرم.پایین پریدم تخت روی از بهش توجه بی

 .میکرد غرغر داشت هنوز پرستار

 شما آقا:گفت گریون و شد بلند سریع دختری اومدنم بیرون با.بیرون زدم اتاق از شد بهتر که سرم

 من بدین رضایت بیاین خوبین خوبین؟اگه شما آقا.نبود حواسم خدا خوبه؟به حالتون

 .آقا عزیزت جون.توروخدا.برم

 .طرفش به برگشتم

 .افتادم تبسم اشکی نگاه یاد دیدنش با

 همراهته؟ ماشینت_

 ....... .چ برای...اما.بله:گفت گیج
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 رضایت منم برسون جا یه منو.کنم رانندگی نمیتونم دارم سرگیج من ببین:گفتم نگران و حوصله بی

 .میدم

 .بده خداخیرت.بده بهت میخوای هرچی خدا ممنون خیلی:گفت و زد لبخندی

 .بزنم زنگ یه میتونم:گفتم رسیدم که پرستاری استگاه به

 .پسرم بله:گفت مهربونی با پرستار

 .گرفتم رو خونه شماره سریع

 .برنداشت رو تلفن کسی

 .میجوشید سرکه و سیر مثل دلم.میمردم نگرانی از داشتم

 هچی اسمش نمیدونم که دختره ماشین سوار دادن رضایت و بیمارستان با کردن حساب از بعد

 .شدم

 اسمم:زدن حرف به کرد شروع مدتی از بعد.کرد حرکت حرفی هیچ بی اونم.دادم بهش رو آدرس

 .میکنم کار تیمارستان تو.سیمینه

 .خوندم روانپزشکی بدم براش جونمم حاضربودم که عزیزی یه خاطر به)......( . تیمارستان

 دارید؟ چیه؟زن اسمتون شما:گفت و کشید آهی

 بری؟ تندتر کم یه میشه:گفتم نگرانی با.کشیدم روش دستی و شدم خیره ام حلقه به

 نه؟ زنتی نگران خیلی:گفت و داد تکون سری و زد لبخندی

 .خیلی از بیشتر خیلی:کردم زمزمه

 داری؟ دوسش:گفت

 .!جونم از بیشتر:کردم تکرار بازم لب زیر

 .نگفت دیگه هیچی و داد تکون سری

 .میداد بد گواهی دلم.بودم قرار بی و تاب بی

 .تو کردم پرت خودمو سریع بود نشده متوقف کامل ماشین هنوز دیدم رو آپارتمان وقتی
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 لحظه چند واسه قلبم شد باعث که شدم مواجه ای صحنه با کردم باز رو آپارتمان در تا

 .!نمیکردم حس رو ضربانش.بایسته

 .رفتم خونه در طرف به سست پاهای با

 .مادر کن باز و در خدا رو تو تبسم:میکوبید در به مشت با داشت مامان

 .بودن شده جمع همشون.رفتم سمتشون به سریع.شنیدم جیغی صدای

 شده؟ چی:گفتم ضعیفی صدای با

 بودی؟ گوری کدوم:گفت اش نشسته خون به چشمای با دیدنم با.چرخید طرفم به بابا

 .میزد صدا رو اسمم که آشنایی جیغ صدای.شنیدم جیغی صدای

 .رفتم در سمت به سریع

 .قفله در.کن کاری یه عارف توروخدا:گفت گریه با مامان

 .بشکنین و در:شنیدم رو هومن صدای

 .کوبیدم در به محکم داشتم توان هرچی با و رفتم عقب سمت به سریع

 .نبود خوب حالم و داشتم سرگیجه

 دنش شکسته صدای اینکه تا در به زدن ضربه به کردن شروع و زدم کنار منو بابا و هومن و بهنام

 .پیچید راهرو تو در

 و بود گرفته رو گوشاش اشکی صورت با و بود زده زانو زمین روی تبسم.شدم خونه داخل سریع

 صدا رو اسمش و زدم زانو روبروش.رفتم سمتش به سریع.بود بسته چشماشم.میزد جیغ

 .بیاره رو آمپولش بره یکی:گفت که اومد آرمان صدای.زدم

 .میزد جیغ و میکرد تقال.گرفتمش آغوشم تو و شدم نزدیکش

 به ومن جیغاش صدای.میزد جیغ فقط اون اما.کنم آرومش حرفام با داشتم سعی و گرفتمش محکم

 حکمم آرمان.کشید رو دستش سریع که بزنه باال رو آستینش خواست آرمان.میرسوند جنون مرز

 .زد باال رو آستینش و گرفت رو دستش دوباره
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 موج غصه و غم....سرزنش....عصبانیت نگاهش تو.شد خیره بهم کرد تزریق که رو آرامبخش

 تر آروم و میرفت تحلیل انرژیش داشت کم کم که دوختم تبسم به و گرفتم ازش رو نگاهم.میزد

 .بود تند نفساش و بود اشک از خیس صورتش.میشد

 بلند همه نگران و عصبانی و کننده،دلسوز توبیخ نگاه به توجه بی.موند حرکت بی آغوشم تو کم کم

 رهدوبا. خوابوندم تخت روی اونو.رفتم اتاق سمت به و کردم بلندش دستام روی رو تبسم و شدم

 .ببخش منو:کردم زمزمه آروم گوشش دم و بوسیدم رو پیشونیش.شدم خیره بهش

 .شدم خارج اتاق از و دوختم بهش رو نگاه آخرین

 انفجار درحال سرم.بستم رو چشمام و دادم تکیه بهش و رفتم هال وسط ستون سمت به آروم

 .بود

 !میومد یلدا ی گریه صدای فقط و بودن ساکت همه

 هک میدونستم.بودن فکر تو شدید همه.بود مطلق سکوت فقط اما بود گذشته قدر چه نمیدونم

 که یدممید رو تبسم بستم پلکای پشت از.بودم ایستاده حالت همون تو هنوز.طوفانه از قبل آرامش

 .میزد جیغ و میکرد تقال آغوشم تو و میریخت اشک و بود زده زانو زمین روی

 .کردم باز رو چشمام گرفت قرار جلوم کسی اینکه حس با

 .بود بابا

 :شد بلند عارفه و مامان جیغ صدای.اومد فرود گونم روی و باال رفت دستش

 .امیــــــــــــــــــــــــــــــــــر_

 .بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا_

 .برگشتم طرفش به و گونم روی گذاشتم رو دستم

 حقم ولی.میکرد بلند دست روم بابا که بود باری اولین این کردم که عمری سال سه و سی تو

 نشدم؟ زمان گذشت متوجه طور چه.بود

 عارف؟ بودی گوری کدوم_

 .شدم خیره چشماش به دادش صدای با
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 .شرکت:گفتم آروم

 .وندم خشک هوا تو دستش بابا منو بین جلوم کسی گرفتن قرار با که رفت باال دستش دوباره

 .توروخدا جون پدر نه:شنیدم رو آلودش بغض و آروم و دار خش صدای

 .بود شده خیره بابا به و بود اورده باال رو لرزونش دستای.شدم خیره بهش پشت از

 .میکرده غلطی چه شرکت تو مدت همه این بفهمم باید من.کنار برو تبسم:گفت آروم بابا

 .بود کرده خطا که داشتم رو ساله بیست جوون یه حس.گفت بلند رو اش جمله آخر

 .هبد انجام دلیل بی کاری که نیست کسی عارف داشته مهمی حتماکار جون پدر:گفت بغض با

 و میدونست تورو وضعیت بوده؟اون مهمتر تو از که بوده چی داشته؟کارش کار:گفت داد با بابا

 .... .میکنی؟اون دفاع ازش اینطوری داری که رفته یادت پیشت ساعت چند حال.گذاشت تنهات

 .خوبم دیگه االن.خوبم من ببینید پدرجون:گفت لرزونی صدای با

 ...... . خوبم خدا به.جون پدر توروخدا

 ندچ خوب؟اگه میگی این به.این یعنی بودن خوبی؟خوب االن:گفت و گرفت رو لرزونش دستای بابا

 .بودی وضعیتی چه تو االن نبود معلوم بودیم رسیده دیرتر دقیقه

 میگی ینا بزنه؟به تند اینقدر قلبت که طبیعیه این:گفت و قلبش روی گذاشت رو دستش یکی اون

 .خوب

 همم من حال.میشم خوب من.پدرجون توروخدا:گفت بود بابا دست تو دستاش که همونطور تبسم

 .بشه سرزنش من خاطر به عارف نمیخواد دلم من.خدا به نیست

 .شدم خیره بهش

 جون داشتی وضعیت اون تو پیش چندساعت که درصورتی میکنی دفاع ازش اینقدر چرا:گفت بابا

 میدادی؟

 تو ور عارف ناخواسته بچه این با همینطوریشم من.کنید تمومش روخدا تو پدرجون:گفت گریه با

 ور افتاده کارا تمام من خاطر به االنشم همین.ریختم روبهم زندگیش عادی برنامه.انداختم زحمت

 زندگی ازدواج این با بودیم داده قول هم به ازدواج از قبل.جون پدر نمیخوام اینو من.بهنام دوش
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 پسرتون روی تاحاال.میشه سرزنش من خاطر به داره عارف االن اما.نکنه تغییر هیچکدوممون

 من.کردید بلند دست پسرتون بارروی اولین برای من خاطر به االن اما بودید نکرده بلند دست

 سرزنش من خاطر به عارف نمیخوام من.بیفته زحمت تو این از بیشتر عارف نمیخوام دیگه

 .جون پدر توروخدا.بشه

 .... .تو اون خاطر به اما:گفت بابا

 ینوا ارزش من.نیستم مهم من خدا به.نیستم مهم من:گفت بلندی صدای با و کرد قطع رو حرفش

 اینو ارزش.ندارم ارزش من خدا به.کنید سرزنش رو خودتون سیلی این خاطر به بعدا که ندارم

 .بیاد پیش مشکلی پسر و پدر بین من خاطر به ندارم

 ..... .تب میگی چی:گفت مبهوت و آرومی به بابا

 ور پسرتون باندپیچی سر من خاطر به که ندارم ارزش اینقدر من.خدا به نیستم مهم من:زد داد

 من.کنید لندب سالتون سی پسر روی دست که نیستم مهم اینقدر من.کنید بلند روش دست و نبینید

 قدراین خدا به.بگیرید نادیده رو پسرتون خراب حال که ندارم ارزش اینقدر من.نیستم مهم اصال

 .کنید تمومش توروخدا.ندارم ارزش

 .میلرزید بدنش

 .بود گردش در تبسم و باندپیچیم سر و من بین نگاهشون.من روی بود چرخیده همه نگاه

 .چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 این عزیزه برام قدر چه میدونست بدونه؟اگه ارزش بی رو خودش اینقدر میتونست طور چه

 .نمیزد حرفارواینقدرراحت

 .زدم صداش آروم

 هک حالی همون در.گرفتمش پشت از سریع که میوفتاد داشت گرفت سرش به رو لرزونش دست

 ندیلبخ بهش کردم سعی.کرد نگاهم و کرد بلند کمی رو سرش.نشستم زمین روی بود آغوشم تو

 .بزنم

 خوبی؟:گفت لرزونی صدای با آروم
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 و کردم باز رو چشمام.میخورد بهم خودم از داشت میپرسید؟حالم رو من حال داشت حالش این با

 .شد جاری گونم روی اشکی قطره.بستم بار یه

 زمزمه و کرد پاک رو اشکم و اورد باال رو دستش کرد دنبال رو اشکم مسیر چشماش با

 ...... .ن اشکتو ارزش من....عارف:کرد

 .نمیزدی و حرف این مهمی برام قدر چه میدونستی اگه.تبسم هیش:گفتم و گرفتم رو دستش

 بخواه خدا از.عارف شدم خسته:گفت میرفت تحلیل کم کم که صدایی با و بست رو چشماش

 ..... .نمی دیگه.... من. کنه خالصم زودتر.....که بخواه.......

 .نشنیدم ازش صدایی دیگه و شد قطع صداش

 تهخس منم.بستم رو چشمام و دادم تکیه سرم پشت ستون به بود پام روی تبسم که همونطور

 شمچ میتوستم تبسم حال این با مگه اما.بخوابم برم راحت و بشه خلوت دورم میخواست دلم.بودم

 بذارم؟ هم روی

 مذهن تو صبحش محو لبخند یاد. نمیبخشم امروز خاطر به  خودمو وقت هیچ.بودم متنفر خودم از

 ....... . ولی میشد خوب کم کم داشت.شد تداعی

 .ام میبری؟خسته جا این از منو یلدا:شنیدم رو جون خانم گرفته و خسته صدای

 .چشم:شنیدم رو یلدا دماغی تو و آلود بغض صدای

 تنهاشون دیگه هاتون خونه برید هم شما:میشکست رو سکوت که بود جون خانم صدای دوباره

 .بذارین

 .... .ش فدات خوبی؟الهی عارف:شنیدم رو مامان صدای

 مگه.زیاده هات صدقه قوربون برای وقت فردا خونت برو ملیحه:کرد قطع رو حرفش جون خانم

 .نداره چشماشم کردن باز توان حتی نمیبینی

 .... .اما:مامان

 .ببرش بگیر زنتو دست امیر_

 .کنم باز رو چشمام نمیتونستم واقعا اما میشنیدم رو قدمهایی صدای
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 ایدب دیگه دوساعت نره یادت تبسم قرصای.بیاد فردا حامد میزنم زنگ عارف:شنیدم رو آرمان صدا

 .بخورشون

 .ندادم جوابی

 تبسم مظلوم ی چهره به و کردم باز رو چشمام.کشیدم ای کالفه نفس شنیدم که رو در صدای

 .شدم خیره

 بستش چشمای گوشه از اشکی قطره.بودن شده قرمز هاش گونه و چسبیده هم به هاش مژه

 .اش گونه روی شد جاری

 دختر؟ این با کردم چه من.کردم پاک رو اشکش قطره و صورتش طرف بردم رو دستم

 .شدم خیره بودن زده بیرون روسریش از که موهایی به

 .کشیدم سرش به دستی و کوتاهش موهای داخل بردم رو دستم.اوردم در سرش از رو روسریش

 .کرد باز چشماش ای لحظه از بعد و خوردن تکونی پلکاش

 .بخیر صبح:گفتم و زدم لبخندی

 نه؟ تونخوابیدی:گفت آروم.شد خیره چشمام به

 .میکردم فکر داشتم:گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم و دادمو تکون طرفین به سری

 چی؟ به:میشد شنیده زور به و بود دار خش صداش

 .تو به:شدم خیره بهش

 .میخوام معذرت:گفت و گرفت من از رو نگاهش

 چی؟ برای:شدم خیره صورتش به

 .خوردی دیشب که سیلی:گفت و شد خیره صورتم چپ طرف به

 .بود حقم:گفتم و زدم لبخندی

 .نبود تو حق این.نه نه: گفت و زد گوشش پشت رو موهاش.نشست و شد بلند پام روی از
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 ردی اینقدر نداشت سابقه آخه.بودم شده نگرانت بودی کرده دیر:گفت و شد خیره ای نقطه به

 ی ندهخ یه صدای......میشنیدم جیغ صدای.بودن رفته برقا.بود خالی آپارتمان.بودن رفته همه.بیای

 نشسته دیوار گوشه.خواب تو هم بیداری تو هم کابوس شده که آشنا صدای یه.....کریه بلند

 رو سامان.....بعدش....بعدش.....بستم و پلکام.....در صدای مثل.....شنیدم صدایی....بودم

 ...دوباره.....میشد تکرار اتفاقات داشت دوباره....میشد نزدیک بهم داشت.دیدم

 ..... .من..... من... عارف بودم ترسیده خیلی من.....بود خالی آپارتمان......نبودی تو

 دنشب.چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره.بود شده تند نفساش و بود رفته باال صداش

 .میلرزید

 ستون ارکن تلفن میز روی و کردم نگاه رو اطرافم.افتادم قرصاش یاد دفعه یه.نبود دنیا این تو انگار

 در شا بسته از رو قرصا و کردم آب رو لیوان سریع.دیدم رو تبسم قرصای پالستیک و آب پارچ یه

 :زدم صدا رو تبسم و اوردم

 تنها وت پیشتم االن من کن نگاه... کن فراموش اونو تبسم......بخور اینو بیا.......باش آروم تبسم

 تبسم؟......میشنوی؟ منو صدای.....تبسم؟.نداره ترس برای دلیلی پس.تبسم نیستی

 .زدم صدا داد با رو اسمش تقریبا

 .اومد خودش به.کرد نگاهم

 .خورد و گرفت قرصارو لرزونی دستای با

 افتاد؟ اتفاق این طور چه:خورد سرم پیچی باند به نگاهش

 االن؟ خوبی تو.نیست مهم این:گفتم و کشیدم سرم به دستی

 .داد تکون سری

 .باشم عیالم پیش میخوام کلش رو امروز که شو بلند:گرفتم طرفش به رو دستم و شدم بلند ازجام

 .شد خیره چشمام به و اورد باالتر رو نگاهش.شد خیره دستم به

 .عارف بودی داده قول تو:گفت آروم
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 دیروز.رفت یادم چرا نفهمیدم دیروز اما...... میدونم.....عزیزم میدونم:زانوزدم زمین روی کنارش

 .... .دفعه یه که میومدم عجله با داشتم.سهِ ساعت دیدم اومدم خودم به تا.بود درگیر فکرم کال

 .ندم ادامه شد باعث در زنگ صدای

 به هک همینطور و اش شونه دور انداختم رو دستم.کردم بلندش و گرفتم رو دستش و زدم لبخندی

 .دادم مخود به قوالیی یه دیشب منم و گذشته دیگه.نیست مهم خیال بی:گفتم میرفتم در سمت

 قوالیی؟ چه:ایستاد

 یرز دیگه که اینه مهم قوالیی چه نیست مهم:بشم قدش هم تا شدم خم کمی و ایستادم جلوش

 بودم یدهترس خیلی.نمیزنه قلبم کردم حس دیدم رو حالت وقتی لحظه یه برای دیشب.نمیزنم قولم

 فعال.فتمگر جدید تصمیم سری یه.قوله قولم ایندفعه.نذارم تنهات وقت هیچ میدم قول دیگه.تبسم

 شتندا از بار هزارمین برای دیشب.کن دفاع ازم کم یه دیشب مثل.بزنن منو میخوان که بریم بیا

 سک همه و چیز همه از تو.نیستی مهم بگی باشه آخرت بار فقط. بالیدم خودم به همسری چنین

 .تری مهم من برای

 .زد محوی لبخند

 .اومد در زنگ صدای دوباره که بودم شده لبخندش مات

 جلو به فقط بود شکسته چون نه که باز و در رفتم و ریختم بهم رو موهاش و بوسیدم رو پیشونیش

 .دادم هولش

 سالم؟:آشنا بسیار تا بسیار قیافه با بود جلوم دختر یه

 .دوخت تبسم به رو نگاهش.گرفت قرار کنارم تبسم

 زنت ایبر اینقدر دیشب بشناسی نه؟نبایدم نشناختی:گفت و شد خیره بهم دوباره و زد لبخندی

 همونی.سیمینم من.سهله که من شناختن دیگه.بیاری رو ماشینت رفت یادت حتی که بودی نگران

 .کرد تصادف باهات عصر دیروز که

 عارف؟:ناباورشو صدای بعد و شنیدم تبسمو بلند هــی صدای

 .رفت کنار هم تبسم.خودتونه منزل بفرمایید:گفتم و رفتم کنار در جلوی از و زدم لبخندی
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 .شد وارد و زد لبخندی سیمین

 .ندارم تعارف هم اصال و پرروام کم یه من ولی ببخشیدا:گفت ای خنده تک با

 .داخل بفرمایید.راحتیم هممون اینطوری بهتر:گفت کمیابی لبخند با تبسم

 .داد نشون رو هال دستش با

 .گرفت تبسم طرف به گلی دسته و کمپوت پالستیک سیمین

 چیه؟ برای دیگه کارا این:گفت و زد لبخندی تبسم

 !عیادتا برای اومدم ناسالمتی:گفت سیمین

 جانم؟:تمبرگش طرفش به. گرفت رو لباسم آستین که میرفتم دنبالش داشتم رفت سیمین وقتی

 تعارف گفت که دیدی.بخواب برو تو نشده؟میخوای خوبی؟چیزیت عارف:گفت نگرانی با

 .نخوابیدی دیشبم.نداره

 .خوبم منم باشی خوب تو.خوبم من:گفتم و زدم گوشش پشت رو موهاش و زدم لبخندی

 .انداخت پایین رو سرش و زد لبخندی

 ردو تا دور تحسین و کنکاش با داشت سمین.رفتم هال طرف به و گذاشتم اش شونه روی دست

 .میگذروند نظر از رو مرتب ی خونه

 .باشی تمیز و سلیقه با اینقدر نمیخوره بهت:گفت و زد بهم لبخندی ما اومدن با

 .نشست کنارش رفت و زد لبخندی

 با هک ساله صد میگفت میدیدشون هرکس که میکرد شوخی و میزد حرف تبسم با طوری سیمین

 .دوستن هم

 شدی؟ بلند چرا:گفتم و شدم بلند سریع که شد بلند تبسم

 .بیارم پذیرایی وسایل میرم دارم عارف؟خب چی یعنی:گفت آروم

 .بشینه کردم مجبورش و گذاشتم اش شونه روی دست و رفتم طرفش به ای خنده تک با

 .میارم میرم من بشین تو:گفتم
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 .... .آخه_

 .نداریم ماخه آخه_

 نیسی داخل و ریختم لیوان تا سه داخل و برداشتم رو شربت یخچال تو از و آشپزخونه داخل رفتم

 .رفتم هال سمت به و گذاشتم

 .میخوندید داشت سیمینم و بود شده سرخ خجالت از و بود نشسته تبسم لب روی لبخندی

 شده؟ سرخ گفتی بهش چی:گفتم و سیمین جلوی گرفتم رو سینی

 وهرش چه حالت به خوش میگفتم داشتم هیچی:گفت برمیداشت شربتی لیوان داشت که درحالی

 .داری ذلیلی زن

 .کن شوخی بعد بشین آشنا هم با برسی راه از بذار:گفتم کمرنگی لبخند با

 هستم زودجوشی آدم اصوال که گفتم:گفت انداخت می اش دیگه پای روی رو پاش یه که حالی در

 .ذاشتهگ تاثیر کمی رفتارم روی هم شغلم البته.نمیکنه فرق غریبه و آشنا برامم ندارم تعارفم و

 چیه؟ شغلتون مگه:گفت تبسم

 مطب یه و خوندم روانپزشکی. میکنم کار تیمارستان تو:گفت و گذاشت میز روی رو لیوان

 تو رفتم و بستم و مطب در برام بود عزیز خیلی که یکی خاطر به پیش چندسال اما.داشتم

 .شدم کار به مشغول تیمارستان

 ای؟ دیوونه تو یعنی پس:گفتم شوخی به

 چی؟ برای:گفت و گرفت جبهه سریع

 .گذاشته تاثیر رفتارت روی شغلت گفتی خودت آخه:گفتم لبخند با

 عارف؟:شنیدم رو تبسم آمیز اعتراض صدای

 خیلی میکردم فکر دیدمت که دیروز......لحاظ اون از آهان:گفت و کرد ای خنده تک سیمین

 ابمص اعصاب یارو بزنم حرف اگه گفتم خودم پیش منم نمیزدی حرف و بودی کرده اخم. بداخالقی

 بودی یار اننگر دیشب نیستی هام اونجوری نه میبینم امروز اما میکنه یکیم آسفالت با میزنه نداره

 .شده باز زبونت راحته بابتش خیالت که حاال بودی اونجوری
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 گرانتن خیلی دیشب.بدون رو شوهرت قدر:گفت و میکرد نگاهم بالبخند داشت که تبسم به کرد رو

 همه به هتوج بی و کند دستش از رو سرم اما میموند بیمارستان تو رو کامل روز یه باید اینکه با.بود

 .پیشت بیاد تا شد ماشین سوار خودش سالمتی و چی

 بارداری؟:گفت و افتاد تبسم ی برجسته کم یه شکم به نگاهش

 و انداخت پایین رو سرش و گرفت من از حرفش این با بود دوخته بهم نگرانی با که رو نگاهش

 .انگشتاش با کردن بازی به کرد شروع

 رو اش دیگه دست و تبسم شونه دور انداخت رو دستش یه و شد نزدیکترش کمی سیمین

 یشپ سال یه قراربود منم.تبسم خیلی.باش مواظبش:گفت بغض با و تبسم شکم روی گذاشت

 چمب به توجه بی که داشتم عصبی تنش انقدر موقع اون.شد سقط ماهه شش بچم اما بشم مادر

 زیادی استرس و هیجان خاطر به روز یه.میکردم مصرف قوی اعصاب داروهای تند تند تنم ی پاره

 اینکه با.دادم دستش از روز یه تو اما میکردم حملش خودم با جا همه ماه شش.شد سقط بچم

 نذار یبش من مثل که نذار تبسم.شدم نابود واقعی معنای به.تبسم شدم نابود اما بود ناخواسته

 .!بشه من صنم مثل ات بچه

 .کرد پاک رو اشکش

 .یدنمیلرز دستاش.میریخت اشک و میکشید عمیق نفسای.شدم خیره تبسم به نگران و شکه

 .رفتم طرفش به و برداشتم رو قرصش داروهاش پالستیک تو از و شدم بلند سریع

 هب نگاهش یه و بود تبسم لرزون دستای به نگاهش یه.میکرد نگاهمون داشت ترس با سیمین

 دهنش تو رو قرص. برداشتم رو شربتش لیوان و زدم زانو زمین روی کنارش.من دست توی قرص

 کیهت مبل پشتی به رو سرش شربت از کم یه خوردن از بعد.بردم لبش نزدیک رو لیوان و گذاشتم

 .داد

 .نمیدونستم اصال ببخشید توروخدا.من خدای وای:گفت بغض با سیمین

 .کردم عادت دیگه نداره اشکال:گفت لب زیر تبسم

 .بده خیلی این:گفت سیمین

 .خوند رو روش و گرفت من دست از رو قرص و نشست کنارش
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 .بستم رو چشمام و دادم تکیه مبل دسته به رو سرم و نشستم تبسم پای پایین زمین روی

 .کنم روباز چشمام نشد باعث م سیمین هــــــی صدای

 ارید قرصا این با تبسم؟تو..... چی برای.....طوری چه کمت سن این با تو تبسم:گفت نگرانی با

 میاری؟ بچت و خودت سر بالیی چه

 .نشنیدم تبسم از صدایی

 بذاری؟ تنها مارو میشه عارف آقا:گفت سیمین

 پشتی به رو سرش هنوز که شدم خیره تبسم به.شدم خیره اش چهره به و کردم باز رو چشمام

 .بود داده تکیه مبل

 .بزنم حرف باهاش کم یه میخوام فقط نباش نگران:شنیدم رو سیمین صدای

 پرت تخت روی خودمو.رفتم خواب اتاق طرف به و شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 .برد خوابم رسید بالش به سرم تا که بودم خسته انقدر.کردم

 .شدم بیدار تبسم آروم صدای با

 خوبی؟ شده چی:گفتم و شدم خیز نیم سریع

 و امانم.کنه عوض رو سرت پانسمان اومده آرمان بیرون بیا پاشو االنم.خوبم.آره:گفت و زد لبخندی

 .کنن صحبت باهات میخوان اومدن جونم پدر

 سیمین یاد.بودم ندیده چشماش تو وقت هیچ که میدیدم آرامشی چشماش تو.دادم تکون سری

 .افتادم

 رفته؟ سیمین_

 .رفت آره:گفت و زد لبخندی

 .لبخندش به دوختم رو نگاهم

 عارف؟_

 جونم؟:دوختم چشماش به و گرفت لبخندش از رو نگاهم
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 میگیری؟ وقت برام دکتر از:گفت و شد پررنگتر لبخندش

 شده؟ چی؟طوریت برای:گفتم نگران

 رداف بگی بزنی حرف جون شهین با میری که اینه منظورم....خوبم نباش نگران.....عارف:گفت آروم

 .....سو......برای میایم ما

 سونوگرافی؟

 .شد خیره بهم منتظر و کشید عمیقی نفس

 خیره چشاش تو و نشست لبم روی عمیق لبخندی.داد تکون سری که شدم خیره بهش ناباور

 .شدم

 بچه نکنم؟ای فرار میتونم کی تا دیدم کردم فکر که کم یه.زد حرف خیلی باهام سیمین:گفت آروم

 ظلم بهش خودم خاطر به میتونم طور چه....میکنه رشد من وجود تو داره میکشه نفس داره االن

 .کنم

 بچم به دارم منم و کرد ظلم من به هست؟اون سامان و...... من.... و من بین فرقی چه اینطوری

 به میتونم طور چه....تنمه ی پاره....وجودمه از جزئی االن اون اما است ناخواسته درسته.میکنم ظلم

 .نداره تقصیری هیچ که صورتی در بکنم ظلم گناه بی و کوچک موجود این

 و کردم پاک رو اشکش فطره و زدم لبخندی کوچیکش و مهربون قلب و قشنگ حرفای خاطر به

 .شدم مهربونت قلب همین شیفته:گفتم

 .منتظرتن بیرون بابا و مامان.پاشو دیگه:گفت و شد بلند سریع و زد لبخندی

 از.زدم صورتم و سر به آبی و رفتم اتاق داخل سرویس سمت به.شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 و مگرفت دستش از رو حوله و شد تر عمیق لبخندم.دیدم دست به حوله رو تبسم شدم خارج که در

 .کردم خشک رو صورتم

 .شدیم خارج لب به لبخند اتاق از باهم و گذاشتم تبسم ی شونه روی رو دستم

 .زدن عمیقی لبخند دیدنمون با بابا و مامان

 .هباش افتاده اتفاقی دیشب که انگار نه انگار.نشستم کنارشون رفتم و کردم بلندی سالم
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 لذلی زن خاطر به گوشم تو که درحالی سرم بانداژ کردن باز به کرد شروع و نشست کنارم آرمان

 .میکرد وز وز بودنم

 .الهام  با دیدم خودتم آرمان؟رفتار نیستی خودت اینکه نه:گفتم کالفه

 احمدیها شما خون تو ذلیلی زن کال.نکن اذیت رو پسرم اینقدر آرمان:گفت بابا دفعه یه

 .دیدین که رو هاتون دایی رفتار.هست

 نیستین؟ شما اینکه نه:گفتم شیطنت با

 .شما شدت به نه ولی:گفت و شد خیره چشام تو

 .نکنیم بحث این از بیشتر دیگه شد باعث در زنگ صدای

 رچیه رفت در سمت به برم دیگه من گفتن با و شد بلند کنارم از آرمانم.کرد باز و در رفت تبسم

 بلند المس و بود ایستاده تبسم کنار یگانه.تنهاست الهام و بره باید گفت.نموند کردم اصرار بهش

 :گفت و نشست من کنار اومد.دادیم رو جوابش همگی.گفت باالیی

 .پیدایی کم.خاله پسر طوری چه

 .داریم کار باهات بابات منو اتاق تو بیا عارف.وروجک بریز زبون کم:گفت مامان

 .بکشم شام میخواستم من مامان اما:اومد تبسم صدای

 .اومدیم ما کنی صحبت یگانه با کم یه تا تو.نمیکشه طول زیاد:گفت و زد لبخندی مامان

 .شد خیره بهم و داد تکون سری

 .بستم هم و در و شدم اتاق داخل بابا و مامان سر پشت

 .نشستم روبروشون آرایش میز صندلی روی منم و نشستن تخت روی بابا و مامان

 چهب تو میدونم.کنیم صحبت باهات کم یه تا اومدیم ما.ببین عارف:زدن حرف به کرد شروع مامان

 زا بهتر خودت تو.کنیم یادآوری بهت رو چیزایی یه که الزمه اما.میدونی رو اینا ی همه و نیستی

 بچش برای هم خودش برای هم عصبی فشار و استرس،هیجان.باخبری تبسم شرایط از هرکسی

 .عصبیه ی حامله زن یه اون.باشه بهش حواست دیگه هروقت از بیشتر باید دیگه تو.سمه
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 پس از تونهمی بگی که نیست سمانه مثل تبسم.باشه سم مثل براش میتونه تشنجی کوچکترین

 تا داخل بیاد نذاشتیم.اینجا اومد امروز حامد.خاصه شرایطش هم بچست هم تبسم.بربیاد خودش

 وقتی اما.تبسم ی معاینه برای بیاد حامد بعد کنید حلش خودتون بین داشتید مشکلی اگه اول شما

 مارستانتی عاقبتش میتونه که داره ضرر تبسم برای اونقدر تنشا این گفت شده چی دیروز فهمید

 تیمارستان؟ بره وضعش این با نمیخوای که تو.باشه

 .شدم خیره بهش نگرانی و ترس با

 ممیدون میدونم.میداد جون اتاق وسط داشت اون.بودم شاکی دستت از خیلی دیشب:داد ادامه بابا

 چیدمیپی گوشم تو جیغاش صدای وقتی نشنیدی رو جیغاش صدای تو اما نبود مساعد هم تو حال

 فتگ تبسم که کنه درست رو در فرستادم و نفر یه ظهری.میکنم کار چه دارم نمیفهمیدم دیگه

 و پاک قلب خیلی دختر این.ما پیش اومد و بست رو تو اتاق در اومد.کنه بیدارت نمیاد دلت خوابیدی

 .نده دستش از بیخیالیت و کاری ندونم با.بدون رو قدرش عارف داره مهربونی

 بابت:تگف گوشم زیر و کشید آغوش در دفعه یه منو بابام.شدم بلند درگیر ذهنی با منم.شد بلند

 .بود خورد خیلی اعصابم.میخوام معذرت دیشب سیلی

 .رفتم دیونگی مرز تا تبسم دیدن با خودمم.بود حقم:گفتم آروم

 رونبی بکن سرش از دیشبم حرفای اون.بدون رو قدرش خیلی:گفت و زد کمرم پشت به ای ضربه

 .داره ارزش ما برای بکنه رو فکرش که اونی از بیشتر خیلی که بگو بهش

 .میخندیدن هم با داشتن یگانه و تبسم.شدیم خارج اتاق از باهم و شدم جدا ازش

 ئنمطم هم سمانه.عاشقی اینقدر که خوشحالم:گفت گوشم زیر مامان.نشست لبم روی لبخندی

 قعاش سمانه صدبرابر االن تو فهمیدم چشمات تو از رو چیزی یه مادرم که من اما خوشحاله باش

 .پسرم نمیشناسه سال و سن عشق. تبسمی

 .بکشم شام برم من:گفت و شد بلند سریع ما دیدن با تبسم.شد تر عمیق لبخندم

 .خریدم جون به رو یگانه متلکای تمام من و چیدیم رو میز یگانه با

 .باشه خودمون بین که بدین قول اما میکنم اعترافی یه من:گفت میز سر یگانه

 .مامانمه دستپخت از بهتر صدبرابر تبسم دستپخت:گفت مکثی از بعد
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 .زدیم لبخندی همه

 اینجا؟ بیام اوقات بعضی نداره اشکالی جون تبسم:داد ادامه

 کنی؟ باز رو چترت دوباره میخوای:گفتم شیطنت با

 عارف؟:گفت تشر با تبسم

 .خودته خونه عزیزم نداره اشکال:گفت یگانه روبه

 .جون تبسم مهربونی خیلی تو مرسی_

 .رفتن شام از بعد بابا و مامان و یگانه و شد صرف صمیمی محیط تو شام

 .رفتم هال به چایی سینی یه با و شستم که رو ظرفا

 .میکنه نگاهش همینطور داره و بازه جلوش کتاب از ای صفحه که دیدم رو تبسم

 .نداد رو جوابم.کردم صداش

 .شد خیره بهم اشکی چشمای با که کردم صداش دوباره

 شده؟ چی تبسم:گفتم و رفتم کنارش نگران

 رو نیسی نگران.رفت اتاق سمت به و شد بلند سریع.چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره

 :دمش خیره روبروم صفحه به.بود یگانه زندگی و دین کتاب.برداشتم رو کتاب و گذاشتم میز روی

 :شایسته همسر معیارهای

 خوش و خوب همسر،اخالق با اسالمی،صداقت مناسب جسمی،پوشش خانوادگی،سالمت اصالت

 ...... .مخالف جنس با قبلی ارتباط عدم و رویی

 ات خوندم رو صفحه.بود خیس که رسیدم ای صفحه به و زدم ورق رو کتاب کمی گیج و سردرگم

 :جمله یه به رسیدم

 زندگی به حالی در و بگذراند پاکدامنی و پاکی با را( ازدواج تا بلوغ دوره) دوره این جوانی اگر

 رایب را بهشت به رسیدن راه باشد نشده فحشا و گناه به آلوده که شود وارد همسرش با مشترک

 .است کرده هموار بسیار خود فرزندان و خود
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 .افتادم راه خواب اتاق طرف به و گذاشتم میز روی رو کتاب و دادم بیرون صدا با رو نفسم

 .میکرد گریه های های و بود پوشونده رو صورتش دستاش با و بود نشسته تخت روی

 .نزن دست من به:زد داد و کشید عقب که بذارم اش شونه روی رو دستم خواستم.شدم نزدیکش

 .کردم نگاهش تعجب با

 .چسبید دیوار به و رفت عقب عقب

 ...... . اینه جمالت اون منظور........ تبسم:گفتم آروم

 ...عارف بشنوم چیزی نمیخوام:گفت و گذاشت گوشاش روی دست

 .نگو هیچی خدا رو تو نگو هیچی..... .نمیخوام

 .شد بلند هقش هق صدای و نشست زمین روی و خورد سر دیوار روی

 فراموش رو جمالت اون بیا تبسم:گفتم آروم.کشیدم سرش روی ودستی زدم زانو کنارش

 .قلبت دلته مهم عزیزم.دنیایی همسر بهترین تو من نظر از که منه نظر هان؟مهم.کنیم

 گناهی چهی تو.زالله آب مثل صافه آینه مثل که اینجاست مهم:گفتم و قلبش روی گذاشتم رو دستم

 . گناه بی و مظلوم و معصوم قربانی یه.بودی قربانی یه فقط تو تبسم نکردی

 .شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش

 هم تونیمی تو و سونوگرافی میریم فردا اینکه.کنیم فکر خوب چیزای به بیا:گفتم و زدم لبخندی

 تو که کوچولو موجود یه قلب ضربان کن فرض.بشنوی رو قلبش ضربان هم بفهمی رو بچه جنسیت

 .....بچم....بچت.تواِ وجود از جزئی.میکنه رشد داره تو بطن

 پسر؟ یا خوبه باشه دختر نظرت به.....بچمون

 میگفت.هباش سالم که اینه مهم نیست مهم جنسیت میگفت سیمین:گفت و کشید باال رو دماغش

 راشب باشم واقعی مادر یه دارم آرزو منم.جنسیتش از شدن خبر با نه میخواد رو این واقعی مادر یه

 .پسر یا دختره که باشه مهم نباید پس

 اگه حاال......نکنه درد سیمین دست:گفتم و فرستادم گوشش پشت رو موهاش و زدم لبخندی

 بذاری؟ رو اسمش میخواهی چی بود دختر
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 بود؟ پسر اگه_

 جنسیتش میفهمیم اومد دنیا به که بعد کنیم صبر اومدنش دنیا به تا میخوای فکری یه_

 هوم؟خوبه؟.چیه

 .داد تکون رو سرش و زد لبخندی

 چیه؟ جنسیتش میگی تو.بکنیم هم بندی شرط میتونیم:گفتم و شد تر عمیق لبخندم

 .رهپس میگه ام مادرانه حس:گفت و گذاشت برجستش کم یه شکم روی رو دستش و زد لبخندی

 .دختره میگه منم ی پدرانه حس خب:گفتم و کردم ای خنده

 چی؟ سر شرط:گفت و انداخت باال رو ابروش تای یه

 . گذاشت ام شونه روی رو سرش.دادم تکیه دیوار به و نشستم کنارش

 .بگی تو هرچی:گفتم

 .ببینم رو رضا امام حرم میخواد دلم خیلی.مشهد برم میخوام:گفت آروم

 بردم؟ من اگه و:گفتم و طرفش به برگشتم

 .بگو تو نمیدونم:گفت و انداخت باال ای شونه

 میدی؟ قول.ببینم رو اشکت نمیخوام دیگه.نریزی اشک دیگه بدی قول:گفتم آروم

 .اوهوم:گفت آلودی خواب صدای با

 .نشست لبم روی لبخندی

*** 

 .نشست من لب روی لبخندی پیچید اتاق تو که قلب ضربان صدای

 .کرد ای خنده گریه بین تبسم

 .وروجک هست شیطونم چه:گفت و زد لبخندی جون شهین
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 یدارپا همیشه خوشبختی این امیدوارم. دوتاتون هر برای خوشحالم:گفت و تبسم و من به کرد رو

 .باشه

 .کرد تشکری لب زیر و زد لبخندی هم تبسم.زدم لبخندی

 وجودم تمام و میرم راه قدیمی تبسم همون کنار دارم کردم حس امدیم بیرون که مطب در از

 .میشد شادی از لبریز

 .بود مادر یه حاال اون که تفاوت این با قبلی تبسم همون بود شده تبسم بعد به روز اون از

 ایش دفعه یه تحول و تغییر این از حامد.بود دیدنی میخورد لواشک و آلوچه که وقتی قیافش

 و رمهکنا االن که همین اما.قبل به برگرده ممکنه تنش یه با که داد هشدار بازم اما.بود کرده تعجب

 اتاق.خوبه خیلی میپیچه خونه تو هاش خنده صدای که همین.میده بهم خوبی حس میخنده داره

 یخوب حس.میخریدیم هم صورتی میخریدیم آبی که چی هر از.چیدیم باهم سلیقه با رو بچمون

 این تو.بچمون و بود تبسم فقط مهم.نبود مهم اما مینداختن تیکه بهنام و هومن و سیما و عارفه.بود

 و میان صبح.اینجان همیشه مائده و مانی که طوری به کرده پیدا ها بچه به شدیدی عالقه مدت

 هی کنم ولش تا.شیطونه و شر بچه یه تبسم خود.مهدکودک یه به شده تبدیل خونه!میرن شب

 و بهنام دست سپردم رو شرکت کال.میخوره ترشیجات میره راست میره چپ.میسوزونه آتیشی

 پیش هخون موندم من اما شرکت به رفتن به مبنی تبسم اصرارای تموم وجود با.شریکمون علیرضا

 فقط.هبزن سفید و سیاه به دست نمیذارم.بشه تکرار دوباره شب اون نداشتم دوست دیگه.تبسم

 رو امانس که شد موفق آرش باالخره.میکنه نگاه من به میخوره ترشیجات که درحالی اونجا میشینه

 ضورح دادگاه تو بتونه تا کنم آمادش و بزنم حرف تبسم با که وقتی تا زندانه تو االن.کنن پیدا

 چی همه فعال اما.قبل به برگرده سامان ی دوباره دیدن با نکنه که میترسونه منو این و باشه داشته

 ترانه هک بوده نمایشا از یکی کارگردان گویا.کرده نامزد فرشید اسم به پسر یه با هم ترانه. خوبه

 هم عاشق همونجا.بود کرده بازی خودش هم رو مرد اصلی نقش.کرده بازی رو اصلیش نقش

 خوشحال ترانه برای واقعا.میده بهش رو مثبت جواب هم ترانه.ترانه خواستگاری میاد و میشن

 حس من اما.میندازه متلک هی و میاد هم یگانه گاهی.بود شده راحت بابتش از هم خیالم.بودم

 .... .مورد یه جز به بگیره ازمون رو خوب حس این نمیتونست هیچی و داشتم خوبی

 .... .باطل خیال زهی اما کرده رو بهمون خوشبختی میکردم فکر
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 گانهی کردم فکر اول.دره جلوی صورتی بلند پاشنه کفش جفت یه دیدم که بودم برگشته خرید از

 ....... .بپوشه کفشی جور این میتونه نفر یه فقط اومد یادم که ست

 ..... .دیر خیلی.رسیدم دیر همیشه مثل بازم اما.داخل رفتم سریع

 .بود جلوش هم ترانه و بود زده زل ای برگه به مبهوت و مات

 .میزد موج ترانه صورت تو نگرانی و بود کرده خیس رو تبسم صورت اشک

 خبره؟ چه اینجا:چرخیدن طرفم به و اومدن خودشون به من صدای با

 .دوید اتاق طرف به و انداخت زمین روی رو برگه من به کردن نگاه بدون تبسم

 کردی؟ کارش چی:شدم خیره میکرد نگاهم ترس با که ترانه به

 .رو حقیقت:گفت و گرفت طرفم به و برداشت رو برگه و شد خم.شد پوزخند یه به تبدیل ترسش

 .گرفت طرفم به رو برگه

 .بهش شدم خیره منتظر.بود آزمایش ی برگه

 .عارف داشت ایدز سامان:گفت

 .شدم خیره بهش ترس با و ناباور

 هشب فقط نگفتم تبسم به خاصی چیز من.اومده جوابش دیروز. داد بهم اینو.دیدنش رفتم امروز_

 .کنه سقط رو بچه بهتره گفتم

 .شدم خیره اتاق در به.نداره امکان این.گذشت مبهوتم و ناباور چشمای جلوی از.زد بهم پوزخندی

 .شنیدم ضعیفی هق هق صدای.کشیدم عمیقی نفس.بود گرفته رو گلوم بغض

 .کردم باز آروم رو در و رفتم در طرف به

 .بود شده خیره بهش و بود گرفته جلوش رو بودیم خریده که عروسکایی از یکی

 .بود صبح نه ساعت.شدم خیره ساعتم به

 .بدم قورت رو بغضم کردم سعی.آرمان به زدم زنگ و شدم خارج اتاق از
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 عجب چه بـــــــــــــــــــه:انداخت طنین گوشم تو شوخش و شاد و همیشه صدای

 .نهمیک کور رو چشم که میشه ساطع ازش نوری یه اصال.شد روشن نحست اسم جمال به گوشیم

 آرمان؟:زدم صدا رو اسمش مانند ناله و حوصله بی

 خوبی؟ شده؟خودت چیزیش شده؟تبسم چی عارف:گفت سریع

 خلوته؟ بیمارستانتون آزمایشگاه_

 چی؟ برای فقط!میکنم خلوتش خودم بیا تو:گفت نگرانی با

 .میکنم حرکت االن من پس.میگم بهت_

 .میشم لب به جون موقع اون تا که من_

 .میگم بهت بعدا بزنم حرف نمیتونم االن:دادم تکیه سرم پشت دیوار به و بستم رو چشمام

 .منتظرتم پس باشه: رو نگرانش صدای بعد و شنیدم رو عمیقش نفس صدای

 تو ور سرش و کنارش رفتم.میکرد گریه داشت تبسم.برگشتم اتاق به تلفن کردن قطع از بعد

 .گرفتم آغوشم

 بچم به که وقتی دیر خیلی اما کرد مستجاب رو دعاهام خدا دیدی.....عارف دیدی:گفت بغض با

 اب طور چه بچمه اون....بدم دستش از نمیخوام عارف...االن اما نمیخواستمش قبال.شدم وابسته

 باشه سالم بچم میخوام فقط درک به خودم..عارف نمیتونم من....بکشنش تا برم خودم پای

 که بگو.....خدا رو تو...عارف دروغه بگو خدا رو عارف؟تو نمیشن تموم امتحانا این چرا..عارف

 .... .دروغه

 .دروغه یه این مطمئنم من:گفتم بغض با و بوسیدم رو سرش

 .شد خیره بهم

 همه آزمایش با.آزمایشگاه بریم شو آماده بلندشو:گفتم لرزون و سختی به و کردم پاک رو اشکاش

 .میشه مشخص چی

 اشکی قطره.گذاشتم سرش روی رو ام چونه و کشیدم آغوشم تو رو سرش.کرد نگاهم بغض با

 .شد محو تبسم موهای الی البه و شد جاری ام گونه روی لجوجانه و آزادانه
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 و دش باز عقب در آخر لحظه.شدیم ماشین سوار هم با و پوشید رو لباساش ریزان اشک و مسکوت

 .شد سوار ترانه

 .کردم نگاهش پرسشگر

 .مونمب منتظر خونه تو نمیتونستم.حلقم تو میاد قلبم داره:گفت بود بعید ازش که نگرانی با

 .میریخت اشک و بود داده تکیه شیشه به رو سرش.شدم خیره تبسم به و دادم تکون سری

 .افتادم راه بیمارستان طرف به و انداختم راه رو ماشین

*** 

 باور.چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره.شدم خیره آزمایش جواب به مبهوت و مات

 .نمیکنم باور من.نمیکنم

 .میکرد نگاهم غم و نگرانی با که شدم خیره آرمان به

 .... .من.....من...... آرمان....آرمان دروغه....د بگو:گفتم لکنت با

 خیس رو صورتم اشکام گذاشتم و برگردوندم رو صورتم. چکید گونم روی ای دیگه اشک قطره

 کنن؟ گریه نباید مردا گفته کی.کنن

 .نشستم آرمان اتاق وسط زمین روی.بزنم زار میخواست دلم

 اما.ماساژمیداد رو هام شونه و نشست پشتم آرمان.نشست زمین روی جلوم و اومد طرفم به هومن

 بهش هک میکرد التماس داشت که تبسمی.بود تبسم تصویر بارم اشک و تار نگاه جلوی فقط من

 .!!!محضه دروغه یه این بگم

 .میکرد ام خفه داشت بغض.میلرزید گریه از هام شونه

 .شد باز دفعه یه اتاق در

 .شد حبس ام سینه تو نفس خورد مشامم به که عطری بوی از

 النا از بدتر خیلی ممکنه هیجانی و تلنگر ترین کوچک با:انداخت طنین گوشم تو حامد صدای

 .عارف باش مواظب.بشه
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 .بود شده دیر خیلی اما کنم پاک رو اشکام خواستم

 .کشید دستم از رو برگه لرزونی دستای با.شد خیره اشکام به بغض با و ناباور و زد زانو جلوم

 ...... .تبسم:مان آر

 .شد خیره بهم و گرفت باال رو سرش

 .چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره

 .کشید عقب رو دستش و کرد باز رو چشماش که بگیرم رو دستش خواستم.بست رو چشماش

 .شدم بلند منم.شد بلند سریع

 .نمیفهمیدم رو نگاهش حرف.چشمام تو شد خیره

 .شد دور ازم دو با سریع

 .دویدم دنبالش سریع.بگیرن رو جلوش نتونستن کردن هرکاری هومن و آرمان

 .بره تند نمیتونست زیاد وضعیتش خاطر به

 .... .تبسم:کردم صداش لرزون و گرفتم رو بازوش

 .کشید دستم از رو بازوش و طرفم به برگشت

 .عارف میشه تنگ برات دلم:گفت و رفت عقب عقب کمی

 .بهش شدم خیره مبهوت و مات

 .دویدم در طرف به سریع و اومدم خودم به هومن و ترانه صدای با

 .دویدم دنبالش افتاد راه که ماشین.نکرد توجهی اما کردم صداش.بود شده تاکسی سوار

 نفس نفس.شدم خم و گذاشتم زانوهام روی رو دستم و شدم متوقف نرسیدم بهش وقتی

 .بود ترانه.شنیدم بوقی صدای که ماشینم طرف برم خواستم.میزدم

 .رفت خونه طرف به زیادی سرعت با اونم.شدم سوار سریع

 .شدم پیاده سریع رسیدیم خونه به وقتی
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 دیدن با.کرد باز رو در سیما.زدم رو جون خانم خونه در رفتم.نبود اما رفتم خودمون واحد طرف به

 شده؟ چی عارف:شد نگران ام آشفته وضعیت

 اینجاست؟ تبسم:زدم نفس نفس

 شده؟عارف؟ چی نه:گفت و داد تکون سری

  سیما گفتن عارف عارف به توجه بی.رسید ذهنم به فکری

 .!نبود اونجا تبسم واحد کلید.خودمون واحد داخل رفتم

 فطر به و برداشتم رو تبسم واحد کلید و زدم کنار رو سیما و جون خانم خونه رفتم دو با سریع

 .رفتم واحد

 .میکردن صدام هی و اومدن می دنبالم نگران بودن اونجا که کسایی همه و مامان و سیما

 .بزنم حرف بتونم که بودم اونی از تر نگران

 .داخل رفتم و کردم باز رو در

 ابخو اتاق طرف به و گرفتم بود افتاده اونجا تبسم اونشب که همونجایی از سختی به رو نگاهم

 .رفتم

 .اومد می آب صدای

 .میکرد گریه و بود نشسته دوش زیر لباس با.کردم باز رو حموم در سریع

 تبسم؟:کردم صداش آروم و گذاشتم و اش شونه روی رو دستم و رفتم طرفش به سریع

 .کرد نگاهم

 .کردم بلندش آروم و بستم رو دوش.کرد نگاهم فقط نگفت هیچی

 شد که هال داخل.بود آروم زیادی.کردم هدایتش هال طرف به.اومد می دنبالم به حرف بی و مطیع

 .موند ثابت سیما ی برآمده شکم روی نگاهش.شد خیره اطرافش نگران جعیت به

 .کردم صداش نگران.لرزیدن به کرد شروع بدنش و بود شده تند نفساش
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 و یکردم نگاهش نگرانی و تعجب با سیما.بود سیما به هنوز نگاهش.رفت سیما طرف به.نداد جوابی

 .کرد صداش آروم شد نزدیکش که تبسم.بود گذاشته شکمش روی رو دستش

 .میکرد نگاه سیما شکم به داشت هنوز

 .رفت عقب به قدم یه ترس با سیما که بشه نزدیکتر خواست

 .شد خیره چشماش تو و شد کشیده باال نگاهش

 حس رو بچت حرکت وقتی داری حسی چه:گفت لرزونی صدای با.شنیدم رو پوزخندش صدای

 میکنی؟

 چته؟ تو تبسم اما خوبیه حس خیلی معلومه خب:گفت تعجب سیمابا

 وت با من کنم؟فرق حس وجودمو تو ی بچه حرکت نمیتونم وقت هیچ من چرا پس:گفت بغض با

 میکنه؟ امتحانم داره خدا اینقدر چیه؟چرا

 ات کنم؟چرا حس رو مادرانه حس تو مثل نمیتونم من چرا سیما:گفت هق هق با و رفت باال صداش

 میوفته؟ اتفاقی یه کنم لمس رو خوشبختی حس میام

 و مبرداشت رو آرامبخشی و قرصاش و کردم خالیش زمین روی و رفتم تبسم کیف طرف به سریع

 .رفتم طرفش به

 .میزد زار و بود زده زانو زمین روی

 تبسم؟ شده چی: گفت و رفت طرفش به سیما

 دستای با من نمیکنم سقطش من دارم دوست بچمو من:گفت هق هق با و کرد بلند رو سرش

 .نمیکشم تنمو ی پاره من.نمیکشمش خودم

 و آب لیوان و نشستم زانو روی جلوش و  رفتم طرفش به.میکردن نگاهش گنگ و نگران همه

 .گرفتم طرفش به رو قرصش

 .شد خیره چشمام تو
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 مشه....تو اتفاقاتی این تمام بانی و باعث تو....متنفرم عارف متنفرم ازت:زد جیغ و لیوان زیر زد

 رو التماسهام صدای طوری چه نشنیدی رو هام ضجه صدای طور چه تو....تو....توا تقصیر

 ....توا تقصیر همش عارف.....عارف متنفرم ازت میرسی دیر همیشه نشنیدی؟چرا

 ...... .نمیبخشمت وقت هیچ عارف نمیبخشمت

 تبسم؟:گفتم مبهوت و کردم نگهش ناباور

 .... .ببینمت نمیخوام دیگه.....نزن صدام دیگه....نبر منو اسم دیگه:زد جیغ

 التماس و هق هق با و زد چنگ پیراهنم به و شد خیره بهم ملتمس.کرد فرق نگاهش رنگ

 من.....بکشمش نمیخوام من....گردونی؟میتونی؟ برش بهم میتونی...میخوام بچمو من عارف:گفت

 بهم بچمو که بخواه خدا از....عارف.... توروخدا...... عارف بدم دستش از نمیخوام

 ..... .عارف نیستم متنفر بچه این از دیگه من....عارف...برگردونه

 وناا و میزد جیغ.بزنه رو آرامبخشش میکرد سعی یلدا و گرفت رو بازوهاش و دوید طرفش به عارفه

 .میزد کنار رو

 حتی بود تلخ برام خیلی.بود تلخ حقیقت این بدجور.بودم شده خیره بهش مبوت و مات من اما

 اون.زد رو دلش حرف باالخره.متنفره من از میگه اینطوری که تبسمه اون از تر تلخ و زهر از تلختر

 ...... .خیلی تلخه خیلی حقیقت.میدونه مقصر منو

 .میزد ضربه خودش صورت و سر به و میکرد تقال عارفه دستای تو

 .گرفتم محکم رو دستاش

 .کنه تزریق بهش رو آرامبخشش شد موفق یلدا باالخره

 تبسم باره یک به انگار.بودن شده خیره صحنه این به همه و نمیزد حرف کام تا الم کس هیچ

 .نمیزد ضجه امروز شدت به اونشب حتی.بود شده دیونه

 .شدم خیره بهش اشکی چشمای با و نگران

 توروخدا....عارف.... نه بچم اما بگیره منو جون بگو خدا به عارف:گفت حالی بی با

 ..... .من....من.....عارف...
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 .شدن بسته کم کم چشماش

 با دارن و شدن جمع دورم همه نبود مهم برام.زدم زار و گرفتم آغوشم تو رو حالش بی جسم

 .میکردن نگاهم تعجب و نگرانی

 شده؟ چی....چ.....عارف:شنیدم رو مامان نگران صدای

 .بهش شدم خیره اشکی چشمای با

 .شدم خیره تبسم دستای تو ی شده مچاله و خیس ی برگه به

 .کرد بازش سختی به.برداشت رو برگه و کرد دنبال نگاهمو عارفه

 .بهش شد خیره مبهوت و مات

 .....دروغه این....که بگو عارف...عا:گفت و کرد نگاهم

 .دادم تکون طرفین به سری

 .کشید دستش از رو برگه نگرانی و خشونت با سیما

 .شد بلند سیما جیغ.بود چی همه گویای بود سیما دستای تو که قسمتی همون اما شد پاره

 دهافتا روسریش.بود خیس اشک از زخمش از پر صورت.شدم خیره تبسم به اطرافم به توجه بی

 .بودن شده پخش دورش پریشون موهاش و بود

 عارف؟:اومد مامان صدای

 .بهشون شدم خیره

 .میکردن فکر که اونچه به بود تاییدی مهر چکید پایین چشمم گوشه از که اشکی قطره

 خارج خونه از اشکبار نگاهی و درگیر ذهنی با همه.بودن باخبر موضوع از همه حاال و بود شده شب

 .شدن

 اینکه کرف نیست پیشم دیگه چندوقت تا اینکه فکر.میکردم نگاهش و بودم نشسته وسط همونجا

 .میکرد دیونم  نمیپیچه خونه تو هاش خنده صدای دیگه  اینکه... رفتنیه باالخره

 .بود حامد.کردم نگاهش.شنیدم هایی قدم صدای
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 .شد خیره تبسم به و نشست زمین روی کنارم و داد تکون طرفین به سری

 کنم؟ تحمل طوری چه و درد این بگو بهم تو حامد:گفتم بغض با

 .بگو بهم تو

 .شد بلند تبسم ی ناله صدای بزنه حرفی خواست تا.کرد نگاهم

 .کردم نگاهش سریع

 تبسم؟:کردم صداش

 .شد خیره سقف به و کرد باز کامل رو چشماش.نکرد نگاهم

 جان؟ تبسم:گفت لرزونی صدای با حامد

 .نداد نشون العملی عکس هیچ

 تبسم؟:زد صداش دیگه بار یه نگران حامد

 .بهش شدم خیره نگران

 .تبسم کردن معاینه به کرد شروع و کرد باز رو کیفش سریع

 .بود حالت همون تو صامت و حرکت بی تبسم

 .شدم خیره حامد به نگران

 .کنم باورش نمیخواستم که بود چیزی نگاهش تو

 ...... .نداشت امکان این نه نه

*** 

 پارتمانآ کل تو انگار.اومد استقبالم به تلخی و سردی از موجی.کردم باز رو خونه در حوصلگی بی با

 .بودن پاشیده مرگ گرد

 جوری یه میخواستن و بودن رفته فرو خودشون الک تو جورایی یه همه منحوس اونشب از بعد

 .کنن فراموش
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 تداعی برام تبسم از ای خاطره میدیدم که رو هرجا.شدم خیره اتاق تو تبسم خالی جای به

 .شیدمک لرزونی و عمیق نفس.چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره و زدم تلخی لبخند.میشد

 .رفتم بچه اتاق طرف به

 .میذاره بوفه توی بالبخند داره عروسکو یه که دیدم رو تبسم

 .شد محو تصویرش که برم طرفش به خواستم و زدم لبخندی

 .کردم نگاه رو بچه اتاق دورتادور

 .رفتم آشپزخونه طرف به و بستم رو اتاق در

 .تبسم دنبال میدوم میز دور تا دور دارم که دیدم خودمو

 و کردم باز رو شیر و بردمش شویی ظرف طرف به و گرفتم رو بازوش. بگیرش شدم موفق آخرم

 پا و دست و میکرد تهدیدم.میگفت بیراه و بد و میزد جیغ تبسم.گرفتم شیر زیر رو تبسم سر

 لبخند با و گرفت بغلش تو رو غذا ی قابلمه و رفت قابلمه طرف به کردم ولش وقتی آروم.میزد

 .عارف آقا غذا بی غذا امروز:گفت شیطونی

 .بای بای:گفت میشد خارج آشپزخونه در از که درحالی

 .شد خارج خونه از

 .خونه برگشت بعد ساعت ربع و نیورد طاقت مهربونش دل آخرم

 .بستم رو چشمام و میز روی گذاشتم رو سرم و نشستم میز روی

 مامت بانی و باعث تو....متنفرم عارف متنفرم ازت: شد انداز طنین گوشم تو رنجورش جیغ صدای

 طوری چه نشنیدی رو هام ضجه صدای طور چه تو....تو....توا تقصیر همش....تو اتفاقاتی این

 تقصیر همش عارف.....عارف متنفرم ازت میرسی دیر همیشه نشنیدی؟چرا رو التماسهام صدای

 ....توا

 ...... .نمیبخشمت وقت هیچ عارف نمیبخشمت

 جلوش از تصویرش بارم یک حتی نرفته گوشم تو از صداش بارم یک حتی تاحاال شب اون از

 .خواب تو هم بیداری تو هم...کابوس و بوده کابوس همش.نرفته کنار چشمام
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 جاش.خیلی...شده تنگ براش خیلی دلم.چکید پایین چشمم گوشه از لجوجانه اشکی قطره

 .میده عذابم این و خالیه خونه تو بدجوری

 .افتاده اتفاقات خیلی دوماه این تو

 بغل رو عسل  که اول بار.بیمارستان بردنش و شد شروع دردش سیما شب اون از بعد هفته یک

 بکشه درآغوش رو سیما ی بچه داشت دوست قدر چه اومد چشمام جلوی تبسم تصویر کردم

 در خودشو ی بچه داشت دوست اون از بیشتر قدر چه و.خاله بگه من به باید میگفت همیشه

 .بکشه آغوش

 واماق از یکی دیدن سمنان میرفتن داشتند که وقتی ترانه و یگانه و جون نسرین و سعید عمو

 .میکنن تصادف راه تو جون نسرین

  و  هستن کما تو ماه یک گذشت از بعد هنوز جون نسرین و یگانه

 یننسر وضعیت.شد پیر شب یک تو سعید عمو که دیدم چشم به.شکه تو هنوزه که هنوز ترانه

 ...... .یگانه اما دارن امید بهش دکترا و خوبه جون

 متبس سر که بالیی و کرد که گناهی تقاص.میدن دارن خانوادش و یگانه رو ترانه کارای تقاص

 اومد حامد.پاشیده هم از خانواده انگار کال.افتاد اتفاق این شب اون از بعد روز یک درست.اورد

 عروسی جون نسرین و یگانه اومدن هوش به از بعد تا کردن مختصر عقد یه و یلدا خواستگاری

 .بگیرن

 ..... .یگانه اما برگشته کما از جون نسرین که دادن خبر دیروز

 .میده پس تقاص داره اون اما افسرده و شده گیر گوشه خیلی ترانه

 ملع همون العمل عکس این ست العملی عکس رو هرعملی.عدالته برپایه دنیا این که راستی به

 .کرد تبسم درحق رحمانه بی که است ترانه

 بی اعمال گناه بی قربانی یگانه اما.شد ترانه گیر دامن آهش زود قدر چه و بود مظلوم تبسم

 .بزرگترشه خواهر رحمانه بی و شرمانه

 هب نگاهی شدم بیدار وقتی.برد خوابم وضعیت همون تو و همونجا اما کردم فکر قدر چه نمیدونم

 .انداختم ساعت
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 . ...... که ساعتی روز از ساعت این برای میکشم نفس روز تمام در دارم من انگار.بود شده وقتش

 قرمزم رز گل دسته یه راه تو.افتادم راه و پوشیدم مشکی سرتاسر دوماه این تو همیشه مثل

 .افتادم راه نظرم مورد مقصد سمت به و کشیدم آهی.داره دوست قرمز رز خیلی تبسم.گرفتم

 طرف هب سست قدمای با.کشیدم عمیقی نفس.روگرفت گلوم راه بغضی همیشه مثل شدم که وارد

 این تو ههمیش مثل.تلخ لبخند یه.نشست لبم روی لبخندی.بود درست حدسم.رفتم همیشگی جای

 .بود شده خیره روبروش به و بود نشسته همونجا دوماه

 :گفت و شد بلند لبخندی با سیمین.کردم سالم بهش و رفتم جلو

 .شدم نگران نیومدی طوری؟دیروز خوبی؟چه سالم

 .بودم درگیر.اومده بهوش جون نسرین که دادن خبر دیروز:گفتم لبخند همون با

 .نداره اشکالی.خوب قدر چه جون خدا وای:گفت و زد شادی لبخند

 .بود شلوغ سرم منم دیروز

 .کشید بو و گرفت ازم گلو دست و زد ای دیگه لبخند

 .اتاق تو بزارم اینو میرم من:گفت و شد پررنگتر لبخندش

 .شدم خیره رفتنش به و دادم تکون سری

 و چرخیدم طرفش به و کشیدم عمیقی نفس.نداشتم رو چشاش تو کردن نگاه جرئت بازم

 .سالم:گفتم

 .شدم خیره پریدش رنگ و روح بی صورت تو و زدم زانو روبروش

 کمش به نگاهم.کشیدم آهی. نداد نشون خودش از العملی عکس هیچ بازم.بوسیدم رو پیشونیش

 .افتاد اش برآمده

 طوره؟ چه بچمون حال:گفتم و گذاشتم شکمش روی رو دستم

 .بود شده خیره همونجا به هنوز نگاهش

 .گرفتمش دستم با سریع که شد جمع چشمم گوشه اشکی قطره
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 .بود شده تنگ برات دلم:گفتم بغض با

 با و.شد شتربی بغضم.بود دستش روی میبستن دستش به که طنابایی رد. گرفتم دستم تو دستشو

 :گفتم دارم خش و لرزون صدای

 .عرفتم بی شده تنگ ایت نقره نگاه برای کنی؟دلم نگام نمیخوای.شدی معرفت بی خیلی تازگیا

 .میکرد نگاهم فقط اما.افتاد بارم اشک چشمای به نگاهش باالخره

 .زدم لبخندی.بود دنیا یه برام نگاهش همین

 .بری بهتره.شده تموم مالقات وقت دیگه عارف:بگیرم ازش رو نگاهم شد باعث سیمین صدای

 .کردم وارد دستش به فشاری و دادم تکون سری

 .کرد بلندش نیمکت روی از سیمین

 تدوس خیلی که باشه یادت:گفتم گوشش زیر.کشیدمش آغوش در و نیوردم طاقت.کردم نگاهش

 .نکن فراموش وقت هیچ اینو.دارم

 :زد صدام سیمین که برم خواستم و شدم جدا ازش

 عارف؟

 بله؟:طرفش به برگشتم

 اتاقم؟ تو بیای لحظه یه میشه.دارم کارت:گفت و زد نگرانی لبخند

 .افتادم راه به کنارشون در و دادم تکون سری

 .اومد طرفم به خوابوند تخت روی تبسم اینکه از بعد

 ؟الزمه اینکارا:گفتم و کردم اشاره بهشون و گرفتم تختش به شده بسته دستای از رو نگاهم

 پشت از و بست هم و در و کرد خاموش برقو و چکید پایین سیمین چشم گوشه از اشکی قطره

 .کرد قفلش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 ف.ک)سورمه( |سرنوشت یک تبسم رمان 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

138 

 

 تبسم عارف؟شخصیت میدونی چی تو:گفت بغض با میرفت اتاقش سمت به که حالی در

 میزنه رشس به واقعا شبا بعضی.نمیگه هیچی و ساکته اینقدر میای روزا که نکن نگاه بهش.متزلزله

 .آخر سیم به میزنه و میشه دیونه و

 یه هاگ شب یه.نمیدونی تو که هست چیزا خیلی عارف:گفت اشکی باچشمای و طرفم به برگشت

 .میوفتاد براش اتفاقی چه نبود معلوم بودم رسیده دیرتر لحظه یک فقط لحظه

 اون.هباش اینجا شرایط این تو نباید تبسم عارف:گفت و شد خیره سرگردونم و نگران چشمای تو

 که قدر هرچه.باشن مواظبش و باشه شلوغ دورش تا داره نیاز ای دیگه وقت هر از بیشتر االن

 کردم اصرار خودم...میدونم میدونم.داره نیاز تو به االن اون عارف اما باشن مواظبش اینجا

 اما ودمب مراقبش چشمام از بیشتر و نزدم قولمم زیر.مراقبشم چشمام مثل خودم اینجا بیارینش

 .نیست آدما جور این بین اینجا جاش.حاملست زن یه اون.میکنه فرق شرایطش تبسم

 ه؟شد افتاده؟چیزی اتفاقی نه؟ بگی بهم چیزی یه میخوای تو:گفتم و بهش شدم خیره نگران

 ..... .. میرسیدیم تر دیر اگه.بود کرده حمله بهش دیروز زنا از یکی:گفت و انداخت پایین نگاهشو

 شده؟ چی:زدم داد

 رفاح این از منظورم من اما گذشت بخیر که حاال.باش آروم عارف:گفت و اورد جلو دستاشو سیمین

 کسع اگه که جوریه تبسم وضعیت طرفی از.ببریم اینجا از تبسمو باید سریعتر هرچه که اینه

 رهب جا این از نمیذارن نشه مشاهده باشه بهبودیش ی نشونه که هرچیزی میدونم چه یا العملی

 .بیرون

 این یتشرهب امنیتش اینجا بیاریمش اگه گفتید حامد و تو اما:گفتم و کشیدم موهام تو دستی کالفه

 ..... . امنیت همون بود

 راینقد نمیدونستیم اما کردیم اصرار حامد و من درست.کن درک رو اینجا وضعیت کم یه عارف_

 .میکشه طول بهبودیش روند

 فهمهب میتونه نکنه هم نگاهت حتی اگه اون.برگردونی تبسمو که بکنی رو سعیت تمام باید عارف

 بعضیا.دهب بروز احساساتشو  نمیتونه فقط.میکنه درکت و میگی چی میشنوه میگذره اطرافش چی

 . نرسیده مرحله اون به هنوز تبسم و شده قطع خارج دنیای با ارتباطشون کل به که هستن

 برسه؟ مرحله اون به ممکنه یعنی_
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 . نیمک کاری فردا امروز همین باید که اینه میدونم که چیزی تنها.نمیدونم هیچی عارف نمیدونم_

 .بود شده درگیر حسابی ذهنم.شدم جدا ازش حرفی هیچ بی و دادم تکون سری

*** 

 رخس و گریون چشمای و وضعیت اون با ترانه دیدن با.کردم باز درو پریشون وضعیتی با و کالفه

 .ادد تنفر و عصبانیت به رو جاش تعجبم و نگرانی حس تمام که نکشید طولی اما.کردم تعجب

 .دارم مهمی کار.میکنم خواهش تو؟عارف بیام میتونم:گفت ای گرفته و آلود بغض صدای با

 .نشست مبل روی و شد داخل اون و رفتم کنار

 اعثب که کسی.بود تبسم حال بانی و باعث که کسی به.شدم خیره چهرش وبه نشستم جلوش

 .بود اتفاقات این تمام بانی

 تو ارانگ.نکن نگام اینجوری کردم بد خیلی میدونم عارف میدونم:زدن حرف به کرد شروع بغض با

 بسمت سر بالیی چه ببینم و بشم بیدار خواب از تا بود تلنگری تصادف این و بودم غفلت خواب

 سرم بال همه این که گرفت منو تبسم آه کنم فکر.میکشم زجر دارم کن باور عارف.اوردم

 .ندارن بهش امیدی هیچ دکترا و کماست تو من گناهای خاطر به گناهم بی خواهر خواهرم.اومد

 از عدب.میکنیم دعوا هرروز.بزنه هم به رو نامزدی این میخواد که گفته فرشید به چی کی نمیدونم

 همه نای که فرشیدی.کرد بلند دست روم فرشید دیروز.نرفته پایین گلوم از خوش آب یه شب اون

 دیگه.ندارم رو تحملش دیگه ولی.میدم پس تاوان دارم من عارف.میکرد عاشقی ادعای

 انبیمارست تخت روی خواهرمو نمیتونم.شده خم کمرم خدا به.نیستم تبسم مثل من.نمیکشم

 حسی که دمفهمی فرشیدم عاشق واقعا من عارف.ببینم فرشیدو خشونت و محلیا بی نمیتونم.ببینم

 بانی و باعث برای تبسم حال خاطر به که نفرینایی تمام میکنم حس.نبوده عشق داشتم تو به که

 یدمد رو حالش وقتی کن باور.تبسم پیش رفتم پریروز عارف.شده گیرم گریبان شده اتفاق اون

 خودم زا میبینم تورو بار اشک چشمای تو غمِ سود؟وقتی چه پشیمونی اما شدم پشیمون چی عین

 نشز برای داشت داداشم.شکستم عارف دیدم اشکتو بار اولین برای اونشب وقتی.میشم متنفر

 .بود افتاده روز این به من کارای و من خاطر به که زنش خاطر به.میکرد گریه

 که نمک بلندش خواستم نشستم جلوش و شدم بلند سریع.زد زانو جلوم و طرفم به اومد و شد بلند

 .نذاشت
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 اما نیستم بخشش الیق من.نیست بخشش قابل کارام.کردم خطا میدونم عارف:داد ادامه گریه با

 اللمح عزیزه برات قدر چه میدونم که تبسم جون به رو تو میپرستی هرکی به رو تو عارف توروخدا

 به ربگذ ازم روخدا تو.کنم شروع کجا از نمیدونم اما کنم توبه میخوام من.کن دعا برام توروخدا.کن

 هب اصال.میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره گناه بی خواهرم.توروخدا بگذره ازم بگو هم تبسم

 یاد رو تو یگانه مظلومی و گناهی بی.گناهم بی و مظلوم خواهر خاطر به درک به من نه من خاطر

 .عارف خدا رو نمیدازه؟تو تبسم

 آزمایش برگه.کردم نگاهش.اورد در کیفش تو از کاغذی و رفت کیفش سمت به و شد بلند

 فیمن تبسم آزمایش جواب:گفت گریه با.شدم خیره بهش تعجب با دیدم که رو تبسم اسم.بود

 هی اینا هومن بیمارستان آزمایشگاه  میری میدونستم.گفتم دروغ من عارف نداره ایدز اون بوده

 .... .اص....من عارف.کردم عوض رو آزمایشا این و داشتم اونجا دوستی

 بزن منو عارف خدا رو تو:گفت و شد بیشتر اش گریه.کرد قطع حرفشو زدم صورتش به که سیلی

 یخیل تاوان این.عارف خدا رو تو.کن رم گناهم بی خواهر به اما کن شکایت برو یا بکش منو اصال

 بهم خواهرمو عارف توروخدا.کنم تحملش نمیتونم من.عارف شده خم کمرم.سنگینه

 ضجه ردوبراب.میکنم تحمل دارم کشیده تبسم که زجرایی دوبرابر.عارف میکنم التماست.برگردون

 .... .تبس همون جون رو تو.میزنم ضجه دارم هاش

 .!نیوردی اوردی زبونت به منو زن اسم:زدم داد

 غلط من اصال.میکنم التماست یگانه خاطر به.عارف توروخدا:گفت ضجه با و زد زانو پام جلوی

 بچگی من.کن رحم خواهرم به ولی خدا رو تو کن شکایت ازم برو کردم اشتباه من عارف کردم

 .ببخش بزرگیت به تو اما کردم

 دستم به داد و برداشت ای شیشه تکه و شکست میزو روی گلدون زد و شد بلند سراسیمه دفعه یه

 شدوس خواهرت مثل میدونم که یگانه روجون تو.کن رحم یگانه به ولی.بزن بیا خدا رو تو:گفت و

 .باال اورد دستشو و زد باال مانتوشو آستین.داری

 .بود شده دیوونه انگار

 کنم خالص خودمو خودم که ندارم عرضه قدر این من عارف توروخدا:گفت و زد چنگ پیراهنم به

 یگانه خاطر به بگذر ازم ولی بزن میکنه راحتت من مردن اگه.درانتظارمه چیزی چه میدونم چون
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 برای خیلی خدا به.بگذر ام شده پرپر گل خاطر به.بگذر مظلومم خواهر خاطر به.بگذر معصومم

 ..... .عارف توروخدا.میمیرم من عارف بیوفته براش اتفاقی اگه. جوونه خاک

 .افتادم تبسم یاد چرا نمیدونم.میلرزید داشت

 مینز رو شیشه.عصبانیتم و غضب آتیش روی بود آبی هاش ضجه و ناارومیش و بدنش لرزش این

 که ینهم..... ترانه.باش آروم ولی باشه.بسه ترانه بسه:گفتم و گرفتم رو ترانه های شونه انداختم

 یگهد اما ناپذیره جبران کردی که کاری اگرچه.کافیه بردی پی اشتباهت به که همین پشیمونی

 وت که حاملست زن یه اون.بشه خوب تبسم که کن دعا برو ولی گذشتم.ترانه گذشتم ازت.شده

 بهتر سمتب که کنیم کاری یه باید سریعتر هرچه.کرده حمله بهش یکی دیروز.روانیاست آسایشگاه

 .کنی کمکم که میخوام ازت.نیست انتظارش در خوبی چیز اونجا وگرنه بشه

 .بگذر ازم ولی میدم انجام بخوای که هرکاری:گفت و داد تکون سری تند تند

 .برداشتم اش شونه روی از دستمو

 .میشه خوب زودتر هم یگانه که انشاهلل. کن استراحت برو و کن پاک اشکاتو حاال_

 .خوبی خیلی تو عارف ممنونم:گفت و کرد پاک اشکاشو تند تند

 سعیمو تمام.عارف بشم عوض میخوام اما نمیشن جبران میدونم کنم جبران طور چه نمیدونم

 به هتوج بدون اون و دادم تکون سری.میدم قول بهت نمیکنم ناامیدت.نشی پشیمون که میکنم

 .بیرون زد خونه از و کرد جمع رو ها شیشه خورده من اصرارای

 پیشم یعنی این نداره ایدز خوبه تبسم.نباشم خوشحال نمیتونستم.کردم نگاه آزمایش برگه به

 .میمونه

 .نبود تلخ دوماه این برخالف که نشست لبم روی لبخندی

*** 

 .کنم راضی هومنو و سیما تونستم التماس و ترفند کلی با

 .آسایشگاه سمت به افتادم راه ترانه و هومن و سیما با و زدم لبخندی.بود ترانه فکر این

 .ببینه اونجوری و اونجا تبسمو نمیاره طاقت میگفت اما بیا میخواست یلدا
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 .زد حرف باهاش کلی و پیشش رفت سیما اول

 بهش بخشی اطمینان نگاه و گرفتم هومن بغل از عسلو.بود اشک از خیس صورتش اومد وقتی

 .افتادم راه تبسم سمت به و کردم

 .دارم برات خوب خوب خبر کلی امروز.خانما خانم سالم:گفتم خوشحالی با

 .پام روی گذاشتم عسلو و نشستم چهارزانو پاش جلوی

 نک نگاش.سیماست بچه.عسله اسمش.خوشگله قدر چه ببین کن نگاهش:دادم ادامه لبخندی با

 . تبسم

 بغلت؟ تو بذارم میخوای:گفتم و زدم لبخندی.بود مونده ثابت عسل روی تبسم نگاه

 .نداد نشون العملی عکس

 .نیوفته که بودم مواظبش خودم.بغلش تو گذاشتمش و کشیدم جلوتر خودمو

 .بود شده خیره عسل به روح بی حالتش تو تغییری هیچ بی

 وادمیخ دلت.میاد دنیا به دیگه ماه چهار سه تا خودمونم دختر تبسم:گفتم و دادم قورت رو بغضم

 عسل؟ شیرینی و بانمکی باشه؟به عسل مثل

 .نداد نشون العملی عکس

 .میدادم دست از امیدمو داشتم

 نمیخندی؟چرا تو چرا پس.دختره بچمون.بردم من رو شرطمون دیدی:گفتم آلودی بغض صدای با

 ریهگ وقت هیچ بود دختر بچمون اگه که دادی قول بهم نکنه؟تو رفته نمیکنی؟یادت عمل قولت به

 .بخندی همیشه و نکنی

 شپخ بودم گرفته جون شهین از که ای شده ظبط صدای و اوردم بیرون کتم جیب تو از موبایلمو

 .کردم

 .دخترمونه قلب صدای این تبسم کن گوش:دادم ادامه

 .دیدم ازش العملی عکس باالخره.بود خوب همینم.بود شده جمع چشماش تو اشک
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 .کشید اش گونه روی آروم لرزونشو دست و شد خیره عسل به

 .زدم لبخندی.چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 .برد عسلو و اومد قرارمون طبق هومن

 .زد لگد بچه کردم حس لحظه همون.تبسم شکم روی گذاشتم دستمو

 .یدچک پایین چشمش گوشه از اشکی قطره.شد خیره چشمام به.دستم روی اومد هم تبسم دست

 .شو خوب زود بچمون جون رو تو تبسم:دادم ادامه بغض با

 .داد نشون خودش از العملی عکس باالخره دوماه از بعد.خوردن سر اش گونه روی اشکاش

 سالمه تو.بود دروغ هم آزمایش برگه اون.تبسم بود دروغ چی همه:گفتم و گرفتم رو دستاش

 .تبسم نیست هیچیت تو.سالمی

 حس گفت بهم.کاراش تمام از بود پشیون.پیشم اومد دیروز.ترانه طرف از بود ای نقشه هم این

 زما.بگذرم ازش یگانه خاطر به که کرد التماس.کاراشه تقاص کماست تو یگانه اینکه میکنه

 رو؟ خدا عدل میبینی.بطلبم حاللیت طرفش از هم تو از خواست

 .بود شده خیره بهم صامت بازم

 صدات برای بزنی؟دلم حرف نمیخوای:  گفتم لرزون.چکید پایین چشمم گوشه از دیگه اشکی قطره

 خونه ونا تو دارم تو بدون.دلگیره خیلی تو بی خونه اون.خالیه خیلی خونه تو جات.تبسم شده تنگ

 .دخترمون خاطر به.تبسم بچمون خاطر شی؟به خوب زودتر نمیخوای.تبسم میشم دیوونه

 .میلرزید چشاش مردمک.بود شده خیس اشک از صوتم

 نمیزنی؟تبسم؟ حرف باهام همین خاطر متنفری؟به ازم هنوزم:گفتم بغض با

 .میلرزید گریه زور از هام شونه.پاش روی گذاشتم سرمو ناامید

 خدا هب من.بگذر ازم بچمون توروجون.تبسم میشم دیوونه تو بی من شده تنگ برات دلم تبسم_

 باسشل و میریخت تبسم پای روی اشکم های قطره.تبسم نباش متنفر ازم توروخدا.تقصیرم بی

 .میکرد خیس رو

 .کوبوندی سرم تو تلخو حقیقت بد خیلی:گفتم  لرزونی صدای با
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 تو حاملم زن که مقصرم من.اینجایی تو که اینم مقصر من اینکه.زهر مثل بود تلخ خیلی

 کوبیده مسر تو که بود پتکی مثل.تلخ خیلی.تلخه خیلی خدا به.بود من تقصیر همش.آسایشگاهه

 .بکوبی سرم تو حقیقتو این روز یه تو اینکه اومد سرم میترسیدم که همونی از.شد

 باورش کی.دراوردی زانو به رو چهارساله و سی منه کمت سن این با تو:گفتم و زدم تلخی لبخند

 بشم؟ عاشقت اینطوری داشتم رو بابات سن که من میشد

 تورو میکنم نگاه هرجا میکنه دیوونم داره خالیت خونه؟جای برگردی نمیخوای:گفتم دلگیر

 خنده صدای برای..... مهربونت و گرم نگاه برای...صدات برای.شده تنگ برات دلم.میبینم

 .مهربونت و صاف قلب برای....مهربونیات برای....گفتنات عارف عارف برای....هات

 .سرم روی گذاشت دستشو کردم حس دفعه یه

 .زد لبخندی بهم اشکاش میون.شدم خیره بهش و کردم بلند رو سرم سریع

 .شد ظاهر لبم روی کم کم لبخند

 .گذاشت صورتم روی و اورد لرزونشو دست

 .بوسیدم دستشو کف و کردم کج سرمو.دستش روی گذاشتم دستمو

 .نوکرتم خیلی:گفتم آروم

 .زد لبخندی

*** 

 .رفت پیش میرفت انتظارش که اونچه از زودتر خیلی ترخیصش کارای

 سمتب شدن فارغ به مونده ماه چند این تو بود قرار.گرفت مرخصی ماه سه ی اندازه به هم سیمین

 .کنه مراقبت ازش و بمونه تبسم ی خونه تو بیاد

 که یزنهم لبخندی گاهی گه فقط بشنوم تبسمو صدای نتونستم هنوزم ولی میگذره هفته یک االن

 .خوبه خیلی این میگه سیمین

 .بودن شده مستقر تبسم ی خونه تو که روزه سه حدود آراد شوهرش با سیمین

 .داشت حوالی همین فروشی ساعت یه و بود آیدین سال و سن هم تقریبا آراد
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 .داشت دوست خیلی سیمینو و بود مهربونی مرد درکل اما بود جدی کم یه بااینکه درسته

 گرن خیلی اینکه با.میدونستن تبسم پاقدم و این همه و اومد بهوش هم یگانه روز همون فردای

 از میکردن تلقین ما به دکترا که ناامیدی همه اون وجود با که بود این مهم اما بود ضعیف و پریده

 .برگشت کما

 .بودن کرده تعجب همه که طوری.بود کرده تغییر خیلی ترانه

 ردنواو می دست به نمایشاش اجرای از که رو پولی از بخشی که بود بسته قرارداد جایی بود رفته

 .میکردن کمک ها خونه یتیم به اشو دیگه بخش و میکردن سرطانی های بچه خرج

 های چهب بین رو اونا میره بیمارستان به بازی اسباب و عروسک کلی با که بودم دیده ها وقت خیلی

 .میکرد تقسیم سرطانی

 .میکرد گریه و مینشست پله راه تو شبا که دیدم هم ها وقت خیلی

 و مینسی و یلدا و سیما و عارفه نبودم من که زمانی مدت تو.کردم صحبت فرشید با و رفتم روز یه

 حس.کردمی نگاه رو اونا بود داده ستون به تکیه که درحالی دور از هم ترانه.تبسم پیش رفتن یگانه

 .بود شده تر پخته کمی و اورده دست به تجربه کلی ماجرا این از ترانه میکردم

 .باش داشته هم رو ترانه هوای:گفتم و تبسم گوش دم و رفتم

 با تبسم که کرد ثابت بهم مهربونش قلب اون با هم باز اما بشه ناراحت بودم منتظر.کرد نگاهم

 .میکنه فرق همه

 جبتع خیلی ترانه.نشوند خودش کنار و گرفت رو ترانه دست رفت و شد بلند جاش از سختی به

 زده حلقه چشماش تو اشک زدم بهش بخشی اطمینان لبخند.من طرف به برگشت.بود کرده

 که ای بوسه با هم تبسم.ببخشش تا خواست ازش و شکست تبسم بغل تو بغضشو باالخره.بود

 .کرد ثابت همه به مهربونیشو همیشه مثل نشوند سرش روی

 .بیرون زدم خونه از شدم مطمئن بابتشون از وقتی

 کمی پدرش از مادرش طالق و پدرش شرکت ورشکستگی خاطر به اما بود خوبی پسر فرشید

 هگرفت طالق پدرش از مادرش بفهمه ترانه اگه که میترسید همش و بود شده متشنج اعصابش

 .کنه رهاش
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 معذرت ترانه از و اومد بزرگ گل دسته یه با فرداش.کرد تشکر ازم واونم زدم حرف باهاش کلی

 .کرد خواهی

 .بود یکی ترانه و یلدا عروسی تاریخ

 .میکرد مراقبت ازش و میچرخید تبسم دور پروانه مثل مامان

 .بود برگشته آپارتمان اون به سرور و خوشی دوباره

 .کرد صدا توپ مثل عارفه بارداری خبر

 آپارتمان اون تو ها شادی و ها خنده صدای دوباره.افتاد خوب اتفاقات خیلی تبسم اومدن از بعد

 .بودن خوشحال همه و بود پیچیده

 .بودم خوشحال براش واقعا من و نمیگنجید خودش پوست تو بهنام

 .بود هفته همین آخر که بود سامان دادگاه میداد آزارم که چیزی تنها

 .ودب کرده رخنه من وجود تو ترسی اما بود اومده کنار راحت خیلی موضوع این با تبسم که ظاهر به

 اباضطر و ها هوایی سربه البته و میشد بیشتر من اضطراب میشدیم نزدیکتر روز اون به هرچی

 .بودم شده مشکوک بهش که حدی به.بیشتر هم سیمین های

 .رسید فرا روز اون باالخره

 .بود اومده ما با تبسم وکیل عنوان به نیلوفر.بود عمرم روز بدترین روز اون

 رد ما روبروی از دست به دستبند رو سامان داشتن مامور دوتا موقع همون شدیم داخل وقتی

 .چرخیدم تبسم طرف به ترسان تندی نفسای صدای با.میکردن

 زیر.گرفت قرار آغوشم تو بودم پشتش دقیقا من چون و برداشت عقب به قدمی.کردم صداش

 تبسم؟...عزیزم باش آروم.....تبسم:گفتم آروم گوشش

 .داد فشار هم روی محکم چشماشو و گذاشت گوشاش روی دستاشو.میلرزید داشت تنش

 .شنیدم آشنایی جیغ صدای.رفت حال از من آغوش تو بیام خودم به اومدم تا

 .نکنم تعجب حضورش از که بودم نگران انقدر.بود سیمین.کردم نگاش
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 .بود شده همهمه و بود ریخته هم به دادگاه

 مینسی.شدم ماشین سوار سریع.دویدم دادگاه خروجی سمت به و کشیدم آغوش در سریع تبسمو

 .شدن سوار نیلوفرم و

 .اومد می ما دنبال خودش ماشین با هم آراد

 میکردی؟ کار چه اونجا تو:پرسید و سیمین به کرد رو نیلوفر

 عوض رو دنده و گرفتم ازش نگاهمو.میکرد نگاهم ترسون.انداختم بهش نگاهی نیم جلو آینه از

 .دادم فشار گاز روی بیشتر پامو و کردم

 .داداشمه سامان.....سامان.......من....من:گفت پته تته با

 چی؟:گفتم بلندی صدای با و دادم فشار ترمز روی محکم پامو

 ؟! عارف:گفت آروم نیلوفر

 .بود خوابیده نیلوفر پای روی هوش بی که افتاد تبسم به نگاهم

 .انداختم سیمین به نگاهی.فشردم فرمون دور محکم دستامو

 .افتادم راه سریع.گرفتم ازش نگاهمو.دوخت بهم بارشو اشک نگاه

 .خوابوندمش تخت روی و بردم اتاقی داخل تبسمو پرستاری راهنمایی با رسیدیم وقتی

 .کنید ترک اتاقو لطفا:گفت مقدماتی معاینه سری یه از بعد.شد اتاق وارد دکتری

 .همسرشم من اما:گفتم سریع

 .بیرون برید گفتم آقا:گفت کالفه

 . دادم تکیه در کنار دیوار به و رفتم بیرون

 چه وای.اورد می تبسم سر بالیی یه کردم؟اگه اعتماد بهش طوری چه.دیدم دور از سیمینو دفعه یه

 .بود نزدیک بهش قدر

 .برم باید اومده پیش برام کاری یه من عارف:گفت نیلوفر

 .دادم تکون سری
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 .نذار خبر بی تبسم حال از و من:گفت

 .رفت حرفی هیچ بدون

 !عارف:گفت آروم و واستاد جلوم سیمین

 دستت:گفت فشردش هم به دندونای بین از و گرفت دستمو آراد که بزنم بهش ای سیلی خواستم 

 .دیدی خودت چشم از دیدی هرچی شد بلند من زن رو

 .کشیدم بیرون دستش از خشونت با دستمو

 یبالی چه فهمیدم که روزی همون.منه حقه سیلی این.میدم حق بهت عارف میدونم:گفت گریه با

 زود یلیخ اما.نشم رد خونتون صدکیلومتری از که بستم عهد خودم با کیه مقصر و اومده تبسم سر

 جبران باشه ناپذیر جبران که هرچند داداشمو اشتباه گرفتم تصمیم.کردم فراموش عهدمو

 تربیش هم جونم از تبسمو عارف کن باور.کنم کم گناهاش بار از حدودی تا ولی نه که جبران.کنم

 قتیو عصبیم تنشای اگه.افتادم خودم یاد داره اعصاب ناراحتی و بارداره فهمیدم وقتی.دارم دوست

 ترکم دزو خیلی کوچولوم دختر.بود زنده صنمم االن نبود کردن منتقل تیمارستان به رو سامان که

 عزیز همون سامان.شدم بهکاری مشغول تیمارستان تو عزیزی خاطر به بودم گفته بهت.کرد

 مامت که کسی از لحظه یه دیدم تیمارستان تو تبسمو وقتی.بدم براش جونمم بودم حاضر.بود

 یعنی همهنمیف میکنه که کارایی از هیچی سامانم اما بود بچه خیلی تبسم.شدم متنفر بود زندگیم

 که روزی همون.کردم فراموشش وقته خیلی من.ندون سامان با منو توروخدا عارف.نداره درکی

 سامان اسم به داداشی دیگه من.کردم فراموشش شده داداشم بیماری قربانی تبسم فهمیدم

 !عارف؟.میترسیدم روز همین از چندماه این تو همیشه.عارف کن باور توروخدا.ندارم

 .بگه دروغ نمیتونست ملتمسش نگاه.شدم خیره خیسش صورت به

 .گرفتم ازش نگاهمو

 .رفتم طرفش به سریع من و اومد بیرون دکتر

 شوهرشونید؟ شما_

 .بله:گفتم لرزونی صدای با
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 از بهتر که داغونه؟شما اینقدر که باهاش کردید کار چه:گفت و داد تکون تاسف روی از سری

 .سمه مثل براش هیجان و تشنج بدونید باید هرکسی

 خوبه؟ االن_

 .نیاری شانسا این از دیگه ممکنه ولی.گذشت بخیر که کن شکر رو خدا برو خوبه بله_

 .گذشت نگرانم نگاه جلوی از بعد

 . تبسم اتاق داخل رفتم سیمین به کردن نگاه بدون

 مآرو.بود دوخته چشم تختش چپ سمت پنجره به و بود خوابیده تخت روی پریده رنگ و معصوم

 .کردم صداش

 .شده قبل مثل دوباره نکنه که داشت برم ترس.نشنیدم جوابی

 .کردم صداش لرزونی صدای با و شدم نزدیکترش

 .موند ثابت من روی و چرخید نگاهش

 نه؟ ضعیفم خیلی:گفت بودمش نشنیده بود وقت خیلی که  داری خش و آروم صدای با

 .شنیدم رو صدات ماه سه از بعد باالخره:گفتم و زدم تلخی لبخند

 .بود شده تنگ صدات برای خیلی دلم

 کارش با نکنه فکر که سامان به بدم نشون جوری خودمو تا کردم سعی خیلی:گفت توجه بی

 .نتونستم اما بشکنه و من تونسته

 که تنهس خیلیا.دیدم من که هستی دختری ترین قوی تو:گفتم و کشیدم سرش به نوازشی دست

 تو اام وجب چند چه وجب یه چه گذشته دیگه ما سر از آب میگن خیلیا.میشن تسلیم راه اول همون

 .نشدی تسلیم و کردی مقاومت مهربونت قلب و صبوری با

 چندسالش مگه.میخورد چشم به بود زده بیرون روسریش از که موهایی داخل سفید موی تار چند

 و رحم بی فرد یه بیماری قربانی که مظلوم و معصوم ساله چهارده دختر یه.سال چهارده بود؟فقط

 هسواستفاد ازش میرسه راه از کس هر شد باعث تا بود مظلومیتش گناهش تنها.شد خدانشناس
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 منم اداعتم از بلکه تبسم سادگی از تنها نه اون.سیمین همین مثل یکیش.بگه دروغ بهش و کنه

 .کرد سواستفاده

 .ردمک نوازش سرشو دیگم دست با و گرفتم سردشو دست دستم یه با و نشستم تختش کنار

 . زدم جوابش در لبخندی.نشست لباش روی محو لبخندی

 .عارف هستی که خوبه قدر چه:گفت و کرد وارد دستم به فشاری

 .خوبه حالت تو که خوبه چقد و:گفتم و شد تر عمیق لبخندم

 .شد شرمندگی پراز نگاهش.شد عوض نگاهش رنگ

 رو آزمایش جواب که روزی..... که روزی همون.....اونروزم حرفای بابت:گفت و دزدید ازم نگاهشو

 .... .من.نبود خودم دست.میخوام معذرت زدم بهت.....دیدم

 ذیتا خودتو نمیخواد.میدونم.....هیش:گفتم و لبش روی گذاشتم و برداشتم سرش روی از دستمو

 .کنی

 .خوبی خیلی تو:گفت و کرد نگاهم

 کجاست؟ سیمین..... عارف:گف که بدم جوابشو خواستم

 نگاهش.کرد وارد دستم به فشاری.دزدیدم ازش نگاهمو.هم تو رفت اخمام سیمین اسم اومدن با

 :گفت آروم.کردم

 عارف؟

 .بودم کرده گیر وضعیتی بد نه؟تو یا بگم بهش. شدم خیره بهش

 .میکردم نگاه تبسم به و میجویدم لبمو پوست

 شده؟ خوبه؟چیزی عارف؟سیمین بگی میخوای چیزی_

 .بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس.شدم خیره نگرانش چشمای به

 !عارف؟_

 :شدم خیره چشاش تو و کردم باز چشمامو
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 .سامانه خواهر....سیمین....تبسم

 .شد خیره بهم ناباور

 .زد تلخی لبخند.داد نگرانی و غصه و غم به جاشو نگاهش تعجب که نکشید طولی اما

 تبسم؟_

 :پرسید نگرانی با که دید چی چشام تو نمیدونم.کرد نگاهم

 نکردی؟ که نزدی؟ناراحتش حرف بد باهاش که تو

 .دزدیدم نگرانش چشمای از نگاهمو

 .کن نگاه من به عارف_

 خواهر میدونی اینکه با گفته دروغ بهت اینکه مهربونی؟با اینقدر چرا تو آخه:گفتم و کردم نگاهش

 مهم وت بشه؟ناراحتی ناراحت نکنه اینکه ؟نگران نگرانشی بازم انداخته روز این به رو تو که همونیه

 نیست؟ مهم کشیدی که نیست؟زجرایی

 ارک جبران خاطر به.کرد پنهون حقیقتو فقط اون...عارف نگفت دروغ اون:گفت و زد غمگینی لبخند

 برادرش اشتباه

 ودشخ مثل هرکس با فقط عارف نیستم مهربون هم خیلی من.کرد سعیشو تمام و شد اذیت خیلی

 اعضای دور از و اومد می همیشه بازم اما شد طرد خونه از اینکه با.مامانم مثل.میکنم رفتار

 سیمین عارف.میکرد دعاشون سجاده سر همیشه و میشد تنگشون دل.میکرد نگاه خانوادشو

 حقش.برامون کشید زحمت خیلی که دیدی اما.نکنه نگاه هم سرشو پشت و بره ترس از میتونست

 قح گردنم به اینا از بیشتر خیلی اون.بشه ناراحت و اذیت کاری پنهون یه خاطر به که نیست

 و بدخلقی نه محبت و مهربونیه فقط سیمین داشت چشم بی و دریغ بی محبتای جواب.داره

 .عصبانیت

 گیج شد باعث طرفی از و کنم افتخار بهش هزارم بار برای شد باعث قشنگش حرفای طرفی از

 !.کنم شک چیزی یه به و بشم

 رخاط به!میشه حسودیم خودم به:گفتم و زدم لبخندی و زدم پس افکارمو.میکرد نگاهم منتظر

 . مهربون قلب یه با و همسر یه داشتن
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 .شد اتاق وارد دار نم و شرمنده و زیر سربه نگاهی با سیمین و خورد در به ای تقه.زد لبخندی

 .میکرد تهدید و میکشید نشون و خط برام داشت نگاهش با.میکرد نگاهم داشت آراد

 سیمین؟:گفتم میکرد گریه داشت تبسم بغل تو که سیمین به رو. شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 .کرد نگاهم_

 یه من:گفتم و شدم خیره سیمین به دوباره و انداختم تبسم نمدار و مهربون چشمای به نگاهی

 .بدهکارم بهتون پیش ساعت چند بابت خواهی معذرت

 مثل دشلبخن.میکرد نگاهم لبخند با داشت.کردم نگاه تبسم به.نشست سیمین لب روی لبخندی

 بزرگی خندلب تشبیه این از.میکردن نگاه پسراشون درست تربیت به داشتن که بود مادرایی لبخند

 ناخوناش با شرمندگی با و بود انداخته زیر به نگاهشو که افتاد سیمین به نگاهم.نشست لبم روی

 .میکرد بازی

 دهستی مهربون اینقدر شما راستش: گفت من من با و میشد جاری چشماش از اشک که حالی در

 گاهن چشاتون تو نمیشه روم.توش برم کم کنه باز دهن زمین میخواد دلم و میشم شرمندتون که

 .کنم

 .گذاشت اش شونه روی رو دستش و شد سیمین نزدیک آراد

 وجود جالتخ برای دلیلی:گفت نظیرش بی مهربونی با همیشه مثل و گرفت رو سیمین دست تبسم

 .افتادی زحمت تو خیلی مدت این تو که شرمندتم من.نداره

 تو ثلم مهربونی خواهر که خوشحالم. مهربونی خیلی تو تبسم: گفت بغض با و زد لبخندی سیمین

 ....خاطر به.ببخش منو.دارم

 .... ..حتی من.نداری من بخشش به نیازی تو.نگو هیچ سیمین:گفت و کرد قطع حرفشو تبسم

 و مگذشت سامانم از حتی من:داد ادامه و شد خیره سیمین به دوباره و کرد نگاه من به و کرد مکثی

 .بخشیدمش

 میکنین؟ نگام اینجوری چرا:گفت و کرد ای خنده.شدم خیره بهش تعجب با سه هر
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 ههمیش برای شاید افتاد نمی اتفاق اون اگه.دارم اتفاق اون از عارفو من:گفت آروم و شد خیره بهم

 هدیه بهم عارفو مثل صبوری سنگ و محکم گاه تکیه خاطراینکه به من.میموندم تنها عمرم اخر تا

 این خاطر به من.خوشبختم االن من.عارف به خودم به.کردم فکر خیلی.ممنونم ازش داد

 .ببخشه اونو و بگذره ازش هم خدا خداکنه.میبخشمش خوشبختیم

 .زدم اش زده خجالت لبخند به لبخندی

 .تبسم نظیری یب تو.خیلی از بیشتر خیلی.خوبی خیلی تو تبسم:گفت و تبسم بغل تو پرید سیمین

 .گذاشت سیمین کمر پشت دستشو و کرد ای خنده

 .برداشت قدم طرفم به.میکرد نگاهم لبخند با که افتاد آراد به نگاهم

 تدوس همچین که میکنم افتخار زنم به.اندازست و حد بی تبسم مهربونی:گرفت قرار که کنارم

 .داره مهربونی

 .بدون قدرشو خیلی:گفت و گذاشت شونم روی دستشو واستاد روبروم

 .!تبسمه من غرور.میکردم غرور احساس.برداشت شونم روی از دستشو.زدم لبخندی

 .میخندن داشتن که شد خیره تبسم و سیمین به و واستاد کنارم

 داری؟ دوسش:گفت آروم

 .جونم از بیشتر:شد عمیق لبخندم

 .خوبه_

 چی؟ تو:شدم خیره نیمرخش به

 .جونم از بیشتر:گفت و شد تر عمیق لبخندش اونم

 .خوبه_

 .کردیم ای خنده هم با.شد خیره بهم

*** 
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 تبسم

 

 جون؟ خانم جونم:چرخیدم سمتش به و گرفتم پنجره از نگاهمو جون خانم صدای با

 ستپو روز چند این بچم.سیمین به بده برو اینو:گفت و گرفت طرفم به آشی ظرف و زد لبخندی

 .شده استخون

 بلکه جون خانم تنها نه.بود کرده فرق نگاهشون روزا این.شدم خیره مهربونش چشمای تو

 .میدیدم نگاهشون تو رو خاصی برق اما شده چی نمیدونم.همه

 .شدم خارج جون خانم خونه از و انداختم سرم روی چادری و گرفتم رو آش ظرف و زدم لبخندی

 .گرفتم پس ازش شکایتمو من.کردند اعدام سامانو پیش دوماه

 همیشه.خونه اومد پیش هفته یک تازه سیمین.ببخشش هم خدا خداکنه بودمش بخشیده من

 برای هک اتفاقاتیه این تمام مسبب که برادرش برای ما خونه تو و ما جمع تو نمیشه روش میگفت

 .کنه عزاداری افتاده من

 .کیش رفتن پروژه یه برای بهنام و عارف که ماهه نیم و یک

 با سفر دکتر.شد راضی باالخره خوبم من که خوندم گوشش تو اینقدر.بره نمیخواست عارف

 .بود کرده قدغن برام هواپیمارو

 .بود شده تنگ براش دلم

 .زدم سیمینو خونه در و زدم لبخندی

 :داد تحویلم همیشگیشو لبخند همون هم باز.کرد باز درو آراد

 تبسم؟ خوبی سالم

 .ممنون_

 آراد؟ کیه:شنیدم سیمینو صدای

 تو؟ نمیای تبسم؟چرا خوبی سالم:گفت و داد تحویلم مهربونشو لبخند.دید منو دفعه یه
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 به بدم که داد بهم آشو کاسه این جون خانم فقط ممنون نه:گفتم و زدم ترسونی و لرزون لبخند

 .شما

 .کنهن درد شما و جون خانم دست:گفت و کشید بویی لذت با و گرفتش دستم از آراد و زد لبخندی

 .ببریش بدم بشورمش تا تو بیا:گفت و کشید و گرفت دستمو سیمین

 .دادم تکون طرفین به سری

 .بود شده تنگ برات خیلی دلم که بیا:گفت و کشید و گرفت دستمو اون اما

 .بود شده دیر دیگه اما بکشم دستمو خواستم

 بود هرفت باال قلبم ضربان و بود شده تند نفسام.میپرید پلکم.شدم خیره زمین روی همونجا به

 .میشنیدم رو صداش هم خودم که طوری

 .شدم خیره همونجا به و دادم تکیه دیوار به

 .شدم خیره بهش.اورد خودم به منو زد گوشم به سیمین که سیلی

 .میکرد نگاه بهم نگرانی با

 تبسم؟ خوبی_

 .شدم خارج اونجا از و زدم کنارش سریع و دادم تکون طرفین به سری

 .شدم سینه به سینه ترانه با در دم

 شده؟ تبسم؟چی خوبی: گفت نگران کردو حلقه دورم دستاشو ترانه که میوفتادم داشتم

 .شکست ترانه آغوش تو بغضم

 تبسم؟ شده چی:میگفت که شنیدم سیمینو متعجب و نگران صدای

 گرانن:وگفت کشید سرم روی نوازشی دست شده چی بود فهمیده بیش و کم کنم فکر که ترانه

 .خونه داخل بیاد تا میکردین اصرار نباید.قدمیه ترس یه.سیمین نباش
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 یچیه دیگه.نداره وجود سامانی دیگه.تبسم نترس:گفت گوشم زیر و زد کمرم پشت به ای ضربه

 چند.خوشبختی االن تو بنداز خودت به نگاه یه.گذشته موقع اون از خیلی.بترسی تو تا نداره وجود

 .میاد دنیا به خوشگلت دختر هم دیگه روز

 .نمیومد بند ام گریه

 فعار میاد نکنی؟دلت گریه دیگه که نگرفت قول ازت همینجا عارف مگه:گفت دوباره گوشم زیر

 .بترسی هیچی از نیست الزم دیگه.داری کنارت عارفو االن تو.عارف خاطر بشکنه؟به دلش

 .اودم بیرون آغوشش از و دادم تکون سری و گرفتم امو گریه جلوی زور به

 .کرد پاک اشکامو و زد لبخندی

 .داشتم دوست خیلی مهربونو ی ترانه این من

 .زدم بهش لبخندی

 .تبسم متاسفم خیلی:شنیدم سیمینو آلود بغض صدای

 .... .تو نداره اشکالی:گفتم لرزونی صدای با و چرخیدم طرفش به

 بیرون گشادم و رنگ خاکستری تونیک جیب تو از.گذاشت نیمه و نصفه حرفمو گوشیم زنگ صدای

 :کردم برقرار تماسو و زدم لبخندی.بود عارف.شدم خیره اش صفحه به و کشیدم

 .مهربونم عیال بر درود

 میگذره؟ خوبی؟خوش سالم:گفتم لبخند با و گرفتم فاصله جمع از کمی

 .دخترمونه و تو پیش فکرم همش.خونه که نذار دلم رو دست:گفت و کشید آهی

 یه هر که چرا؟تو:گفتم و دادم قرار شکمم روی دستمو ناخودآگاه.قشنگی لفظ چه"دخترمون"

 .خوبه هم دخترمون.خوبم که من.میزنی زنگ ساعت

 .تهران بیایم کنیم حرکت امشب دیگه قراره ولی:گفت هیجان با دفعه یه

 میگی؟ راست:کرد پر صورتمو تمام لبخندی

 .چیه دروغم بابا آره_
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 .باشید خودتون مواظب حسابی پس_

 بیارم؟ برات اینجا از نمیخوای چیزی.چــــــــــــــــــشم_

 .باش خیلی خودت مواظب.میخوام رو سالمتیت فقط.نه_

 .باش هم بابا دختر و خودت مواظب.برم باید من.میکنن صدام دارن تبسم ببین.باشه_

 .همراهت به خدا.باشه_

 .شده تنگ خیلی برت دلم.خداحافظ_

 .منم_

 .برم باید دیگه من_

 .باش خودت مواظب_

 میگی؟ چندبار بابا باشه_

 .نگرانم آخه_

 عــــــــــــــــــارف؟:شنیدم بهنامو صدای

 .اومدم باشه:عارف آروم صدای و

 .میزنم زنگ بهت بعدا تبسم خداحافظ_

 .خداحافظ

 .رفتم بقیه پیش و کردم قطع رو گوشی لبخند با

 بود؟ عارف:گفت لبخند با ترانه

 .برمیگردن دارن.دارن بلیط امشب:گفتم خوشحالی با و دادم تکون سری

 .کنم مرتب رو خونه برم باید:گفتم میزنم حرف خودم با دارم که انگار لب زیر آرومتر بعد

 .میشه تاذی خاله خوشگل.نکن خسته خودتو زیادم.هستم من خواستی کمک:گفت لبخند با سیمین

 .!شد محو لبخندم ناخودآگاه.بود برده کار به رو خاله لفظ که بود بار اولین
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 :گفت بغض و شرمندگی با و شد اشک پراز چشماش دفعه یه

 نه؟ عمه بگم باشه بهتر شاید

 اینطوری که کنندست ناراحت کجاش این:گفتم و گرفتم دستاشو و زدم پس رو آزاردهنده افکار

 میکنی؟ بغض

 .ندارم عارفو و تو چشمای تو کردن نگاه روی خدا به:گفت و انداخت پایین سرشو

 هی که سبزش چشمای به و اوردم باال سرشو و گرفتم اشو چونه و کردم وارد دستاش به فشاری

 لیخی االن سیمین؟من منو ببین:گفتم و شدم خیره میداد آزار منو چشماش تو کردن نگاه روزی

 .بخشیدم سامانو وقته خیلی من گفتم بهت هم دیگه بار یه.خوشبختم االن من.خوشحالم

 .خوبی خیلی:گفت و کرد بغلم و شد خیره چشمام به

 .کرد تر عمیق لبخندمو آراد و ترانه لبخند.نشست لبم روی لبخندی

*** 

 .خودمون خونه برگردم گرفتم اجازه جون خانم از زور به

 .نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه کردم باز که درو

 .باشه مرتب خونه میاد عارف وقتی داشتم دوست

 یشوی لباس ماشین تو و برداشتم روشون از بودمو کرده پهن وسایل روی که هایی ملحفه تمام

 وقتی.کشیدم خونه گوش و سر به دستی و برداشتم رو گردگیری دستمال.کردم روشنش و انداختم

 .میزد برق چیز همه.شدم خیره اطرافم به لذت با شد تموم کارم

 .میکرد درد کمرم و بودم شده خسته خیلی

 ..... .غذام وای.خورد مشامم به سوختنی بوی دفعه یه.کردم استراحت کمی و نشستم مبل روی

 لیز هآشپزخون کف چون.دوید نمیشد وضعیتم خاطر به خب ولی دویدم تقریبا آشپزخونه سمت به

 اهو جیغم تا گذاشتم دندونم الی دستمو......کمرم وای.زمین خوردم و خورد لیز پام دفعه یه بود

 .نره

 .میریخت صورتم روی گرمم اشکای
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 از منو هم برد هوا به جیغمو هم زد که لگدی....خدا وای.گذاشتم شکمم روی دستمو نگرانی با

 .!!!اورد در نگرانی

 امواشک و کردم خاموش گازو زیر.میکرد درد خیلی کمرم.شدم بلند درد با.دراومد صدا به خونه زنگ

 .رفتم در سمت به درد با و کردم پاک

 پشت دستامو و زدم لبخندی.بود عارف عطر بوی.رفتم فرو نفر یه آغوش داخل کردم باز که و در

 .گذاشتم کمرش

 .بود شده تنگ برات دلم:گفتم بغض با

 .منم:کرد تکرار لب زیر و شد خیره صورتم به و شد جدا ازم

 .!!!دلتنگی اشک هم بود درد اشک هم اینا.داشتم درد خیلی.میریخت صورتم روی اشکام

 نکنی؟ گریه دیگه ندادی قول مگه:گفت و کرد پاک اشکامو.بود نمایان اش چهره از خستگی

 .تو بیا:گفتم و رفتم کنار.زدم لبخندی

 .شد بلند زنگ صدای دوباره بستم و در تا

 .اومدید خوبید؟خوش سالم: گفتم و زدم لبخندی.بابان و جون ملیحه دیدم که کردم باز درو

 بی پسر این اومدیم.نمیشیم مزاحمت زیاد گلم نه:گفت میشد وارد که همونطور جون ملیحه

 موندل و ادمیم هم ما نمیگه.نزده ما به سری یه دیگه کرده ازدواج وقتی از که ببینیم معرفتمونو

 .میشه تنگ براش

 .بود شده آرومتر کمرم درد کمی خداروشکر.زدم لبخندی

 .!شدی کبود زن بکش نفس کم یه:گفت جون ملیحه غرغر همه این خاطر به بابا

 خودشو جون ملیحه دفعه یه.بود حوله با صورتش کردن خشک درحال اومد بیرون اتاق از که عارف

 .معرفت بی پسر:گفت بغض با و بغلش تو کرد پرت

 .بود شده تنگ براتون دلم.مامان سالم:گفت و کشید آغوش در محکم جونو ملیحه عارف

 رس یه برم نمیگی زنت پیش رفتی اومدی تا.معلومه سرزدنت از:گفت و زد کمرش به ای ضربه

 .بیارم درش دلتنگی و نگرانی از مامانم پیش
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 زود میخواستم فقط که بودم خسته اینقدر ولی مامان داری حق:گفت و بوسید سرشو عارف

 .بخوابم

 .میکشم ناهارو سریع برم من پس:گفتم

 .نمیشم مزاحمت دیگه من گلم نه:گفت جون ملیحه

 بد اونقدر پختم دست نترسید.برید نخورده ناهار میذارن مگه من:گفتم و کردم اخمی

 .نمیشه هیچیتون.نیست

 خصهمش شکم این از.بده دستپخت گفتم کی من:گفت و عارف شکم تو زد لبخندی با جون ملیحه

 .نداره حرف گلم عروس پخت دست که

 .دارم شکم کجاش من مامان:گفت اعتراض با عارف

 رو بزرگه روده داره کوچیکه روده جون تبسم:گفت میرفت میز سمت به که همونطور بابا

 پایین صرف انرژی اینقدر حداقل نمیگیره تحویل مارو که پسره این.بکش ناهارو برو.میخوره

 .نباشه فایده بی کردم ها پله از اومدن

 هک مامانو.چیه حرفا این بابا:گفت و کشید آغوشش در مردونه و رفت بابا سمت به عارف دفعه یه

 .نمیذاره آدم برای حواس میکنه غرغر که بس میشناسید

 .کن صحبت درست من زن با:گفت و زد عارف به گردنی پس بابا

 .شد صرف صمیمی محیط تو ناهار

 .میشد شروع دردم دوباره کم کم

 تبسم؟ خوبی:گفت و شد متوجه سفره سر جون ملیحه

 .میکنه درد کمرم کم یه فقط خوبم بله:گفتم و شدم خیره بهش

 .کنم نگرانشون نمیخواستم.نگفتم خوردنم زمین از هیچی

 بیمارستان؟ برید باید کی عارف:گفت و عارف به کرد رو

 :گفت برنجاش روی میریخت خورشت که همونطور عارف
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 .بشه بستری بریم باید دیگه هفته سه

 کردین؟ آماده رو بچه ساک_

 .بود کرده جمع رو ساک اول ماهای همون از تبسم:گفت و شد خیره من به و کرد ای خنده عارف

 .نگفتم هیچی و زدم لبخندی

 .بکشم نمیتونستم نفس درد از.کردم باز چشمامو درد با

 .شدم بلند تخت روی از نشه بیدار عارف که طوری آروم

 .برد خوابش نرسیده متکا به سرش که بود خسته اینقدر ناهار از بعد.شدم خیره بهش

 دلم.بردارم قدم از قدم نمیتونستم حتی.میریختم اشک درد شدت از.زدم قدم اتاق تو کمی

 ..... .خدا وای.بزنم جیغ میخواست

 یگهد.نکنه بیدار عارفو جیغم صدای تا گذاشتم دندونام الی دستمو.نشستم زمین روی همونجا

 .کنم تحمل دردشو نمیتونستم

 .میرفت سیاهی چشمام.بود شده سخت برام کشیدن نفس

 !!!!شه؟ بیدار نکنه.شدم خیره عارف به نگران و گرفتم دهنمو جلوی.کشیدم ای خفه جیغ

 .کشیدم ای آسوده نفس.گرفت آروم دوباره بعد و خورد تکونی

 .ودب نشسته پیشونیم روی سردی عرق.میپیچیدم خودم به درد از و کشیدم دراز سرد زمین روی

 بلند غمجی صدای و کنم کنترل رو خودم نتوستم دیگه.کشید تیر کمرم که کشیدم عمیقی نفس

 تبسم؟:زد صدا اسممو و چرخوند اتاق دور تا دور چشمشو شد بلند ترس با عارف ایندفعه.شد

 .شد بلند ام ناله صدای دوباره

 شده؟ خوبی؟چت تبسم:اومد سمتم به نگرانی با و شد بلند سریع

 .مرم....می دارم....دار....عارف....عا....عا:گفتم و زدم چنگ پیراهنش به

 سرم ویر شالی.فشردم بیشتر مشتم تو عارفو پیراهن و کشیدم بلندی جیغ.کشید تیر دلم زیر

 .کرد بلندم حرکت یه با و زانوم زیر گذاشت دست و انداخت
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 .میمردم درد از داشتم.بشن بیدار بقیه نبود مهم برام دیگه.کشیدم جیغی دوباره

 .نمیتونستم ولی باشم آروم که میخوند گوشم زیر مدام عارف

 .زد بیرون خونه از و کرد باز مکافات هزار با درو

 .میشنیدم رو بقیه نگران صدای اما بودم بسته درد شدت از چشمامو

 .کیه نمیدونستم اما بود نفر یه پای رو سرم.گذاشت ماشین عقب منو عارف

 تخت روی که اومدم خودم به وقتی اما نداشتم اطرافم از درستی درک.میمردم درد شدت از داشتم

 فشار هم روی محکم چشمامو و بودم گرفته عارفو دست محکم. عمل اتاق میبردن منو داشتن

 .میدادم

 .داخل بیاد نمیذاشتن.کردم باز رو چشمام.شد رها دستم تو از عارف دست دفعه یه

 انیهث چند از بعد و گرفت قرار بینیم روی دستمالی.نمیفهمیدم هیچی اما میزد حرف داشت کسی

 ........ .نفهمیدم هیچی دیگه

*** 

 چشممو سریع شد باعث خورد چشمم به که نوری.کردم باز زور به چسبیدمو هم به پلکای

 .شد واضح برام اطرافم تصاویر تا زدم پلک کمی.ببندم

 شدی؟ بیدار باالخره:خورد گوشم به ناشناسی شخص صدای

 .میکرد نگاهم مهربونی با داشت که بود زن یه.شدم خیره بهش

 نوزادان بخش تو پاش یه داره؟بدبخت دوست شوهرت اینقدر که کردی کار چه:گفت و زد لبخندی

 .اینجا هم پاش یه بود

 .بود گذاشته سرش روی بیمارستانو

 شدم خیره ترس با.نمیکردم حس هیچی.گذاشتم شکمم روی دستمو سریع بچه اسم اوردن با

 !؟.بچم....بچ:گفتم ضعیفی صدای با و بهش

 خشب پرستارای تمام.خوشگله قدر چه که نمیدونی.خوبه خوشگلتم دختر حال:گفت و زد لبخندی

 .میکردن نگاش فقط
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 .رفت هم تو اخمام.کشید تیر دلم زیر که کشیدم راحتی نفس

 .شد خارج اتاق از سرم کردن چک از بعد هم پرستار

 .شد ظاهر در چهارچوب تو عارف نگران ی چهره و شد باز در باالفاصله

 .میبارید چشمام از خستگی براش بمیرم الهی.اومد طرفم به و زد لرزونی لبخند

 خوبی؟:گفت و گرفت دستمو و کنارم اومد

 .دادم تکون سری

 خوبی؟ تو:گفتم ضعیفی صدای با

 !خوبم منم باشی خوب که تو:گفت و زد لبخندی

 .کردم اخمی درد از

 داری؟ درد:گفت نگرانی و ترس با

 .کم یه:گفتم و گرفتم گاز لبمو

 .طبیعیه اینا گفت دکتر:گفت مهربونی با و کشید سرم روی دستی

 .زد بهت مسکن یه پرستار االن

 عارف؟:گفتم آروم

 جونم؟_

 .ببینم بچمو میخوام_

 .یاریمشب بتونیم که میکنه راضیشون داره جون شهین االن.بیارمش نمیذاشتن:گفت و زد لبخندی

 .دادن بهم رو دنیا انگار.دیدم رو بغل بچه جون شهین قامت و شد باز در لحظه همون

 .بشینم بتونم تا کرد کمکم و اورد باال تختمو پشت عارف

 .آرومه و معصوم خودت مثل.خوشگلتو بچه این ببین بیا:گفت جون شهین

 .گذاشت بغلم تو احتیاط با رو بچه
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 ازب چشماشو.کشیدم صورتش لطیف پوست روی انگشتمو.دادن بهم رو دنیا انگار دیدنش با

 .بودن خاکستری چشماش.کرد

 کرده نصف وسط از رو سیبی انگار.سیمینه شبیه چیزش همه چشماش جز به:شنیدم عارفو صدای

 .باشن

 .!بزنم پس افکارمو تمام کردم سعی.زدم لبخندی

 عدب شد وارد میداد هل جلو به جونو خانم صندلی که حالی در سیما اول و شد باز صدا با در دفعه یه

  آراد و فرشید،سیمین و بهنام،ترانه و حامد،عارفه و جون،بابا،یلدا هومن،ملیحه ترتیب به

 سعید آقا و جون مهال،نسرین و نیلوفر،آیدین و الهام،آرش و آرمان

 .شدن وارد جون ریحان و یگانه و فرید آقا

 .نبود انداختن سوزن برای جا اتاق تو دیگه

 .منه شبیه چه نگاه بشه فداش عمش الهی:گفت ذوق با و رسوند بهم خودشو سیمین

 .بودن شده خیره من به نگرانی با و شد ساکت جمع دفعه یه

 .رفته خودم به چشماش که بشه قوربونش مادرش الهی.خدانکنه:گفتم و زدم لبخندی

 چند از بعد.بودن شده خیره ما به بودم اومده کنار مسئله این با راحت اینقدر اینکه از متعجب همه

 .گفتن تبریک و گفتن ماشاالایی همه و کشیدن راحتی نفس همه دقیقه

 .میخندیدیم بهشون عارف و من که داشتن ذوق اینقدر بابا و جون ملیحه

 .میکرد نگاهمون لبخندی با هم جون خانم

 که نم البته.قبلی تبسم همون شدی و اومدی کنار موضوع با که خوشحالم:گفت و اومد کنارم حامد

 تشکر هی وبهت ببینم تبسمو این بودم مشتاق که بود گفته برام تو از یلدا اینقدر خب اما ندیدمت

 .بدهکارم

 .کردم نگاهش گیج

 ..... .اگه....اگه چون ممنونم ازت اما نباشه درست حرف این شاید میدونم:گفت شرندگی با
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 نه؟ نمیدیدی رو یلدا وقت هیچ تو نمیشد اینطوری تبسم اگه:گفت عارف

 .فکرم این بابت میخوام معذرت خیلی البته:گفت و داد تکون سری حامد

 ناراحت کسی از چیزا این خاطر به مهربونه خیلی من زن:گفت و زد شونش روی دستی عارف

 .نمیشه

 .کشید راحتی نفس و شد خیره من لبخند به حامد

 .بودی شده شدی؟کبود راحت:گفت عارف دفعه یه

 .شد دور تخت از تبریک گفتن از بعد و کرد ای خنده حامد

 عارف؟:زد جیغ عارفه دفعه یه

 .شد خیره بهش شُک با عارف

 رفت؟ یادت:گفت جیغ همون با

 چی؟:گفت و کرد فکر کمی عارف

 بودی؟ خریده تبسم برای که ای هدیه:گفت حرص با عارفه

 .گرفت جلوم رو ای جعبه و کتش جیب تو کرد دست و کوبید پیشونیش به دست با عارف

 .شمیارم دوباره بهش دادن شیر برای و میبرمش بده رو بچه تبسم:گفت و اومد کنارم جون شهین

 نجو شهین دست به رو بچه ناراحتی با و بوسیدم کوچیکشو دستای آروم و زدم بهش لبخندی

 .دادم

 تبسم؟:گفت عارف

 .شدم خیره بهش

 .گرفتم دستش از رو جعبه و زدم لبخندی

 .شدم خیره بهش لبخند با.بود طال سرویس یه.کردم بازش

 .دارم دوست:کرد تکرار لب زیر صدا بی
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 .منم:گفتم خودش مثل منم

 .الهی بشه کوفتت.قشنگه چه وای:گفت سیما

 بذاری؟ میخوای چی گلدخترمونو این اسم حاال:گفت و گرفت دستمو سیمین

 .کرد باز و بست چشماشو بار یه لبخند با و مهربون.شدم خیره عارف به

 .صنم:گفتم و شدم خیره سیمین چشمای تو

 .میکرد نگاهم مبهوت و مات سیمین

 .زدم بهش لبخندی.چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره

 .زد لرزونی لبخند اونم

 .کنه حفظش براتون خدا ایشاهلل.قشنگی اسم چه:گفت جون ملیحه

 ...... .گفتن آمینی همه

*** 

 .میکنم شکر خدارو خوشبختیم این خاطر به هرروز من و میگذره روز اون از ماه سه

 .نگرانه عارف.شدن جوری یه همه.دارم عجیبی دلشوره امروز

 .خونشون برم گفته من به جون خانم

 .انداخت چنگ دلم به عجیبی دلشوره.بودن اونجا همه شدم وارد وقتی

 .رفت خونشون به و گرفت ازم رو بچه و جلو اومد سیمین

 گاهمن نگرانی با توام خاصی حالت با.بودم شده خیره عارف به چشم با.شده خبری یه میدونستم

 .میکرد

 .نشستم جلوشون و گفتم سالمی و رفتم جلو

 .انداختم زیر سرمو.بودم معذب نگاه همه اون زیر.بودن همه
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 سری هی وقتشه دیگه که اینه شدیم جمع اینجا اینکه علت:گفت صالبت با همیشه مثل جون خانم

 چیه؟ مادرت اسم.نباشن خوشایند زیاد شاید که حقایقی.بشه فاش حقایق

 .افسانه:گفتم آروم ناگهانیش سوال این از شکه

 فامیلش؟_

 .احمدی_

 .گذاشت جلوم رو ای پوشه و اورد نزدیکتر ویلچرشو کمی جون خانم

 .کردم بازش و کردم همه به نگاهی.برداشتم لرزونی دستای با رو پوشه

 .مامان عکسای از بود پر

 .کردم نگاهشون گنگ و گیج

 نیمیبی عکس داخل که دختری این:گفت نبود خبری صالبت اون از دیگه که صدایی با جون خانم

 .منه دختر

 .میپیچید سرم تو وار اکو آخرش ی جمله

 چی؟ یعنی.....ی:گفتم گیج

 .منی ی نوه تو یعنی:گفت لرزونی صدای با و کرد نگاهم

 .شدم خیره بهش مبهوت و مات

 لرزونی دستای با اشکامو.بود شده جاری چشمام از اشک خنده شدت از.کردم ای خنده عصبی

 .بود جالبی شوخی:گفتم و کردم پاک

 !.تبسم؟:گفت نگران عارف

 ؟ نه شوخیه یه این عارف:گفتم و شدم خیره بهش

 مدل.باباش و من دردونه عزیز و بود تغاری ته بچه افسانه:گفت لرزونی صدای همون با جون خانم

 .هوا سربه و بود شیطون.میکردم خوشبختیش برای کاری هر.باشه خوشبخت میخواست
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 روز یه.داشتم براش آرزوهایی.بشه خودش برای دکتری خانم و بخونه درس میخواست دلم

 .کرد خواستگاری ازم فرهادش برای رو افسانه و زد زنگ خانم ملوک کناریمون همسایه

 دل بهم که وقته خیلی فرهاد و افسانه اینکه از غافل اما.نه گفتم قاطع.بود مشخص جوابم

 نمجو آقا.کنه ازدواج خواهرزادم امیرعلی با میخواست دلم.کرد ول درسشو و کرد لج افسانه.باختن

 راضی وصلت این به خواهرم هم من هم.گذاشت امیرعلی روی اسمشو اومد دنیا به افسانه وقتی

 دلم یطرف از. بود فرهاد ی دلباخته افسانه اما داشت دوست رو افسانه امیرعلی.نه افسانه اما.بودیم

 دخترمو تنها دل نمیخواست دلم هم طرفی از و بذارم پا زیر جونو آقا ی خواسته نمیخواست

 .زندگیشون خونه سر برن امیرعلی و افسانه سریعتر هرچه داشت اسرار خواهرم لیال.بشکنم

 یه تو ام موقع اون.ببینم رو افسانه شدن پرپر نمیتونستم.میشد دیر از تر افسرده هرروز افسانه

 .میکردیم زندگی جا یک همه باغ خونه

 ونا به من.نیستم راضی وصلت این به:گفتم و واستادم آقاجون روی تو و نیورد طاقت دلم آخرم

 که کردم اصرار و رفتم آقاجون پیش اینقدر.بود راضی ام جگرگوشه افسانه که بودم راضی چیزی

 اونجا از همیشه برای افسانه که بود این شرطشم.گذاشت شرط ولی کرد قبول باالخره

 کنه ازدواج امیرعلی با و شه پیاده شیطون خر از خواستم ازش.بکنم دل دخترم از نمیتونستم.بره

 میکردم فکر.نداشتم نیددنشو طاقت.کنم دور خودم از جگرگوشمو نمیخواستم.نمیکرد قبول اون اما

 ینکن ازدواج باهاش اگه گفتم.میمونه خودم پیش کنه ازدواج علی امیر با تا کنم مجبورش اگه

 دوسش که کنه ازدواج کسی با اما بشه طرد حاضره:گفت و واستاد توروم اونم.میکنم طردت

 و تمیشکس دستم کاش که آخ.زدم سیلی دخترکم گل مثل صورت به.....دستام همین با....من.داره

 تغییر این از همه.کنه ازدواج امیرعلی با شد راضی که شد چی نمیدونم.نمیزدم سیلی بهش

 .بودن کرده تعجب افسانه ناگهانی

 جورایی یه همه بگه نه بهش نمیکرد جرات کسی آرایشگاه بره میخواد تنها که کرد اصرار

 رفته.نبود آرایشگاه دنبالش رفت امیرعلی وقتی.بزنه بهم رو عروسی و کنه لجبازی میترسیدن

 دستم به فرهاد با افسانه عروسی عکسای فرداش.گذشت برمن چی اونشب نمیدونی.بود

 نذارم ات زدم چنگ ریسمونی هر به.کردم حماقت.ببینن رو عکسا این بقیه و آقاجون نذاشتم.رسید

 دیگه.بشه دور ازم اون که کردم کاری خودم دستای همین با آخرش اما بشه جدا ازم دخترکم

 آب انگار اما پاگذاشتم زیر تهرانو کل.زدم بیرون خونه اون از.باشم خونه اون تو نداشتم طاقت

 تا.نشد که نشد خبری اما زدم پا و دست انتظار مرداب تو چندسال.زمین تو بود رفته و بود شده
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 تنها نه داشتم بهت خاصی حس هم اولم همون.اینجا اومدی تو ماجرا اون از بعد سال نوزده اینکه

 اسم عنوان به ات شناسنامه تو رو احمدی افسانه اسم عارف وقتی.خانواده اعضای کل بلکه من

 فسانها همون افسانه این نه فهمیدیدم تحقیق کلی از بعد اما اسمیه تشابه کرد فکر اول دید مادر

 تو ربا یه حداقل داشتم آرزو که بودی ام نوه تو.بودی دخترکم دختر تو.کوچیکه خیلی دنیا.خودمه

 رباره تاحاال روز اون از.بگیرم دستم تو دستتو بار یه اما بدم جونمو بودم حاضر و بگیرمت آغوشم

 .میشد فاش حقیقت باید امروز ولی.نشد که افتاد اتفاقی یه بگیم بهت خواستیم که

 .شدم خیره  جون خانم اشک از خیس صورت به مبهوت و مات

 رامب خیلی حقیقت این.میرفت سیاهی چشمام جلوی.بود افتاده شماره به نفسام.میلرزید بدنم

 .شدم تنهام؟بلند میکردم فکر و بودم خانوادم پیش مدت همه این من.بود سنگین

 .بود نگران همیشه مثل.شنیدم عارفو صدای

 .خانوادم به.شدم خیره همه به.!!!بود پسرخالم اون.کردم نگاهش

 .باشم تنها میخوام نباش نگران:گفتم عارف به رو و زدم بهشون زورکی لبخند

 .زدم بیرون خونه در از

 میدونمن.شدم خیره بازیشون به و دادم تکیه ساختمون دیوار به.میکردن بازی داشتن مائده و مانی

 .بریزم اشک داشتم دوست اما.بود چی اشکا این دلیل

 رو مانی صدای بار یه اما بدم جونمو میخواست دلم.میکردن بازی توپ با داشتن مائده و مانی

 تو شد پرت توپ دفعه یه.میشد فشرده بودنش آروم و معصومیت همه این از قلبم.!!!!بشنوم

 و ودب پرتردد بازم اما خیابون گفت نمیشد.بود خیابون روبروش که بود جوری ساختمون.خیابون

 .میشد رد زیاد ماشین

 تنها.تمرف طرفش به و رفت باال قلبم ضربان.بیاره توپو تا وسط پرید مانی.دیدم دور از رو ماشینی

 .بدم هل ماشین جلوی از رو مانی که بود این بدم انجام تونستم که کاری

 خندلب.!!!!بود مانی جیغ.بود ناآشنایی جیغ شنیدم که چیزی آخرین.پیچید وجودم تمام تو دردی

 .شد تار و تیره چشمام جلوی چی همه کم کم.شد مستجاب زود چه دعام.زدم دردناکی

*** 
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 عارف

 

 .رفتم پنجره سمت به عجیبی دلشوره با بلندی بوق صدای شنیدن با

 .بودن کرده تجمع چیزی یه دور جایی یه عابرین از تعدادی

 به و من ناخودآگاه هام قدم.میپیچد سرم تو همهمه صدای.شدم خارج خونه از سست هایی قدم با

 انوهامز تبسم خون غرق تن دیدن با.زدم کنار جمعیتو.نداشتم پاهام روی اختیاری.میکشوند جایی

 ماطراف جیغ نمیشدن؟صدای تموم مصیبتا این چرا.شدم خیره بهش و زدم زانو کنارش.شدن خم

 .بودم شده خیره تبسم جون بی شایدم و جون نیمه تن به گنگ و گیج من اما میشندیم

 اتحانا این چرا.بودم شده خیره روبرو دیوار به و بودم نشسته عمل اتاق جلوی اومدم که خودم به

 هوا حیاط تو برم تا شدم بلند.نداشتم تحمل دیگه.بودم شده نمیشدن؟چرا؟خسته تموم

 هنوز واول قدم.کشیدم سرم به دستی.میرفت گیج سرم.بکشم نفس نمیتونستم اونجا.بخورم

 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی چشمام که بودم برنداشته

 کسی.مببین واضح اطرافمو بتونم تا کردم ریز چشمامو کمی.بود تاریک هوا.کردم باز زور به چشمامو

 .اینجام چرا ببینم تا اوردم فشار ذهنم به کمی.بود برده خوابش مبل روی

 .میشدن رد چشمام جلوی از فیلم یک های صحنه مثل اتفاقات تمام

 .....عمل اتاق....تبسم جون نیمه تن....تصادف.....بلند بوق صدای.....تبسم....حقیقت شدن فاش

 ازش رخب بی که من به افتاده؟لعنت براش اتفاقی بود؟چه کجا تبسم.شد حبس سینم تو نفس

 !موندم

 لندب تخت روی از و کندم دستم از سرمو.شد جلب دستم تو سرم به توجهم که شم بلند خواستم

 .شدم

 .شد بیدار و خورد تکونی بود مبل روی که شخصی

 .شنیدم صداشو

 !عارف؟:بود آراد
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 شدی؟ بلند جات از چرا:واستاد روم روبه اومد و شد بلند

 تبسم؟:بیارم زبون به رو کلمه یک تونستم فقط و شدم خیره چشماش تو

 .کشید موهاش تو دستی و دزدید ازم نگاهشو

 کجاست؟ تبسم آراد:گفتم نگران

 .شد خیره چشمام تو فقط و نگفت هیچی

 کجاست؟ تبسم میگم بهت آراد:گفتم و داد تکون چندبار و گرفتم یقشو

 ....تبسم..... تبسم.باش آروم عارف:گفت و دستم روی گذاشت دستشو

 چی؟ تبسم:رفت باال صدام

 .کماست وت االن:گفت نرسیده دستگیره به دستم.شده چی ببینم خودم میخواستم.کردم رها یقشو

 .شدم خیره روبرو به رمق بی و ناباور و افتاد پایین حال بی دستم

 .برگردوند خودش طرفش منوبه رمق بی و حال بی.گذاشت شونم روی دستشو آراد

 ؟ عارف:گفت آروم و ناباور  که دید نگاهم تو چی نمیدونم شد خیره چشمام تو

 .خوردم سر زمین روی آروم و دادم تکیه پشتم در به

 .نشست روبروم

 میگذره یرخ به یکی نمیشن؟تا تموم مصیبتا این چرا.آراد شدم خسته دیگه:گفتم غریب بغضی با

 مسل رو خوشبختی میام تا  شدم خسته.شدم خسته دیگه خدا به.افته می دیگه اتفاق یه دوباره

 میده؟ نشون بهمون رو خوشش روی دنیا کی.میوفته اتفاقی یه کنم

 .میدهند بیشترش بال جام/است تر مقرب بزم این در هرکه:کرد زمزمه آروم آراد

 !کردم حس شدیدی دلتنگی جمله این با

 .شد بلند باهام هم آراد.شدم بلند دفعه یه

 .ببینمش برم میخوام:کردم زمزمه
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 .داد تکون سری

 .میرفت باالتر قلبم ضربان میشدم تر نزدیک که هرچی.رفتیم بیرون باهم

 .دیدم رو یلدا و ترانه و سیما و بابا و مامان و آرش و نیلوفر اتاق در دم

 تخت روی اونو نداشتم طاقت.شدم خیره  ساله چهارده زنی رنجور تن به شیشه پشت از

 .ببینم دستگاه و دم همه این به وابسته و بیمارستان

 بینم؟سهمی بیمارستان تخت روی اونو و میشه باز بیمارستان به پام که بود چندم بار.زدم پوزخندی

 نی؟چهک تمومش نمیخوای خدایا.باشه بیمارستان تو باید پارسال مثل دوباره و تولدشه دیگه روز

 صدامو خدا.خدا شدم خسته ندارم کشش دیگه قرآن کنی؟به امتحان مارو میخوای قدر

 .چکید پایین چشمم گوشه از اشکی میشنوی؟قطره

*** 

 

 .کنه آرومم میتونه اینروزا که کسی تنها.شدم خیره صنم به تلخ لبخندی با

 نداری؟ کاری.میرم دیگه من عارف:کشید بیرون افکارم از منو سیمین مغموم صدای

 تبسم یاد منو مهربونیاش. بود مهربون و صبور زن این قدر چ.شدم خیره چهرش به

 .بست رو گلوم راه بغضی.مینداخت

 .ممنون.نه:گفتم بغض همون با

 .بخیر شب:گفت و زد غمگینی لبخند

 .رفت اونم و دادم تکون سری

 چه کشدختر ببینه تا بود کجا تبسم.بود شده بزرگ قدر چه.شدم خیره!!!!!ساله نیم و یک صنم به

 !!!!!شده؟؟؟؟؟؟ بزرگ قدر

 .خوابوندم مخصوصش تخت تو و کردم بغلش بود زدن چرت درحال که رو صنم و کشیدم آهی

 نغمگی چشمای به.شدم خیره عروسیمون عکس به.کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق سمت به

 .کردم نگاه تبسم
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 دهنکر عادت وضعیت این به سال یک گذشت با هنوز.چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره

 لبخند لدرحا همیشه.اسمش مثل.ببینم رو خندون تبسم کنار و گوشه تو همیشه داشتم عادت.بودم

 تنگ لبخنداش و صداش برای دلم.!!!کوتاه خیلی.بود کوتاه گل عمر مثل لبخنداش عمر اما.زدن

 اشکم از خیس صورت به دستی.کنه حس رو مادرانه حس تونست ماه سه تنها.بود شده

 .برد خوابم که ریختم اشک قدر چه نمیدونم.کشیدم

 .شدم بیدار خورد صورتم به که ای ضربه با

 .شدم خیره تبسم چشمای رنگ به چشمایی به

 .زدم لبخندی تخت روی صنم دیدن با

 .اومد طرفم به غمگینی لبخند با.چرخیدم طرفش به عارفه صدای با

 .میزنه آتیش جیگرمو چشماش:گفت میکرد فشرده قلبمو که لحنی با

 .غریب بغض همون دوباره

 .گذاشت شونم روی سرش معصوم آروم.کشیدم درآغوش رو صنم و شدم بلند

 .دعوتن جون خانم خونه همه امروز.بخور صبحانتو بیا:گفت عارفه

 .دادم تکون سری

 .دبو شده خیره ای نقطه به و بود گرفته آغوش در رو شمیم که دیدم نشسته مبل روی رو بهنام

 هچ.میدادم هم رو صنم غذای خوردن صبحانه درحین و رفتم صبحانه میز طرف به حرفی هیچ بی

 .!!!!نباشه مادرش مثل سرنوشتش کاش ولی.مادرش مثل.بود مظلوم آروم قدر

 .کشیدم آهی

 .بود عارفه.نشست دستم روی دستی

 بیای؟ خودت به نمیخوای عارف:گفت نمدار چشمای و بغض با

 .صنمیم و تو نگران همه ما

 عارفه؟هان؟ ازم داری توقعی چه تو:گفتم آروم
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 تو.هگذشت سال یک عارف:کردم دنبال اشکشو مسیر.چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره

 .نرفتی بیرون خونه از ماه یک سال یک این

 ..... .ب و زهرا بهشت میری فقط

 .کن بس عارفه:گفتم مغموم

 که کرده؟مادر گناهی چه اون.باش صنم فکر به نیستی خودت فکر به:گفت و داد تکون سری عارفه

 .پدر هم باشی مادر هم براش باید االن تو.باشه صنم به توجهت تمام باید االن تو نداره

 .شم آماده میرم:گفتم و شدم بلند.کشیدم آهی

 .شدم آماده و رفتم اتاق سمت به توجه بی.داد تکون برام تاسف روی از سری بهنام

 بهنام بغل از رو شمیم و داد تکون سری مشکیم سرتاپا لباسای دیدن با عارفه اومدم بیرون وقتی

 .رفت و گرفت

 .رفت من به نگاهی با هم بهنام

 .رفتم جون خانم خونه سمت به و کشیدم آغوش در رو صنم

 .میدیدم رو اشک برق چشماش تو.کرد نگاهش.کرد باز برام جون خانم خود درو

 !بود شده خالص ویلچر اون شر از که بودم خوشحال.شدم خیره پاهاش به

 .بودن شده جمع اونجا همه.شدم وارد.رفت و گرفت بغلم از رو صنم

 دایی؟:اورد خودم به منو مانی جیغ صدای

 .بودم خوشحال میشنیدم صداشو ازاینکه.شدم خیره بهش

 جونم؟: شد خم زانوهام روی

 برمیگرده؟ کی تبسم خاله:گفت بغض با

 مامان نه.بودیم زده حرف باهم ما باره دراین مانی:گفت و کرد بغل رو مانی و شد بلند سریع نیلوفر

 جان؟
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 نگینس چیزای وضعت این با بگم چندبار:گفت حرص با و گرفت نیلوفر بغل از رو مانی و اومد آرش

 .نکن بلند

 .بود عذابم روز امروز.شدم بلند و کشیدم آهی

 .شدم خیره اطرافیانم به و نشستم مبل روی سرخورده و مغموم

 اینقدر اما.بود بچه هنوز یگانه.بود یگانه فیزیک خصوصیه معلم امید.خورد امید و یگانه به نگاهم

 فتنر هم حامد و یلدا و فرشید و ترانه هم پیش هفته.کنن عقد هم با شد راضی دایی تا اومد و رفت

 زرو یه تو عروسیشون گفت جون خانم من حال وجود با و وضعیت این تو.زندگیشون و خونه سر

 .بندازن راه بکوب و بزن و جشن روز یه تو حداقل.بهتره باشه

 حرف هب شد باعث شد وارد مانی به که شکی تصادف اون از بعد.افتاده اتفاق خیلی یکسال این تو

 ..... . طرف یه از و بودن تبسم ممنون طرف یه از نیلوفر و آرمان.!!!بیاد

 ماه هفت از بعد و واسته پاهاش روی تونست بود شده وارد بهش که شکی خاطر به هم جون خانم

. نکرد که ها گریه چه جون خانم.بره راه و واسته خودش پای روی راحت تونست فیزیوتراپی

 .اشو نوه هم حاال و داد دست از دخترشو

 .اومد دنیا به عارفه دختر شمیم تصادف اون از بعد ماه یک

 یدفرش و ترانه و حامد و یلدا عروسی که هم پیش هفته یک.کردن عقد امید و یگانه بعد ماه شش

 .بود

 .میکنه مراقبت صنم از مادر یه مثل حاضر درحال که هم سیمین.بارداره که ماهه سه هم نیلوفر

 چشم تو دورهمیا این تو بدجور تبسم خالی جای.دوختم پرجمعیتم خانواده اعضای به رو نگاهم

 .من اال بودن کرده مرگشوباور همه.من جز بودن اومده کنار خالی جای این با همه انگار.بود

 یادم رو صنم سالگی یک تولد وقت هیچ.بستم چشمامو و دادم تکیه مبل پشتی به سرمو

 جای به.میداد انجام تولدو کارای شوق و ذوق با سیمین تبسم جای به.میشدم دیونه داشتم.نمیره

 جای هب.خوند تولدو آهنگ صنم برای یلدا تبسم جای به.کرد آماده تولد برای رو صنم عارفه تبسم

 .بود یخال تبسم جای دونفرمون عکسای تو.کنه فوت رو شمعا تا کرد کمکش رو صنم مامان تبسم

 .چکید پایین بستم پلکای گوشه از اشکی قطره
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 یکی.نمیفهمیدم اما میشنیدم رو صدایی. شدم خم و گذاشتم قلبم روی دستم.کشید تیر قلبم

 دستای اب.گرفت قرار جلوم آبی لیوان و قرص.بدم تکیه مبل پشتی به کرد مجبورم و گرفت شونمو

 .خوردم و گرفتمش لرزونم

 یک تا:گفت تاسف کمی و نگرانی با هومن.بکشم عمیق نفس کردم سعی و بستم رو چشمام

 بقل نمیفهی؟این چرا بشی عمل باید تو بندازی؟عارف گوش پشت مهمو ی قضیه این میخوای

 وشحالهخ االن تبسم میکنی فکر.نیستی تنها خودت االن اینو؟تو میفهمی.نمیخوره دردت به دیگه

 امیگذره؟چر چی اطرافش میفهمه.میبینه مارو ی همه تبسم االن هستی؟عارف وضع تواین تو که

 .باشه صنم به توجهت تمام باید االن تو.اونو هم میدی زجر خودتو هم

 زجر خاطرش به خودتو اینقدر که تبسمی ی بچه با میاد کرده؟دلت گناهی چه معصوم طفل اون

 کنی؟ رفتار اینطوری میدی

 به یتیم بچه برچسب میخواد بده؟دلت دست از نکرده خدایی پدرشم میخوای نداره مادر اون

 ونیلرز صدای با.رفتم در طرف به و شدم بلند نمیکنی؟ازجام درک اینارو چرا بخوره؟ پیشونیش

 .میبرم رو صنم میام شب سیمین:گفتم

 .همینه همیشه کارت.همیشه مثل.کن فرار آره:زد داد هومن

 اهر زهرا بهشت سمت به گالب و گل دسته خرید از بعد.شدم ماشین سوار و زدم بیرون خونه در از

 ...... .شکایت و گله از پر اشک از پر.بودم بغض از پر.افتادم

 به و منشست قبر دوتا اون کنار.شستم قبرشونو روی گالب با و گذاشتم!قبرشون روی گلو دسته

 .شدم خیره روبرو

 وزایر برخالف اما.همیشگی مزاحم میگید بازم حتما.پیشتون اومدم بازم سالم:کردم زمزمه لب زیر

 همیش رمنگی پس شما از تبسمو تا من.شکایت کلی  گله کلی.بزم باهاتون تا دارم حرف کلی دیگه

 .اینجا میام

 .احمدی افسانه.شدم خیره خاله قبر به

 به نه من خاطر به.برگردون بهم تبسمو خدا به تورو.عاشق هم دلتنگم هم من دلتنگی تو اگه خاله_

 تردک دیروز میدونی.گذشته سال یک.ندارم طاقت دیگه.گردون برش بهم نوت خاطر به صنم خاطر

 .بگم میخوام بازم چرا نمیدونم اما.میدونی که گفت؟میدونم بهم چی
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 رو یگهد نفر چند جون تا بگذرم دنیام ی همه از زنم از تبسم از میگفت.بشم سبک تا بگم میخوام

 از امودنی ی همه میتونه که ای برگه.کنم امضا رو ای برگه خودم دستای با میخواست ازم.بدم نجات

 طوری چه.میشدم دیونه داشتم.عضو اهدای ی برگه...... .تبسمو میتونه که ای برگه.بگیره من

 ندستز بکشن؟اون تنتو ی پاره میاد دلت تو بگیرن؟خاله ازم دنیامو ی همه تا بدم رضایت میتونم

 خاله.برگردون تبسمموبهم خاله.زندست بازم اما لعنتی دستگاهای اون با هرچند میکشه نفس داره

 نم.برگردون بهم دنیامو همه.گردون برش بهم تبسم همون جون تورو.بگیرم ازت تبسممو اومدم

 .میمیرم دارم.میشم دیونه دارم کنم؟خاله زندگی طوری چه اون بدون

 برق به چکید صورتم روی که ای قطره بااولین.شم خیره آسمون به که شد باعث برق و رعد صدای

 .شدم خیره خاله

 و میریختم اشک رودروایستی بی و خجالت بی.بودن شده عجین باهم اشک و بارون های قطره

 .کردم آزاد غریبمو هق هق صدای

 .بود گذشته هم شب دوازده از ساعت اومدم خودم به وقتی اما بودم اونجا قدر چه نمیدونم

 .روندم خونه سمت به و کردم ترک ناکو خوف محل اون سریع صنم یاد با

 .بودن شده خیس لباسام تمام

 .شد ظاهر در چهارچوب تو آراد و شد باز سریع در.زدم آروم سیمینو ی خونه در

 بودی؟ کجا هست معلوم عارف:گفت آرم و نگران

 فکر.ردهب خوابش صنم کنار سیمین:گفت و کرد سرتاپاخیسم لباسای به نگاهی.شدم خیره بهش

 .کن استراحت و بگیر گرم آب دوش یه برو توهم.باشه بهتر بخوابه اینجا امشب کنم

 .شدم خونه وارد سست هایی قدم با حرفی هیچ بی و دادم تکون سری

 .!آدماش و دنیا این از. بودم خسته.خواب رخت تو رفتم گرفتن دوش از بعد

*** 

 .روندم بیمارستان سمت به آوری سرسام سرعت با و سریع
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 لبخند اب سیما رسیدم وقتی.دویدم تبسم اتاق سمت به ماشین درای کردن قفل بدون رسیدم وقتی

 بهمون رو لطفش هزارم بار برای خدا.معجزست یه این.عارف میگم تبریک:گفت و دوید طرفم به

 اگه که وای.بیچاره کرده کپ یزدانی دکتر.اومده بیرون کما از تبسم.بده مژدگونی عارف.داد نشون

 ..... .میکردی امضا رو لعنتی ی برگه اون پریروز

 .میکردن چک وضعیتشو داشتن دکتر چندتا.افتادم راه اتاق طرف به سیما وراجی به توجه بی

 نشست شونم روی دستی

 .میگم تبریک بهت:گفت و زد لبخندی.بود آراد

 .خدا ممنونم.خاله ممنون.بستم چشمامو و زدم لبخندی

 .نداشتم روشون کنترلی من و میچکید صورتم روی بستم پلکای پشت از اشک های قطره

 نگا.میریزه اشک زنا مثل.کوزتو کاسه کن جمع اه:گفت سابقش لودگی همون با آیدین

 .بکش خجالت.توروخدا

 .آیدین باش آدم:گفت همیشگیش جدیدت همون با آرش

 .برگشتم طرفشون به

 ومتم دیگه ها سختی.عارف شد تموم دیگه چی همه:گفت و کرد بغلم محکم اشکم دیدن با مامان

 .شدن

 .نشست لبم روی لبخندی

*** 

 باورش کس هیچ.بود شده ضعیف و الغر خیلی.شد مرخص تبسم روز ازاون بعد هفته یک

 .نیست کمی زمان سال یک.معجزست یک این میگفتن دکترا همه.نمیشد

 میشد هزد پس صنم سمت از که هروقت تبسم.کنه قبول تبسمو آغوش صنم تا کشید طول ماه سه

 .میشد بیحال تا میکرد گریه اینقدر

 مامان بود شده تنگ براتون دلم:گفت و کرد بغل جونو خانم اشک با.شد شکه دید جونو خانم وقتی

 .جون
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 الهخ و کرد صدا دایی سعیدو و فرید دایی.میکرد صدا جونو خانم لفظ این با که بود باری اولین

 کردن عروسی ترانه و یلدا و کرده نامزد یگانه که فهمید وقتی.بودن خوشحال همه.خاله رو ریحان

 .شد شکه

 حترا نفس یه میتونستم حاال.نمیرفت کنار هیچکس لب روی از لبخند.مسرور و بودن شاد همه

 .بکشم

 .بود بهتر طوری این.نگن من قلبی بیماری درمورد هیچی تبسم به تا بودم خواسته بقیه از

 بدی حس میشدم زهرا بهشت وارد وقتی دفعه این. رفتم زهرا بهشت به تبسم با روز یه

 .داشتم خوبی حس.بود کنارم دنیام ی همه.بود کنارم تبسم حاال.نداشتم

*** 

 .....بعد سال پنج

 

 تبسم

 

 میریم؟ کجا مامان_

 .دخترکم خوب جای یه:گفتم و زدم بچگانش و شیرین لحن به لبخندی

 .کردم مرتب رنگشو صورتی لباس

 .بود شده برآمده کم یه شکمم.انداختم خودم به آخرو نگاه

 .زدم لبخندی و گذاشتم شکمم روی دستی

 .افتاد اتفاقات خیلی سال پنج این تو و بود گذشته سال پنج

 کرده تر پرجمعینت رو پرجمعیتمون ی خانواده و بود شده اضافه خانوادمون به افراد خیلی

 سال یک و پردیسه اسمش یگانه بچه.داره چهارسال و فرهاده اسمش ترانه ی بچه.بودن

 .دوسالشه و پردیسه اسمش هم یلدا ی بچه.داره
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 .است ساله سه و ساراست اسمش هم آیدین و مهال ی بچه

 .است چهارسالونیمه و نیماست اسمش هم نیلوفر و آرش ی بچه

 بریم؟ نمیخواید خوشگل خانمای:شنیدم رو عارف صدای

 .زدم لبخندی و شدم خیره بهش

 .افتادیم راه ماشین سمت به و برداشتم قدم عارف ی شونه به شونه و گرفتم صنمو دست

 تصور اون با که وقتی.پیش سال هفت شش به کرد پرواز ذهنم شدیم تنگ کوچه اون وارد وقتی

 .برداشتم قدم نامعلومم ی آینده سوی به و رفتم جا این از کبود

 .نشست صورتم روی لبخندی و شدم خیره عارف رخ نیم به

 .برگشت طرفم به لبخندی با و کرد حس نگاهمو سنگینی

 .گرفتم ازش نگاهمو و شد تر عمیق لبخندم

 .میشد رد کنارم از داشت تفاوت بی که دیدم جونو نرگس رسیدیم که خانم نازی ی خونه در دم

 جون؟ نرگس:کردم صداش

 .برنگشت اما واستاد

 نشناختی؟:گفتم دوباره

 .چرخید طرفم به تردید و شک با

 .میگذروند نظر از صورتمو اجزای تک تک ای موشکافانه نگاه با

 .کشید آغوشم در و اومد طرفم به.زدم بهش لبخندی

 .!بودم ممنون ازش.میزد حرف باهاش و بود کرده بغل صنمو تر اونور چندقدم که دیدم عارفو

 نگاهم مبهوت و مات برآمدم شکم دیدن با و زد کنار چادرو و شد جدا ازم جون نرگس دفعه یه

 .کرد

 ..... .تبسم؟تو_
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 .سالم:گفتم و بهش شدم خیره

 .بود شده شکسته و پیر قدر چه.میکرد نگاهم خیره بدبینی با.کرد بهم سالمی گیج

 .کردم ازدواج که ساله شش من.کن بیرون سرت از رو منفی افکار:گفتم و زدم لبخندی

 .دخترمه گل اونم و شوهرمه اون:گفتم و دادم نشونش صنمو و عارف و گردوندم برش

 .پسرمه گل اینم:گفتم و کردم اشاره شکمم به

 شوهرته؟ کدوم:گفت گیج

 .شوهرمه مرده دیگه معلومه خب جون نرگس وا:گفتم

 مکه؟ حاجی حاجی رفتی معرفت بی:گفت و زد لبخندی گیجیش از

 .میکردی دعوت عروسیت برا منو حداقل

 دویست کتاب یه خودش که افتاده وارنگ و رنگ اتفاقای اینقدر سال شش این تو جون نرگس_

 اصرار هب بگیرم عروسی نمیخواستم اصال که بودم افسرده اینقدر عروسیم برای.ایه صفحه سیصد

 .گرفتم عروسی مادرشوهرم

 افسرده؟ چرا حاال نداره اشکالی:گفت لبخند با

 .طوالنیه داستانش_

 شدین؟ آشنا هم با جوری چه حاال.کنی تعریف برام رو چی همه باید_

 میکردم؟ کار زن یه پیش یادته_

 .داد تکون سری

 .گفتم بهت که بداخالقی و اخمو پسر همون.نوشه عارف:گفتم لبخندی با

 داشت؟ زن که اون_

 .بود شده فوت قبلتر سال سه زنش نه_

 نیست؟ زیاد سنیتون تفاوت کم یه_
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 .سال بیست.خیلی نه کم یه_

 سال؟ بیست:گفت داد با

 .گرفتم رو دهنش جلوی

 .کرد حرکت سمتمون به و چرخید سمت این به عارف نگاه

 .نمیخوره چشم به سنی تفاوت این اصال که صبوره و فهمیده اینقدر اما:گفتم لب زیر

 .عاشق البته و:گفت و عارف به شد خیره جون نرگس

 .نشست لبم روی لبخندی

 .سالم:گفت و رسید عارف

 .پسرم سالم:گفت و زد لبخندی جون نرگس

 .جون مامان سالم:گفت شیرینش لحن اون با هم صنم

 .گفته بهش اون.عارفه کار جون مامان این نکنم غلط

 .عزیزکم ماهت روی به سالم: گفت و شکفت گلش از گل جون مامان لفظ شنیدن با جون نرگس

 .زد لبخندی صنم

 .چرخیدم در طرف به.شنیدم در صدای که بزنه حرفی خواست عارف

 .بدم تشخیص تونستم راحت خانمو نازی و طاهر

 .بودن شده خیره من به تعجب با هردوتاشون

 تارهس.خانم تبسم به به:گفت و اومد طرفم به و شد خشم از پر خانم نازی وجود سرتاسر دفعه یه

 .شدید سهیل

 :گفت پوزخندی با و و افتاد من ی برآمده شکم به چشمش دفعه یه

 .دادی نشون رو واقعیت خود باالخره پس

 کرد اشاره شکمم به و
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 .هستی خالی و خط خوش مار چه تو میدونستم اول روز همون از:داد ادامه

 .کشت خودشو.مرد تو وجود خاطر به من زاده خواهر:زد داد

 افسرده یاسی زد بهم رو عروسی وقتی.بود تو عاشق من ی ساده پسر چی؟چون برای میدونی

 .شد

 گوشش زیر چی اتاقت تو میومد وقتی.دادی تعلیم رو یاسی خوب:داد ادامه آروم و شد نزدیکترم

 راه از رو اونا تو بودن پاک من طناز و میچرخید؟یاسی ول اون و این با بیرون همیشه که میخوندی

 و گرفت طالق بعدش دوماه کنه ازدواج دیگه یکی با کرد مجبورش دادگاه وقتی.کردی بدر

 .مرد و کرد خودکشی

 .مرد خواهرزادم.پاشید هم از زندگیم آشغال توی خاطر به:زد داد

 .بشه افسرده پسرم.بشه بار و بند بی آدم یه زن شد مجبور دخترم

 .... .هر زن یه چی؟تو که اینجا اومدی برآمده شکم بایه حاال

 .گوشم تو بزنه که رفت باال دستش حرفش این با همزمان

 .بخوره حرفشو شد مجبور که گرفت دستشو دستی دفعه یه

 .باشی زدنت حرف مواظب بهتره:گفت که شنیدم عارفو صدای

 شدی؟ زن این نیرنگ اسیر که همونایی از باشین؟نکنه کی شما:گفت بدی لحن با

 .میگی من زن به داری چی که باش مواظب:گفت عصبانیت با عارف

 و کشید عارف دست از دستشو و انداخت نگاه عارف و من به تردید و شک با حرف این شنیدن با

 ینا من.میشناسم خالو و خط خوش مار این من.نشناختیش هنوز اینکه مثل:گفت و زد پوزخندی

 ..... .هر زن

 یداپ تر پاک من زن از.میشناسم خوب خودمو زن من.شو خفه:گفت و شد لبریز عارف صبر ی کاسه

 .متاسفم براتون منحرفتون ذهن اون برای واقعا.نمیشه

 .باش آروم عارف:گفتم و رفتم سمتش به
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 برای خودت رو سرنوشت این. مکافاته دار دنیا خانم نازی:گفتم و چرخیدم خانم نازی سمت به

 خونت از زمستون سرمای تو منو میاد یادت.نیست مقصر هم دیگه کس هیچ.زدی رقم خودت

 رتدامنگی طور چه آهم دیدی.نمیگذرم ازت گفتم بهت همینجا پیش سال هفت کردی؟یادته بیرون

 اوانت.کردی که کاراییه تقاص و تاوان سرنوشت این.العملیست عکس را عملی هر خانم شد؟نازی

 رمقص رو کسی پس.خوردی یتیم بچه یه از که ناحقی پول اون تقاص.زدی بهم که تهمتایی اون

 .ندون

 .خانم نازی برماست که ماست از:گفتم آرومتر و شدم خیره طاهر به

 .کنم خفش میخواست دلم میوفتادم تهمتاش و تحقیراش یاد وقتی

 .لعنتی.میشدم اینطوری میشدم عصبی هروقت.بود شده تند نفسام.میلرزید داشت بدنم

 تبسم؟:شنیدم عارفو صدای

 .خوبم:گفتم و چرخیدم طرفش به

 . افتادم راه و انداختم خانم نازی به نگاهو آخرین

 جان؟ تبسم خوبی:گفت و اومد کنارم جون نرگس

 .ببینمت و بزنم سر بهت بودم اومده فقط.خوبم:گفتم و زدم بهش لبخندی.ایستادم

 ببینی؟ عروسمو نمیخوای اومدی که حاال:گفت و زد لبخندی که دید سرم پشت چی نمیدونم

 .برگشتم عقب به

 .زدم بهش لبخندی.بهم بود شده خیره تعجب با اونم.بشناسم تونستم محمدو

 .بانمک قیافه یه با سبزه میزه ریزه دختر یه.افتاد کنارش دختر به نگاهم

 . سالم:گفتم رسیدن بهمون وقتی

 تبسم؟:گفت شک با محمد

 .خوردش همونم حاال میگفت هم خانمی یه قبال.داره دم کشمشم

 .پررو
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 .خودمم:گفتم و زدم لبخندی

 .سالم:گفت و گرفت قرار کنارم عارف

 .شوهرم عارف:گفتم و کردم اشاره عارف به و زدم لبخندی

 .جون نرگس پسر محمد آقا:گفتم و کردم محمد به اشاره

 .کردم تاکید"آقا" کلمه روی

 .نشست محمد لب روی لبخندی

 .سمیرا گلم عروس اینم و:گفت جونم نرگس

 .خوشبختم:گفتم و دادم دست بهش

 .منم:گفت و داد تکون سری اونم

 .برم دیگه من خب:گفتم و شدم خیره جون نرگس به

 برید؟ شام خوردن بدون میذارم من مگه:گفت جون نرگس

 بار یه اهللایش.دکتر ببریمش باید سرماخورده صنم.بریم باید دیگه نه:گفتم و کردم اشاره صنم به

 .دیگه

 عارف شدیم ماشین سوار وقتی.افتادیم راه سمیرا و محمد و جون نرگس با خداحافظی از بعد

 تبسم؟ خوبی:گفت

 .مکافاته دار دنیا واقعا.نمیشم بهترازاین:گفتم و دادم تکون سری

 جای و عادله خدا وقعا.دادن پس تاوانشو.کردن اذیت منو یاسی و طناز و خانم نازی این قدر چه

 .نشسته حق

 داشتی؟ شک:گفت و گرفت دستمو

 .نه:گفتم و دادم تکون طرفین به سری

*** 
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 یا عارف میدیدم گاهی گه مدت این تو.بود ماهه هفت پسرم حاال و بود گذشته روز اون از دوماه

 .داشتم عجیبی دلشوره یه.قلبشه روی دستش یا میخوره قرص

 مرخصی بودم مجبور بعدی ترم از اما.میرفتم دانشگاه بازم عارف های مخالفت تمام وجود با

  دیدم رد جلوی رو ترانه که بودم برگشته کوفته و خسته دانشگاه از.بود سخت خودمم برای بگیرم

 .بود شده خیره میشدم نزدیکش داشتم که من به نگران و بود گرفته آغوش در پسرشو فراهاد که

 شده؟ چی:گفتم نگران رسیدم بهش وقتی

 .نشیا نگران تبسم ببین:گفت آروم ترانه

 .دهنم تو اومد ترانه؟قلبم شده چی:گفتم تند

 ..... .مشکلش البته.بیمارستان بردن عارفو:گفت

 .بیمارستانه االن عارف که بود این میفهمیدم که چیزی تنها.میگه داره چی نمیفهمیدم دیگه

 .میکرد نگاهم نگران که شدم خیره ترانه به ام شونه خوردن تکون با

 وت به االن اون.باشی پیشش باید االن تو!باش مطمئن.خوبه عارف تبسم:گفت عجله با و تند

 .تبسم داره احتیاج

 و ذاشتگ پام روی فرهادو و نشوند ماشین صندلی روی منو و کشید دستمو ترانه.بودم منگ و گیج

 شکمم روی دستم ناخودآگاه.شدم خیره فرهاد ی بامزه ی چهره به.نشست فرمون پشت سریع

 کردم اشاره ترانه به و دادم قرار دهنم جلوی دستمو سریع.بودم گرفته تهوع حالت.گرفت قرار

 .میزدم عق و نشستم جوب لب.شدم پیاده ماشین از سریع و دادم دستش به فرهادو.بایسته

 .کنه کار چه نمیدونست و بود شده دستپاچه ترانه.بود بد حالم

 پس ودستش.بودم افتضاح.بود کم حالم توصیف برای بد.بود بد حالم.گرفت جلوم معدنی آب بتری

 .بود نمونده تنم تو رمقی که بودم زده عق اینقدر.زدم عق دوباره و زدم

 صورتمو کرد کمکم اما کرد کار چه فرهادو ترانه نمیدونم.میگذشت اطرافم چی نمیدونم

 وشهگ از اشکی قطره.میزد حرف گوشم تو و میداد ماساژ هامو شونه و بود نشسته پشتم.بشورم

 خوبی؟:گفت دستپاچگی با ترانه.چکید پایین چشمم
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 گذاشت ماشین عقب صندلی روی فرهادو ایندفعه.شم بلند کرد کمکم.دادم تکون سری

 .میروند سرعت با. وکمربندشوبست

 .کرد باز برام درو و برداشت فرهادو رسیدیم بیمارستان به وقتی

 .افتادم راه دنبالش به سست و ایستادم رمق بی و جون بی پاهایی با

 بعد ترسمب باید کی تا.کنم لمس رو خوشبختی میتونستم شن؟کی تموم اتفاقا این میخواست کی

 هر از بعد های اشک از ترس.ترس از پر شدن هام خنده تمام.بیوفته اتفاقی نکنه ای خنده هر از

 .خنده

 پشت از و افتادم راه اتاق سمت به لرزون پاهایی با.میمردم داشتم دیدم رو I.C.U اتاق وقتی

 داشتم.لرزیدن و شدن خم زانوهام.بود وصل بهش دستگاه و دم کلی که دیدم عارفو شیشه

 روی.دمیکر نگاهم اشک از خیس و قرمز چشمای با که بود بابا.گرفت بازومو زیر یکی که میوفتادم

 .گرفتم دستشو که بره خواست.نشوند منو صندلی

 افتاده؟ اتفاقی شده؟چه چی بابا:کرد نگاهم

 .رفت و داد تکون سری فقط حرفی هیچ بی اما خوندم نگاهشو تو نگرانی و ترس

 .ایستادم جلوش و شدم بلند جام از سختی به.شد خارج اتاق از دکتری

 همسرشونید؟ شما:گفت و انداخت بهم نگاهی

 .انداخت چشمام به نگاهی تردید با افتاد شکمم به که نگاهش.دادم تکون سری

 شده؟ خبره؟چی چه اینجا دکتر اقای:گفتم نگرانی و ترس با

 با رهبهت تو.نیست هیچیش عارف.کنی استراحت خونه بری بهتره تبسم:شنیدم آرادو آروم صدای

 .نباشی اینجا وضعیتت این

 کرد؟ تاکید قدر چه دکترت نشنیدی مگه میگه راست:گفت و گرفت امو شونه هم سیمین

 .بودم شده خیره دکتر به فقط توجه بی من اما

 تبسم؟:کرد صدام سیمین
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 انبیمارست تو چرا شوهرم بدونم که دارم و حق این زنشم من:گفتم و شدم خیره دکتر به مصرانه

 .یواِ سی آی تو اونم

 .شن عمل باید سریعتر هرچه شما شوهر محترم خانم:گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

 عمل؟:کردم زمزمه ترس با

 .انتظاره لیست تو حاضر حال در اسمشون.دارن قلب پیوند به نیاز:گفت و داد تکون سری

 .میچرخه سرم دور داره دنیا کردم حس گفت که اینو

 .گرفتتم سیمین که میوفتادم داشتم

 .گذاشتم سرم روی دستمو و نشستم بیمارستان سرد زمین روی آروم

 .میشدن جاری سردم صورت روی گرمم های اشک

 .بشینی زمین روی نیست خوب.شد بلند تبسم:شنیدم سیمینو آلود بغض صدای

 .بشینم صندلی روی کردن کمکم و اومدن بابا و جون ملیحه

 .میریختم اشک و بودم شده خیره نقطه یه به

 ببینمش؟ میتونم:گفتم و شدم بلند سریع.شد خارج عارف اتاق از پرستاری

 .نداریم ای اجازه چنین ما نه:گفت سریع

 .میکنم خواهش.دقیقه دو فقط ببینمش بذار توروخدا:گفتم و گرفتم دستشو

 .کرد نگاهم دلسوزش نگاه با

 .نمیدم قول اما.بزنم حرف دکترشون با میرم:گفت و داد تکون سری

 .دادم تکون سری تند تند

 .بزنه حرف زیاد نباید.نکن خستش زیادم.دقیقه دو فقط:گفت و اومد دقیقه چند از بعد

 .دادم تکون سری تند تند

 .شدم اتاق وارد گان پوشیدن بعداز
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 .ببینم رو صورتش درست نمیذاشت بود صورتش روی که اکسیژنی ماسک

 .میکرد نگاهم داشت نگران چشمای با.نشستم صندلی روی و رفتم کنارش آروم

 نگفتی؟ بهم چرا:گفتم بغض با و دستم تو گرفتم دستشو

 .بشی نگران نمیخواستم: گفت لرزونی لبخند با و برداشت صورتش روی از ماسکو

 خوبه؟ بفهمم اینطوری:گفتم دلخور

 .چکید پایین چشمم گوشه از اشکی قطره.کرد نگاهم فقط و نگفت هیچی

 بذاری؟ تنها دخترمونو و پسرمون و من نمیخوای که تو:گفتم اشک با

 .خداست دست زندگی و مرگ.نیست که من دست تبسم:گفت و کرد نگاهم غمگین و نگران

 کنم؟ زندگی طور چه تو بدون من.نذار تنهام پسرمون توروجون توروخدا عارف:گفتم طاقت بی

 .شد محو اش تیره جوگندمی پرپشت موهای تو و شد جاری چشمش گوشه از اشکی قطره

 .کنید خستشون زیاد نباید.شده تموم وقتتون خانم:گفت و اومد پرستاری

 .نزن قولت زیر.نذاری تنهام دادی قول بهم باشه یادت عارف:گفتم بغض با.شدم بلند

 .شدم خارج اتاق از و دوختم نگرانش و غمگین چشمای تو نگاهمو آخرین

 آغوشش تو.کشید آغوشم در دید و من تا.میکرد گریه داشت در دم عارفه اومدم بیرون وقتی

 .افتادم هق هق به و شکست بغضم

*** 

 که صنمم برای بمیرم الهی.میکرد دعا داشتم و بودم نشسته نمازخونه تو ماه یک این روال طبق

 .میریخت اشک بغلم تو داشت میکرد ترک بیمارستان مقصد به رو خونه داشتم که آخر لحظه

 و جون لیحهم.بیمارستان بیارم نمیتونستم رو صنم طرفی از و بذارم تنها عارفو نمیتوستم طرفی از

 یروزد از تتر رمق بی و تر حال بی هرروز که بودم من اونا از بدتر.بود بد خیلی حالشون عارفه و بابا

 .نبود خوب حالم اصال.میشدم
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 امید دکترا و بود کما تو تصادف اثر در دخترشون که بودن اورده رو ای خانواده پیش هفته دو

 .میشد فشرده قلبم میدیدم خواهرشو های گریه وقتی.نداشتن بهشون چندانی

 اونا اما.میخوره عارف به دختره خونی گروه.کردن امید قطع ازش دکترا که گفت و اومد آرمان دیروز

 خانوادش به خودتونو جوری یه میگفت آرمان.نمیشن راضی عضو اهدای و ها دستگاه قطع برای

 من اما.بدن رضایت شاید ببینن وضعیتمو و منو اگه میگفتن مخصوصا.بدن رضایت تا کنین نزدیک

 .بود خدا دست چی همه.بگیره قهرش خدا شاید.کنم سواستفاده بدم حال از نمیخواستم

 .دویدم دستشویی سمت به سریع.اومد سراغم به تهوع حالت دوباره

 یرونب داشتم.پسرم برای بمیرم الهی.کردم نگاه زردم رنگ به آینه تو.میمردم داشتم.بود بد حالم

 .دیدم رو هنگامه که اومدم می

 .کماست تو که بود دختری همون هستی خواهر هنگامه

 خانم؟ خوبه حالتون:گفت دید منو وقتی

 .شدم خیره قرمزش و نمدار چشمای تو

 جاری صورتم روی اشکام.شدم خیره عارف به شیشه پشت از.شدم دور ازش و دادم تکون سری

 .خوندن به کردم شروع و کردم باز قرآنو و نشستم صندلی روی.میشدن

 .نشست کنارم شخصی

 .بود شده خیره روبرو به.بود هنگامه.کردم نگاهش

 .شوهرته:گفت آروم

 .آره:گفتم آروم و بوسیدم و بستم قرآنو

 .چندماهته:گفت و شد خیره شکمم به

 .ماهه هشت:گفتم و گذاشتم شکمم روی دستمو

 دختر؟ یا پسره_

 .پسر_
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 داری؟ دوسش خیلی_

 .جونم از بیشتر_

 .نباشه بیمارستان تخت رو دیگه.بشه خوب اون اما بدم جونمو حاضرم:دادم ادامه بغض با

 .بشه خوب خواهرم تا بدم جونمو حاضرم منم:گفت و کشید آهی

*** 

 .بزنیم حرف هنگامه با بریم سیمین و عارفه و سیما با بود قرار امروز.داشتم استرس

 .بود سیمین دست تو سردم دستای و بودم نشسته نیکمت روی

 خیره بهم منتظر و نشست روبروییمون نیمکت روی و اومد تلخی لبخند با دید منو هنگامه وقتی

 .شد

 جان؟ هنگامه خوبی سالم:گفت سیما

 داشتین؟ من با کاری.نیستم بدک ای_

 .عزیزم آره:سیمین

 .بهمون شد خیره

 که داری خبر چی همه از حتما. بگم طوری چه نمیدونم جان هنگامه راستش:گفت بغض با عارفه

 روز ره میبینی خودت که زنشم.بشه عمل باید سریعتر هرچه و داره قلب پیوند به نیاز داداشم عارف

 ضیبع و داره هم اعصاب ناراحتی که مخصوصا نیست خوب براش وضعیت این.میشه دیروز از بدتر

 .نیست خوب بچش برای اصال این که کنه مصرف دارو مجبوره اوقات

 برمیاد؟ من دست از کاری چه خب:کرد نگاهمون سوالی و تردید با

 .کردن امید قطع خواهرت از دکترا که شنیدی حتما:شنیدم سرم پشت از رو ترانه صدای

 خب؟:شد خیره ترانه به عصبانیت کمی با

 .... .عض اهدا ی برگه که کنی راضی مامانتو میخوایم ازت:داد ادادمه ترانه

 .میگی چی داری بفهم:گفت و شد بلند عصبانیت با هنگامه
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 ... .هنگ:گفتم اضطراب با و شدم بلند جام از آروم

 دراینق خودتو.کردی بازی نقش خوب روز چند این تو.نبر منو اسم:زد داد و کرد نگاهم تنفر بببا

 از میخواین چی شما.میسوزه خواهرم برای دلم فقط من.نمیسوزه حالت به دلم من نکن مظلوم

 زنده دیگه یکی که کنم اهدا دنیامو ی همه خواهرمو قلب دارین انتظار خواهرم؟شما جون

 کنه؟ زنده اونو میخواد چی؟کی خودم خواهر بمونه؟پس

 .کردن امید قطع ازش دکترا:گفت سیما

 نمببی خانوادم اطراف و دور رو شما بار یه اگه.بشنوم هیچی نمیخوام دیگه.شو خفه:زد داد هنگامه

 .دیدید خودتون چشم از دیدید چی هر

 .شدن خم زانوهام.داشتم شدیدی تهوع حالت

 .گرفت بازومو زیر یکی

 .دستش روی گذاشتم دستمو

 دفعه؟ یه شد چی جونم:پیچید گوشم تو ترانه صدای

 .دارم تهوع حالت:گفتم زور به

 .بردن دستشویی سمت به زور به منو و گرفت بازومو یکی اون زیر هم سیما

 .بود نمونده تنم تو رمقی که بودم زده عق اینقدر

 ور هنگامه راه توی.افتادیم راه اتاق سمت وبه گرفتن دستمو ترانه و سیما و شدم بلند زور به

 .میکرد نگاهم نگرانی با داشت که دیدیم

 .کن فراموش رو شنیدی حیاط تو هرچی:گفتم بهش رو بیرمق

 .دادیم ادامه خودمون راه به بعد

 .بستم رو چشمام و نشستم صندلی روی

*** 
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 صنم.بودم شده خیره نقطه یه به و بودم نشسته صندلی روی من و میگذشت اتفاقات اون از روز دو

 بیمارستان ادبی صنم که کنن راضیشون تونستن میونی پادر با هومن و آرمان که کرد تابی بی اینقدر

 .شدم خیره بود خوابیده پام روی آروم که صنم چهری به.ببینه عارفو شیشه پشت از و

 که ای نفره چهار جمع اون توی.بچرخونم چپ طرف به سرمو شد باعث شنیدم که صدایی و سر

 .بدم تشخیص رو هنگامه مضطرب ی چهره تونستم میومدن طرف این به

 مالید دستش با چشماشو.کرد بلند پام روی از سرشو و کرد باز چشماشو صنم صدا سرو شنیدن با

 .شد خیره من به و

 از مه صنم.ایستادم و شدم بلند جام از زور به.چرخوندم طرفشون به سرمو صدا شدن نزدیکتر با

 .ایستاد پام کنار و پرید پایین صندلی روی

 نگاهش تو.شد خیره بهم.گرفت قرار جلوم جون ملیحه سال و سن هم تقریبا خانمی

 .بدم تشخیص تونستم رو دلسوزی کمی و عصبانیت،تنفر،غم

 .شد خیره عارف به شیشه پشت از و گرفت من از نگاهشو

 .برداشتم عقب به قدمی ترس از چرخید طرفم به وقتی

 .موند ثابت شکمم روی نگاهش

 .شد خیره چشمام به و اومد باال نگاهش کم کم

 سالته؟ چند_

 .نوزده:گفتم آلودی بغض صدای با

 حال پس.مادری یه خودت تو:گفت بغض با بعد اما.گرفت دلسوزی رنگ نگاهش و کرد تعجب اول

 امو شهگو جگر تن که بدم رضایت باشی داشته انتظار من از میتونی طور چه.میکنی درک خوب منو

 اگه.بذار من جای خودتو کنی؟نه کاری همچین میشی راضی خودت تو.کنن تکه تکه تنمو ی پاره

 میدادی؟ رضایت بودی من جای

 .کرد فشرده قلبمو صداش بغض

 .دادم تکون طرفین به سرمو
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 ف؟انصا بی باشی داشته من از انتظارو این میتونی طوری چه پس:گفت بلندی صدای با لرزون

 سی.شوهرشه این.کن نگاه مرد این به ببین:گفت و سرش پشت مرد به کرد رو بعد و کرد مکثی

 .شده شکسته ساله چهل مرد یه ی اندازه به اما سالشه

 .کنی راضی رو دوتا این باید همه از اول پس.پسرشه اینم:گفت و کرد اشاره کنارش پسر به

 .شدم خیره قرمزشون چشمای به

 مامان؟:کرد صدام بغض با و گرفت پامو ترس از صنم

 .شدم خیره بهش

 چی مهه که گفتم هم هنگامه به من:گفتم بغض با بودم گذاشته صنم سر روی دستمو که حالی در

 هک درحالی قراره اگه.نمیخواید که کنم کاری به وادار زور به رو شما نمیخوام من.کنه فراموش رو

 خدا هب نبودم حامله اگه.نمیکنم قبول من بشه اهدا شوهرم به دخترتون قلب هستین ناراضی شما

 .میکردم اهدا بهش خودم قلب که قسم بچم جون به قسم

 هب امیدی که کنید قبول اما:گفت آرامش با و گرفت قرار کنارم جون ملیحه که بدم ادامه خواستم

 شما هب پیشنهادی همچین سیاهم صدسال ما بود امید بهش درصدم یک اگه حتی.نیست دخترتون

 .نمیدادیم

 به ترسان همه.شدن عارف اتاق وارد عجله با پرستار و دکتر چندتا که بزنه حرفی اومد خانم اون

 .بودن شده خیره صحنه این

 .شد پاره دلم بند

 صاف خط به اشک ی پرده پشت از تار نگاهی با و گرفتم قرار شیشه پشت لرزان هایی قدم با

 .شدم خیره مانیتور روی

 .کشید تیر دلم زیر چرخید سرم دور دنیا.کردم حس لبم پشت رو خیسی.رفت گیج سرم

 .افتادم زمین روی و کشیدم جیغی درد با و دل ته از

 یحهمل.میپیچیدم خودم به درد از و بودم گذاشته شکمم روی دستمو.بود افتاده شماره به نفسم

 شدی؟ تبسم؟چی:گفت و زد زانو زمین روی کنارم ترسان و گریان جون
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 .میزدم ضجه و میکشیدم جیغ درد از.بود نشسته پیشونیم روی سردی عرق

 .... .میمی...درد....از دارم:گفتم درد با

 .نفهمیدم هیچی دیگه و شد تار کم کم نگاهم

*** 

 کنم ازب چشمامو میخواستم که بود چندم بار برای نمیدونم.میکردم سبکی حس.بود سنگین سرم

 .نداشتم تواناییشو اما

 .کنی استراحت باید.نیست خوب حالت.دیگه بریم بیا:شنیدم صدایی

 نمیاد؟ بهوش چرا:شنیدم آشنایی آلود بغض صدای

 بیا توروخدا.بیاد بهوش دیگه که فرداست امروز.شده رفع خطر شکر رو خدا:صدا همون دوباره

 .افتی می پس داری.نیست خوب حالت.بریم

 .دیگه دقیقه یه_

 .ببینیش بذارم عمرا دیگه نیای اگه خدا به_

 .داد دست بهم بودن معلق حس همون دوباره.میگفتن چی نفهمیدم دیگه

 .کنم باز چشمامو تونستم تالش کلی از بعد باالخره.داشتم بهتری حس ایندفعه

 .هکن عادت نور به چشمام تا زدم پلک چندبار.بستمش سریع و زد چشممو بود اتاق تو که نوری

 .شد واضح برام اطرافم تصاویر کم کم

 .نبود خوب اصال سبکی حس این.داشتم سبکی حس.میکرد درد سرم

 و وشر  گذاشته سرشو و  گرفته دستمو یکی فهمیدم که ببرم شکمم طرف به دستمو خواستم

 .بود برده خوابش

 .بود سیمین.کرد باز چشماشو سریع خوردم که تکونی با

 کردی؟ باز چشماتو باالخره.عزیزم سالم:گفت و زد لبخندی بازم چشمای دیدن با

 ....عارف؟:بگم تونستم تنها ترس با
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 بچم؟:گفتم دوباره مکثی با

 .عارف هم خوبه بچت هم:گفت و زد لبخندی

 .شدم خیره بهش ناباور

 عریفت برات مفصل رو چی همه بعد کنه چک وضعیتتو بیاد تا کنم خبر پرستارو برم بذار:گفت

 .میکنم

 خوبه؟عملش عارف.پسرمون و عارف سمت کرد پرواز فکرم تمام رفت سیمین اینکه از بعد

 افتاده؟ اتفاقی کردن؟چه

 .نبود خوب اصال حالم.میکشید تیر دلم زیر.میکرد درد سرم

 .رفت و کرد تزریق سرم تو رو مسکنی وضعیت کردن چک از بعد اومد پرستار وقتی

 .بزنم جیغ درد از میخواست دلم.داشتم درد

 داری؟ درد خیلی برات بمیرم الهی:گفت بغض با و گرفت دستمو سیمین

 .سیمین میمیرم دارم:گفتم زنان نفس نفس

 از و بودم حالت اون تو قدر چه نمیدونم.بود افتاده شماره به نفسام.آبه دنبال که بودم ماهی مثل

 امچشم باالخره اما میکرد فوت جونم به و میخوند دعا لب زیر سیمین و میپیچیدم خودم به درد

 .رفتم فرو خاصی خلسه تو و شد بسته

 اون از خبری دیگه.بود بهتر حالم کردم باز چشمامو که دفعه این

 رآنق اشک با داشت و بود نشسته کنارم صندلی روی سیمین.چرخوندم سرمو.نبود کشنده درد

 .میخوند

 .براشون بمیرم.بودم صنم نگران.بودم پسرم و عارف حال نگران

 .شدم خیره سیمین به و کشیدم باال دماغمو.شد جاری چشمم گوشه از اشکی قطره

 و بوسید و بست قرآنو و زد لرزونی لبخند آلودم اشک و باز چشمای دیدن با.کرد نگاهم سیمین

 .گذاشتش تخت کنار میز روی
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 خوبی؟:گفت و کشید سرم روی دستی و کشید جلو کمی خودشو

 .کردم باز و بستم بار یه چشمامو

 .زد لبخندی

 خوبه؟ عارف سیمین:گفتم بغض با و آروم

 الح نگران و خوبن همه.بشم قوربونت آره:گفت و دستاش تو گرفت دستمو و کرد پاک اشکاشو

 .توان

 چرا؟:گفتم ضعیفی صدای با

 .بگم برات اول از بذار:کردن تعریف به کرد شروع بغض با

 چیزی هب شاید.تبسم پیش برم: گفت جون ملیحه که بودم نشسته نمازخونه تو جون ملیحه کنار

 .تبسمه نگران خیلی وضعش اون با عارف.شده استخون و پوست بچم.باشه داشته نیاز

 .همیش همون بخواد اون هرچی.خدا به کن توکل جون ملیحه:گفتم و دستش روی گذاشتم دستمو

 .خونه ببرم صنمو بیام گفتم منم.رفت و داد تکون سری

 حرف هستیه مادر فهمیدم بعدا که خانمه اون با داره جون ملیحه دیدم رسیدم وقتی شدم بلند

 ونا با و اونطوری تو وقتی.عارف اتاق تو رفتن عجله با پرستارا و شد شلوغ دیدم دفعه یه.میزنه

 که تمیریخ اشک طوری هنگامه بغل تو بچم.صنم بیچاره.شد پاره دلم بند زمین روی افتادی وضع

 ندتاچ.بود شده خون از پر  لباست و صورتت میپیچیدی خودت به درد از داشتی.شد فشرده قلبم

 جون حهملی.عارف یا باشیم تو نگران نمیدونستیم.کنن معاینت تا اتاق داخل بردنت سریع دکتر

 یدند با هستی مادر خانم حمیده.بودن شده دستپاچه همه.کنه کار چه بره کجا نمیدونست بیچاره

 برگه اشک کلی با هستی شوهر پدرام آقا.شد نرم دلش باالخره تو مخصوصا و عارف وضعیت

 .بود شده بلبشویی.کرد امضا عضوو اهدای

 به داشت بچه.سرته تو فنر االن بود شده پاره سرت تو رگ یه.بود بدتر عارفم از حتی تو وضعیت

 یمنمیدونست.بودن شده دستپاچه دکترا ی همه.عمل اتاق تو رفتین زمان هم عارف و تو.میومد دنیا

 ممراس به بود شده تبدیل.بود ریخته بهم بیمارستان کال.عارف یا باشیم تو عمل اتاق جلوی
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 همه.میریخت اشک صنم.شد بیهوش وضعیت این دیدن با عارفه.بودم شده دیونه کال که من.ختم

 .میریختن اشک پرستارا ی

 عمل اتاق تو هنوز تو ولی بود اومده بیرون عمل اتاق از عارف.شد انجام آمیز موفقیت عارف عمل

 برما یچ که نمیدونی.میشنوی چیزی یه تو میگم چیزی یه من اصال.شد بد حالش جون خانم.بودی

 هترب بیمارستان جو کم یه.کشیدیم عمیقی نفس هممون اومدی بیرون عمل اتاق از وقتی.گذشت

 لشعم از بعد روز یه عارف.میبود دستگاه تو رو روزی چند یه باید فقط.بود سالم پسرت.بود شده

 هیجان ودب گفته دکتر.میگرفت تورو سراغ همش بیچاره.بگیم بهش چی نمیدونستیم.اومد هوش به

 تورو سراغ همش عارف.بودی بیهوش هنوز.بگیم چیزی تو درمورد بهش نباید فعال.سمه براش

 رفته داشته ذرن میگفتیم بار یه.میده شیر بچه به داره میگفتیم بار یه.خوابه میگفتیم بار یه.میگرفت

 چیزی اتنه.میکرد تابی بی همش.میبارید صورتش و سر از نگرانی بود شده گیج عارف.کنه ادا اونو

 یچ نمیدونم.عارف عیادت اومدن تهرانی خانواده روز یه.بود بچش دیدن کنه آرومش میتونست که

 .متاسفیم واقعا تبسم خاطر به عارف آقا:گفت هنگامه دفعه یه که شد

 یچ بگه شد مجبور آرمان.شد دیونه انگار حرف این شنیدن با عارف.شد چی ببینی نبودی وای

 در رو همه اشک که میریخت اشک و میکرد گریه همچین فهمید وقتی بیچاره بمیرم الهی.شده

 تابی بی اینقدر.رفتن سریع تهرانی خانواده.فایده چه ولی کرد خواهی معذرت هنگامه.بود اورده

 اشمپ یه بودی تو که بود بخشی تو پاش یه بیچاره.کردن آرومش آرامبخش زور به دکترا که میکرد

 هرچی.بود آمد و رفت در خودش اتاق و نوزادان بخش و تو اتاق بین حالش اون با.نوزادان بخش

 و شیشه پشت میومد.میرفت گوشش به مگه کنه استراحت باید نیست خوب حالش میگفتن دکترا

 دوهفته این تو.بودن گذاشته براتون پردردو عاشق زوج لقب پرستارا.میزد زار و میریخت اشک

 به.بود شده پیر روز یه تو انگار.میرفت ازبین داشت دیدنت با عارف.میزدن حرف شما درمورد همه

 که بخورم قسم حاضرم میشد طوریت یه تو اگه.شد خم کمرش طور چه که دیدم چشم به خدا

 کرده تعجب دکترا.اومدی بهوش دوهفته از بعد اینکه تا. میمرد الل زبونم الل زبونم عارف

 اشک صنم بیچاره.بودی بیهوش دوهفته چرا نمیدونستن.نبود هم سخت همچین عملت.بودن

 رحم ونبهت خدا واقعا.عارف پیش یا باشه تو پیش نمیدونست میکرد تابی بی.میزد زار و میریخت

 .کرد

 یرمبم الهی:گفت و کرد بغض دوباره من اشکای دیدن با.کرد پاک اشکاش و کشید عمیقی نفس

 .شدی شکسته اینقدر کمت سن این با که برات
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 مارو دوبار هر تو داشتی زایمان دوبار سرت تو خاک:گفت جو کردن عوض برای.کرد پاک اشکامو

 .نرفته آدمیزاد به کارات از کدوم هیچ.کردی جون نصفه

 .زدم لبخندی

 .میزنه پرپر داره بیچاره.بگم عارف به برم من_

 .کردن پر صورتمو دوباره اشکام شد خارج اتاق از وقتی.دادم تکون سری

 .پیچید مشامم تو عطرش بوی.بستم چشمامو هیجان از.شد باز در

 .کردم باز چشمامو

 .معرفت بی:کرد زمزمه آروم و گرفت دستمو.نشست کنارم لرزونی لبخند با

 .میکردم نگاهش فقط من اما

 قاتا از کاش کردم آرزو دیدمت وقتی:گفت بغض با.چکید پایین چشمش گوشه از اشکی قطره

 دهزن و مردم دیدمت بیهوش تخت رو وقتی.ببینم وضع اون تو رو تو تا نمیودم بیرون زنده عمل

 میدیدمت؟ بیمارستان تخت روی که بود بار چندمین این.کردم گله خدا از.شدم

 .بود شده تنگ برات دلم......بزنی؟ حرفی نمیخوای:داد ادامه بعد و کرد مکثی

 عارف؟:گفتم بغض با

 عارف؟ جان_

 .میبینمت که خوشحالم_

 .کرد پاک اشکامو و زد لبخندی

 .شد وارد سیمین دنبال به هم صنم.شد وارد بغل بچه سیمین و شد باز در دفعه یه

 .بشینم که کرد کمک و کرد تنظیم رو تخت و داد عارف دست به رو بچه سیمین.زدم لبخندی

 .نشوند تخت روی رو صنم سیمین

 جان؟ مامان خوبی:گفتم و کشیدم اشکش از خیس صورت به دستی

 !؟.مامانی:زد صدام شیرینش لحن و بغض با
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 مامانی؟ مامانی؟نفس مامانی؟عمر جان:گفتم بغض با

 غلمب از میخواست سیمین.نیوردم خودم روی به اما داشتم درد اینکه با.بغلم تو کرد پرت خودشو

 براش دلم.بردم فرو هام ریه به گلشو مثل تن بوی و کردم بغلش محکم.نذاشتم که بیرون بیارش

 .بود شده تنگ

 شدهن خوب حالش هنوز بیرون بیا مامانی بغل از جون عمه:گفت نگرانی و مهربون لحن با سیمین

 .بشه بدتر ممکنه

 .کشید بیرون آغوشم از رو صنم زور به

 قدر چه.شدم خیره صورتش به.گذاشت آغوشم تو پسرمونو احتیاط با عارف.کردم پاک اشکامو

 .بود برده ارث به من از پوستشو ی سبزه رنگ فقط.بود عارف شبیه

 من به میکرد نوازش موهاشو و بود نشسته پاش روی صنم که درحالی که شدم خیره عارف به

 .بود شده خیره

 .دوختم در به و گرفتم مهربونش و دلتنگ نگاه از نگاهمو در صدای شنیدن با

 .بودن هم عروسش با جون نرگس و تهرانی خانواده که تفاوت این با.شد پر اتاق دوباره

 فسن یه بتونید شما و شه تموم چیز همه میشه کی که میکرد گله.ریخت اشک کلی جون ملیحه

 .بکشین راحت

 .کرد آروم اونو بابا زور به

 دربرابر اگرچه:گفت گوشم دم و اورد بیرون رو ای جعبه کسی یادآوری بدون عارف خود ایندفعه

 .کن قبولش پاکت قلب همون با اما ناچیزه مهربونیات

 .زدم بهش لبخندی.بود قشنگ خیلی ولی.بود طال سرویس یه بازم.کردم باز رو جعبه در

 .داد دستم به رو ای جعبه بوسید پیشونیمو اینه از بعد و اومد آراد با هم سیمین

)      (  ندلبخ صورتک شکل به گردنبند یه.پوشوند صورتمو عمیقی لبخند کردم باز که رو جعبه در

 .بود

 .نره کنار لبت روی از لبخند وقت هیچ امیدوارم:گفت مهربونی با
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 سروپ گل این اسم حاال:گفت بود گرفته آغوش در اشو ساله یک دختر پردیس که حالی در یگانه

 بذارین؟ میخواین چی

 دخترکم اسم به هم باشه کالس با هم بذار اسم یه فقط بذار بذاری میخوای هرچی:زد داد یلدا

 .باشه هماهنگ دخترم اسم با و باشه تک دامادم اسم میخوام چون بیاد یاسمین

 تو وقته خیلی من.زکی:گفت بود کشیده آغوش در رو ساله سه سارای که حالی در آیدین

 .واستا صف تو برو خانم.نوبتم

 هیچ:گفت بود واستاده کنارپاش ساله ده بودومانی کرده بغل رو ساله پنج نیما که حالی در آرش

 کنه؟ پهن تور من پسرای برای نمیخواد کس

 باشه؟ داشته پدرشوهری همچین میشه حاضر کی بروبابا:گفت یلدا

 .ها چیزیه خوب خجالتم.کنین بس ها بچه:گفت جون شهین

 یچ شمشادو شاخ این اسم نگفتی:گفت و گرفت عشقش های ثمره از لذتشو پر نگاه جون خانم

 بذارین؟ میخوایین

 .زدم لبخندی.شد خیره من به عارف

 .فرزاد:گفت

 .باشه سفید بختشون و بشن خوشبخت ایشاهلل.داره نگهش براتون خدا:گفت جون خانم

 .بود لباشون روی لبخند همه

 .شدم خیره عارف به

 .عاشقتم:کرد زمزمه لب زیر

 .منم:گفتم خودش مثل منم

 .دوید دنبالش به هم آراد.شد خارج اتا از عجله با سیمین دفعه یه

 .میزدن لبخند داشتن که شدم خیره اطرافیانم به گیج

 .بود لبش روی لبخندی شد وارد سیمین وقتی
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 و رنازمه میذارم اسمشو که بود دختر بچم اگه:گفت بود شکمش روی دستش که حالی در لبخند با

 مثل حتما هم پسرشون پس عاشقن خیلی مادرش و پدر چون باشه فرزاد باید حتما هم دادمادم

 کوچولو پردیس باید حتما هم عروسم و مهرزاد میذارم اسمشو بود پسر که اگه.عاشقه خودشون

 .هستن دو شماره عاشق زوج امید و یگانه چون.باشه

 ......خندیدن همه

 .بود شده قفل درهم عارف منو نگاه اما

*** 

 عشق امتحان جلسه در

 سفید ی برگه یک و ام مانده من

 ناگفتنی حرف دنیا یک

 .....دلتنگی و تنهایی بغل یک و

 !نمیشود جا کوچک کاغذ این در من دل درد

 آلود بغض سکوت این در

 !میکند بازی سرسره اشک کوچکی قطره

 سفیدم برگه و

 !میکشد آغوش به را قطره عاشقانه

 ....نیست نوشتنی ما عشق

 .....قطره آن ام،کنار برگه در

 !میکشم کوچک قلب یک

 ....است تمام وقت

 ...........باال ها برگه

*** 
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 ....بعد سال هشت

 

 دهش خیره بزرگم خانواده اعضای تک تک به و میزدم قدم عارف شونه به شونه نقاشیم گالری تو

 .بودم

 .میدوید شیطون ساله هشت مهرناز دنبال حرص با که دیدم سیمینو

 .بود خالی خیلی جون خانم جای خانوادم اعضای بین

 .دادیم دست از همیشه برای اونو که بود پیش سال سه

 .میدم تکیه عارف شونهی به سرمو

 .میکنه حلقه ام شونه دور دستشو و میزنه ای عاشقانه لبخند و میکنه نگاهم

 .میکردن هم دنبال ذوق با فرزاد و صنم

 .شدم خیره هام بچه به ذوق با

 و زجر کلی از بعد.خوشبختم ی ساله نه و بیست زن یه واقعا من و گذشته روز اون از سال هشت

 .کنم لمس رو خوشبختی شیرین حس تونستم باالخره سختی

 .اومد کنارم ساله هجده مانی

 از نگاهمو لبخند با.بوسید رو صنم صورت و شد خم و کشید آغوش در فرزادو.شدم جدا عارف از

 .شدم خیره مانی به و گرفتم عارف

 جوونا؟ جمع تو نمیری عزیزم؟چرا خوبی:گفتم و کشیدم سرش به دستی

 از.تممیگف بهت باید پیش وقت خیلی.ممنونم خیلی ازت بگم بودم اومده فقط:گفت و زد لبخندی

 .میکردم تشکر ازت باید میگذره چی اطرافم فهمیدم وقتی

 چرا؟:گفتم گیج

 ..... .نمیتونستم هنوزم من شاید افتاد نمی اتفاق تصادف اون اونروز اگه:گفت و انداخت زیر سرشو

 :کردم قطع حرفشو و گذاشتم اش شونه روی دستمو
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 میکنه؟ نگاهت داره طوری چه نگاه مائده پیش برو.نیست تشکر به نیازی عزیزم.هیش

 .شد خیره مائده به و زد لبخندی

 و دپیچون گوششو و گرفتش عارف که میرفت داشت و بوسید امو گونه سریع و چرخید طرفم به

 کردی؟ غلطی چه االن تو:گفت

 .کن ول....توروخدا دایی آخ آخ:گفت و گذاشت عارف دست روی دستشو مانی

 .کن ولش.بچمو کشتیش:گفت عارفو دست روی زد و اومد آرش

 .میکنی بوس منو زن باشه آخرت بار:گفت و کرد ول رو مانی عارف

 .کرد فرار و بوسید دیگه بار یه امو گونه اومد لجش از و داد تکون سری مانی

 شد چی مگه حاال اوه:گرفتتش آرش که برداشت مانی سمت به خیزی نمایشی طور به عارف

 .!!!منه دختر دوست همسن هم تبسم و داری بزرگشو پدر سن کرد؟تو بوسش

 .میشنوم جدید بله؟چیزای بله:اومد نیلوفر صدای

 دوست با.زشته کارا این عارف نچ نچ:گفت و داد تکون طرفین به سری و کرد ای سرفه آرش

 بیرون؟ میری تبسمن سن هم اتفاقا که دخترات

 .میجنبه گوشش و سر داره تازگیا.باش عارف این مواظب تبسم:گفت و من به کرد رو

 .کردیم ای خنده همه

 میزنی الریگ وقتی بعد کن نقاشی بکش زحمت قدر این خدا؟تو رو تو میبینی:گفت من به رو نیلوفر

 .نقاشیا به کردن نگاه جز میکنن کاری هر همه

 .میکنی درک منو حال فقط تو:گفتم و اش شونه روی گذاشتم دست

 نجاای بیا شده ذلیل مهرناز:اورد هممون لب روی لبخندی و پیچید گوشم تو سیمین جیغ صدای

 ..... .کردی خستم.ببینم

 

 .پایان
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 میشویم زاده خویش های گریه میان در ساده چه

  میمیریم دیگران های گریه میان در ساده چه

 . زندگی نام به میسازیم معمایی سادگی دو این میان در و
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