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 ....نشانید پاییز به

 خویش گذشته در غرق مرا و میبارد همچنان ابر.میکند زیبایش های قطره مأمن را خود اغوش زمین میبارد که باران

 .میکند

 .افتاد می اتفاق همیشه برای یکبار که هایی بود،لحظه من زندگی ناب های لحظه شریک همیشه باران

 را منام باران به عشقش پاس به میخواست میبارید،دلش باران که زمانی من تولد هنگام و بود باران صدای عاشق مادرم

 اگر و گذاشت خواهد را او نام خودش بود دختر عشقشان ثمره اگر که بود کرده اوشرط با اول از پدر بگذارد،اما باران

 ...........بهار شدم من خاطر همین بود،به خواهد مادرم با نام تعیین شد پسر

 در پولی شاید.مادرم و پدر محبت االختیار امت وصاحب بودم خانواده فرزند بود،تنها بهاری زندگیم روزهای همه

 .میتپیدند یکدیگر خاطر به که داشتیم اماقلبهایی نبود بساطمان

 .کشیدم می قد و میکردم احساس وجودم تمام با را خوشبختی طعم من رفتندو می و امدند می روزها

 .رفت و شیدک پر ما پیش از پدر عمر پرنده رسیدو راه از زندگیم خزان که بودم ساله41

 خوشیهای پدر رفتن با گویی.محبت و عشق از بود سرشار وجودش تمام که را،پدری پدر رفتن روزهای برم نمی یاد از

 .نداشت معنایی برایم دیگر نیز زندگی

 بر حضور به راضی پول بدون پزشکی هیچ چون مرد پولی بی از پدر که فهمیدم،فهمیدم را فهمیدم،فقر را مرگ من

 .نبود پدر بالین

 هک روزی تا میخواندم درس توانم تمام با بودم داده او به که قولی خاطر به من و شد سپری نیز پدر رفتن تلخ روزهای

 .پیچید روستا تمام در پزشکی رشته در تهران دانشگاه در ام قبولی خبر

  شیرینی پس باشند یمسه خوشحالیش در همه میخواست نداریش تمام با و بود نمیشناخت،خوشحال پا از سر مادر

 .کرد شیرین را روستا اهالی همه کام و خرید

 اوب بود خریده جان به شهر تا روستا از را مدرسه مسافت کردن طی سختی که بود روستا در دختری تنها دخترش آخر

 .شود دکتر میخواست وحاال راگرفت ها نمره ،بهترین خواند درس بود که مشقتی هر

 پینه دستهایش تا بود زده شخم خان جهانگیر زمینهای در انقدر بود زنده وقتی تا که ،پدری بود هم پدر ارزوی این

 رپس تا صد جای دخترم تا میکنم کار دارم توان در چه هر دخترم یگانه برای گفت می وفقط زد نمی دم ،اما بود بسته

 نقدرا باید دخترم.نشه خم زمینا این تو رشکم روستا دخترای بقیه مثل تا شه سواد با دخترم خوام می. بگیره برام را

 .شه افتخارم مایه تا بخونه درس
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 ی،سخت کرد پر برایم من های مخالفت تمام با را پدر خالی جای.ببینم سختی تا نگذاشت هم ام بیچاره مادر پدر بعد

 نمردا پای به پا ودر فصل در.کاشت می برنج و میشد خم خان جهانگیر زمینهای در شب تاسیاهی سحر کله کشید،از

 هاسود خیال با من نکرد،تا شکایتی گاه هیچ کردند،اما می خرمن کردندو می جمع را برنج های ساقه.کرد می درو ابادی

 .بخوانم را درسم

 اطرخ به نیستم راضی مادر: گفتم و زدم جا اولش. شود می سنگینتر زندگی مخارج شوم دانشگاه وارد اگر دانستم می

 کار نم اصال.کنم کار تو پای به پا و بمونم نمیذاری شه،چرا نمی راست کمرت دیگه شدی خم بس از ینشی،بب اذیت من

 .کن استراحت خونه بمون تو و میکنم

 :گفت میلرزید خشم از که صدایی شد،با سرخ صورتش عصبانیت از.شد عوض من حرف با مادر چهره

 .نشه من مثل عاقبتت آخر تو تا کندم نجو انقدر من.  نمیکنم حاللت و شیرم نری دانشگاه اگه

 تو وت موفقیت روبا کردنم کار سالها مزد فردا و برسی جای یه به اینکه واسه فقط نگفتم ،آخ کردم کار سال همه این

 .بگیرم زندگی

 امخو بگیرم،می نادیده رو مادرم و پدر زحمتای همه کنم،میخوام کار زمین تو میخوام دانشگاه برم نمیخوام میگی حاال

 !بلرزونم؟ گور تو پدرمو تن

 رورغ شک بی میزدم دانشگاه سنگین مخارج از حرف اگر.بود گرفته را گلویم بغض.بگوییم مادر به چه نمیدانستم

 شرگهای به را نتوانستن بد حس و بیاورم رویش به را مالیمان فقر نداشتم دوست وقت هیچ.میشکستم را اش مادرانه

 .کنم تزریق

 اش سینه روی را نشست،سرم کنارم و امد سمتم به. خواند چشمهایم از را چیز همه مادر اما.نشستم ای گوشه و رفتم

 :گفت مادرانه خوب های حس تمام به امیخته صدای با.کرد نوازش را خرماییم بلند موهای و گذاشت

 سال همه این من بدون امابکنی، اینکارو میخوای دانشگاه و زندگی های هزینه خاطر به نباش،میدونم نگران دخترم

 ...دخترم خوشبختی روزا،واسه همین واسه کردم انداز ،پس کردم کار

 های قطره.کردم نگاه درخشیدند می صداقت و عشق از که چشمانی به و داشتم بر محبتش پر سینه روی از را سرم

 .لغزیدند هایم گونه روی آرام آرام اشک

 :کرد نوازشم دلنشین صدای همان وبا گرفت و آغوشم در دوباره مادر

 همه به و بگیر باال رو سرت اینجا بیا شو،بعد دکتری خانوم خودت کن،برای تمام رو درست فدات،برو به مادر االهی

 .روستا همه افتخار مایه شده طوری چه رحمان مشدی دختر بده نشون

 .اشهب یارت ساال این همه مثل باالست اون که تخت،خدایی خیالت دخترم،برو برو
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 ...برگرد موفقیت با.اینجا برگرد بعد شو کسی خودت کن،واسه عمل پدرت وصیت به برو

 صالحی میر بهار دکتر:شدم امروز از و اند داده دستم به را ام پزشکی مدرک خواندن درس و تالش سالها از بعد وامروز

 دوم فصل

 ...بهار... بهار

 :برگشتم سمتش بود،به ایستاده سرم پشت.حال به داد پروازم گذشته از منو که بود پریسا صدای

 !داشتی؟ من با کاری...بله؟

 :گفت و داد تکان سری

 ...کرده خشکت بهت زده ساعقه همونجا میکردم فکر نمیزدی ای،حرف زنده هنوز...بابا نه

 سبزه دختری.بود گرفته را خواندنش درس و تالش ها سال مزد امروز من مانند هم او.بود شاد چشمانش کردم نگاهش

 تنها.میخواند درس من پای به پا و بود من اتاقی هم و همدم ها سال که رنگ میشی چشمان و مشکی موهای با رو

 نتوانسته پول که مهربان و پولدار خانواده بود،یک دار کارخانه اصفهان در پدرش.بود اش خانواده مالی وضع تفاوتش

 .دهد قرار الشعاع تحت را مهربانشان قلب و انسانیت بود

 هب وقت نمیشناخت،هیچ کالس بی و روستایی دختر یک عنوان به مرا هرگز دانشگاه های بچه دیگر خالف بر پریسا

 .بود کنارم خواهری چون وهمیشه کرد نمی سرزنشم چشمانش با وضعم و سر خاطر

 ندیدی؟ فرشته حاال من،تا به زدی زل ـچته

 نمکه با و سبزه دقدرم چه و سادهوای جلو یکیش االن چرا:وگفتم زدم لبخندی

 بانمک؟ میگی بهم دلقکم من مگه.هه...هه...ـهه

 !کرد نمیشه تعریفم تو از بیجنبه ـ

 : گفت و کرد تعظیم ای مزه با حالت به و گذاشت اش سینه روی را دستش یک

 .بارونه های قطره به زدن زل از بهتر اقل حد کن تعریف ازم بشین صبح تا بفرما!زیباتون های تعریف از ممنون

 اشک اختیار بی. فشردمش اغوشم در محکم و کردم طی را قدمیامان چند فاصله میشد تنگ هایش کار همه برای دلم

 ببینم!...شدی؟ میکنی؟خل اینجوری دختر؟چرا چته:گفت و داد هلم عقب به تعجب با.شد سرازیر هایم چشم از

 !؟...تو به داده پیشاپیش مرگمو خبر اومده قبل از ییلعزرا نکنه!!!...ندارم خبر خودم و بمیرم میخوام

 :وگفتم کردم بغض به امیخته ای خنده.کردم پاک انگشتانم سر با را اشکهایم
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  بمیری تو نکنه خدا ـ

 !!!میکنی؟ گریه داری چرا پس ـ

 دونم ـنمی

 مه به مارو بزم بیا هم تو و مشادی امروزو یه بابا.میکنی گریه میکنی غلط پس!!!....نمیدونی؟:گفت تعجب و اخم با

 !مملکتا این پزشک شدیم رسما امروز ناسالمتی.بریز

 تگرف و اورد راباال جعبه.بودم نشده بود گرفته دست در که شیرینی جعبه متوجه.خندی من خنده با هم او و خندیدم

 من سمت

 ....باال بیار دنگتو کن رد ، کنی جان نوش اینکه قبل ولی...التحصیلیمون فارغ شیرینی اینم بفرما ـ

 :گفتم و کردم کوچکی اخم

 بگیر پولشو بیا بعد دارم بر دونه یه بزار انصاف بی ـ

 یرینیش بدم بعد داری پول ببینم اول گفتم خوابگاه با حساب تصویه واسه باشی داده پوالتو همه نکنه گفتم اخه ـ

 کردم فتکو من داد یامفت شیرینی پریسا نشه خوشانت خوش یهو که بخوری

 !زدنه؟ رفح طرز چه این دکتر خانوم بگن میخوان بهت سالمتی نا ، پریسا ادبی بی خیلی: وگفتم گرفتم فاصله قدم یه

 شد خم کمی و گذاشت سینه روی را دستش دو قدیم التای مثل

 هستیم دکترمونم خانوم چاکر ـما

 برداشت را دشیرینی جعبه ودر برگشت عادی حالت به دوباره

  صالحی میر دکتر خانوم نداره شمارو قابل ـ

 گفتم دهانم به گذاشتن حال در و برداشتم رو ها شیرینی از یکی

 نیشری جعبه این جای باید االن تو بردار بازیا گدا این از دست اقل ال هستیم هم با که روزایی اخرین انصاف بی اخه ـ

 که بابک چلو پرس یه دیگه میره باال ازپارو بابات ولپ سرت خیر.کنی دعوتم باکالس رستوران یه تو شام یه تومنی41

 نداره حرفارو این

 و چوبی مطالعه میز صندلی روی و رفت ناراحتی با پیش دقیقه چند برخالف بود صورتم روی لبخند که من برعکس

 نشست خوابگاه اتاق گوشه قدیمی

 حاال؟ روزا اخرین چرا ـ
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 گذاشتم اش شانه روی را دستم و کنارش رفتم

 .کردم جمع امروز بندیلمم بارو همه. گیالن میگردم بر دیگه روز دو یکی تا و دادم انجام کارامو همه من ـاخه

 بمونی؟ خوابگاه تو میخوای کی تا!بری؟ نمیخوای تو مگه

 :گفت بغض با

 !اجی؟ کنم تحمل رو تو دوری جوری چه من اخه گرفت، دلم...خدا رو تو نگو ـ

 که رهبالخ باشیم، دیگه هم گردن وبال نیست قرار عمر آخر تا که ما...جونم میکنی تحمل مگفت و زدم غمگینی لبخند

 .خودمون شهر به میرفتیم کدوممون هر باید

 ...اخه...اما میدونم ـ

 راهمه به چشم مادرم روستا، برگردم باید من. نداره اخه و اما دیگه ـ

 :گفت و کرد غمگینی نگاه

 ...میشه تنگ برات دلم بهار ـ

 :گفتم بغض با خودش مثل کرد بغلم شدو بلند جاش از

 .. میشه تنگ برات منم دل...عزیزم میدونم ـ

 دادم هلش عقب به کمی

 شی من خیال بی کنی شوور یهو نری... بزنی سر بهم بیای و نبری یاد از منو بدی قول بهم باید ـاما

 داره سالمونم 41 بگیره رو ترشیده تو و من میاد کی بازار کسادی این تو بود کجا شوهر دیوونه اخه: گفت و زد لبخندی

 از اما...چیزی ، گینی المبور جنسیسی، بر سوار شاهزاده راه به چشم موندیم کوچه یک خم اندر هنوز میشه تموم

  شدیم راضی دیگه پیادشم به قسم کی به...نخورده تورمون به فعال سوارشم خر خوشگلمون شانس

 بودم شده خاله منم االن تا شاید نمیپیچوندی رو رحیمی مرتضی این انقدر جونم ساپری خودته تقصیر ـ

 :گفت و کرد نگاهم عصبانیت با

 وت دانشگاه پسرای کل که بزن سینه به خودتو سنگ برو تو.رسیده دوران به تازه تیغی جوجه اون به چه و من ـاخه

 بود مونده بخت بد اخوان استاد فقط.گرفت مروارید اب چشاشون همشون سرم اخر موندن تو امیز محبت نگاه یه کف

 .بره دانشگاه این از بده استعفا بود مونده کم جنابعالی صریح منفی جواب اون با که

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

7 

 خونه سر نبرگشت کوفته و خسته که چاکمونم سینه عاشقای مونده کاله بی جفتمون سر که فعال پریسا بابا بیخیال ـ

 زندگیاشون

 دایخ بدیم، تحویل روز همون باید اتاقم دنبالم میاد دیگه روز دو تا بابا کنم جمع هامو وسیله منم برم میگی راست ـ

 دنبالم میاد سواره کنه کرایه خر شده منم شاهزاده بالخره بزرگه منم

 برسیم باقیموندمون کاای به تا رفتیم کنان خنده دوتایی حرفش این با

××××××××××××××× 

 انتهر به زود صبح پریسا پدر مجد اقای.داشتیم خودمونو شهر به برگشتن و خوابگاه ترک قصد روز یک در ما دوی هر

 کنند همراهی ترمینال تا مرا تا گذاشت رنگش سیاه سانتافه پشت هم مرا پریساوسایل اصرار به و رسید

 یچشمان با پریسا و من.شوند سوار استارا و تالش مسافرین تا کرد اعالم اتوبوس بالخره معطلی ساعت نیم از بعد

 بودیم گرفته اغوش در را همدیگر گریان

 زتا من بخر خودت برا موبایل یه کار سر رفتی اینکه محض به نیار در بازی امل باش،انقدرم خودت مراقب جونم بهار ـ

 نباشم بیخبر

 ...خودتی، املم باش، خودت مراقب توام برم قوربونت ـ

 گهدی که تو داره دستش دم ایرانسل یه ابتداییم بچه االن اخه بردی سوال زیر وارتباطات عصر دیگه جونم قوزمیت ـ

 دکتری سرت خیر

 ....خودتی قوزمیتم نخور حرص انقدر جونم اجی باشه ـ

 باشی موفق ولی نمیشی ادم تو میدونم که من ـ

 :گفتم اشکهایم کردن پاک با و شدم جدا اغوشش از

 تو المتیناس دنیا سر اون بریم نمیخوایم که ما بابا.بشیم جدا همدیگه از خوش دل با ربزا نگیر، ابغوره انقدر دیگه بسه ـ

 نیست راه ساعتم41 من،همش پیش گیالن میای برمیداری باباتو ماشین بکشی خودتو خودمونیم،خیلی ایرون

 :گفت بغض از گرفته صدایی با

 اصفهان؟ دیگه نمیای وقت هیچ ناجنس تو ینی ـ

 ..جونم نمیشه تنگ برات دلم تو قدر من اخه ـ

 :گفت و ایستاد صاف یهو
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 منو اخری دم این میمیری خنگ ی دختره اخه میکنم، حروم نابمو گوهرای این دارم کی برا ببین من خر سر بر خاک ـ

 ندی حرص

 :وگفتم زدم چشمکی

 کنم عوض کمی حالتو خواستم فقط نگیر دل به بود شوخی ـ

 روح ثارن بلده فوش چی هر نگاه با داره اتوبوسه شوفر این برو االنم ، کنم عوض نه مبگیر حالتو کمی میخواستم ـبگو

 میکنه اجدادمون

 فتهر باال که هارا پله از یکی.برداشتم قدم اتوبوس های پله سمت به هایش گونه بوسیدن از بعد کردم بغلش دوباره

 :گفتم بغض از دورگه صدای با و برگشتم بودم

 خداحافظ.... جونم پریسا ـ

 برد باال خداحافظی عالمت به را دستانش و شد شدیدتر اش گریه

 ...باش خودت مراقب...بهارم خداحافظ ـ

 انتک دست برایش شیشه پشت از االن که من به و ایستاده خیسش چشمان با همچنان پریسا دیدم شدم سوار وقتی

 .داد تکان دستی برایم همک کردواو پاک را اشکهایش.میکند نگاه میدهم

 کرد حرکت اتوبوس

 

 سوم فصل

 سنگینیش ادومید تشکیل کتابهایم را اسبابم بیشتر.برداشتم سختی به را هایم وسیله. نبود منتظرم ترمینال در کسی

 با ودب مسافر منتظر که تاکسیهایی از یکی به.کردم حمل ترمینال خروجی تا بود که ترتیبی هر به اما میکرد اذیتم

 .افتادیم راه به و شدم ارسو روستا اسم گفتن

 ابلوییت شدیم وارد میرفت روستا سمت به که فرعی جاده به وقتی بود نکرده تغییر زیاد تالش زیبایم شهر های خیابان

 مضمون این با بود شده نصب

 (کیلومتر 41 جماکوه روستای)

 اغوش در را مادرم که بودم یا لحظه منتظر صبرانه بی گرفت را وجودم سراسر عجیب شوغی شدیم روستا وارد وقتی

 مثل چیز همه.میکرد حرکت صدا پر و ارام روستا خاکی های جاده در ماشین.بود روستا اواسط تقریبا ما خانه.بگیرم

 دو ی شالیزازها از محصول برداشت حال در روستا مردم و بود ماه تیر اوایل.بود نکرده تغییری هیچ و بود ها گذشته

 حال در ها پرچن از خارج دها بچه.چوبی های پرچین درمیان و هم از فاصله با روستایی ایه خانه.بودند جاده سوی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

9 

 از ای عده میتوانستی ها خانه بعضی در.بودند مشغول کاری به کدام هاهر پرچین داخل روستایی زنان و بودند بازی

 کردمی عبور هایشان خانه جلوی زا تاکسی وقتی.گفتگو گرم اندو نشسته ایوان روی همدیگر کنار که ببینی را زنها

 . است شده روستا وارد که میگشت مسافری دنبال جستجوگرانه نگاهشان اهالی

 فاصله اکهب سرسبز جنگل کشده فلک به سر درختان میتوانستم راحتی به کردم نگاه دور خیلی های فاصله به وقتی

 بر خان جهانگیر ویالی که بودم نکرده هضم را یباز جنگل دیدن شاط ن هنوز اما.ببینم را داشت قرار روستا از کمی

 همه.بود گرفته خود سایه زیر را روستا تمام گویی میکردو زندگی ان در شاهی که کاخی چون.شد نمایان تپه روی

 .فتندگر جان یکباره به که بود دام گذشته خاطرات ماند باقی که چیزی وتنها رفتند و کشیدند پر ذهنم از زیبا مناظر

 بودم رسیده خانه نزدیکی به.برگشتم عادی حالت به دوباره من و رفت دیگر سمت به سیتاک

 .بود مادرم و من به متعلق که عشق از سرشار اما قدیمی و کوچک ای خانه

 عقب صندوق از را وسایلم و جمدان کرایه پرداختن از پس و کردم تشکر راننده از امان خانه چوبی پرچین جلوی

 دیدتر با ای لحظه افتاد من به نگاهش وقتی.امد بیرون خانه در از که افتاد مادرم به چشمم ماشین تنرف با. برداشتم

 رقب گرفت قرار رویم به رو وقتی....برداشت قدم سمتم به ارام ارام.است نکرده باور را امدنم هنوز گویی ایستاد همانجا

 .کشید اغوش به محکم مرا و شد تر چشمانش فرزندش تنها دیدن شوق از.دیدم را چشمانش

 .میبیننم خواب دارم من یا مادر تویی...جان ـبهار

 به ازمدتها بعد را وجودش عطر تا فشردم خودم اغوش در را مادرم و انداختم زمین روی را داشتم دست به که چمدانی

 نمیدادند امان میبوسیدمش،اشکهایم و میبوییدمش.بکشم هایم ریه

 بود شده تنگ مهربونت اغوش برا لمد قدر چه...جونم مامان ـ

 عزیزم اومدی.. اومدی بالخره..مادر دل عزیز..قشنگم بهار...بهارم-

 کردند کاوش را صورتم تمام خیسش چشمان و داد هلم عقب به کمی

 خودم پیش برگشت بالخره من فرشته...گلم شدی خانوم قدر چه ـ

  بیشتر چشمش اطراف چروکهای و بود زده بیرون رنگش سفید روسری زیر از سفیدش موهای.بود شده تر پیر اما مادر

 ...کشیدم صورتش روی را دستانم.بودمش دیده که اخری بار از

 .........ـمامان

 بردم پناه اغوشش به وباز
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 هایی ترشی و مرباها از بود پر رویشان که چوبی های قفسه با متری 6 اشپزخانه یک و متری 44 اتاق دو شامل ما خانه

 شامل میکردیم استفاده ان از ها میهمان از پذیرایی برای بیشتر که ها اتاق از یکی.بودند مادرم دستان حاصل که

 مانخواب محل نیز دیگر اتاق.میکرد خودنمایی کنارش در گلدانی و قران با پدر عکس که ای طاقچه و کوچک تلوزیونی

 .داشت قرار پرده سوی ان در خوابمانرخت بودکه پوشانده را ان از ای گوشه ضخیم ای پرده و بود

 .کردم وارد هایم ریه داخل به را اتاق هوای تمام و کشیدم عمیقی نفس شدم که خانه وارد

 آمد، اغمسر به خنک آب لیوانی با هم مادر. دادم تکیه کرد می ایفا را پشتی نقش و داشت تکیه دیوار به که متکایی به

 .گرفت تنم از را راه خستگی تمام خنک یآب نوشیدن تابستانی گرم هوای آن در

 اب را مختصر غذای آن که بودم گرسنه حدی به آورد محلی ماست و پنیر و نان مقداری برایم مادر صحبت، کمی از بعد

 .خوردم اشتها تمام

 ات که همسایهمان دختر گلی از گفت، می صحبت دری هر از.  کرد صحبت به شروع دوباره مادر غذا خوردن از بعد

 نشان برای خان جهانگیر که راهنمایی مدرسه از. کرد ازدواج پسرعمویش با آن از پس و بود خوانده درس راهنمایی

 ی دهسازن نام مدرسه اسم از بزرگتر که بود زده تابلویی آن باالی و بود ساخته روستا های بچه برای نیتش حسن دادن

 .بود شده نوشته آن خیر

 از پیش ها سال که را ای کینه ناخداگاه کرد می صحبت خان جهانگیر امالک روز به روز شدن افزوده از مادر که زمانی

 .شد زنده دوباره بود خشکیده قلبم در پدر مرگ زمان

 اوج به پدر که زمانی اما کرد، می کلفتی خان جهانگیر ی خانه در پدر مریضی خاطر به مادر که را روزی آمد یادم

 یسال خشک دلیل به پیش ها سال پدر که بهانه این به جهانگیرخان داشت، جدی درمان به نیاز و بود رسیده بیماری

 و کرد داری خود او به مادر زحمات مزد دادن از گرداند باز او به سودش با باید و است گرفته قرض عنوان به او از پولی

 زمین در بود مجبور مادر آن از پس و آورد رد چنگمان از طلبش عنوان به را هایمان زمین از نیمی نیز پدر مرگ از بعد

 .بگذرانیم را زندگیمان امورات بتوانیم تا کند کار دیگران های

 مادر کجاست حواست... بهارجان...  بهار ـ

 .آورد خود به مرا که بود مادر صدای این

 !گفتی؟ چیزی... مادر چیه ـ

 کنی؟ می فکر چی به... جان مادر کجاست حواست ـ

  افتادم ها گذشته یاد دفعه یه هیچی،: گفتم و مزد لبخندی
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 دور ازم که روزایی ی اندازه به. دارم حرف برات کلی بعد، تا کن استراحت کمی ای، خسته عزیزم، برم قربونت ـ

 ..........بودی

 

 چهارم فصل

 رد و بگیرم را روستا در طبابت مجوز توانستم باالخره که بود ماه مرداد اوایل. گذشت می روستا به آمدم از ماهی یک

 . شوم کار مشغول پزشک عنوان به روستا کوچک درمانگاه

 توانستم که گفتم می شکر خدا درگاه به کنان سجده کردم می درمان را مریضی که روز هر و ورزیدم می عشق کارم به

 گشاده رویی با کردم می سعی من و نبود زیاد هم بیماران تعداد. شوم مادرم افتخار مایه و سازم برآورده را پدر آرزوی

 .کنم درمان را آنان

 به هم آمپول از و بود شده استفراغ و اسهال دچار قبل ماه سه ساله، شش حدود آوردند درمانگاه به را پسرکی روزی

 مین راه پسرک دیگر تزریق از پس بود کرده تجویز را آمپولی شهر بیمارستان در دکتر که زمانی. ترسید می شدت

 پیش حتی بودند، کرده مراجعه شناختند می که دکتری هر به فرزندشان تنها شدن فلج غم از مادرش و پدر .رفت

 .نبود پسرک شدن خوب به امیدی هیچ امت بودند رفته هم فالگیر و رمال

 درد مقابل هم و کند می حرکت کودک پای هم که شدم متوجه پزشکان سایر چون هم من کردم اش معاینه وقتی

 .دهد می نشان شواکن

 آمپول از شدت به پسرش گفت هایش صحبت الی البه در مادرش اینکه تا پرسیدم بیماری از قبل از کردم، تعجب

 . داشته وحشت

 رشانپس. پرسیدم داشت دوست پسرتان که چیزهایی از و بگذارید راحت مدتی را پسرتان گفتم بعد و کردم فکر کمی

 .بود توپ و گردو عاشق

 .رفت خواهم شان خانه به دیگر روز چند خودم و برگردند خانه به گفتم ادرشم و پدر به

 برای گفتم و دادم او به را توپ فقط اما. بردم گردو و توپ کوچک پسر برای. رفتم ها آن خانه به روز دو گذشت از بعد

 انهخ به بود امید نامش که ار پسر این باالخره رفتن کلنجار کلی از بعد. بیاید ما خانه حیاط به باید گردو گرفتن

 .بودم کرده بغل خودمان خانه تا را او زحمت به من و بود سنگین خیلی اما بود ساله شش اینکه با. بردم خودمان

 !مادر؟ خونه، آوردیش کیه این: گفت تعجب با دید را ما وقتی مادرم

 :گفتم کنان هن هن

 .خوریمب گردو و کنیم بازی هم با خونه اوردم رجبه، مش نوه
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 ارب چند از بعد کردن بازی به کردم شروع بود اورده همراهش امید که توپی با و نشستیم حیاط های سبزه روی امید با

 گرفتم امید سمت به اوردم در گردو تعدادی جیبم از و کردم پرتاب ای گوشه به را ان توپ انداختن پایین باال

 دادم گردو بهت کردی بازی باهام اومدی دیدی بیا، ـ

 خوردن همراه.شدیم ها گردو خوردن و شکستن مشغول کوچک سنگی با و گرفت من از را ها گردو خوشحالی با امید

 از یدام ناگهان.بخندیم هواو بندازیم تا بیا و بردار رو توپ برو حاال گفتم دفعه یک.میگفتم هم قصه امید برای گردو

 .دستم به داد و اورد را توپ.دوید توپ سمت به و شد بلند جایش

 سنگر خانه دیوار پشت امید امدن ابتدای همان از که امید مادر و پدر.کردم بغلش و کشیدم جیغی زده ذوق هم من

 .دویدند امید طرف به امدندو بیرون بودند گرفته

 شا کودکانه قخال ذهن همان با او و بودند کرده تزریق او به که بود آمپولی از اندازه بی ترس خاطر به امید نرفتن راه

 او به یگرد بترساندتا را والدینش نرفتن راه با و کند تالفی بود خواسته بزند آمپول نشود مجبور دیگر اینکه خاطر به

 .نزنند آمپول

 نشسته میزم پشت درحالیکه.داد قرار مقابلم را پاکتی شدو درمانگاه وارد خندان خوشحال روز ان فردای امید پدر

 :گفتم و کردم پاکت به نگاهی تعجب با بودم

 !چیه؟ دیگه این ـ

 .مدیونیم شما به اینا از بیشتر دکتر،ما خانوم نداره و شما قابل ـ

 .کردم باز را درش و برداشتم را پاکت

 :گفتم و دادم هل امید پدر سمت به را پاکت اخم با

 !نکردم کاری که من..چیه؟ برا پوال این ـ

 .برگردوندید بهش رو پسصرم سالمتی شما دکتر خانوم چرا ـ

 نشست لبانم بر کوچکی لبخند

 یگهد بگه بهتون میخواست فقط نبود بیمار شما پسر... ضمن در. دادم انجام رو وظیفم پزشک یه عنوان به فقط من ـ

 .نزنین امپول بهش

 داد هل من سمت به را پاکت دوباره

 تا چرا پس کنه درمان منو امید نستمیتو هم ای دیگه کس شما جز اگه میکنین، تعارف چرا دکتر ـخانوم

 بدن انجام کاری حاالنتونستن
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 پاکت .بود نشسته صندلی روی کارم میز مقابل که امید پدر سمت رفتم و شدم بلند صندلی روی برداشتم،از را پاکت

  گرفتم صورتش رامقابل

 انجام من میکردکه رو اریک همین یکیشون بالخره داره وحشت آمپول از امید میگفتین دکترام بقیه به اگه ـ

 .گرفتم ازتون رو طبابطم حق قبال من چون بردارین پولتونو حاال.دادم

 بود بسته نقش صورتش روی کوچکی گرفت،خنده من از تردید با را پاکت و شد بلند امید پدر

 .بده بهتون خدا میخواین که چی هر بده،امیدوارم طوالنی عمر بهتون خدا دکتر، م خانو ممنونم ازتون بازم ـ

 ممنونم خیلی ـ

 دکتر خانوم خداحافظ ـ

 نگهدارتون خدا ـ

 :گفتم و کردم صدایش که بود نرسیده در به

 .نترسه آمپول از دیگه کنه کمک بهش تا بدید نشون روانشناس یه به و ببرید رو امید تونستید اگه راستی ـ

 پوشاند را اش چهره اخمی ناگهان و برگشت سمتم به

 داره روانپزشک به احتیاج و است دیونه من پسر بگین دکتر؟میخواین انومخ چی یعنی ـ

 رفتم سمتش به ارامش با و کردم ای خنده

 دیوونه روانشناس پیش بره کی هر مگه ضمن ،در روانپزشک نه روانشناس من؟گفتم برادر زد حرفی همچین کی ـ

 داشت آمپول تزریق به نیاز و شد مریض نپسرتو نکرده خدایی اگه تا میکنه کمک بهتون فقط روانشناس!است

 نزنه چالغی به خودشو

 :گفت و شد باز ابروانش گریه که کرد مجابش هایم حرف گویی

 اجازه با فعال بگین، شما چیی هر ، دکتر خانوم باشه ـ

****************************************** 

 بودم ،شده کرد پیدا افزایش ها مریض تعداد و بود رسیده همه گوش به روستا دکتر اوازه گویی امید ماجرای از بعد

 علیل پسر یک شفای فرشته

 از بیشتر تا نمیداد اجازه و میرسید گوش به صدایش همسایه خروس هنوز که تعطیل روز یک صبح ، ماه مرداد اواخر

 درمپ با بودم که بچه. گلجن به رفتن برای کشید پر دلم صبحانه خوردن از بعد. شدم بلند بمانم رختخواب در این

 .میزد حرف حیوانات و درختان از برایم پدر و رفتیم می جنگل به اکثرا نداشت زیادی کار که روزهایی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

14 

 سفیدم شال گذاشتن با و پوشیدم رنگم ابی جین شلوار همراه به را رنگم مشکی ساده مانتوی شدم بلند جایم از

 . کردم ترک جنگل سوی به گذار و گشت قصد به را خانه

 بخشی ارامش سمفونی همچون خانه رود شرشر و درختان به ها دارکوب زدنزهای نوک صدای با پرندگان اواز صدای

 سر درختان.دادم ادامه خودم راه به همینطور و گذشتم بود خانه رود روی بر که پلی روی از.میداد نوازش را جانم گوش

 چشم به جنگل جای همه در که خودرو گیاهان داشت، درازشان رعم از نشان که قطور هایی تنه با کشیده فلک به

 تنه.بروی جلوتر بیشتر های زیبایی دیدن شوق به فقط و مسافت به بیتوجه شد می باعث وحشی های گل میخورد،و

 زا بردن لذت برای بلکه خستگی سر از نه که من کوتاه استراحت برای میشد مکانی درختان از اندکی شده بریده

 دم میدا ادامه خودم راه به.میشدم بلند دوباره و میکردم نگاه اطرافم بهشت به و مینشستم ها ان روی اطرافم طزمحی

 چشمم ناگهان که بودم حرکت در منهمچنان و بود ظهر.بودم نشده اسمان وسط به خورسید رسیدن متوجه اصال و

 کلبه درون از فریادی صدای ناگهان که شتمبردا قدم کلبه سمت به ارام.جنگل وسط در چوبی ای کلبه به خورد

 ار جوانی مرد رفتم داخل که کلبه چوبی و کوچک در از.دویدم کلبه سمت به کردن فرار جای به اما ترسیدم.شنیدم

 شواهد همه.رفت بیرون به بود دیوار کنج در که سوراخی از سرعت به هم سمی مار یک و گرفته را پایش ساق که دیدم

 سیتر با. بود نشسته اش پیشانی روی سردی عرق رفتم، سمتش به وحشت با.بود جوان مرد رگزیدگیما دهنده نشان

 :گفتم میدانستم نیز را سوالم جواب اینکه با بودو نمایان صدایم در که

 افتاده؟ براتون اتفاقی چه...؟ خوبه حالتون -

 چاقوی به همانجا از چشمم که بودم تیز شی یک دنبال به فقط من و کرد ای ناله مرد. نماندم سوالم جواب منتظر

 .افتاد بود کلبه وسط میز روی که کوچکی

 دمر.دادم شکاف را مار نیش محل لحظه یک ودر زدم کنار را مرد دستان سریع چاقو برداشتن از وپس شدم بلند سریع

 دمش ،خم بستم محکم گزش محل باالی دقیقا اوردم در سرم از را شالم سریع توجه بی من ولی کرد بلندی ناله درد از

 دمر چهره به و اوردم باال را سرم کردم تکرار را اینکار که بار بیرون،جند کردم تف و مکیدم را مار نیش محل دهان با و

 گاهن مرد به دوباره و کردم پاک را ام پیشانی عرق دست پشت با.نداشت را پیش دقیقه چند زردی صورتش. کردم نگاه

 میکرد نگاهم جبتع با که انداختم

 !میشه؟ پیدا اولیه های کمک جعبه اینجا ـ

 داد را جوابم بیحالی با و امد خودش به

 تخت زیر اره ـ

 که ار چیزهایی تقریبا کردم نگاه را داخلش و کشیدم بیرون را جعبه و رفتم بود کلبه گوشه که چوبی تخت سمت به

 تریلاس گاز با و کردم عفونی بودضد دوسانتی تقریبا که را برش محل بتادین از استفاده با.کردم پیدا داشتم الزم

 .بستم محکم
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 وممعل بعد ساعت دو یکی تا نمیکشیدم بیرون مارو زهر اگه کرد رحم بهتون خیلی خدا ، شد تموم بالخره ـاوووووووف

 بیاد سرتون بالیی چه نبود

 کردم نگاهش دقیقتر اینبار و کردم بلند را سرم نزد حرفی

 کردش عرق پیشونی روی ریخته خوشگل چه لختشو المصب،موهای داره چشمایی چه...جیگریه عجب من یخدا ـواو

 ...قبرستون سینه بفرسته پیتو براد این بود مونده کم بشه عقاب شکار ماره االهی

 دموخ مثل دار تاب و بلند های شب،مژه رنگ به درشت نمیکشه،چشمای خجالتم باشه خوشگل قدر این باید پسر اخه

 خترد نمیگی المصب اخه قلمی، ،بینی کشیده ،صورت سرخ ای قلوه نیگاه رو لوچه لبو... واال..بلند مژه به چه پسرو اخه

 نمیاره طاقت مردم

 !خانوم فرشته شد تموم زدنتون دید ـ

 :گفتم دستپاچگی با و امدم خودم به بود شده طوالنی زیادی نگاهم که فهمیدم تازه

 باشین نداشته ای دیگه مشکل میشدم مطمین داشتم فقط کنم نگاه شمارو یدبا چی برا....هان ـ

 متوجه کردگویا حل جسمیشو مشکل میشه ادمم صورت رو کردن مکث با مگه اخه دادم سوتی چه واااااااااااااااای

 :گفت و نشست جذابش صورت روی قشنگی لبخند که بود شده من سوتی

 نه؟؟؟ یا داشتم ایم دیگه مشکل حاال

 :وگفتم کردم ای سرفه تک

 جان نوش خوشمزه آمپول تا چند تا درمانگاه برسونم تر سریع رو شما باید فقط خوبه چی همه شکر خدارو خوب نه -

 ببرید در به سالم جان احتمالی خطرات کنیدواز

 شود بلند جایش از ناله و اه با دادو تکیه کلبه دیوار به و گرفت کمک دستانش از

 روستا برگردیم اون با میتونیم اومدم رلندو با من ـ

 :گفت و من به کرد رو باشد شده عجیبی چیز متوجه انگار بعد

 اینجا اومدین تنهایی شما راستی

 !!!!!اینجا؟ اومدم تنها من داره اشکالی شما نظر از ببینم ـ

 باشه ناک خطر کمی تنها خانوم دختر یه برا جنگل نمیکنی فکر اما.. نه ـ
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 مرگ رشتهف دیگه ساعت یه تا که نمیومدم من بگه بهش نیست یکی اخه نچسب، ه ییییییییییش،پسرچییییییییی

 هر من ناال بابا بیخیال....وتنها یکه دختر، که توام وشغاله گرگه از پر جنگل بگه میخواد االنم البد میرسید خدمتتون

 کنه نصیحتم میخواد یارو این بگم چی

 این اب که هم وشما نیستم بلد رانندگی من چون کنیم پیدا روستا به رفتن برای ای دیگه راه باید االن صورت هر در ـ

 ......معلومه پاتون

 بریم پیاده اینکه جز نداریم ای چاره پس ـ

 ......پاتون وضعیت این با...... شما اما ـ

 برم راه میتونم نباشید نگران ـ

 داریم روی پیاده دوساعت اقل حد روستا تا ما د،بری راه نیست صالح دارین که وضعیتی این با ولی ـ

 روستا داخل به میرسیم ساعته یه که بلدم راه یه من ـ

  کنم کمکتون بزارید.نداریم ای چاره اینکه مثل خوب خیلی ـ

 از هم اب.کند تکیه رفتن راه برای غریبه زن یک به غریبه مرد یک تا گذاشتم روستا اداب برخالف و گرفتم را دستش

 هب کردم شروع کند احساس کمتر را دردش اینکه برای. میکرد ناله گاهی راه در. افتادیم راه به و امدیم بیرون بهکل

 کردن صحبت

 جنگل بیام روی پیاده برای من تا بود یار باهاتون امروز شانس اینکه مثل ـ

 میکنین؟ زندگی روستا تو شما مگه ـ

 هستم روستا دکتر من واقع در.. بله ـ

 ودمب نیومده که میشد سالی یه تقریبا کشوند، کلبه سمت به خاصی حس یه امروز منم بخواین رو راستش......... ـجدی

 شاید نمیدونم...اومد سرم بال این که ببرم لذت هواش از و جنگل بیام خواست دلم امروز چرا نمیدونم اما ورا این

 کنم مالقات جنگل تو رو شما امروز من که بوده قسمت

 داشت را کیلو01 کم کم که هیکل این سنگینی زیر کیلویی61 من های شانه میشد باعث که بود سنگین کمی شوزن

 بگیرد درد

 بشنوم فریادتونو صدای من تا زد نیشتون که بوده قسمت مار مارم اون وحتما ـ

  گره هم به ای حظهل برای نگاهمان که کنم نگاه صورتش به بیاورم باال کمی را سرم شد باعث که کرد ای خنده
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 رویم به رو به را نگاهم شد باعث که کرد وارد شوک بهم اش خیره نگاه برق یکدفعه ، کردیم حرکت تر خورد،کند

 بدوزم

 !میریم؟ درست راهو داریم هستید مطمین ـ

 مدست کف مثل وجبشو به وجب و شدم بزرگ روستا این تو بچگی از من ولی اومدین روستا این به تازه شما اگه

 میشناسم

 هب تا چرا متعجبم اما اومدم می جنگل این به پدرم با بچگی از و روستام همین بچه منم کنم عرض خدمتتون ـباید

 بودم ندیده رو شما حال

 :گفت و زد پوزخندی

 کنم بازی روستا های بچه با نداشتم اجازه و خانم جهانگیر پسر من اخه ـ

 ردمک نگاهش غیظ با و برگشتم سمتش به ایستادم، جایم در و شدم خشک که زد پیکرم به صاعقه یکباره به انگار

 !!!!!!خانید؟ جهانگیر پسر شما ـ

 !داشت؟ تعجب.خانم جهانگیر پسر من... بله نداره اشکالی اگه!!!!!!...کنی؟ می نگام اینطوری چرا ـ

 تادنیاف اما خورد تلو تلو کمی اشتند را حرکتم این امادگی اینکه خاطر وبه گرفتم فاصله ازش و زدم کنارش یکباره

 االنت کار به نه غیبیت امداد به نه...تو؟ روشنه خودت با تکلیفت...دیوانه؟ چته ـ

 :گفتم و سمتش برگشتم حرص با

 نوچه اب جونت بابا تا همینجا بمون نمیخوره، خان جهانگیر پسر به روستایی بچه منه کالس اخه کنه زیادیت میترسم ـ

 کنه جمت جنگل وسط از بیاد تشنش غول های

 که میخش با کندو تکیه ان به تا برداشت زمین روی از را چوبی تکه حرص با که شد تمام گران براش خیلی حرفم انگار

 :گفت خواند صورتش از میشد راحتی به

 من فقط میانبرو این چون کنی پیدا اصلیو راه طور چه که باشه غمت باید جنابعالی ، نیستم خودم نگران من ـ

 دکتر خانوم نشی گرگا خوراک شب بپا:گفت چهره حالت همان با میشد رد کنارم از که حالی در و میشناسم

 زمین هب و شکست دستش در بود برداشته که چوبی که بیشتره تو بابای معرفت از گرگها معرفت بگویم میخواستم

 به رو و رفتم سمتش به و سوخت برایش دلم لحظه یک. گرفت محکم را پایش ساق و رفت اسمان به فریادش.خورد

 نشستم خیز نیم زانوهایم روی رویش

 میشه بدتر خونریزیت نده فشار انقدر ـ
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 گرفت سمتم به عصبانیت با را نگاهش

 بگیری؟ وجدان عذاب بمیرم میترسی چیه ـ

 گرفتم سمتش به را دستم دوباره و شدم بلند جام از

 کنم کمک بهت که میکنه حکم انسانیم وظیفه وضعیت این توی ـ

 میرفتی و میذاشتی تنهام داشتی... نبود انسانیت از خبر که پیش دیقه دو تا......جدأ........ااا زدـ پوزخندی

 :گفتم و کردم تبسمی کند قبول را کمکم تا کنم بهتر کمی را بینمان جو اینکه برای

 !!!!!!!میترسی؟ تنهایی از ـ

 !گرفته شوخیت ـ

 .من گردن افته می خونت و میمیری وگرنه درمانگاه برسونمت زود تا شوپا... ببخشید ـ

 :گفت شدن بلند حال در و گرفت را دستم

 ............نگیره یقتو وجدان عذاب اینکه خاطر به فقط ـ

 را سکوت همراهم مرد خفیف ناله صدای بیگاه و گاه فقط نزدیم حرفی مقصد تا واینبار افتادیم راه به وباز

 ای لحظه.داشت فاصله ای دقیقه 1 درمانگاه تا که اوردیم در سر روستا وسط از شدیم خارج جنگل از وقتی.تمیشکس

 را الش و شد ،بلند کرد باز بودم بسته پایش به که را شالم.شد خم بعد و برداشت هایم شانه روی از را دستش ایستاد،

 :گفت زیبایی لبخند با و گرفت سمتم به

 ببینن باز موهای با رو تو روستا اهالی نیست درست اینجوری رتس بزار اینو بیا ـ

 شیدنک خجالت برای فرصتی دیگر اما ام رفته راه مرد این کنار باز موی با است ساعت یک از بیشتر که افتاد یادم تازه

 باعث که دش خیره هایم چشم به حال همان در و گذاشت سرم ی رو را شالم کردم صورتم مهمان که لبخندی با نبود

 .نماندم حالت این در زیاد مان همسایه پسر جواد باصدای اما بیاندازم پایین را سرم و بکشم خجالت واقعا اینبار شد

 .میدوید ما سمت به عجله با جواد

 :گفت زنان نفس

 گشته شما پی رو جا همه....بود نگرانتون خیلی مادرتون شما کجایین دکتر خانوم ـ

 :داد ادامه میکرد نگاه همراهم به تعجب با که درحالی و

 میکنید چیکار اینجا شما....خان حامد......ااا ـ
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 بر زد محکم افتاد، بودم فهمیده را اسمش فهمیدم تازه که جوان مرد شده پیچی باند و خونین پای به چشمش که

 :گفت کشیده صدایی با و سرش

 !!!!!!!!!!بفهمه خان یرجهانگ اگه.........اومده سرتون بالیی چه...برسرم خاک ـ

 :گفتم بردارم دوشم روی از بود کرده تکیه ام شانه به باره دو که را حامد های دست میکردم سعی داشتم حالیکه در

 درمانگاه ببریمش باید کن، کمک بیا نیست، حرفا این جای فعال ـ

 فکر همه وضعیت این با چون داردبر ام نه شا روی از را دستهایش و کند لطف تا رفتم حامد به هم غره چشم ویک

 سمت به جواد کمک با و برداشت را دستهایش بالفاصله چون شد منظورم متوجه گویا کرده بغلم حامد میکردند

 رفتیم درمانگاه

 :جوادگفتم به خوابید تخت روی حامد اینکه از بعد

 بده اطالع بهشون و خان جهانگیر الیوی به برو بعدشم درمانگاهم من بده خبر مادرم به خونه برو اول جواد اقا ـ

 بستریه اینجا بسرش

 .رفت بیرون درمانگاه از سرعت به و گفت چشمی جواد

 مشغول سرم زدن از وبعد اوردم بیرون داروها قفسه داخل از را گزیدگی مار سرم و متازون دگزا آمپول سریع خیلی

 نگاه من کارهای به فقط کامل ارامش در و بود هکرد سکوت حامد.شدم پایش شکاف محل به بخیه زدن و کردن بیحس

 که دیدم را رنگی مشکی پاترول اتاق پنجره از شد تمام کارم وقتی. نمیگفت هم آخ حتی تر عجیب همه از میکردو

 رجهانگی جز نبود کسی شد پیاده ماشین از که کسی اما بود مشکل کمی برایم کردنش باور.شد درمانگاه حیاط وارد

 قاجاری،هنوز های سیبیل و طاس کله همان با هابود گذشته مثل. میدیدم را او ها سال از بعد دوم بار ایبر من و خان

 چاق بود،صورت شده بیشتر چشمش دور چروک کمی اینبار فقط.فهمید هایش قدم نوع از را بینهایت غرور میشد هم

 .است شده سرخ عصبانیت از که بود معلوم سفیدش و

 بود کشیده دراز رنگ سفید تخت روی بر که رفت پسرش سوی به و شد اتاق اردو دقیقه یک از کمتر

 افتادی؟؟؟؟ روز این به چرا....اومده سرت بالیی چه ـپسرم

 توی من پسر با شما ـ:  گفت پیشانی روی چینی با و انداخت نگاهی بودم ایستاده پنجره کنار کمی فاصله با که من به

 .....اومدید بیرون جنگل از هم با شما گفت می دهاتی پسر ونا!!!!! هان؟ کردید می چی جنگل

 دهاتی پسرک را جواد حقی چه به کند، توهین من به کرد می جرات طور چه ، میامد بدم زدنش حرف لحن از قدر چه

 قبل اما برداشتم جلو ه قدمی است، خواندن قابل راحتی به من چهره از االن عصبانیت میدانستم میکرد،خوب خطاب

 کند ارام را پدرش داشت سعی گویا و امد حرف به حامد بزنم حرفی من اینکه از
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 ......دار شما پدر ـ

 :گفت تری بلند صدای با اینبار خان جهانگیر بزند حرفی اینکه از قبل اما

 میکردین؟؟ غلطی چه جنگل تو تا دو شما اصال....نه یا اوردن سرت بالیی چه بدونم باید من... حامد شو ساکت فعال ـ

 :گفتم توزانه کینه تن همان با و خودش صدای بلندی به تقریبا صدایی با و دادم دست از را خودم کنترل اینبار

 ....میبافین هم به دارین که چیه اراجیف این.. کنید صحبت درست لطفا محترم ظاهر به اقای ـ

 :کشید فریاد چون شده انیعصب قدر چه زده داد سرش و کرده جرات کسی اینکه از میدانستم خوب

 پسرم سر بالیی چه ببین کن وا چشاتو...اراجیف کدوم...اراجیف...سفید چش دختره نکن بلند من واسه صداتو ـ

 اوردی

 بود مرده االن ماره اون زهر از پسرش شاید نبودم من اگه نداره اخه،خبر فکره کوته قدر چه مرد این من خدای

  اومد حرف به حامد باز که بدم را جوابش خواستم و دادم تکان سری

 هب کرد شروع میومدو من سر بالیی چه نبود معلوم نبودن خانوم این اگه....میکنی قضاوت زود داری چرا من پدر اخه ـ

 من کمک و مار نیش ماجرای کردن تعریف

 :گفت تری مالیم لحن با اینبار و من به کرد رو که بود شده اشتباهش متوجه اینکه مثل خان جهانگیر

 بدم؟ قدر چه بگو تو فقط میکنم جبران لطفتو این حال هر به اما میکرد فکرو همین شک بی بود من جای کی هر

 دلم ، بود نداده را من از کمردن تشکر زحمت خودش به حتی که امد پست و حقیر من نظر در مرد این قدر چه

 :گفتم و کردم نگاهش غیظ با کنم له پاهایم زیر را تکبرش و غرور تمام میخواست

 ور کاری هر پول خاطر به دادم،ادم نجات رو پسرتون که بود انسانیت روی از فقط ندارم شما پول به نیازی من...اقا نه ـ

 ...نمیده انجام

 گفت شدو مسلط خودش به اما رفت درهم کردنم صحبت نوع از اش چهره

 با میخوام حاالم بده بهتون خواستید که قدر چه هر تا اد می مباشرم فردا داد، رو شما کار پاداش باید حال هر به ـ

 کنه معاینش بیاد خانوادگیمون دکتر بگم تا خونه ببرم رو پسرم اجازه

 :گفت باشد من جواب منتظر اینکه وبدونه

 شده نگرانت و منتظره خونه تو نامزدتم ، خونه بریم تا پسرم شو بلند ـ

 گفتم خونسردی کمال در و زدم پوزخندی ، زده من حساسیت اطرخ به را نامزد کلمه بود معلوم قشنگ
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 بدین زحمت مباشرتون به نیازنیست و دادم انجام انسانی وظیفه حسب بر اینکارو من کردم عرض خدمتتون اوال ـ

 شدم خارج اتاق از سریع خیلی بده جوابمو بخواد اینکه قبل و باشه اینجا سرمش شدن تموم تا باید پسرتون دوما

 شد باعث حامد پدر افروخته بر چهره که شدم اتاق وارد شده تمام حامد سرم میدانستم که دقیقه بیست از عدب

 بیاید صورتم روی خواسته نا لبخندی

  انداخت پایم تا سر به نگاهی خان جهانگیر تخت، کنار دادم را حامد رفتن اجازه وقتی

 دیکر ول شهرو چرا حاال بخوره بهش منم کار روز یه نمیکردم فکر ماا روستا، این به اومده تازه دکتر یه بودم شنیده ـ

 باشه روستا این از بهتر خیلی کنم فکر شهر بیمارستان اینجا،مزایای اومدی

 گرفتن از بعد حاالم و کردم رشد روستا همین های زمین تو و اومدم دنیا به روستا همین تو من گفتم، و زدم پوزخندی

 بود روستا همین کنم کار توش داشتم دوست که جایی اولین مدرکم

 گرفت تعجب رنگ نگاهش

 !هستی؟ کی دختر تو ببینم!!!...شدی بزرگ روستا این توی ـ

 مذهن اما بمیره نداری و فقر خاطر به شدی باعث تو که مردی همون دختر بگم خواستم شد ور شعله وجودم کینه اتش

 در کردمو دعوت ارامش به را خودم.شه نمی حالیش هیچی بگی مرد ظاهر به این های نامردی از صبح تا اگر داد اخطار

 :گفتم جوابش

 کرد فوت العالج مریضی یه از پیش سال چند که رحمانی مش همون......رحمانم دختر من ـ

  میگویم را رحمان کدام که امد یادش گویا

 درست مالی وضع یادمه من که جایی تا چون شهبا شده دکتر االن رحمان دختر که تعجبه باعث ولی...اومد یادم اره ـ

 بخونی درستو بتونی که نداشتین حسابی

  بگویم جوابش در توانستم که چیزی تنها کردم نگاهش خشم و بغض با

 خدا خواست به.......دادم نجات رو شما پسر امروز که همونطوری ـ

 ان اب تا اوردم در میزم کشوی از را ای پرونده ظاهر در و رفتم میزم سمت به بزند حرف این از بیشتر نمیخواستم دیگر

 حس را نگاهی سنگینی.بود زده اتشم درون از پسرش مسخره سکوت و خان جهانگیر های حرف اما شوم مشغول

  گفت که شنیدم را حامد صدای اینبار وفقط نیاوردم باال را سرم دیگر اما میکردم

 کنم رانجب بتونم امیدوارم....دکتر خانوم ممنونم -

  سالمت به میکنم خواهش گفتم لبی زیر کنم بلند را سرم اینکه بدون
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  شنیدم را در شدن بسته صدای لحظه چند از بعد فقط من و بابا بریم دیگه: گفت پدرش به وخطاب کرد پوفی-

****************************************** 

 خان جهانگیر از که نفرتی اش مادرانه حس کردم، تعریف مادرم ایبر مو به مو را روز ان ماجرای رسیدم خانه به وقتی

 هک غریب بغضی با و کرد زوم چشمانم روی را نگاهش مادرم دقیقه چند از بعد شدم ساکت وقتی. بود فهمیده را داشتم

 :گفت داشت گلو در

 و پاداش و نشسته حق جای دایخ دادیع انجام شغلیتو و دانسانی وظیفه جهانگیر پسر جون تجات با تو...جان بهار ـ

 هکین بدون عزیزم اما گرفتی دل به کینه خان جهانگیر از که میکنم درکت...میده روزی یه بدمارو و خوب کارای جزای

 ......میکنه سیاه رو ادم قلب

 از هک صدایی با میکردم نگاه بیرون به که حالی ودر اتاق چوبی پنجره سمت رفتم و شدم بلند جام از عصبانیت با

 دادم را مادرم جواب میلرزید عصبانیت

 من جای امروز اگه ؟شما!دور بندازم بکنم رو کاشته من قلب تو مرد این که ای کینه میتونم طور چه من مادر اخه ـ

 حرف من با جوری نمیدونی که میگفتین،شما گنده شکم مردک این به اومد می در دهنتون از چی هر مطمینأ بودین

 .......دختر یه با داره رانگا که میزد

 ببینن، خودشون از بهتر رو کسی نمیتونن وقت هیچ ادما جور این نکن، سیاه خودتو خون اما...میفهممت دلم عزیز ـ

 داده قرار زمین روی خودش طرف از ای وسیله رو تو که بگو خدا شکر و میشه قضا داره که بخون نمازتو برو پاشو حاال

 ...درد و یمریض از مردم نجات برای

 

 پنجم فصل

 ...داخل بفرمایید ـ

 ادزی انقدر ها گل.شد اتاقم وارد سرخ گل بغل یک با کسی شد باز در وقتی.دوختم مطب در به میزم پشت از را نگاهم

 است مرد ها گل این حامل که زد حدس شد می هایش لباس از اما نمیدیدم را صورتش که بود

 دکتر خانوم سالم ـ

 بود ااشن خیلی صدا

 ببندم، گال این به تا نکردم پیدا ریسمانی هیچ همین واسه میترسه سفید سیاه ریسمان از گزیده مار میگن ـ

 تاشاید بکنم براتون داریمو باغ تو رز گل چی هر شدم مجبور منم که نداره فروشی گل برم قوربونش روستامونم

 اورد پایین ورتشص جلوی از گالرو....هم و کنم تشکر هم ازتون باشم تونسته
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 ...خواهی معذرت...... ـ

 کردم نگاه شرمگینش ظاهر به چهره به پوزخندی با

 که ندارم گلدونی اینجا منم و نمیخوره من درد به گال این چون کشیدی اضافی زحمت اما ممنونم...خان حامد به به ـ

 بدم جا توش رو گال این بتونم

 گفت و زد اش پیشانی به محکم دست یک با

 دکتر خانوم شرمنده...بیارم گلدونش با باید و گل رفت یادم...آخ ـ

 من نزدیک بیمار معاینه صندلی روی نشت نیز خودش و گذاشت کارم میز از ای گوشه را ها گل و امد جلوتر

 پررو بچه

 ایینپ را سرم قشنگ بوی این به توجه بی من اما بود شده امیخته رز گالی بوی با خوشبویش و تلخ ادکلن بوی

 :گفتم خشکی لحن با دستم جلوی پرونده به کردن نگاه حال در و انداختم

 ایشون و نمیزدین حرف کام تا الم محترمتون پدر جلوی که پیش روز چن...باشین جواب حاضر انقدر نمیاد بهتون ـ

 ترکف تخم بحونهص کنم فکر.... شدین زبون بلبل انقد میکنم تعجب االن... کردن من بار خواست دلشون چی هر هم

 !!!!نه کردین میل

 گفت ای دلجویانه لحن با و کرد بغل را دستهایش

 نداشتم جسارت قصد...کنم احترامی بی پدرم به نمیخواستم فقط من نگیر دل به اونروزمو رفتار میکنم خواهش ـ

 :گفتم متعجب و اوردم باال را سرم

 !!!!!البیج نامگذاری چه مقابلش، طرف به گذاشتن احترام شده تازگیا دیگران شخصیت گرفتن نادیده پس....اینطور که

 کنم خواهی عذر ازتون تا اومدم االن اما کردم اشتباه من شاید..نکن غلط برداشت میکنم خواهش ـ

 :گفتم رسمی و سرد خیلی کردمو نازک برایش چشمی پشت

 بودنتون از محترمتون پدر ممکنه چون دببری تشریفتونو کنید لطف حاالم ، شد واقع قبول مورد خواهیتون عذر ـ

 کنن اشتباه برداشت اینجا

 بست نقش لبانش بر کوچکی لبخند

 !دکتر؟ خانوم میکنی برخورد مریضاتون با اینطوری همیشه شما ـ

 نمیبینم مریضی اینجا من ـ
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 بال نکرده خدایی شم چکاب تا اومدم حاال شدمو گزیدگی مار دچار پیش روز دو دقیقا من رفته، یادتون اینکه مثل ـ

 باشه نیومده سرم مال

 گفتم جدی خیلی و برگشتم سمتش به

 باال بزنید استینتونو لطفا ـ

 .....!!!!!!!!بله ـ

 بگیرم و فشارتون میخوام ـ

 چشم روی به.....لحاظ اون از... آها ـ

 االب را جذبش مشکی بلوز ناستی دارد زور به که دیدم چشم ازگوشه ، برداشتم میزم کشوی از را سنج فشار دستگاه

 .میبرد

 باال بزنی استین یه بیاد در جونت تا بپوشی تنگ لباس انقدر مجبوری بگه یکی اخه

 ردمک باز دستش از را بند بازو فشار گرفتن بعد گذاشتم، آرنجش گودی در را گوشی و بستم بازوش به را هوا کیسه

  طبیعیه فشارتون ندارین مشکلی ـ

 :گفت که میگذاشتم جاش سر ار سنج فشار داشتم

 شد تموم معاینت زود خیلی نمیکنی فکر دکتر خانوم

 بهتره منم از حالتون معلومه متریتون یه زبون و قیافه از....... نخیر ـ

 چیه روزشون و حال میفهمه ادما قیافه از نگاه یه با همیشه که استعدادی با دکتر چه ـ

 شم دهن به دهن باهاش نمیخواد دلم که حیف کردم، نگاهش چپ چپ

 ببرین تشریف کنین پرداخت و ویزیت پول کنین لطف ـ

 مبلغی گذاشتن با و اورد در رو پولش کیف اش مشکی جین شلوار عقب جیب از حرفی هیچ بی و شد بلند جاش از

 رفت کردو تشکر

 قضیه گرفت خودش دادمن محل دیده کر شیطون گوش....بدم بای نشد منتظر حتی...کن گوش حرف چه.... الخالق جل

 رفت در رو

 اومد زدن در صدای دوباره که کردم مشغول ها پرونده به را سرم باز اما خوردم جا کمی

 داخل بفرمایید ـ
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 بیاره در منو کفر کرده نذر امروز اینکه مثل نخیر...اومد دوباره اینکه........اااا

 :گفت جدی کمی ایستادو میزم مقابل و امد سمتم به کردم، نگاهش مستقیم

 برا مبگ نکردم جرات منم بود ابری کمی احواالتتون شدم بهاتون گران وقت مزاحم که پیش دیقه دو...دکتر خانوم سالم

 از غرض اما و نرید، در کوره از و باشین مسلط خودتون اعصاب به کمی میکنم خواهش ازتون االن اما اومدم، چی

 ....مزاحمت

 چشمانم به زد زل و کرد ملتسمانه کمی را صدایش

 .....کنین قبول درویشی کلبه همون به منو دعوت ناهار هفته این اخر میشه ـ

 امدم خودم به صدایش باره دو شنیدن با که خوردم جا کارش از حسابی ، بودم پررویی همه این محو واج و هاج

 کردین؟؟؟؟؟؟؟؟ قبول ـ

 شجا سر بنشونم دیگه جور یه باید اینو اینکه مثل...نه

 :گفتم جدی و خشک کامال کردمو بغل را دستهایم و دادم تکیه صندلیم پشتی به

 کنن غلط برداشت گرامتون نامزد حتی یا نیاد خوششون مالقات قرار این از زیاد محترمتون پدر نمیکنین فکر ـ

 : گفت لبخندی با و اورد من سمت به را سرش و گذاشت میز روی ا دستش دو

 میارم خودم با نامزدمم شما راحتی برا ضمن در...من با نفر دو اون ـ

 کنم قبول نمیتونم... متاسفم ـ

 چرا؟؟؟؟؟؟ ـ

 بخورم ناهار برم دور یه مریضام همه با فردا از میشم مجبور من برسه کسی گوش به اگه چون ـ

 کنین قبول رو وتمدع اگه میزارین سرم منت دوست یه عنوان به نکردم، خواهش ازتون بیمار یه عنوان به من ولی ـ

 !!!!!شده؟ بسته شما و من بین دوستی این قراره کی بگید میشه! بله؟ ـ

 !!!!!!!!میکنم ـخواهش

 بیام نمیتونم...متاسفم که گفتم ـ

 دلخورین من دست از میشه معلوم پس ـ

 نیستم دلخور کسی از من ـ
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 منتظرتونم هفته اخر پس ـ

 کلبه به بیام تنها من نداره خوشی صورت کوچیکه، روستای یه اینجا! م؟کن قبول رو دعوتتون باید چرا بگین میشه ـ

 غریبه مرد یه

 نیارین الکی بهونه لطفا...بعیده اید کرده تحصیل دیگه که شما از دکتر خانوم ـ

 یه وسط اونم شما دیدن بیام تنها میتونم دختر یه عنوان به ، من جای بزارید رو خودتون شما نیست، بهونه این ـ

 نگل؟ج

 دوستانست ناهار یه فقط ندارم بدی قصد هیچ باشید مطمین باهامه نامزدمم نیستم تنها گفتم که من ـ

  نباشید منتظر لطفا...بیام نمیتونم ، متاسفم ـ

 دادم نشان مشغول مقابلم پرونده با را خودم ودوباره

 ..هفته آخر تا ـ

 گرفتم باال را سرم

 ببندید سرتون پشت درم...  سالمت به... متاسفم ـ

 :گفت و برگشت دهد فشار پایین سمت به را دستگیره اینکه قبل اما رفت در سمت به دیگری حرف بدون

 اون افیک میاد، عسلیتون چشمای و سفید صورت به قدر چه سفید لباس گفته بهت کسی حاال تا دکتر خانوم راستی ـ

 خوشگله بال تا دو ها فرشته با فرقت تنها موقع اون زهبری هات شونه رو موهات تا بیارین در سرتون از رو مقنعه

 یه اقل ال! میزنه حرف اینطوری داره من با االن این... نیستا خوبم همچین بودن پروا بی ، خوردم جا اش گویی رک از

 ... خاله پسر بعد بخور چایی

 نقزوی پای سنگ به تو اگه اما شده سرخ صورتم و کشیدم خجالت یکمی تعریفش از خوب ، بگم چی این به من االن

 ابریشم گفتم من زکی گفتی

 روی گشاده لبخندی با که کرد مثبت برداشت نگاهم از حامد خاطر همین به و نبودم عصبانی کردم، نگاهش خیره

 .رفت بیرون دیگری اضافه حرف بدون صورتش

 تمرف ها دارو قفسه کنار اینه سمت به هاراد بی و شدم بلند میز پشت ،از ندادم را اش گستاخی جواب که شدم پشیمان

 کردم نگاه ایینه در خودم به

 خودم و هام فرشته شبیه جدی جدی حاال........بشم عصبانی باید چرا ، کرده تعریف دیده خوشگل خدا بنده خوب ـ

 ندارم خبر
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 بقیه ،به میزدم قدم حامد کنار جنگل در شال بدون که افتادم روزی یاد کشیدم، بیرون ام مقنعه زیر از مو تار چند

 و بود فندق قد فقط پریسا قول به که کوچکی بینی کردم، نگاه بود مانده امان در حامد قضاوت از که صورتم اجزای

 بی چهره بابت همیشه و دارم زیبایی صورت میدانستم هم خودم.بودند سرخ همیشه که ای برجسته و کوچک لبهای

 ندارم زیبایی جراحی به نیاز اقل ال که بودم ممنون خدا از نقصم

 .شد وارد باردار زنی ان متعاقب و خورد در به تقه چند که بودم ام فه قیا پردازش حال در

******************* 

 تلوزیون تماشای مشغول ظاهر به.میداد نشان را نه عدد خانه کوچک دیواری ساعت. امد نیز کذایی هفته اخر بالخره

 به نهاییت رفتن که میداد ندا عقلم طرفی از بودم مانده نرفتن و رفتن بین.بود جنگل وسط کلبه در فکرم تمام اما بودم

 یه و نداشت فه قیا زیاد شاید ببینم را حامد اقا نامزد میخواست دلم خیلی دیگر طرف از نیست ای نه عاقال کار کلبه

 اعتوجم زاده خان اخه ، چی باشن داشته بدی صدق اگه نه ولی بپوشم لباس تا شدم بلند تردید با. میدادم نشون خودی

  نرم، میده ارور عقلم برم میگه دلم خدایا....نشستم دوباره.....من به چه

 یموزبوندراز جواب تا باشن کشیده نقشه برام اگه ،...نه اما ، خبره چه کلبه اون تو ببینم ،برم امروزو یه عقل بیخیال

 روستا شاپ کافی وسط پ ن پ.... خخخخخخخ...میزاره دوستانه ناهار قرار جنگل وسط مگه عاقل ادم آخه!چی؟ بدن

 میکنه رزرو میز برات

 گرفتم رو نهایی تصمیم بالخره که بود درگیر همچنان ذهنم

 گلخوش چشای اون با باشه بدی بچه نمیاد قیافشم به تازه بترسم چرا میاد نامزدش با که اون باداباد، شد چی هر میرم

 ....ومعصوم

 .حامد اسم باسانسور اما میروم کجا دقیقا گفتم مادرم به رفتن از قبل و شدم بلند دوباره

 .کردم سر میامد چشمانم به العاده فوق که را رنگی سبز روسری اینبار و ابی جین شلوار و مشکی مانتو دوباره

 که بود این دهنده نشان این و امد می بیرون دود اش چوبی سقف باالی کش دود از رسیدم کلبه نزدیکی به وقتی

 هستند روستا دکتر خانوم از پذیرایی منتظر نامزدش و حامد

 هایم شش درون به را جنگل پاک هوای و کشیدم عمیق نفس یک اول رسیدم وقتی و برداشتم قدم کلبه سمت به

 زدم در به ضربه بعدچند و بردم

 زدم در دوباره نکرد باز را در کسی اما گذشت ای لحظه

 سرایت چشمم کاسه زیزمع ـ

 پایت خاک دوچشمم هر میان
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 بار نهی پا غافل که ترسم ان از

 پایت به مژگانم خار نشیند

 شده ظاهر جنگل وسط عریان طاهر بابا روح یعنی....هیییییییی

 کردم نگاه ترس با را سرم پشت و برگشتم ارام

 خودمونه،بلوز حامد اینکه نهههههههههههههه،...کن اورب... نبودیا خوشگل و لباس خوش انقدرام تو باباطاهر...بابا نه

 های سینه وسط تا هاشم دکمه چی ابی، جین ،شلوار بخوره جر ها عضله اون دست از میخواست انگار که سفید جذب

 وادم المع تا نش گرد به کرده زنجیر التین باحروف اسمشم جه شیفته خود حلقم، تو طالت گذاشته،گردنبند باز پهنش

 خودمونه حامد و نیست پیت براد یارو این منبفه

 !ترسوندمت؟ ـ

 ندهد جوالن ذهنش در اش دوباره زدن دید واهی خیاالت تا شدم مسلط خودم به کمی

 کردم رد رو سکته یه کنم فکر ـ

 :گفت و زد خوشگلی لبخندی

 ندیدی منو اینکه مثل اما....بیای تا بودم منتظرت بیرون این...ببخشید

 نمیدونستیم ما و بودی مشاعر شما ـ

 بگیرد قرار صورتم سانتی41 فاصله در تا اورد جلوتر کمی را سرش

 نداری خبر شما که هستم چیزا خیلی من ـ

 کردم نازک برایش چشمی پشت

 مثال؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 میگم موقش به ـ

 کردم نگاه اطراف به کنجکاوی با کمی و دادم نشان تفاوت بی را خودم

 !!میبینمشکجاست؟ن نامزدتون ـ

 گفت کند دعوت کلبه داخل به مرا داشت سعی حالیکه در

 میدم توضیح براتون من داخل بفرما شما فعال ـ

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

29 

 رفتم حامد گفته جهت عکس به. میدم توضیح براتون چی یعنی ، خوردم جا کمی

 بیارن تشریف تانامزدتون مونم می منتظر داخل بریم نیست نیازی ـ

 کرد پوفی ایستاده همانجا که بود شده کالفه کمی کارم از

 بیاد اینجام بخواد تا ندارم نامزد که من ـ

 طرفش به برگشتم و ایستادم راست میخ مثل جایم سر

 ندارم نامزد من اینکه یعنی: گفت خونسرد خیلی!!!!!!!!!!!!!چی؟ یعنی ـ

 رود هم در هایم ابرو شد باعث اورد هجوم ذهنم به بود منفی برداشت چه هر ثانیه صدم یک در

 کور ولی... جنگل وسط کشوندی منو دروغ با چی برا...هان؟ کردین فکر چی من مورد در شما...متاسفم براتون واقعا ـ

 ... نیستم اوناش از من خوندی

 :گفت بلندی نسبتا صدای با حامد که شوم دور جا ان از میخواستم بلند های قدم با فقط ندادم ادامه دیگر

 باهاتون دوستانه ناهار یه جونم نجات خاطر به میخواست دلم فقط نداشتم، بدی قصد هیچ نم خدا به دکتر خانوم

 بخورم

 :داد ادامه ارامی صدای با و ایستاد من نزدیک تا امد جلو قدم چند برگشتم، سمتش به دوبار و ایستادم

 همین ، ناهاره یه فقط ، نیستم بدی ادم من ـ

 بود خوانا کالمش اهنگ در صداقت رنگ

 !میشه؟ زیادیت کنم قبول اگه نمیکنی فکر ـ

 ناهاره یه فقط...نشه زیادیم میدم قول ـ

 کلبه بیرون اونم ناهار یه فقط...باشه ـ

 نیست چیزی که کلبه بیرون بخورم ناهار جهنم ته حاضرم باهات من ـ

 دار نگه خودتو حد اینجام من وقتی تا و نیار در بازی پررو لطفا!!!!!! جااااااااااان ـ

  دکتر خانوم بگین شما چی هر: گفت و زد کوچکی لبخند

 داخل سریع خیلی حامد دیدم که نشستم نزدیکی همان در درختی بریده تنه روی و رفتم ام چهره بر کوچک اخمی با

 به انن تکه چند و کرد پهن من نزدیک زمین روی را کوچکی سفره. امد بیرون دستانش در کوچک سبدی با و شد کلبه

 داد قرار ان روی پنیر مقداری و گوجه و خیار حاوی کوچک بشقاب سه راههم
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 بود گرفته خندم

 میخندی؟ چی به ـ

 دباشی داشته اعیونی این به غذای اومد نمی بود شده بلند کلبه از که دودی اون به واال کردین، اماده که ناهاری به ـ

 : تگف معصوم های بچه پسر مثل و نشست زمین روی ناراحتی با

 بشه مشکوک پدرم بیارم خونه از وسیله خودم با زیادی میترسیدم آخه ـ

 این از بعد و بود ساده ناهار یه فقط بالخره بزنم حرفی نیامد دلم اما. ببرد حساب پدرش از حد این تا نمیشد باورم

 بیایم دیدنش به دلیل بی و دلیل با دوباره تا نمیکردم قبول شک بدون

 رفته یادتون چنگال و کارد کنم فکر ـ

 :گفت مییرفت کلبه سمت به حالیکه در و شد بلند زمین روی از جذاب خنده همان با دوباره دوخت، من به را نگاهش

 میارم برات االن

 :پرسیدم که بودیم پنیرمان و نان خوردن حال در و کردیم ساده غذای ان خوردن به شروع عالقه با

 !ندارید؟ نامزد جدا ـ

 ...نه ـ

 ذکرت من به مثال میخواست نکنه بوده، چی منظورشون هستن، شما منتظر نامزدتون گفت وقتی روز اون پدرتون سپ ـ

 !نباشه؟ شما دنبال چشم که بده

 از یکی دختر با من تا داره دوست االنم ، میدوزه و میبره خودش برا همیشه کال پدرم یعنی...چرا نمیدونم راستش ـ

 پالسن ما خونه پدرش با همیشه خواسته خدا از که دخترم اون....شمب مزدوج جونیش جون دوستای

  شدید دار نامزد زورکی جورایی یه پس ـ

 نمیگرفت زن پسرش برا زورکی پدری هیچ وزوزکم شاه دوره واال ، دکتر خانوم بعیده شما از ـ

 نمیزنید فحر حرفش رو و نمیکنید احترامی بی پدرتون به وقت هیچ چون دارین، فرق شما ولی ـ

 :گفت ناراحتی با و انداخت سفره روی را بود دستش در که نانی لقمه.گرفت را بود ام جمله در که ای کنایه زود

 میکنه فرق اش قضیه این نکنین؟ قاطی دیگه هم با مسایلو همه میشه

 فرقی؟ چه ـ
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 بدم دستش از دلیلی هیچ به نیستم حاضر و دارم دوست رو دیگه یکی من ـ

 !!!!!نتیکرما چه ـ

 هلحظ یک. داد تکیه درخت به و کرد بغل را دستهایش.رفت نزدیکی همان در درختی سمت به و شد بلند سفره سر از

 رخ نیم از را ناراحتی میشد راحت خیلی. رفتم سمتش به و شدم بلند سفره سر از خودش مثل سوخت حالش به دلم

 :گفتم ارامی صدای با خواند صورتش

 !!!!نداره خبر پدرتون و اریدد نامزد شما پس ـ

 گرفت قرار من چشمان سانتی پنج درفاصله شبش رنگ به چشمان اینبار و چرخید من سمت به

 دارم دوسش دکه اونی نه داره خبر پدرم نه ـ

 :گفتم تعجب و خنده بین حالتی با

 !!!!!!!!!!؟ چی یعنی ـ

 نپایی را سرم و کشیدم خجالت بود صورتم نزدیک صورتش انقدر اینکه از ای لحظه برای که زد خاصی برق چشمانش

 میکرد نگاهم خیره همچنان او اما ، شدم دور قدم یک و انداختم

 دارم دوسش نگفتم بهش هنوز....همین یعنی ـ

 :گفتم مالیمی لحن با و دوختم صورتش به را نگاهم

 !نمیگید؟ بهش چیزی چرا خوب ـ

 بشه ناراحت حرفم از ترسم می ـ

 !نه یا میکنه قبول یا دارهن ناراحتی ـ

 ..دیگه یکی نکنه، قبول...نمیرسه، آخر به که دنیا ـ

 میکرد نگاهم مستقیم هنوز

 ممکنه غیر دیگه یکی وپذیرش دارم دوست اونو فقط من ولی!دیگه؟ یکی....راحتی همین به ـ

 بزنید بهش دلتونو حرف و نترسید چیزی از ـپس

 کنم می گوش حرفت به.... باشه ـ

 شدیم،حسی می هم سینه به سینه میداشت بر دیگر کوچک قدم یک فقط اگر شد، نزدیکم بلند نیمه قدم کی با

  نا از تمام ارامش که صدایی با و بود شده خیره چشمانم به.دارم بر عقب به قدم یک شد باعث شرم و ترس به امیخته
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 :گفت بود ساطع

 دکتر خانوم دارم دوست من ـ

 با ثانیه صدم در که شد وارد بهم شکی چنان لحظه یک برای چون میفهمیدند لحظه ان در را من حال ها زده صاعقه

 یابم در را موقعیتم کردم سعی امدم خودم به وقتی.زد خشکم جایم در و شده گشاد چشمان

 !!!!نه؟ میکنی شوخی باهام داری ـ

 !!!!!!!!!!میکنه؟ شوخی داره که کسیه شبیه من ـقیافه

 کردم امیزی تمسخر خنده

 !بود مسخره حرفم ـ

 بود مسخره خیلیم ـ

 !!!!چرا؟ ـ

 :گفتم عصبانیت با

 رو داری دوسش که کسی اسم اصال تو حسابی،ببینم مرد اخه کردی فرض چی منو تو....را به چسبیده چ چون ـ

 !دوختی و بریدی خودت واسه نشسته میدونی

 بود ارام همچنان او ولی

 میگیرم یاد خوب ـ

 میزنه دستی فوتبال من اعصاب رو داره دیگه

 ....نگیری یاد دیگه سال صد میخوام ـ

 مشد دور محکم و سریع های قدم با و کردم را روستا به برگشت قصد خاطر همین به نداشتم را اراجیفش تحمل دیگه

 !!رضایته عالمت سکوت نکنه بیام در خماری از تا ای،چیزی نسخه حرفی، یه.....بگو چیزی یه بابا دکتر، خانوم ـ

 نت همان با و انداختم باال را سمتش،ابروهایم به برگشتم و ایستادم ، کشاند جنون مرز به مرا اینبار بلندش صدای

 :گفتم عصبی

 خان پسر میکنم زیادیت ـ

 ایستاد ام قدمی یک در و کرد طی را بینمان فاصله
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 حواله گرگی کف یه االن اگه اخ کنه، رعایت نم با فاصلشو کنم این حالی نیستم بلد ام چیزی ای کاراته فن بدبختی

 من اعصاب رو نره ها فاصله قدم یه این با تا کنم خوشگلش صورت

 نمیشن اخالق بد انقدر که ها فرشته ـ

 باد بادا چه هر اما کردم فکر بلند نکنه شنید منو صدای یعنی

 کرد پیداش براتون نمیشه و زمینه اینجا شرمنده اسمونه، تو میگردید دنبالش شما که ای فرشته ـ

 ایستاده جلوم اینجا من فرشته اما ـ

 خیالبی پس پیت برد ایرانی ورژن این حیف اما نمیداره بر سرم از دست نریزم هم به فیسشو تا اینکه مثل پررو، بچه

 خشونت

 نشه غیب یهو باش مراقب و جونت فرشته با بمون اینجا شماهم برم، باید شده دیرم من ـ

 گرفت را دستم حامد که بودم نداشته بر قدم یه هنوز اما بروم که وبرگشتم

 کشیدم بیرون دستش از را دستم عصبانیت با و شد لبریز صبرم دیگه

 ...کردین فکر نکنه خان، پسر نیست درست کارتون ـ

 بود موجود حس بدترین صدایش در موجود ارامش ان لحظه ان و کنم تمام را حرفم نگذاشت

 نره دستم از ام فرشته باشم مراقب گفتی خودت ـ

 بود شده رگه دو عصبانیت از صدایم

 فکرشو تو که نیستم اونی من...نیستم کسی فرشته من...خان حامد جناب میاری در شورشو داری دیگه ـ

 چهی به نمیخوام دیگه و بزار راحتم و کن لطف ندارم بهت ای عالقه هیچ من...خوب خیلی داری، دوسم گفتی..میکنی،

 ببینم دیگه بار یه قیافتو ای دیگه دلیل

 .نبود مهم سرم حامدپشت نگاه سنگینی دیگر برایم و شدم، دور سرعت به واینبار

 

 ششم فصل

 دارم دوست.... دکتر خانوم

 من ندارم، دوستش من اما.  شود می احساس دستم پوست روی هنوز دستانش گرمی. میپیچد گوشم در هنوز صدایش

 ندارم حامد به حسی هیچ
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 ندچ.اندازم می نگاه است کشیده دراز پریده رنگ با کنارم که او به و میزنم رختخوابم در غلطی مادرم سرفه صدای با

 سرفه حاال اما.برسانم معمولی حد به را بدنش دمای بر تب و مسکن تعدادی با توانستم که داشت باالیی تب پیش روز

 مداوم و خشک های سرفه این به نسبت اما بود شده شروع ساده وردگیخ سرما یک از چیز همه.بود بریده را امانش

 .میدادم نشان دقیقتر معاینات برای داخلی متخصص یک به را مادر زود خیلی باید. داشتم بدی حس

 تا خواستم داشت درخت های کنده کردن جا جابه برای نیسان یک که امید پدر از بروم مانگاه در به اینکه از قبل صبح

 .پذیرفت میل کمال با اوهم ببردو شهر به را مادرم و من ظهر از دبع

 بلیق نوبت بدون دکتر ویزیتور به کارتم دادن نشان با شدیم داخلی جراح و متخصص زاده قاسم دکتر مطب وارد وقتی

 .ببینم را دکتر توانستم

 مشد مجبور که میدونی بگیر ندید زوامرو یه تو اما کردم سواستفاده پزشکیم وکارت شغلم از اینجا میدونم خدایا

 پذیرفت را مادرم و من خوشرویی با.چاق کمی و جوگندمی موهای و متوسط قدی با بود میانسالی مرد زاده قاسم دکتر

 زود خیلی تا داد من دست به و نوشت ای نسخه در را ازمایش مورد چند انجام دقیق، معاینات سری یک از پس و

 .بیاورم برایش را جوابش

 .شود انجام سریع مادر آزمایشات تا کردم سواستفاده شغلم از دوم بار برای و بردم ازمایشگاه به را مادرم روز همان

 مطب به سریع نتیجه به کردن نگاه بدون ام اندازه بی نگرانی خاطر به ازمایشها جواب گرفتن از پس وقتی بعد روز دو

 .رفتم زاده قاسم دکتر

 ینگاه بودم نشسته میزش روی به رو صندلی روی که من به و اورد باال را سرش آزمایشها به دقیق نگاه از بعد دکتر

 ببینم چشمانش در وضوح به را نگرانی توانستم که کرد

 انداختید؟ نگاه ازمایشات نتیجه به شما دکتر خانوم ـ

 کرد شکوفه جانم در ترسی

 پیش مشکلی....شما خدمت اومدم و گرفتم ازمایشهارو بجوا فقط که داشتم عجله انقدر....نه بخوایید رو ـراستش

 !دکتر؟ اومده

 کرد منی من دکتر

 شدند ریه سرطان دچار مادرتون... میده نشون رو چیزی یه فقط آزمایشها جواب متاسفانه ـ

 شوخی بگوید و بخندد که امید این به دوختم دکتر دهان به دقایقی را چشمم.زد خشکم لحظه یک برای انگار

 بیرون دکتر دست از را ازمایش برگه سریع خیلی و شدم بلند صندلی روی از...کرد نگاهم فقط اما...دمکر

  دندوش کذبم غرور از مانع ازمایشگاه نحس های برگه ان اما بدانم، اشتباه را دکتر تشخیص غرور با میخواستم.کشیدم
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 دادند نشانم را تلخ واقعیتی

 وجود سنگینی زیر پاهایم اما بایستم پاهایم روی کردم سعی سیاهی،خیلی کپارچهی شد برایم دنیا که شد چه نمیدانم

 .شدم زمین نقش من و شد خم دردمندم

 تخت دو بین که ای پرده و انداختم گذرا نگاهی اطرافم به بود، ناشناخته برایم محیط کردم باز را هایم چشم وقتی

 مد،آ یادم چیز همه یکباره بود وصل سرم دستم به. هستم دکتر بمط در هنوز کرد اوری یاد بهم میگرفت قرار بیماران

 ...مادرم وای....مادرم ازمایشگاه، لعنتی های برگه ان

 دادزدم داشتم حضور که مکانی به توجه بی من شدندو خیس اشکهایم یکباره ازدحام از صورتم

 مامانم...نمیشه باورم....نه.... نه....مامانم ـ

 شده اتاق داخل زمانی چه نمیدانم که بود مطب منشی صدای این...کنید کنترل رو تونخود لطفا دکتر خانوم

 .شد خارج اتاق از سرعت به و... باشید اروم لطفا...کنم می صدا دکترو اقای االن ـ

 مزخرفی بیماری هیچ بدون بود مادرم میخواستم االن که چیزی تنها... نبود مهم چیز هیچ و کس هیچ برایم اما من

 .بس و باشد خواب امروزم های شنیده تمام تا بودم ای معجزه انتظار در و میکردم ریهگ

 من هک میکرد فکر االن یعنی کنم، کنترل را خودم تا میخواست من از و بود کنارم زاده قاسم دکتر دقیقه یک از کمتر

 هستم رفتارم کنترل به قادر

 از ای مرحله چه تو شما مادر نمیدونیم هنوز ما باشید سلطم خودتون به کمی میکنم خواهش صالحی دکتر خانوم ـ

 میکنید تابی بی اینجوری شما که دارن قرار بیماری این

 نمیتونیم ریه از برداری عکس و دیگه دقیق آزمایش چند بدون میدونید و هستید دکتر خودتون شما بعیده، شما از

 . مبگی مهمی این به بیماری درباره قطع طور به رو نظرمون

 تنشس و داد قرار بودم خوابیده که تختی کنار و برداشت صندلی دکتر.میکردم هق هق فقط و بود امده بند ام گریه

 ینا به باید باز چشم با که دکتری یه تو اما میدادم بهت خبرو این چینی ضمینه بدون نباید که میدونم دخترم، ـ

 کنی نگاه بیماری

 :گفتم ای گرفته صدای با و سپردم دکتر نگاه به را چشمهایم

 باشم؟ وار امید میتونم یعنی دکتر ـ

 باشه اخد به توکلت که نره یادت اما بدیم، نمیتونیم قطعی نظر نشه انجام دقیقتری ازمایشات تا که گفتم ـدخترم

************************ 
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 برستانیق به رفتن و تاکسی یک رفتنگ بکنم توانستم که کاری تنها خراب روحی وضعیت ان با امدم بیرون که مطب از

 مهربانم پدر ابدی ارامگاه سر بر شدن حاضر و بود روستا از قبل که

 ننگرا موردش در که بود چیزی اخرین مادیم مشکالت به کردن فکر لحظه ان در چون بماند منتظرم خواستم زاننده از

 .بودم

 پاک خاک از را اسمش روی دستم انگشتان با و زدم زانو. بود پوشانده سصرد خاک از ای الیه را ارامگاهش سیاه سنگ

 .کردم

 انداختم پدر قبر روی را خودم و دادم بیرون اشک های قطره امدن فرود با میکرد ام خفه داشت که را سنگینی بغض

 من دارهن دوست دنیا انگار...نشد...بابا نشد اما پیشت بیام شدنم دکتر خوب خبر با داشتم تصمیم سالم جونم بابا ـ

 ...کنم توکل تا...کنم تحمل تا بدی امید بهم ها گذشته بازممثل تا باباکجایی... بابا...کنم خوشحالی زیاد

 خبر بدترین که بودم ان از ناتوانتر ومن زندست پدر انگار...بدهم را مادرم بیماری خبر میترسیدم....بگویم میترسیدم

 بودم احوال همین در دقایقی. کشیدم اغوشم به را سرد سنگ و یختمر اشک و کردم سکوت. بدهم او به را زندگیش

 غم از ودب شده پر که اشنا سیاه چشم دو در چشمانم که برگردم تا شدم بلند.گرفتم پدرم به نزدیکی از ارامش کمی که

 خورد گره اشک و

 رنگش ای سرمه جین رشلوا جیب در را دستهایش.بود کننده شوکه کمی نقطه ان در ، لحظه ان در حامد دیدن

 های نهسی وسط تا معمول طبق را هایش دکمه و بود کرده تا ارنج تا را استینش که رنگی سفید جذب بود،بلوز گذاشته

 زیر که بود کرده موها ان خرج وتافت ژل قدر چه داشت،نمیدانم داشتنی دوست مدل موهایش.بود گذاشته باز پهنش

 میدرخشیدند اینچنین افتاب نور

 میکرد نمایی خود اش یشانی روی کج صورت به هم ناقابل تار بودوچند داده حالت باال طرف به را موهایش همه

 وبخ حالم االن اگه من اخ.حلقم تو سفیدت کالج مد،کفشای سالن یا قبرستون اومده نیست معلوم نقطه سه ی پسره

 اشمیشهقار روحیم وضعیت االن که حیف کردم، می حوالت مشت تیکه تا چند بود

 ...دکتر خانوم سالم ـ

 اخرین در که انجا از من اما.دردهایت برای باشد مرهمی میخواست انگار معصومش دوچشم با و بود محزون صدایش

 قدم سه به حامد با ام فاصله هنوز که شدم رد کنارش از دادن جواب بدون نداشتم حامد با خوبی خاطره شاید برخورد

 کرد ثابت همانجا مرا لحن همان اب صدایش دوباره بود نرسیده

 ...بهار ـ

 !!!!!! نه یا اوردم می در شاخ باید االن وضعیت این تو من خدایی
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 کردم نگاهش و برگشتم ، کرد خشک جا صورتم روی پوزخندی

 خان پسر افرین گرفتی، یاد منو اسم بالخره ـ

 رساند قدم یک به را فاصله

 نبود سختم خیلی میده نجات رو مردم جون کوچیک ستایرو یه توی که فرشته یه اسم گفتن یاد ـ

 خواستم نمی من که بود محبت از پر نگاهش

 شده دیرم...برم باید ـ

 !؟ افتاده اتفاقی چه بگی من به نمیخوای ـ

 فهمیده؟ ازکجا

 برم باید االنم اجازه با! بزرگتر این از دلیل پدرم، خاک سر اومدم بود گرفته دلم نیست، چیزی ـ

 حامد اما برود، کنار شاید تا کنم نگاه هایش چشم به مستقیم شدم مجبور و گرفت قرار رویم به رو که بروم تمبرگش

  نداد من به زدن حرف اجازه

 قبر کنار ازتو متری 41 فاصله با که منی بود بد حالت انقدر دیدمت، قبرستون اومدی که ای لحظه از دقیقا...بهار ـ

 نشونده؟ اشک به خوشگلتو چشای چی بگو من به....بهار، نبودن دلتنگی برا اشکا این!...ندیدی بودم مادرم

 تا اما خواستم نمی خودم برای را حامد بودن نگران من کنم، گوش حامد های حرف به این از بیشتر نمیخواستم

 شد بلند محزونش صدای دوباره بردارم قدمی خواستم

 ...شده چی بگو بهم...ندارم اشکاتو دیدن تحمل من بهارم ـ

 االن یعنی منه، نگران میگه احساسش تموم با میکنه،داره بازی من اعصاب با صدا و لحن این با داره چرا این خدایا

 نهمی ایستادم، خان جهانگیر پسر با بابام ارامگاه کنار االن من اومد یادم اما گرفته منو گریبان دردی چه بگم بهش

 :بگم کرد رخنه وجودم تو که سردی تمتم اب و بایستم صاف تا بود کافی اسم

 صدام اینطوری نشنوم دیگه و بردار من اسم رو از مالکیتو میم اون میری، تند داری خیلی داری خان پسر ببین

 مووقت واقعا که کنار بزن کن لطف حاالم ندارم، جنابعالی شخیص شخص دلسوزی به نیازی هیچ من ضمن در..میکنی،

 گرفتی

 رد ای اضافه حس هیچ بدون کنارش از خانومانه کنه،خودم جمع من صورت رو از خیرشو های نگاه این دنمیخوا این نه

  نیاره در بازی پررو من برا دیگه تا زدم عمد به ام تنه یه و شدم

 .سرم پشت و سکوت در حامد نگاه سنگینی باز و افتادم راه خروجی در سمت به بلند های گام با
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 برگشتم روستا به تاکسی بر سوار و شدم خارج دیدش زاویه از تا کرد نگاهم انقدر

********** ************************************************** 

 انکولوژیست پیش را مادرم روز همان فردای باید.نکنم فکر هایش حرف و حامد به دیگر که بودم مادرم نگران انقدر

 .ببرم ودب کرده معرفی زاده قاسم دکتر که حاذقی

 .شود ظاهر نباید که جایی همیشه خان پسر اینکه مثل اما

 هرش به را خودمان سواری با ان از بعد تا میرفتیم پیاده شده اسفالت جاده تا را مسیری باید اول شهر به رفتن برای

 .کرد توقف کنارمان رنگی مشکی پرادو که بودم کرده طی مادرم همراه به پیاده را مسافت از مقداری.برسانیم

  بشه، ظاهر جا همه باید جن مثل چرا این... خدااااااااااااااا ای

 از ابرو و چشم با.کند همراهیمان مقصد تا کرد خواهش مادرم از خونسردی و احترام کمال در و شد پیاده ماشین از

 گل این ماشین سوار ترف محبت با همچین حالیشه ابرو و چشم مگه ما مامان این اما نکنه قبول که خواستم مادرم

 شدیم جاگیر حامد ماشین درعقب مجبورا.شد یکی اسفالت با فکم من که شد پسر

 و صداش تو ریخت محبت دوبله احترام همان اندازه به مادرم و شد مادرم احوال جویای احترام با خیلی خان حامد

 گرفتم قرار خان پسر خطاب مورد که میکردم نگاه بیرون به ماشین پنجره از سرد خیلی اما من.داد جوابشو

 ...میبرید تشریف کجا نمیگید دکتر خاتوم ـ

 گفتم سردی همان با و دوختم میکرد نگاهم جلو ایینه از که او به را سردم نگاه

 شفا پزشکان ـساختمون

 نگرانی همان با مقصد به رسیدن تا و نگفت چیزی اما بود محسوس کامال اش چهره به برد هجوم که نگرانی از موجی

 در متخصص پزشکان از واحد 41 شامل که شفا پزشکان ساختمان مقابل ماشین وقتی.میکرد نگاهم یکبار دقیقه هر

 :گفت صمیمی خیلی مادرم اما کردم تشکری لب زیر شد،من ،متوقف بود پزشکی مختلف های رشته

 تو برای زحمت بانی شدیم امروز....پسرم شی پیر ـ

 برسونمتون کردین قبول گذاشتین سرم منت چیه، حرفا این جون مادر نه ـ

 شیرین خود ی پسره

 :گفت ملموس خودشیرینی همان با و شد پیاده سریع خیلی هم ،حامد شدیم پیاده ما اینکه محض به

 برگردیم هم با شد تموم کارتون میمونم منتظرتون مادرجون

 ...بگذره خوش بهش زیاد نباید دیگه نه بودم، بوق اونجا که منم
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 دادین خجالتمون کلی اینجام تا میکشه، طول زیاد کارمون مادرم منو ببرین تشریف دیگه ـ

 کنم متبرکت قشنگ الفاظ به مجبورم نری خودت اگه یعنی

 :گفت که نیستم راض مکان ان در حامد بودن از زیاد من گرفت مادرم که

 پناهت خدا برو...باشیم اینجا کی تا نیست معلوم مام... برو شما پسرم دیگه اره ـ

 کارمون به بزار برو حاال گرم، دمت اوردی دیگه، نشو خاله پسر زیاد دیگه ولی اورد مارو کرد لطف خیلی درسته حاال

 برسیم

 ...بود وظیفم:گفت و شد تسلیم دیگه

 .رفت و شد سوار برود نمیخواهد دلش اصال بود معلوم اینکه وبا

 رشظاه به زیادی بود بود،معلوم کرده رد را سال سی زور باشد،به انسالیمی مرد میکردم فکر که عظیمی محسن دکتر

 فشک میرسید،برق نظر به شیک خیلی الغرش نسبتا اندام و بلند قد پزشکی رنگ سفید رپوش پس در که میرسد

 .بود نواز چشم کامال اصلش چرم

 ردکت گفته به.بود جذاب و زیبا سفیدش و کشیده صورت در چهارگوش فرم بدون عینک با که رنگش ابی های چشم

 خدمت رایب و بود رسانده پایان به امریکا در تازگی به را تحصیالتش که ایران انکولوژیستای بهترین از یکی زاده قاسم

 .بود برگشته زادگاهش به هموطنانش به

 ها ان دیدن از اقبلوت نوشت ازمایش و عکس دوباره سوال چند پرسیدن از پس و کرد معاینه را مادرم تمام دقت با

 .نزد مادرم بیماری درمورد حرفی هیچ

 از رخرابت حالم من تا نمیزد حرفی که بودم ممنونش اما شده مشکوک بیماریش به نسبت که میفهمیدم مادرم نگاه از

 شا هری از عکس گرفتن برای خون ازمایش از وبعد امد ازمایشگاه تا همراهم محبت با و بیحرف.بود که باشد چیزی این

 .شد سیتولوژی راهی

 همدیگر کنار الزم ازمایشات تمام انجام از بعد.بود کرده سکوت اما نمیزند حرفی و است دلگیر و خسته که میدیدم

 نخورد مشغول و نشستم صبرم کوه کنار نیمکتی روی و خریدم بستنی تا دو.شدیم ها نزدیکی همان در پارکی وارد

 :گفت محبتش تمام با مادرم که شدیم ها بستنی

 دکتر؟ اون به میبری دکتر این از هی منو چرا عزیزم دکتری خودت که تو مادر،...بهارجان ـ

 دادم جواب کالم در ساختگی باارامشی

 نهست همکارام پیششون رفتیم که دکترایی این اما عمومیم پزشک یه منم شده، شدید شما های سرفه جونم مامان ـ

  کنن پیدا زودتر هارو سرفه این دلیل میتونن و ندار تخصص دیگه های رشته تو که
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 کرد شرمگینم اش خالصانه محبت با هم وباز

 زا شد خشک خونم. مطب اون بکشونی مطب این از منو هی نشی مجبور دخترم،تا بگیر رو تخصصت برو هم تو خوب ـ

  دادم خون ازمایش بس

 نشستم مادرم کنار دوباره و انداختم بود سوتر ان قدم چند که ای زباله سطل در را بستنی های کاسه

 بخونم درس سال چند دوباره نیست،باید بستنی خوردن راحتی به که تخصص گرفتن اخه جونم مامان ـ

 دیگه بخون بقیشم خوب خوندی اینجا تا که میشه،تو چی بخون مادرجون خوب ـ

 گذاشتم اش شانه روی را سرم و کردم حلقه هایش شانه دور را دستهایم

 میگیرم تخصصمم میخونم میگین شما چون چشم...بشم گلم مامان تو قوربون من االهی ـ

 کنم نگاهش نگران بردارمو اش شانه روی از را سرم تا شد باعث هایش سرفه صدای

 !خوبه؟ حالت...مامان شد چی ـ

 کنار در و شد بلند جایش از و گرفت را دهانش جلوی اما...خوبم.....خوبم....دخترم اره:  گفت هایش سرفه میان مارد

 .زد اوق و نشست زمین به نیمکت

 گذاشتم هایش شانه روی را دستم و کردم کنترل را خودم اما زد، اتشم درون از اش پریده رنگ صورت دیدن

 مامان!...دفعه؟ یه شد چی....مامانم ـ

 شد بلند زمین از و کرد پاک را دهانش اطراف چادر گوشه با مادر

 دکتری که خودت ، شد تحریک معدم بستنی خوردن با کنم فکر نخوردم، صبحونه که نه...مادرجون نیست چیزی ـ

 میپرسی چرا میدونی خوب

 باشی تو اما بمیرم میخوام نمیاد بر دستم از کاری میبینم وقتی و میدونم مامان میگی راست

 **************************************************

********************** 

 یک دنبال وفقط نداشتم را ها برگه به کردن نگاه جرات بردم عظیمی دکتر برای را عکسها و ها ازمایش جواب وقتی

 .بود گرفته من از را خوشش روی دنیا اما.بودم دکتر از کننده امیدوار جمله

 که صیبتیم به حرکتی هیچ نبدو و بنشینم کارش میز کنار صندلی روی توانستم فقط شنیدم را دکتر قطعی نظر وقتی

 گرفت قرار مقابلم و شد بلند میز پشت از بود فهمیده را خرابم حال که عظیمی دکتر.کنم فکر بود امده سرم بر
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 وضیحت برات که نیست نیازی.نشد متاسفانه اما اشتباهه زاده قاسم دکتر تشخیص بگم داشتم دوست صالحی خانوم ـ

 رمانید شیمی تحت و بشه بستری بیمارستان تو باید سریع خیلی که بدون فقط دمب مادرت بیماری مورد در ای اضافه

 .کنیم جلوگیری پیشرفتش از تونستیم شاید

 !!!!!!!بگم؟ مادرم به طور چه ـ

  بود شده بلند گلو ته از که بود من صدای این

 بشه بستری مداوا برای تا کنی راضیش باید زود خیلی ـ

 ایا که میکردم فکر این به بود بسته را تنفسم راه سنگینی بغض حالیکه در و میرفتم راه شهرم شلوغ های خیابان در

 را گران مصیبت این میاورد تاب هایم شانه

 انشدرم تقریبا که بود سرطانی نوع بدترین ریه سرطان.نمیدانستم بیماری این مورد در هیچی و نبودم پزشک کاش

 کسی دیگر مادرم جز که من. دهد رخ معجزه یک که دارد دوست را مادرم و من خدا انقدر یعنی.میشد حساب معجزه

 راگ.بودند شده شهید جبهه در من تولد از قبل هم پدرم بزرگ برادر دو و بود فرزند تک مادرم نداشتم، دنیا این در را

 درگیریهای با جدال در. کند توصیف را مادر بی بهار ای ثانیه تا دهم اجازه ذهنم به نمیتوانستم حتی....هم را مادرم

 بگویم و بگیرم اسمان به رو را سرم توانستم فقط ام ذهنی

 ........کن کمکش خودت سپردم تو به را مادرم خدایا ـ

 کنم نگاه سرم پشت به کرد وادارم اشنایی صدای باره دو که میزدم حرف داشتم خدایم با واسطه بی هنوز

 روب میشی، سبز من راه جلو دیقه به دم که نداری زندگی کارو مگه تو بابا داره،بر من سر از دست نمیخواد این.... خدایا

 اه دیگه، بمونم خودم درد به بزار

 !ابشی خارج شهر از کنم فکر بدی ادامه راهت به همینجوری دختر؟ تو کجایی میکنم، صدات دارم ساعته یه خانوم بهار

 نداشتم بشرو این با کردن کل کل حوصله که بود بد انقدر حالم

 داری مشکلی...شم خارج شهر از پیاده پای خودم برا میاد خوشم...چی که ـخوب

 من روی به رو وایساد چنار مثل اومد که نداره روش تاثیری کالمم سردی

 چند میخواستم فقط کجاهایی نیست معلوم اما میکنم صدات میام دنبالت دام ساعته یه دیدمت اتفاقی خیلی ببین ـ

 همین بزنم حرف اتباه کلمه

 بره کارش رد بفهمه تا کنم نگاش طوری چه خدایا

 شده دیرم خونه برم میخوام کنار بکش ندارم، شما با حرفی من خان حامد ـ
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 نبود ساز چاره هم خیره و سرد نگاه

 میگیرم وقتتو دیقه پنج فقط ببین ـ

 برنمیداره سرم از دست نکنم حالگیری تا اینکه مثل...اوف

 بزن شد،حرفتو شروع االن همین از دیقتون پنج گفتم و انداختم مچیم ساعت به نگاهی

 گفت و بست نقش لبانش بر کوچکی لبخند

 یزنمم حرفامو ماشین تو بعد میرسونمت خونه تا و میارم ماشینو میرم وایسی دیقه دو! نمیشه که خیابون وسط اینجا ـ

 نمیام باهات جایی من چون شرمندتونم پس ـ

 فقط هلحظ اون تو که معصومی چشمای با مستقیم گرفتو رنگمو مشکی مانتو استین گوشه که شم رد کنارش از اومدم

 گفت بود شایستش شرک گربه لقب

 ...بهار میکنم خواهش ـ

 کنه قاطیش وجدانم عذاب میخواد حاال هم به ریخته اعصابم امروز کم

 نداری بر سرم از دست یکی تو نکنم قبول میترسم ـ

 : گفت و زد بخندیل نیمچه

 نمیدارم بر سرت از دست واقعا نکنی قبول اگه چون داری حق

 کمشه منم گفتن پررو که داره رو ادم این انقدر

 کرد ازب برام را جلو در و شد پیاده زود برسم ماشین در به اینکه قبل کرد ترمز پایم جلوی رنگش مشگی پرادو با وقتی

 شدم نگاهش معصومیت خام هدوبار و انداختم حامد به چپکی نگاه

 ات برگشت دقیقه دو گذشت از بعد ولی نمیزدم حرفی سکوت این به راضی هم من و بود کرده سکوت اول دقیقه چند

 کنار ار ماشین بپچید میرفت روستا به که فرعی جاده به وقتی.شد خیره جلو به و شد پشیمان دوباره که بزند حرفی

 .من سمت به رخیدچ و داشت نگه خلوت جایی در جاده

 بتصح شنیدن به کنجکاو من ثانیه ده از کمتر برای من صندلی پشت گذاشت و برداشت فرمان روی از را دستش یک

 و عصبانیت به امیخته لحن کرد باز دهن وقتی که چیست نگاهش معنای نبود معلوم او و بودم شده خیره او به هایش

 .کرد تفهیم برایم را معنایش ناراحتی

  ربا هر منو که میگذره کوچیکت کله اون تو چی بگی میشه! میاد؟ بدت ازم چرا بدی توضیح برام میشه خانوم بهار
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 چشات از راحت خیلی که دارم دوست انقدر نفهمیدی هنوز!!نه؟ دارم دوست نکردی باور هنوز!!میگیری؟ نادیده

 به رو که منی اما میکنی نگاه بیرونو مانگاهدر شیشه پشت از هفتست یه از بیشتر که داری سینت تو دردی یه میخونم

 کنی معالجشون تو میان که ادمایی اون بخت بد....نمیبینی ایستادمو ازت متر چند فاصله با پنجره روی

 کرد پوفی کشیدو صورتش روی را دستانش کالفه که میکردم نگاهش سکوت در و نداشتم جوابی

 که چیه لعنتی اون بهار، میکنه اذیتت داره که چیه.......خودت و من با اینکارو نکن چته، بگو بهم خدا رو تو بهار ـ

 ...گرفته ازصورتت رو خنده

 همان با دادمو نشان ارام را خودم.بگویم خان پسر به که داشتم جوابی چه من اما میدیدم درچشمانش را اشک نم

 :گفتم ساختگی سخت ارامش

 نداشتم دوست کن فکر کنی، تحلیل تجزیه رو ای صحنه هر خودت واسه نیست الزم هم شما ندارم، مشکلی هیچ من

 ببینمت

 زد پوزخندی

 شنیدم صداتو اقل ال که باقیه شکرش جای ـ

 برگشت من سمت به ودوباره

 بگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهم نمیخوای که چیه....نگو بهم دروغم نکن، توهین من شعور و احساس به ضمن در ـ

 بودم شده عصبی و کالفه

 تو بده ادامه راهت به یا کن لطف االنم بگم، چیزی تو به نمیخوام اما هست چیزیم یه من میگی راست تو هباش ـ

 خونه برسونم خودمو دیگه ماشین یه با ،من نه اگه یا سکوت،

 سیاهش و لخت موهای الی را دستهایش که دیدم و شد پیاده ماشین از عصبانی شد، سرخ عصبانیت از صورتش

 با و بود تنش جذب بلوز ست که ایش سرمه کالج کفشهای نوک با دیدم که بود گرفته فاصله ماشین از دومتری.میکشد

 .میکند پرت اطراف به حرص با و میزند ضربه خیابان کنار های سنگریزه به بود پوشیده روشن ابی جین

 بابا. دارم مانتو تا دو زور به مدختر که من مدله، یه میبینمش بار هر که داره لباس دست چند حامد این میدونه خدا

 ضرتح اینکه مثل نخیر...واال.برم خودم که نه یا خونم برسون زود منو بیا یا ، اونور اینور کردی پرتاب سنگ انقدر بسه

 ندارن شرفیابی قصد واال

 لوج سنگهای با بازی مشغول دوباره من به توجه بی اما کرد نگاهی زدم، پی در پی بوق چنتا و شدم خم فرمان سمت به

 :گفتم و اوردم بیرون پنجره از را سرم.شد پایش

 کارم رد برم بده من به ندا یه وایسی اونجا همونجوری داری قصد اگه خان پسر

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

44 

 من سمت اومد جت مثل که زدن اتیشش انگار اوه اوه

 بشه رد اینجا از هک ماشینی اولین جلوی میکنم پرت خودمو خان پسر بگی بهم دیگه بار یه اگه بهار خدا به ـ

 بری شیطون قوربون باید که اینجاست

 سپاسگذارم روستا برسونی منو کنی لطف یه فقط ، خان پسر نمیگم بهت دیگه خان، پسر باشه ـ

 ..خیابونا وسط میره عصبانیت روی از راستی راستی پسره...خدا به داره کم ادم این من وای هی

 کند همسطحش خیابان اسفالت با تا ماشین اولین منتظر اقعاو انگار و ایستاد صاف خیابان وسط درست

 رساندم، حامد به را خودم و کردم باز را ماشین در درنگ بی که گرفت را وجودم سراسر ترسی یکباره چرا نمیدانم

 که نیست هیکل المصب

 با من اراینب که بودیم یستادها خیابان کنار هم چهره به چهره خیابان، کنار به کشیدم و گرفتم را دستش توانم تمام با

 :گفتم عصبانیت

 نمیگی. اوردنه در بازی دلون الن جای خیابون وسط میکنی، چیکار داری هست معلوم جنبه؟ بی پسره شدی دیوانه

 بیاد؟ سرت بالیی چه بود ممکن االن کنه کنترل خودشو نمیتونست و میومد ماشین یه اکه

 میخنده داره من صدای از اومده خوشش چه بزمجه

 بوسید و اورد باال بود دستش در که را دستم ناگهانی حرکت یک در

 رگامه تو خون چی هر چرا!!!! کرد؟ گرم جونمو تموم یهو که حسیه چه این!!!!!!متعجب؟ یا باشم عصبانی باید من االن

 ..........میگیره؟؟؟چرا اتیش داره بوسش جای چرا!!!!!!!!!هام؟ گونه به کردن حمله

 صبانیتع با و کشیدم بیرون دستش از را دستم یکباره که بود کرده گیر نگاهش در ام گرفته بهت نگاه قدر چه نمنمیدا

 :گفتم

 رد روت از ماشین یه نمیومدم دنبالت کاش....کنی خر منو تا اوردی در بازیارو ژانگولر این...خان پسر پررویی خیلی

 تو مثل سیریشی دست از میکرد خالص منو میشد

 دارم دوست خیلی بهار ـ

 برو میگم دارم من من، از میخواد چی داره، نمی بر من سر از دست چرا صداش این حامد، لعنتی نگاه این من خدای

 دارم دوست میگه این بمیر

 من گلوی در بغضی شد صدایش عشق از پر تن
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 کن تمومش... حامد کن تمومش ـ

 بفهم...لعنتی دارم دوست بفهم... بهار نمیتونم

 نبود خودم کنترل تحت صدایم شدن بلند میشست، را صورتم داشت که اشکهایی شد و شکست بغضم

 اینی...نک نگاه منو...کن نداره،نگام جایی تو عشق برای قلبم که بفهم تو لعنتی اخه....نمیخوام...حامد بفهمم نمیخوام ـ

 یگیم راست تو اره....بدبختم قدر چه بگه سیک به نمیتونه حتی که بدبختی و درد مظهر شده وایساده جلوت االن که

 دیگه تو...سنگینیش از نمیکنه کم نگفتنش و گفتن چون بیارم زبون به نمیتونم که لعنتی درد یه از شده پر سینم

 .نداری سینم تو جایی تو درد همه این میون که حامد بزار راحتم

 که نمیخواستم. خان جهانگیر پسر بود حامد او و مانرح مش دختر بودم بهار من ،اما را چشمانش اشک حلقه میدیدم

 بهم بهار، من به بده درداتو همه:گفت ام نشسته غم چشمان به خیره وقتی بشنوم را ناراحتیش از شده بم صدای

 مودناب منو.... بهار نده ازارم اینجوری اما دردت مرهم بشم شد اگه بگو...انداخته روز این به رو تو چی بگو و کن اعتماد

 ...بهار نکن

 :گفتم ماشین سمت میرفتم حالیکه در اما نمیدانم خیالی چه بود،به سخت برایم دیگر وضعیت ان تحمل

 لطفا...روستا برسون منو ـ

********************* ************************************************** 

 تا.میپرسید من از سوال هزاران سکوت در که بود حامد رپرسشگ نگاه فقط و نزدیم حرف هم با ای کلمه حتی مقصد تا

 کردم تحمل را سنگین جو این خانه نزدیکی

 میرم خودم راهو بقیه داری نگه همینجا میشه ـ

 بود خیره جلو به همچنان و کرد متوقف را ماشین حرفی هیچ بی

 رسوندی منو که ممنون ـ

 میکنم خواهش: داد جواب خشک خیلی

 بست را باز نیمه در و شد خم من طرف به سریع حرکت یک با و نکرد تحمل دیگر که کنم باز را در میخواستم

 !!!!!!!!میکنی چیکار داری ـ

 !بری؟ و بزاری خماری تو همینجوری و مردم داری عادت همیشه تو ـ

 میزنه چیزی یه حامد این نکنم غلط

 کردم نگاهش بود شده درشت تعجب از که چشمانی با
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 چی گیب بهم شی مجبور تا میافتم دنبالت انقدر یا چیه دردت میگی بهم ادم بچه مثل یا بهار، نکن نگاه نوم اونجوری ـ

 شده

 کنم برخورد قاطع باید اینبار

 بینون امروز که چیزی هر صحبتی، ،هر اتفاقی هر....کنم روشن برات همینجا رو ای مسیله یه بزار حامد اقا ببین ـ

 هم اگه...بشی مرهمش بتونی تو که ندارم دردی من...اینا همه کنار در هم رو من و کن شفرامو شد بدل و رد امروز

 من راه سر دیگه خواهشا و لطفا....من زخمای رو نمک میشه خودش تو دیدن بار هر و کنی درمونش نمیتونی تو باشه

 نشو سبز

 مهه این از شود فشرده قلب و بگوید انزب تا میکند ایجاب شرایط دیگری،اما چیز قلبت و میگوید چیزی زبان گاهی

 تا دش می گفته باید اما نبود منصفانه است محض صداقت همش میگفت قلبم که حامد حس به جوابم میدانم. دورویی

 کنم باور را خودم دروغ خودم شاید

 و ندک صدایم رهدوبا میخواستم شاید. شد کوبیده ام سینه بر که پتکی شد من برای چرا سکوتش و نزد حرف اما حامد

 اقل ال تا بروم فهماند بهم اش شده منقبض فک و شده سرخ صورت اما کنم دل و درد برایش زور به بخواهد من از

 و حامد به ربطی دارم دل به خان از که ای کینه لحظه این در میدانستم.نشکند را غرورش این از بیشتر حامد

 قشنگ حس این از شو دور...است پدر نهما پسر این داد فرمان مغزم اما ندارد احساسش

 هفتم فصل

 .من حکایت شده االن تره، سخت کوه یه کردن جا جابه از حرفی یه گفتن گاهی میگن شنیدین

 یکنمم فکر بهش دارم االن که چیزی تنها خو میگه راست ، تو پیش میان معالجه برا که مریضایی بدبخت حامد قول به

 .کشیده پر ذهنم از حامدم دیگه که اونقدر مادرمه به حقیقت گفتن

 میخواهم کی تا اما ندارم مادرم به را حقیقت گفتن شهامت هم هنوز من اما گذشت عظیمی دکتر دیدار از روز چهار

 پشت زا انی تصمیم یک در.مهمه بیماری این تشدید از پیشگیری و کنترل برای روز یه هر جون بگم، باید. کنم سکوت

 .نیست خبری مریض از امروز یه که کردم شکر را خدا و شدم بلند کارم میز

 متوجه.بزنم بوسه کش زحمت دستای اون به میخواست دلم بود، خانه حیاط حوض در لباس شستن مشغول مادر

 ان روی ماندنش باقی برای بودن حاضر که چهره بر لبخندی با و کرد بلند را سرش که شد سرش پشت در حضورم

 .کرد سالم ، بدهم را جانم حتی داب تا سان فرشته چهره

 .نمیاوردم تاب سکوت این زیرسنگینی واال نبود جایز درنگ

 کنم صحبت باهاتون باید مامان ـ
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 یسو به داشت بر گام ارام چه.کرد پاک چارقدش گوشه با را دستانش اب شیر بستن از بعد و کشید کار از دست مادر

 شرمگینش دختر

 شده چی بگی بهم و بشکنی وسکوت این میخوای بالخره پس ـ

 نگاه یک که...ادمها زمینی خدای!دهی؟ نشان را ای معجزه چه ات بنده به خواستی مادر وجود خلق با تو من خدای

 ...کنند انالیز را تنشان پاره تا کافیست برایشان

 اما من، گلوی یشگیهم یار شده مداوم روزیست چند چرا نمیدانم که توده این سنگینی از بلرزد میخواست ام چانه

 عین در بودن ارام و خودم کردن کنترل پس.مادرم برای اندازه از بیش نگرانی و من شدن خم یعنی توده این شدن رها

 بزنم حرف اینکه برای بود راه بهترین درونم بودن طوفانی

 نتونمعای باره دو تا رستانبیما بریم باید فردا گفته عظیمی دکتر اومد یادم دفعه یه فقط...مامانم که نشده چیزی ـ

 خونه اومدم عجله با همین واسه.کنه

 بهشتی صاحب او داردو جریان هنوز وجودش در خدا روح میزد داد که لبخندی همان با دوباره دادو تکان سری مادری

 :گفت داده، او امثال به را اش وعده خدا که است

 لخت که چند هر حقیقتو ندادم،بگو یاد بهت و گفتن دروغ من هباش یادت...بگی دروغ بهم حاال تا بودم ندیده...دخترم

 باشه

 :گفتم و زدم اجبار سر از لبخندی

 نگفتم دروغی که من مامانم ـ

 بگو پس بگی حقیقتو خواستم ازت...دخترم ـ

 بزنم حرف لرزش بدون نمیگذارد که بغض این به لعنت

 حقیقت کدوم... مامان ـ

 بود صورتش همیشگی مهمان لبخندهمیشه، مثل بود، ارام اما مادر

 دیگه خونه اومد زاده قاسم دکتر مطب از بار اخرین برای دخترم وقتی میفهمم هنوز اما باشم، شده پیر شاید عزیزم ـ

 اگه حتی کنه، خزون بهارمو من مریضی نمیخواد دلم بود، بهاری صورتش همیشه من بهار نیست، من همیشگی بهار

 نباشم اگه حتی ، برم

 اغوش در بیشتر چه هر و کشیدم اغوش به را مادر وجودم تمام با که بود سخت برایم تحملش دیگر خدا عظمت به

 .میکردند پیدا جوالن فرصت بیشتر اشکهایم میگرفتم جای مادر
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 میکنی خاک خرج مفت داری که مرواریدارو این نبینم بهارم، هستم هنوز ـ

 ....را عطوفت و صبر مظهر این بده شفا قسم خداییت به را تو خداااااااااااااااااااا

*************** ************************************************** 

 رس نمیتوانستم دیگر.کرد اغاز را درمان زود خیلی عظیمی دکتر و شد بستری بیمارستان در انروز فردای مادر بالخره

 هک بهداری به سپردم را درمانگاه پس بود سخت برایم خانه و نبیمارستا بین مسافت هرروزه طی چون برگردم کارم

 تا مگذشت بیماران معالجه قید از است فراهم روستاییان برای شهر به شد و امد سهولت اینکه به علم با و بود امده تازه

 .باشم مادرم کنار ساعته41

 ماه یک از کمتر در اما بود کننده میدوارا درمان نتایج اول های هفته شد، شروع درمان شیمی روش به مادر درمان

 .نبود مادر احوال جوابگوی درمانی شیمی دیگر

 مادرم وضعیت مورد در هم با و میدیدم اتاقش در مادر معاینه از بعد را عظیمی دکتر روز هر نانوشته قرار اساس بر

 بود گرفته قرار کارش میز پشت یکهحال در دکتر ، ها دیدن قرار همان در و روزها همان از یکی که میکردیم صحبت

 کشید پیش را شغلیم وضعیت باره در صحبت

 همه نای نیست بس دیگه نظرتون به کردین، گیری کناره کارتون از که وقته خیلی نمیکنید فکر صالحی دکتر ـ

 .اجباری مرخصی

 یطشرا این تو مادرمو نمیتونم منم و زیاده خیلی اینجا با کارم محل فاصله ضمن در مجبورم، دکتر میدونید که ـشما

 گردونم برش تا میخواد ازم روز هر و نداره مناسبی روحی اوضاع درمانی شیمی خاطر به النشم همین.بزارم تنها

 .بشه درمان من مراقبت با میتونه خونه تو و بیهودست اینکارا همه میکنه خونه،فکر

 یه.ومونر مالی فشارای با برابر ما قشر بیکاری که ت،میدونیدنیس صالح به هم نکردنتون کار اما دکتر خانوم میدونم ـ

 بدید جوابمو چیز همه سنجیدن از بعد و کنید فکر خوب درموردش اول امیدوارم که دارم براتون پیشنهادی

 داد ادامه بود کرده قفل صورتم به را گیرایش نگاه حالیکه در سکوت لختی از وبعد

 نظر هر از هم و هستید نزدیک مادرتون به هم کنید، کار بیمارستان همین تو انساورژ پزشک عنوان به که میخوام ـ

 با بیمارستان این تو کردن کار با بتونین بعد ماه که بدم بهتون قولو این میتونم و مناسبه مالیتون و شغلی موقعیت برای

 براتون خونه و کار محل ردنک طی فاصله تا کنیم جور براتون هم ساده نقلیه وسیله یه مخصوص شرایط سری یه

 .بشه راحتتر

 به ایدب اما باشم داشته بیمارستان در هم رو مادرم هوای شغلم حفظ کنار در میتونستم بود، ای کننده وسوسه پیشنهاد

 ندم جواب زود بهتره پس میکردم فکر بیمارستانم از مادرم مرخصی از بعد
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 دکتر میکنم فکر پیشنهادتون ـروی

 با.کرد مخفی من از را خودش اشنایی چهره کردم فکر بیمارستان راهروی در لحظه یه اما برگشتم مماد پیش دوباره

 .نبود اشنایی نگاه هیچ از خبر دیگر اما کردم نگاه بیشتری دقت

 از بعد هک بودم دارد، بیمارستان رییس با صمیمی بسیار رابطه میدانستم که عظیمی دکتر به پاسخ دار و گیر در هنوز

 کرد هدیه من به را تلخ و کننده نگران افکار از سیلی دوباره عظیمی دکتر مادر از دیگر ازمایش مورد چند امانج

 به و تمگرف قرار دکتر، کار میز به فاصله نزدیکترین در چرم مبلی روی ، مینشستم اکثرا که همانجای درست اتاقش در

 :گفتم تردید با و شکستمش پس بود اورتر عذاب برایم بیشتر سکوت. میکردم نگاه عظیمی دکتر درهم صورت

 برام هست که همونطوری رو حقیقت میکنم خواهش اما ندارید برام خوبی خبرای که زد حدس میشه چهرتون از دکتر

 کاستی و کم هیچ بدون بگید

 دو ارنج کرد، وارد خفیفی فشار چشمانش دوگوشه به دست یک با و برداشت صورتش روی از را عینکش عظیمی دکتر

 صدای و چهره همان کردوبا اش چانه گاه تکیه را اش خورده گره هم در انگشتان و گذاشت کارش میز روی را دستش

 :گفت من به خطاب درهم

 بشه گفته باید اما ، نباشه خوشایند زیاد شاید بگم میخوام که خبری میدونم دکتر خانوم ـ

 داد ادامه و کشید کوچکی اه

 تونخود اما باشه، کارساز مادرتون بیماری برای درمانی شیمی میکردم فکر بود شده انجام قبال هک ازمایشاتی طبق ـ

 هب دیگه مادرتون...داره خطرناکی عوارض گزینه این از بیشتر استفاده و داره حدی یه درمانی شیمی که هستید مطلع

 ایدب حتما و نداره مناسبی وضعیت بگم یدبا گرفتیم ایشون ریه از اخیرا که عکسای طبق نمیده، جواب دمانی شیمی

 .بشه برداشته چپشون سمت ریه از کمی جراحی عمل یه طی

 فقط ریه برداشتن و است خیم بد سرطان یک این میگفت که واقعیتی نبینم را واقعیت تا بستم را کرد،چشمانم یخ تنم

 .شد خواهد بد مادر حال دوباره اینکه یعنی این و میدهد جواب مدتی تا

 مقابلم عظیمی دکتر. کردم باز را هایم چشم و دادم قورت را دهانم اب میکرد، سنگینی گلویم در ام همیشگی یار

 .بود ایستاده

 از کمتر بیای، کنار قضیه این با خوب و باشی شجاع باید اما فهمیدی، حرفامو معنی خوب که میدونم صالحی خانوم ـ

 کنی اماده عمکل این برای مادرتو هم و خودت هم بهتر میشه، انجام عمل دیگه هفته یک

************************************************** 

  مازن به چگونه. کنم تحمل را درد این که بود ان از ضعیفتر هایم شانه بود، افتاده دوران به منفی افکار ازدحام از سرم
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 نگر سبز موکت روی قبله به رو.ناتوان جسم این بر رساند یاری ام یگانه خالق شاید تا امادم اما نمیدانم، را امدم خانه

 کردم صدایش اهسته لب زیر و زدم زانو کثیف کمی و

 خدا ـ

 و شوند ازاد بودن شده زندانی هایم چشم پشت روزهاست که اشکهایی تا بود کافی زبانم روی بر نامش ن اورد فقط و

 که بود خدا فقط هایم گریه میان در و کردم گریه های های و تمگذاش سجده به سر. شود گم دهانم در شورشان مزه

 .کند خوب را مادرم حال میخواستم و میزدم صدایش

 هایی شانه با و شوم بلند جایم از کرد وادارم نمازخانه در شدن باز خشک صدای که بودم سجده در قدر چه که نمیدانم

 اتاق به را خود و کردم عبور مهتابی های چراغ با انتها بی دسفی راهروهای بین از نشود خم همچنان داشتم سعی که

 .رساندم مادرم

 ارام.زدم دوچشمش هر بعد و پیشانی روی ای بوسه و شدم خم بودند، رفته خواب به مهربانش همیشه و زیبا چشمان

 دست به را ام رفته دست از ارامش قلبش صدای با تا گذاشتمو سینهاش روی را سرم و گفتم دستم در را دستهایش

 .بیاورم

******************* ************************************************** 

 ندب پشت و میکردم صدا را معبودم دلم بگیرم،در ارام لحظه یک حتی نتوانستم عمل اتاق پشت که است چهارساعت

 و عمل اتاق در شدن باز با و نداشتم وقرار ارام اما میکرد درد نتیجه بی و مدام رفتنهای راه زور از پاهایم.را مادرم ان

 نزدیکی رساندم را خودم دو به بود، نداشته بر دهانش روی از هنوز که ماسکی و رنگ سبز گان با عظیمی دکتر خروج

 .دکتر

 بگویم دکتر به لرزان صدایی و نگران چشمان با شد باعث وجودم در ناخواسته ترسی

 شد؟ چی...چی ـ

 بست نقش لبانش روی بر کوچکی لبخند و برداشت دهانش روی از را ماسک عظیمی دکتر

 شد انجام موفقیت با عمل ، بود خوب چیز همه....نباش نگران ـ

 هایم هگون روی باید بزنم،اشکهایم حرف نمیتوانستم خوشحالی از اما بگویم را بود الیق که چیزی تا کردم باز را دهانم

 ...خدا به بسپار ،بقیشو دختر بود خوب چیز همه بگوید،بهار و بشوید نگرانی زا را نگرانم صورت تا میریخت

 بتث کاریش کارنامه تو دیگه امیز موفقیت عمل یه اینکه خاطر به شاید میخندید عظیمی دکتر و میکردم گریه من

 .شده

  از شتربی لعنتی بیماری این دیگر تا بودم امیدوار من و بود شده بهتر خیلی نسبت به مادرم حال رفتند، و امدند روزها
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 .بود کرده نگرانم کمی بیمارستان های هزینه. نکند پیدا شدت این

 عمل از هفته یک از بعد و بدهم مثبت پاسخ عظیمی دکتر پیشنهاد به تا بودند داده هم دست به دست شرایط این

 .شوم کار به مشغول اورژانس بخش پزشک عنوان به حاال مادرم

 .شد مرخص روز ده از کمتر مادر بالخره

 

 هشتم فصل

 امالک شرایط با رنگ سفید پراید یک شدم مجبور عظیمی دکتر اجبار به ومن میگذرد بیمارستان در کارم از ماه دو االن

 .ماه هر در حقوقم ثلث کسر و پرداخت پیش کمترین پرداخت بدون بخرم ویژه

 هب نیاز مادرم شکر خدارا.داشتم کافی خواب ندرت به دیگر.ودب سختتر ماشین خرید از من برای نامه گواهی گرفتن

 در کافی حد به عظیمی دکتر لطف به چون کند، رسیدگی کارهایش به میتوانست خودش و نداشت پرستاری

 طرف از و میکرد اذیتم کمی زندگی محل بودن دور به توجه با کاریم شیفتهای.بود رسیده نرمال وضعیت به بیمارستان

 .ودندب ایستاده خانه های پرچین پشت من بازگشت منتظر بوده روستا در مریض چه هر گویا میرسیدم خانه به تا دیگ

 امد یم بر دستم از کوتاهیم جبران برای که کاری وتنها بودم روستا این پزشک بیمارستان در کارم از قبل من بالخره

 .بود طبابت حق نگرفتن

 .میترسیدم ان از انچه سرم به امد و بود گذاشته من با را ناسازگاریش سر چرا نمنمیدا که گردون چرخ این از وای اما

 در که دیدم را مادرم رسیدم خانه یه کاری کندده خسته و طوالنی شیفت یک از بعد که شبهایی از یکی درست

 مانده برایم که رمقی تنها خانه حوضچه کف های لکه سدم که نزدیکتر.میکند سرفه شدو خم خانه حیاط ی حوضچه

 .گرفت من از را بود

 سریع خیلی تا کرد وادارم اش شده کبود صورت.چرخاندم خودم سمت به اورا و گذاشتم مادر شانه روی را دستهایم

 عقب صندلی در را مادر سرش، بر محلی سفید روسری و بسته کمر به و چارقد همان با سرش بر جادر گذاشتن بدون

 .بروم بیمارستان سمت به ممکن سرعت اخرین با و بخوابانم

 تماس میعظی دکتر با سریع خیلی گفتم بود شده ظاهر جلویم که پرستارها از یکی به بیمارستان به رسیدنم محض به

 .شد بستری ویژه مراقبتهای بخش در مادر و امد عظیمی دکتر ساعت نیم از کمتر. بگیرد

 ادرم وضعیت در بهبودی هیج پیش دفعه برخالف اما داده انجام ممادر برای توانسته که کاری هر دکتر و گذشته روز دو

 .است نشده حاصل

  دیگر...داشت را سختی اینهمه تحمل تاب کجا تا هایم شانه مگر...بودم خسته روزگار بازی از بودم، خسته
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 ندگیمز موجود رینعزیزت برای دستم از کاری حاال اما شدم دکتر پدر خواست به..است شده تکمیل ظرفیتم....نمیتوانم

 تحلیل کردن نظاره اید می بر دستم از که کاری تنها من میشودو ضعیفتر چشمانم جلوی روز هر مادرم...اید نمی بر

 .است مادرم جسم رفتن

 با...باتوام... خدا را صدایم میشنوی...ای کرده رهایم چرا میکنی، ام مواخذه اینگونه گناه کدام به خدایا

 نگیر من از را درمما....خدایا....تو

********************************* 

 هک پیچید گوشم در مادرم صدای یکباره به که.بودم نشسته ویژه مراقبت اتاق در پشت من و بود صبح اذان نزدیک

 روی اکسیژن ماسک. شدم حاضر مادرم کنار سریع گان پوشیدن از بعد و شدم اول اتاق وارد عجله با.میکرد صدایم

 ....بهارم: میگفت که شنیدم را دردش از پر و ارام صدای.میکشید نفس سخت.میداد عذابم اش پریده رنگ صورت

 بشنوم را صدایش بهتر تا شدم خم

 میخوای چی.......مامانم؟ جونم ـ

 در یعنتل بغض باره دو خرابش حال دیدن با میزد، سیاهی به کبودی از بگیرد،انگشتانش را دستم تا اورد باال را دستش

 کرد خشک جا گلویم

 بود ضعیفی خس خس چون صدایش

 دخترم رسیده رفتن وقت...بهارم ـ

 معج اشک. بودم ایستاده پاهایم روی هنوز توان کدام با نمیدانم من و شود سست پاهایم زیر تا بود کافی جمله همین

 در محکم را اش چروکیده یدستها.شوند ازاد من پلکهای پشت زندانی اشکهای تا شد باعث مادر چشمان در شده

 گرفتم دست

 ... مامان بزاری تنها منو نباید میدونی که تو ـ

 میکرد ادا را ها کلمه زحمت به

 پیشته همیشه..خدا...مامان نخوری غصه...ـبهارم

 را ماسک مادرم.باشم مقاوم باید من و هست هنوز بفهمم حرارتش از تا گذاشتم ماد های گونه روی را سرم و شدم خم

 نگهدارت خدا: گفت اش مانده باقی توان تمام با بوسیدو را صورتم و برداشت دهانش از زور به

 را هایش چشم مادرانه لبخندی با مادر و انداختم اش پریده رنگ صورت به را نگاهم بود، دستم در هنوز دستش

 .نزد پلک دیگر و دوخت من به را چشمهایش
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 که قدرتی اخرین با و زدم چنگ مادرم لباسهای به که....صبرم بدبختیم،انتهای اوج تحملم،نقطه تمام پایان بود اینجا

 زدم فریاد بود مانده بدنم در

 ........مامان ـ

 رو اربه ببین پاشو..مامانم پاشو..... نمیاره دووم تو بدون بهار ببین شو بلند....مامان نیست رفتن وقت االن....نه االن

 نزار تنهام....مامان خدا رو تو...کن باز چشاتو مامان...کنه کاری نمیتونست و میشدی اب جلوش تو که سیاهتو

 کردند جدا مادرم از زور به مرا اوردندو هجوم اتاق سمت به پرستارها

************************************* 

 انکه نداشتم باور وهنوز.میکردم نگاه فقط و نمیکردم گریه دیگر. شد حمل روستا مردان دوش روی مادر تابوت

 . است من مادر میرود دوش روی پیکرش

 نکاه فقط من و کردند گریه روستا زنان.کردم نگاه باز من و گذاشتند سرد خاک درون را مادر شد، ه خواند میت نماز

 .کردم نگاه و ماندم بیکسی اوج در من و رفتند همه.کردم

 مظهر پیکر ایا!ام؟ نشسته تنها چرا من کجاست؟ من مادر کیست؟ برای اند کشیده سرد خاک بر که سیاه چادر این

 .دارد را خاک این سردی و سنگینی تحمل تاب من اراده صبرو و عشق

 بیدار را است نهفته خاک دردل انکه باید فقط ، نمیدانم را کردم پرتش و زدم چنگ خاک از را سیاه چادر ان چگونه

 .میزدم چنگ و میزدم چنگ.میپاشیدم اطراف دبه را خاک های توده بادستانم. کنم

 وارهاخر بین فاصله این صدایم شاید تا دادمیکشیدم.نبود چیزی قلبم سوزش درمقابل اما میسوخت انگشتانم نوک

 برساند مادم گوش به و کند طی را خاک

 .......دبیا سرت بالیی یزارهنم بهارت...مامانم میارمت بیرون االن...نمیزارم...بمیریمامان نمیزارم...میدم نجاتت االن مامان

 خاک بر میزدم چنگ باز ومن بودند رفته هم اغوشی هم به دستانم در خاک و خون و بود شده خاکی لباسهایم تمام

 کشید خود سمت به مرا پشت از دستی که سرد

 دختر بیا خودت به باش، اروم خدا رو تو بهار ـ

 را هایم نبود،شانه مهم برایم غمگین چرا چشمانش و بود خیس چرا صورتش دیدم، سرم پشت را حامد و برگشتم

 سمت به دوباره و کردم رها دستهایش فشار زیر از را خودم توانم تمام با و کردم نگاهش خشم با ، بود چسبیده محکم

 بردم هجوم خاک

 کشاند عقب به مرا گرفتو محکم را هایم شانه دوباره حامد
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 دارهن تحملشو اون....بیرون بیارم درش تو اون از نمیزاری چرا...داره احتیاج مکمک به مامانم نمیبینی عوضی، کن ـولم

  میشه خفه

 توانم تمام با و انداختم خاک روی را خودم دوباره کردمو خالص دستهایش فشار زیر از را خودم دوباره عصبانیت وبا

 شوم خالص شرشان از دوباره میخواستم د،کر بلند جایم از مرا خشنی دستهای باز اما.دهم رانجات مادرم کردم سعی

 سوخت محکمی سیلی از صورتم که

 کنی زندش اونو نمیتونی تو و مرده بفهم...بهار مرده مادرت ـ

 ...شدم ساکت

 ارامگاه بود شده که خاک از تلی به دوختم چشم و برگشتم گرفت، را وجودم پای تا سر واقعیت فریاد انی در گویی

 .افتادم زمین بر زانو دو روی شدو شل پاهایم. شکست را کمرم حقیقت.مادرم

 گونه روی دیگری از پس یکی هم من اشم های خاک،قطره های دانه ریختن با و برداشتم را خاک از مشتی و زدم چنگ

 صدایش که بود مادر فقط هایم گریه های های میان در و بودم انداخته مادر قبر اغوش به را خود.میغلطید هایم

 .میکردم

 ارامگاه خاک بر ای بوسه که شدند خشک اشکهایم چشمه. بود کرده باریدن به شروع ارام ارام باران و بود شده شب

 شدم بلند جایم از و زدم مادر ابدی

 و تهخس پاهای با که نداشتم گفتن برای حرفی بود، کرده پنهان پاهایش میان را سرش و بود نشسته سرم پشت حامد

 حامد کنار از شدم رد ناتوانم

 !بری؟ تنها میخوای ـ

 ایستادم بود، من پای از تر خسته او صدای

 .....نمونده برام کسی دیگه که میبینی ـ

 کردم رفتن عزم دوباره و

 !!!!!!!!!!!بهار؟ نمیبینی منو ـچرا

 نجاای ناال اگه که شد عزیزی مرگ بانی که کسی پسر تو و رحمانم مش دختر من که خان، جهانگیر پسر بگم بهت چی

 ... که بزنن داد چشمات اگه حتی....کمرشکسته منه گاه تکیه میشد بود

 رفتم من و بارید ابر...نایستادم من اما غرید اسمان

**************** 
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 ای صبحانه برای تا منتظر و بودم مادر پی روز هر ناارام خوابی از بعد من که روزی ،چهل گذشت مادر مرگ از روز چهل

 .ماندم جوابم شنیدن منتظر ساعتها و کردم صدا را مادر که روزی چهل.کند صدایم لذیذ

 تاریک روز چهل

 حتی.عظیمی دکتر همه از بیشتر و ها همکار ، ها همسایه.بگویند تسلیت دیده داغ بهار به میامدند همه اول روزهای

 .امد تسلیت عرض برای شورا ریس همراه به مادر فوت از بعد روز ده هم حامد

 چند تا چشمانش دور سیاه حاله و سر بر نامرتب روسری با پوش سیاه بهار دیدن با خانه در کردن باز محض به لیو

 .ترحم و غم از بود پر که نگاهی. کرد نگاهم فقط لحظه

 میدانستم که حامد به برسد چه میشد، برانگیخته ترحمش حس میدید مرا وضعیت ان در ای هرغریبه ، داشت حق

 .دارد احساسی نم به نسبت

 نخا جهانگیر که میدانستم خوب من اما بود امده تسلیت عرض برای خان جهانگیر جانب از حامد شورا ریس گفته به

 .من دیدن برای حامد جانب از ایست بهانه اینها همه و ندارد کسی به ارادتها این از

 هب سر و بود کرده سکوت حامد.  نبودن غم بزرگ مصیبت از سخن داد به کرد شروع نشستن محض به حامد همراه مرد

 حامد که بودم شده کالفه حامد همراه گوییهای گزافه از دیگر. میکرد نگاه قالی های گل به غمگین چشمانی با زیر

 خارج خانه از هم با کردو ساکت را همراهش شدیم مزاحم که ببخشید و مجدد تسلیت گفتن با و راشکست سکوتش

 .شدند

. ددا را دیگری ناخوانده مهمان امدن نوید در به هایی تقه صدای هم باز که بود نگذشته رفتنشان از یساعت نیم هنوز

 پرسیدم حیران و گیج. بست سرش پشت را در و شد داخل سریع حامد که بود نشده باز کامل در هنوز اما

 !افتاده؟ اتفاقی ـ

 داد را جوابم ناراحت و عصبانی حامد که

 چیو خوایمی اینکارت با بهار.....افتاده اتفاقی چه بفهمی تا کنی نگاه اینه تو خودت به کافیه فقط...دهافتا اتفاقی اره ـ

 !!!!!میکنی؟ نابود ذره ذره خودتو داری تو وقتی ارامشه در روحش مادرت میکنی فکر!!کنی؟ ثابت

 نارک رفتم و گذشتم کنارش از وتبیتفا....امید مادر حرفهای مثل ، عظیمی دکتر حرفهای مثل بود تکراری حرفهایش

 .گذاشتم هایم زانو روی را سرم و نشستم ای گوشه اتاق دیوار

 گرفت قرار ام شانه روی ارامی به دستهایی

 نکن...بهار خودت با اینکارو نکن ـ

 داد ادامه و کشید اهی
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 مردم حرفای خاطر به ماا ئبیام میخواستم.کشیدم چی نمیدونی امروز تا شدی جدا قبرستونازم تو اینکه از بعد

 یوقت بهار میرسه بهت چی. دیدنت اودم ای بهانه به حراف مردک این با و نیاوردم تاب دیگه اینکه تا. نمستونستم

 !!!!!!!!!کارا؟ این با میشه زنده مادرت! میکنی؟ داغون خودتو داری

 ...باشه ارامش در مادرت روح اقل ال بزار بهار نکن شکنجه خودتو....روحش عذاب مایه شدی فقط که خدا به

 من خرج حامد که احساساتی تمام مقابل در و کردم بلند را ژسرم.شنیدم را تکاری حرفهای همین بس از شدم خسته

 :گفتم فقط بود کرده

 ـبرو

 !!!!!!!!بهار برم کجا ـ

 ونستمت شاید برو پس بیا، دتخو به نمیگی مگه....کنه ارومم نمیتونه ای دیگه کس هیچ ونه تو نه... باشم تنها میخوام

 کنم پیدا خودمو

 رفت حرفی بیهیچ خسته و سرگردان نگاهی با و کشید پوفی

 .کنم پیدا را خودم نتوانستم امروز تا هم ومن

 خودم وقتی کنند ارامم میخواستند چگونه. کسی بی دیوارهای میان امیدی، نا و یاس بین بودم شده گم من

 .شوم ارام نمیخواستم

 .رسید پایان به همسایگان همت به مراسمی برگزاری با نیز مادر درگذشت روز چهلمین بالخره

 

 نهم فصل

 میزنم حرف شب نهایت از من

 تاریکی نهایت از من

 میزنم حرف شب نهایت از من

  امدی من خانه به اگر

 بیاور چراغ مهربان ای من برای

 بنگرم خوشبخت کوچه ازدحام به ان از که دریچه ویک

  خواب به میشود، سنگین چشمانم. میگذارم بالین بر سر مادری بی روز پنج و چهل این از خسته من و گذشت وزر11
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. میشناسم را راهرو انتهای گویی. میروم جلو به ارام ارام. دارم می بر قدم نورانی راهروی دریک من!نه...میروم،

 هایی لگ و کشیده فلک به سر و زیبا درختان.میگذارم دمق زیبا باغ یک به انتها در من و میگیرد جان کم کم روشنایی

 .گلها و درختان میان از میگذرم عشق با و نفسم هر با میشوم زندگی از سرشار. میکند مست را ادم عطرشان که

 ...بهار... بهار

 صدا این اشناست قدر میکند،چه صدایم کسی

 دخترم... جان بهار ـ

 ...!!!!!!!مامان

 ....کنم پیدا را صدا جانب تا ایستم می

 ...بهار اینجام من

 !!!!میدرخشد پاکی از که پیراهنی در است من مادر این من خدای...میدارم بر جلو به قدم چند

 بر که میبینم را میرسماشکهایش که اش قدمی یک به. میدارم بر گام سمتش به. بود اش چهره بر لبخند همشه مثل

 شده جاری اش گونه

 !!!بده؟ اینجا جات مگه...مامان؟ یمیکن گریه چرا ـ

 میگذره خوش کلی بهم اینجا خوبه، خیلی اینجا جام دخترم نه ـ

 میکنی؟ گریه چرا پس ـ

 بهارم توست مال نیست من مال اشکا این ـ

 مامان بخندی باید تو ـاما

 دخترم بخندی تو که میخندم وقتی من ـ

 نکن گریه دیگه تو فقط بخندم میدم قول.. مامانی باشه ـ

 از رو خدا بزرگی و میکنه زندگی خرم و خوش بهاریش روزای مثل داره بهارم ببینم که میشه خشک اشکام وقتی من

 گردنت رگ از نزدیکتر حتی تو، به من از نزدیکتر حتی هست که خدا نیستم من اگه...نبرده یادش

 ...اکبر اهلل...اکبر اهلل

  پر وجودم تمام حالیکه در برخاستم جا از.داد پرواز تنهاییم کوچک اتاق به رویا عالم از ما که بود صبح اذان صدای

  کیخن نسیم پنجره شدن باز با که شوم اسوده کمی غریب گرمای این از تا کردم باز را پنجره. غریب حسی از بود شده
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 .خورد مشامم به بهار بوی پاییزی سرد فصل ان در که بود عجیب ولی کرد نوازش را صورتم

 اخد نام از بود شده پر ذهنم همه که فانی دنیای از داشتم فاصله گویی لحظه ان در و گرفتم وضو شده خود بی دخو از

 میپیچید گوشم در مدام مادر جمله این و

 خدا...خدا..خدا...هست که خدا ـ

 ارامش من و بود دهایستا کنارم خدا داشت، تفاوت بودم خوانده که هایی نماز همه با نماز این اما خواندم را نمازم

 حضورش از میگرفتم

 هب که داشتم را او نبودم، کس بی نداشتم، درد اما میریختم، اشک گاهی میخندیدم، خدا با هایم گفته میان در گاهی

 .میشدم ارام من و میکرد نوازشم میداد، گوش حرفهایم

 ساعت یک از درکمتر و کردم روشن را ام گرفته خاک ماشین و خوردم مفصلی نسبتا صبحانه شد، اغاز جدید روز یک

 مرگ زمان از خودم به خودم که مرخصی ان از بعد دیدنم از همکارانم.بودم اماده خدا خلق به برایخدمت بیمارستان در

 .شدند می جدا من از تسلیت گفتن از بعد و امدند سمتم به ثانیه از درکسری اما بودند متعجب بودم، داده مادر

 را بیمدتی مرخصی که شدم عظیمی دکتر محبت شرمنده بود انجا و رفتم بیمارستان رییس تاقا سمت به مستقیم

 ..بود کرده رد بیمارستان رییس با اش دیرینه دوستی پاس به برایم

 .بیایم کنار مصیبتم با مداوم کار شیفت دو با میخواستم اینبار و بودم برگشته کارم محل به دوباره

 صبح.من مکررکاری شیفتهای دومی و مادر نبودن یکی فاحش، تفاوت چند با البته بود گشتهبر عادی روال به زندگیم

 ظارانت کسی دیگر نبود، مهم. نبود خودم دست دیگر برگشتنم اما میرفتم بیمارستان به و میشدم خارج خانه از زود

 .میکرد عبور ذهنم از حامد عنوان تحت نامی گاهی شاید و بود کار به حواسم تمامی. نداشت خانه به مرا امدن

 !!!!!!!!!!دکتر؟ خانوم ـ

 نم کار اتاق نمیدونم من.  عظیمی دکتر این دست از.پریدم صندلی روی از متر یه اسمم ناگهانی شنیدن از زده شوک

 تو میاد پایین مندازه سرشو همینجوری این ، نداره در

 !!!!!!!!بله ـ

 شدی کنده دنیا زا دیدی پرونده این تو چی صالحی دکتر میگم

 اینا کنم خانومی میخوام هی من شاهدی خودت خدایا زد، ورق رومو روبه پرونده های برگه و نزدیکم اومد پروپرو

 اون .فرستادی بینوا من واسه گلچیناشونو یا کردی خلق رودارتر جماعت مرد از هات بنده تو موندم من یعنی نمیزارن،

. نهم اتاق تو دیقه به دم پیشونی به زده همکارو انگ که این از اینم چاک سینه عاشق شد ندونسته اسممو که حامد از

  لد ور میای تفریح زنگ دنبال هی دیگه برس مریضات به برو نداری، کار بیمارستان این تو مگه تو حسابی مرد اخه
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 نیست هرکی به هرکی بدونه شه کم روش نمه یه این بدم انجام چیریکی حرکت یه باید جون خدا شرمنده. من

 انندهخو شما سن+  ناسزاهای شیبه بیشتر که چهره به لبخندی یه با و کشیدم بیرون دستش زیر از سریع رو پرونده

 :گفتم کنم بیان دقیقا نمیتونم من و گرامیه

 ....باشه داشته ربط شما تخصص به که نداره عجییبی چیز...... نخیر ـ

 شوم بخش وارد میخواهم که فهماندم بهش گوشی برداشتن با و امدم بیرون میز پشت از و

 ..!!!!!!!!!خوب ـ

 صحبته ادامه منتظره حرفاست این از تر کنه نه

 اوووووووووووووف

 به. اوژانس رسوندتش سریع شده چرکی خیلی مادرش پای شصت زخم دیده پسرش امروز دیابتیه، زن یه بیمار ـ

 رسولیم دکتر مریض گویا که اورد برام رو پرونده این النا پسرش.کنیم قطع رو مادرو پای شصت باید گمونم

 .....خبره چه ببینه پایین میاد داره که رسولی دکتر به بدم اینو میرم دارم االنم.هست

 دکتر دهن از که کوچیکی اخ لحظه یه و اومد دیگه چیز یه به چیزی یه بخورد صدای که شدم نزدیکتر اتاق در به

 اومد بیرون عظیمی

 چشت تو نره شصتت بپا..هههههه

 دکت سمت برگشتم و گرفتم خودم به نگران و جدی قیافه

 !دکتر؟ شد چی.......ااااا ـ

 :گفت لبخندی نیمچه با و کرد نوازش زانوشو اروم دستش با یکم بود خورده صندلی به گویا پاش زانوی

 ندید منو صندلی کنم فکر ، هیچی ـ

 نمکدون تفدا مامانت چییییییییییییییییییییش،

 گفت اینبار و ایستاد صاف

 خدمتتون داشتم عرضی ، من اتاق بیاید ای دیقه چند یه کاراتون اتمام از بعد میتونید صالحی دکتر ـ

 رفت باال کمی ابروهام

 میام دیگه ساعت دو یکی تا...... حتما ـ

 .برگشتم عزیزم بیماران نزد نیز من و گذشت من کنار از تشکر با و زد لبخندی
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 بودم کرده تعجب دکتر پیشنهاد از واقعا عنیی

 ندارم رو پیشنهادتون کردن قبول شرایط که میدونین دکتر ـ

 نیاز النا کنی قبول باید اما نیاوردید در تنتون از سیاهتونو لباس هنوز میدونم دکتر، خانوم نندازید زمین رومو لطفا ـ

 مرگ و درد و مریضی و بری کلنجار بیمار سری یه با فقط شب تا صبح از میخوای کی داری،تا زندگی تو تغییر یه به

 .میبینی روز هر که ای زنده فیلم بشه

 واال...عجم یا بگیرم حالتو مفرد میدونم منم اینطوری جمع یا ببر کار به مفرد فعل یا کن روشن مارو تکلیف جون دکی

 .بگم باید کی به بسوزونه دل برام کسی نخوام من

 هچ شما نمیدونم من.میشم شاد خاوندادش لبای روی خنده دیدن با بیمار یه جون نجات بار هر منه،و شغل این دکتر ـ

 ندارم موجودم شرایط تغییر به نیازی من بدین، نشون افسرده منو دارین اصراری

 ، بهخو برات مهمونی این به بیا میگم زدم، افسردگی انگ بهت کی من میزاری من دهن تو حرف داری چرا خانوم ـ

 میشه عوض هوات و حال یکمی

 !!!شه؟ عوض میدونی نیاز شما که جوریه چه من هوای و حال بگید ،میشه گفتی االن همین دکتر..بیا ـ

 .دعوتن همکارام از تا چند دیگه، مهمونیه یه....بابا میگیری سخت انقدر چرا محترم صالحی دکتر ـخانوم

 بیام نمیتونم دکتر، نمیشه ـ

 ...نگذره بد بهتون میدیم قول خدا به بیا شما خانوم میزنه، خودشو حرف داره مباز بابا ای ـ

 !!!!!!کردین؟ اصرار مهمونی این به اومدن برا انقدر همه به شما نمیدونم من ـ

 بردی رو از منو تو ولی.... خودم جان به نه ـ

 کردم ای سفیهانه اندر عاقل نگاه

 میکنم فکر موردش در ـ

 من سمت گرفت و نوشت چیزی کوچک برگه یک روی سریع و نشست شلبان روی لبخندی

  ادرس اینم...منتظرتونم ـ

 .شدم خارج دکتر اتاق از و گرفتم را ادرس تمام میلی بی با

 بیارم در تنم از نیومده دلم سیاهمو لباس هنوز من میبینی که تو بابا میکنن، وادار کارایی چه به ادمو میبینی خدا ای

  کترد اخه ولی.......... مهمونیرو این نپیچوندم و نکردم ردیف بهونه یه اگه نیستم بهار.خواهرت تولد بیام یداد گیر چرا
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 ....میام میشم پا بعد میشینم مین یه میرم دیگه مهمونیه یه درک به...داشت هواشو کلی مادر بیماری سر عظیمی

 اورژانس به شدم پیج ذهنیم افکار با جدال حال در

 .کنم تهیه اجباری مهمانی برای مناسبی لباس تا رفتم و دادم تحویل را عصر شیفت روزان فردای

 .میکشم زحمتشو خودم دربیاره، تنم از سیاه رخت بیاد نیست کی هیچ دیگه کنیم چه خوب

 ماا بود مشکی رنگش اینکه با.گرفت را چشمم سفید نوارهای با مشکی شلواری و کت بالخره گشتن کلی از بعد

 و افتاد فروشی موبایل به چشمم شدم فارق که ازخرید. داشت هم مناسبی قیمت که دوخت خوش و شیک ایتبینه

 ماا بخرم را ها ماسک ماسک این از یکی منم که میکرد اصرار قدر چه.افتادم پریسا یاد فروشی موبایل دیدم با همزمان

 به را ام انترنی و دانشجویی سالهای دوست اخیر اقاتاتف از بعد. بودم عقب کلی تکنولوژی از که واقعا. نمیشدم راضی

 راحتی همین به برو گفتم وقتی دیدار اخرین در یعنی!!!! کجاست؟ حامد راستی....حامد مثل.بودم برده یاد از کل

 مهم مقوله به برسیم فعال بیخیال....... فارق روزه دو ، شد عاشق روزه یه ما چاک سینه عاشق از اینم بفرما!!!!!رفت؟

 هم اروست بقال رجب، مش حتی. منم بود گذشته سهولت به مقوله این از ایران تو که کسی تنها شاید که همراه تلفن

 . داشت موبایل یه دستش تو

 سوناریک سونی یه همراه تلفن دستگاههای کردن پایین باال کلی از بعد و گذاشتم فروشی موبایل به قدم تردید با

 ههمرا یه بود خز خیلی ایرانسل دیگه که کارتم سیم میرسید، قدر همون به وسعم داییخ.خریدم رنگ صورتی تاشو

 .کردم فعالش همونجا که 044 البته گرفتم اعتباری اول

 خندیدم خودم حال به دست به گوشی هنگام شب

 ....کنم سیو کیو شماره باید حاال ـ

 ریباتق ساعت االن ولی کردم اکتفا بود داده پریسا که ای شماره ذخیره به تنها و خندیدم خودم بیکسی به ساعتها و

 .امد بیرون ذهنم از کل به پریسا با تماس خیال و بود 44 نزدیک

 .میزنم زنگ بهش حتما باشه یادم فردا

********************** 

 .میرفتم عظیمی دکتر گرام خواهر تولد به باید که روزی رسید بالخره

 هب رو پاییزی هوای.  بستم سرم پشت ساده را موهایم مهمانی، لباسهای پوشیدن با سنبودم،پ کردن ارایش اهل کال

 فیدرنگمس شال گذاشتن با و کردم تنم بود گرفته کادو تولدم برای پریسا پارسال که را کتانم مانتوی. میرفت سردی

 .کردم پیدا بالخره را عظیمی دکتر عظمت با ویالی.راندم قروق زیبای ساحل سمت به رخشم بر سوار

 ....کاخ یا خونست این خدایا....کنه جمع منو فک بیاد یکی
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 روی ارام را ماشین که همینطور.بودم رویم روبه صحنه محو فقط دقیقه چند تا واردشدم که ویال بزرگ و اهنی در از

 رارق رویش که زیبایی روی پیاده. میکردم انالیز باز دهان با را اطرافم میراندم جلو به دکتر ویالی زیبای سنگفرش

 هر از برافراشته سر درختان از پر.بود متر4111 از باالتر مقابلم باغ متراژ کنم فکر.میرفت ویال سمت به مستقیم داشتم

 بهشت و زیبا بینهایت جلوه که گلها طبیعی امیزی رنگ میشد باغ جای جای در.میوه درختان تا کاج درخت از نوعی،

 مجسمه وسطش که داشت قرار بزرگی حوض نرسیده خانه ورودی به هنوز. دید بود، هبخشید مکان ان به را واری

 ختلفم سبکهای به دستانشان در که برهنه نیمه کودک چهار شکل به ایتالیایی های مجسمه سبک به زیبایی بسیار

 تلفیق. میریخت حوض درون به زیبا و کوچک ابشاری چون اب نیلوفر هر درون از و داشت قرار ابی نیلوفر گلهای

 .میکرد بیننده تقدیم زیبا منظرهای حوض درون قرمز و ابی و زرد نورهای

 .کردم پارک ای گوشه در را ماشین

 .قالیه وسط گل مثل نمیدونم بیشترشونو اسم من که ماشین همه این بین پراید وجود االن خدایی

 یعنی مخصوص، فرم با ورودی در نزدیک تخدمیمس که رفتم باال زیبا عمارت این های پله از زیبایم رخش بیخیال

 تیساع.بدهم او به را ام دستی وکیف مانتو تا وخواست گفت امد خوش بهم سفید، پیراهنی با مشکی جلیقه و شلوار

 .کردم اکتفا مانتو دادن به فقط پس.بود ام دستی کیف در بودم کرده پیچ کادو هدیه عنوان به که

 !!!!!!!!!!!!!ببینیم اینجا هامونو جالب،ندیده چه

 اش گوشه گوشه در گرانبهارا های مجسمه میشد و بود شده طراحی اشرافی کامال هم باز که شدم بزرگی سالن وارد

 به لب رب لبخند من دیدن با که بود ایستاده نمیشناختمشان وجه هیچ به من که مردی چند کنار که عظیمی دکتر. دید

 امد استقبالم

 .بود اش برازنده کامال مشکی کراوات همراه به بادمجانی راهنپی و مشکی شلوار کتو

 و نیای و بپیچونی جورایی یه میخوای میکردم فکر اینجا دیدنتون از قبل کنید باور..دکتر خانوم اومدید خوش خیلی ـ

 خندید خودش جمله به خودش

  دیگه شد اب خوب سنگم دل میکردی التماس داشتی تو که اونطوری خدا بنده

 نشاندم لب بر ژکوندی خندلب

  چیه حرفا دکتر،این دارید اختیار ـ

 جای کنارم هم خودش.شدم نشستن به دعوت دکتر جانب از زیبا سلطنتی مبل روی رفتیمو ای گوشه به هم با

 گرفت قرار رویم به رو مشروب گیالسهای حاوی سینی با خدمت پیش که بودم نشده جاگیر درست هنوز.گرفت

 .زدم پس را سینی اکراه با و انداختم الساگی به نگاه یه
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 :گفت پیشخدمت به زدو لبخندی عظیمی دکتر

 داد ادامه من به نگاهی با و بیارید پرتغال اب دکتر خانوم برای ـ

 میکنید میل که پرتغال اب ـ

 ژکوند لبخند همان باره دو

 میشم ممنون ـ

 به شروع ارام ارام.امد پرتغال اب لیوانی با پیشخدمت که زدیم را کار از معمول صحبتهای دکتر یا ای دقیقه چند

 .رفت مهمانان، دیگر به گویی امد خوش برای کوتاهی عذرخواهی با دکتر که کردم پرتغالم اب خوردن

 هک بودم سالن اطراف به تماشا حال در پرتقالم اب لیوان با ای دقیقه چند. بودند نیامده هنوز مهمانها همه اینکه مثل

 میکنه کار چی اینجا این.........ماندم جایم در میخکوب ناگهان

 روی هب رو درست سفید کالج کفشهای و مشکی کراوات سفیدة سفید،پیراهن اسپرت مشکی،کت کتان شلوار با حامد

 بهایل با ، عظیمی دکتر کنار در شده پیچ کادو جعبه و لیلیوم های گل از زیبا گل دسته یک با متری، 41 فاصله در من

 . خشکید لبانش روی بر لبخند من دیدن با که میکرد شوخی و بود ایستاده خندان

 هب بیشتر شوک برای عظیمی دکتر این که.شد خارج شوک حالت ان از اش شانه روی بر دکتر دستهای گرفتن قرار با

 .کرد هدایت من سمت به را حامد من

 من دوستان صمیمیتین و عزیزترین از ییکک افراسیابی حامد مهندس....میکنم معرفی دکتر خانوم ـ

 حامد به رو وبعد

 با مهمونی این به اومدن با امشب که عزیزمه همکاران از یکی صالحی میر بهار دکتر خانوم ایشونم حامد اقا ـ

 .کردن منور مارو جشن حضورشون

 نکنه منور همونیاشوم من حضور با دیگه تا میکردم خفش همونجا داشتم رو عظیمی این دیه پول خودم جان به

 میکردم نگاهش متعجب همانطور که کرد دراز من سمت به را دستش حامد

 صالحی خانوم خوشبختم دیدنتون از ـ

 وبعضیار جلب جنس چون نمیکردم اینکارو میتونستم تا ولی نبود مهم مخالف جنس با دادن دست برایم وقت هیچ

 اتش به را دستم که حرارتی هجوم و همانا دادنم دست که حامد دست تو گذاشتم دستمو چرا نمیدونم اما میشناختم

 ..........االن اما بودم گرفته حامد دستهای از را حس این هم قبال. همانا کشید

  امان و امن در چیز همه که ظاهر به بخوانم، را حسی هیچ چشمش از کردم،نمیتوانستم نگاهش خیره ای لحظه چند
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 .شوم رسوا عظیمی دکتر پیش و دهم اب را بند میشود باعث ام نشسته خون به پهایل االن که میدانستم خوب.بود

 .بگیرم پیش را رویه همین هم من ظاهر حفظ برا باید پس میشناسد قبل از مرا که نداد بروز حامد چرا اما

 پرتغالم اب یوانل با را خودم دوباره نشستمو جایم سر همچنین گفتن با و کردم جدا حامد دست از را دستانم سریع

 .کردم مشغول

 واال....میکردم مشغول چی به خودمو من نمیاورد لیوانو این اگه بیامرزه رو پیشخدمت این پدر خدا

 دور من از کنان پچ پچ و انداخت حامد گردن در دست ببخشید گفتن با و کرد نگاهم مشکوک کمی عظیمی دکتر

 .شدند

 خشب ترین ای گوشه از ، داشت نواختن در زیادی مهارت گویا که انیستیپی دست به پیانو های کالویه زیبای صدای

 .بود شده ،بلند سالن

 هم نفری چند.بود سپرده عظیمی دکتر به گوش درهم های اخم با که میکردم نگاه حامد به داشتم چشم ازگوشه

 .بودند گرفته را اطرافشان

 .زدن دست به کردند شروع همه بود شده بلند پیانو زا که مبارک تولدت نوای با و کرد سکوت یکباره به جمعیت

 تن اش نهسی قسمت زیباروی بینهایت سنگدوزیهای با اسمانی ابی بلند دکلته پیراهن که رفت دختری سوی به نگاهم

. داشت قرار رنگ ابی کوچک های گل بود شده جمع سرش روی بر ماهرانه که رنگش سیاه موهای الی به ال.بود کرده

. میکرد جذب را ای بیننده هر اش نه مهتابگو صورت روی زیبا و ملیح ارایشی با رنگش ای قهوه و درشت چشمهای

 .میکشیدند سوت و میزدند دست برایش حاضر جمعیت و میامد پایین عمارت داخل زیبای های پله از خرامان خرامان

 .باشکوه تولد جشن این صاحب و عظیمی دکتر خواهر بود این پس

 صمیمی خیلی و رسید حامد به که دیدم. میگفت امدی خوش و میداد دست میهمانان تک تک با زیبا سیپرنس چون

 .خندیدن بلند گاهی و زدن حرف به کرد شروع و داد دست

 درصد یه بگو کردم حسادت من نکنیدا فکر االن

 تبریک با. شدم بلند جایم از ادب رسم به.امد من سمت به برادرش همراه و کند حامد از دل دقایقی از بهد بالخره

 تولدش

 من به را بعدمحیا کردو معرفی محیا به مرا اول کرد طرف دو معرفی به شروع بالفاصله عظیمی دکتر

 اقعاو میبینم االن و شنیدم جان محسن از خیلی تعریفتونو.اودید تشریف که کردین خوشحالم خیلی صالحی خانوم ـ

 .نبوده کار در اغراقی هیچ
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 نیستم تعریف قابل انقدرام من ولی دارید لطف ـشما

 .پیداست کامال رفتارتون از متانت و هستید زیبا واقعا شما نداریم، تعارف هم با که ما عزیزم ـ

 .مهمانها بقیه سراغ رفت محیا بالخره کردن پاره تیکه تعارف کمی از بعد

 .نمیکنم پیداش میکنم نگاه چی هر که زده غیبش کجا حامد نمیدونم

 .شدیم دعوت بود قبلی سالن از کوچکتر کمی دکه دیگری سالن به شام صرف به همه الخرهب

 درازی دست نمیخواست ادم که بودند شده تزیین زیبا قدری به.نمیشناختم بود میز روی که دسرهایی غذاهاو نصف

 .نریزد هم به دیزاینش تا کند

 .شد می خوردن مشغول مبل روی سالن از ای گوشه در و میکردند پر را غذایشان بشقاب شیک خیلی همه

 تنبرداش حال برداشتم،در بره شده بریان گوشت از ای تکه با برنج کمی نمیشناختم غذاهارا ان بیشتر اینکه برای

 :گفت اشنا صدایی که بودم ساالد

 دکتر خانوم شدی عجین جماعت دکتر با خوب میبینم ـ

 اشکشتی رسید که من به.میخندید عش غش و میگفت خواهرش با تداش بود دوستش حلق تو پیش ساعت دو که این

 ...خدا رو تو اخماشو.شده غرق باتالقی کدوم تو نیست معلوم

 بکشم عمیقی نفس شد باعث تلخش ادکلن بوی

 ....بدم خوبا بو این از منم داره اشکالی چه دکترما، سرم خیر نخریدم، ادکلن خودم برا حاال تا چرا راستی

 نده نشون منو بودن ریز بلندش قد تا اونورتر یرهنم اقل ال

 گذاشت،بعد بشقابم کنار استیک ای تکه و شد خم من نظر پرسیدن بدون داشت، قرار من سر باالی درست اش چانه

 ات بود شده خم دوباره.گذاشت استیک همان کنار و برداشت قاشق یه الویه ساالد مثل چیزی یه و کرد دراز را دستش

 شکستم را بهتم به اغشته سکوت که بردارد هچ نمیدانم

 !!!!!!!!!بشقابم تو کردی خالی میزه رو چی هر نیستم، که فیل...خبرته چه...بسه ـ

 شارف دستش با که بردارد هم دیگری چیزهای تا بودم منتظر گذاشت بشقابش در استیک و ساالد کمی و زد نیشخندی

 کرد وارد پشتم به کمی

 پنجره کنار مبشینی بریم میخوای ـ

 کنه جون نوش استیکا قاطی دندوناشو بزنم مشت یه میخواستم خودم جون به
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 گفتم ارامشم حفظ برای تالش در و حرص با

 !!!!!!!!!!! یهو نگیری تغذیه سوء ـ

 بریزم هم به صورتشو دکوراسیون میخواست دلم که زد لبخندی دوباره

 نمیخورم شام زیاد شه خراب هیکلم ممکنه من نه ـ

 نیست مهم من هیکل اونوقت ـ

 باربی میشی تازه بخوری بدم شام االن اندازه به بهت سالم یه میفهمی بندازی خودت به ایینه تو نگاه یه ـ

 !!!!!!!!!!!منظور؟؟؟ ـ

 نزن حرف انقدر بخور غذاتو بریم بیا...منظور بی ـ

 میشه چی بخورم شام شما کنار نخوام من اونوقت ـ

 کنارم بنشونمت زور به ادم همه این به نیست خوشایند زیاد فقط نمیشه هیچی ـ

 نشه کوفتش شام بگم این به نمیخوام هیچی االن من

 میکنی تهدید االن داری....بابا نه ـ

 گفت جدی و شوخی دیسیپلین همان دادوبا هلم جلو به فشار اعمال با کمی و انداخت کمرم دور را دستش

 ببرمت زور به نزار ریمب ،بیا میکنم تشویق دارم نخیر ـ

 کرد کنارش در نشستن به تشویق مرا زور با کامال

 بخورم تا میکردم بازی غذا با اش خیره های نگاه زیر

 .بخورم غذا بیخیال جوری چه ادم رو کرده زوم یکی وقتی بابا خوب

 :گفت که گذاشتم دهان در نگاهش همراه را قاشق اولین

 !ارید؟د هم با ای رابطه چه محسن و تو ـ

 افتادم سرفه به شدت به و گلویم در پرید غذا

 را لیوان که بود شده اشک از پر چشمانم ممتد های سرفه فشار از.اورد دهانم نزدیک را نوشابه لیوان سریع حامد

 کشیدم سر نفس یک و گرفتم

 چرخید من سمت به ها نگاه همه لحظه یک در. کنم پاک را دهانم دور تا گرفت سمتم به دستمالی دوباره حامد
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 کردم نگاهش خورده گره ابروهای با

 !!!!چیه؟ منظورت بگی میشه ـ

 !جدیه؟ رابطتتون قدر چه محسن و تو...واضحه منظورم ـ

 .شدم دچار وضعیتی چه به لحظه اون من که میشید متوجه بزنید دست برق لخت سیم یه به برید االن اگه

 غضیب کردن خالی و نفس گرفتن برای گذاشتمو میز روی را بشقاب حرص اب و کردم نگاهش به شده کلید دندانهایی با

 .ساندم باغ به را خودم بود کرده خشک جا گلویم در دلیل بی که

 .شد شکسته بغضم بکشم نفس اینکه از قبل و درختی به دادم تکیه را پشتم

 محسن و من مورد در میخواد فکری هر بزار ، باشه مهم باید برام حامد حرف چرا اصال کنم، گریه باید چرا االن لعنتی

 ...با من یا بینمونه؟ چیزی عظیمی دکتر و من میکنه فکر واقعا یعنی....... بکنه،

 !!!!یهو؟ تو شد چت بگی میشه ـ

 برام حرفت بفهمی نمیزارم کورخوندی ولی ایستادی سرم پشت و دنبالم اومدی االن چی برا حامد تو به لعنت

 .اشتد اهمیتی کوچکترین

 بودم عصبی و ناراحت واقعا...سمتش برگشتم و کردم پاک ام کشیده انگشتان سر با را اشکهایم

 وسط شی سبز چنار عین همیشه باید تو چرا!افراسیابی؟ حامد مهندس جناب داره شما به ربطی چه بگید میشه ـ

 !نمیداری؟ بر سرم از دست چرا من؟ زندگی

 حس را هایش نفس اوردکه جلو قدری به را سرش و داد تکیه درخت به من دوطرف در را شد،دستانش نزدیک قدمی

 کنم

 !بیرون؟ زدی یهو چرا بگو بهم... نرو طفره ـ

 نداره تو به ربطی هیچ گفتم بهت منم ـ

 خورد صورتم به بیشتری شدت با ای لحظه عصبانیت از نفسهایش

 !!!نه؟ نداره ربطی من به که ـ

 گفتم که ترسیدم لحظه یک

 برم میخوام کنار دستاتو کشب ـ

 کشید کنار معطلی بی را دستهایش غضب پر
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 تدرس جواب یه که باشم الیق انقدر میکردم فکر که بگو احمقو منه....جونت محسن با باش خوش برو...برو... بفرما ـ

 بدی بهم حسابی

 و میکردم نگاهش کرده غضب شده، اینطوری امشب چرا نمیدانستم کرد، سکوت ثانیه چند برای و من به کرد پشت

 بود، شده سرخ عصبانیت فرط از نیز چشمانش اینبار حالیکه در من سمت به برگشت که بودم چه انتظار به نمیدانم

 دارد نگه پایین را صدایش میکند سعی خیلی بود معلوم

 نگاه یه تو احمق منه هار....تو شدی روزم و شب که بفم....دارم دوست که بفهم....معرفت بی باش داشته انصاف ـیکم

 خواستی شدم نزدیکت که بار هر چرا....بگیری ازم اروممو زندگی که نیست حقم ولی شدم خودخواه توی عاشق

 به بینمب تا دیدنت دور از به کردم خوش دلمو!! بهار؟ نرفته که یادت کنم، پیدا خودمو تا بزار تنهام برو، گفتی تو...برم

 کردی پیدا خودتو و شدی اروم خودت قول

 داد ادامه و زد عصبانیت از پوزخندی

 کردن همراهیشون محسنم اقا.....نه تنها اما کرده پیدا خودشو خانوم.....اره

 گفت غمگینتر و ارامتر وکمی شد نزدیکتر قدم دو

 کنی پیدا شدتو گم خود کنم کمک تا بهار نبودم الیق من ـ

 ار ام زده یخ های گونه دستانش گرمی که میکردم نگاه شمانشچ به سکوت در و بودم کرده یخ حرفهایش شنیدن از

 دهش جمع که اشکهایی به کردم نگاه شده مسخ و بیحرکت دستانش، حرارت میان در گرفت اتش صورتم و کرد نوازش

 بغض با اش دریچه که ای تازه احساس،دنیای از تازه ای دریچه سمت برد مرا که حامد مردانه چشمهای غرور در بودند

 ......شد باز ارام ارام حامد صدای

 و اشمب کنارت جمع این تو نمیتونم میبینم وقتی میکنم دق دارم میدونی!...بهار؟ میکنی مجازاتم داری جرمی چه به ـ

 هشب چپ نگاه نداره حق کس هیچ....منه مال خوشگله خانوم این بگم کنارت هرزه نگاههای به بگیرم دستم تو دستاتو

 ....بکنه

 میکرد نوازش را ام گونه ارام

 ....بدونه خودش مال اونو نداره حق هیچکسی

 کشید دست گونه نوازش موهایم روی و داد هل عقب به را شالم

 کنه نوازشش تا منه دستای جای فقط خرماییش قشنگ موهای

 کرد نوازش را صورتم دوباره

 ....فقط سرخش لبای تارم شبای مهتاب این
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 .....شد تکمیل ظرفیتم دیگر

 کردم جدا صورتم از و دادم فشار پایین به را دستهایش

 به اومدن برای کنی فکر باید چرا ضمن در نکنی، من خرج احساسات انقدر میشه....خدا رو تو دیگه کن بس حامد

 باشم داشته کاری ی رابطه جز ای رابطه باهاش باید همکارم خواهر تولد جشن

 برگشت صورتش به ارامش

 .....محسن و تو که اربه کنم باور ـ

 !!!!!!!!کنی؟ باور نباید چرا بگی میشه

 بیای بهار منو نامزدی جشن به بعدی دفعه امیدوارم گفت بهم احمقش خود اخه ـ

 بهار خودم جان به...دوخته و بریده خودش برا خوب جنابعالی دوست این اینکه مثل چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه ـ

 نگیرم حالشو اگه نیستم

 ورودی دم. نکردم توجهی کوچکترین میکرد صدایم پشت از که حامد به و گرفتم پیش در را ویال راه تسرع با

 دادم بیرون حرص با را نفسم و ایستادم

 نیمهمو وسط بیام نداشتم، انتظار تو از دیگه دکتر اخه....خیار ی پسره این به ادم همه این بین االن بگم چی من اخه دِ

 ریزمب بهم صورتتو پوزیشن

  دادم را محیا هدیه درهم ای چهره با و رفتم سالن داخل

 اومده پیش کاری برم زود باید که ببخش.... نیست داری قابل چیز جان محیا ـ

 باشی مراسم اخر تا دارم دوست...جان بهار شبه سر که االن ولی ـ

 .گشتمبر خانه به و گرفتم مستخدم از را مانتو ای اجازه با با و عزیزم متاسفم ـ

 و ردماو فرود خانه در یکباره به را عصبانیتم تمام و کردم پرت ای گوشه را شالم و مانتو خانه داخل به رسیدن محض به

 حامد و عظیمی دکتر و خودم به گفتن بیراه بدو به کردم شروع

 بادمجون یه بزنم میخواستم میکرد نگاهم واج و هاج خداحافظی موقع که افتم می عظیمی دکتر صورت یاد وقتی وای

 بکارم چشاش پای

 اضافه فکر من مورد در جراتی چه به تو اخه باشه، بیشعور انقدر باید مملکت دکتر...نمیکشه خجالتم مرتیکه ـ

 ....بیاد خیار با کمبزه بیاد، بهار نمیر بزک!!!!! بیای بهار و من نامزدی جشن امیدوارم...کردی

 ....کرد منعم درگیری این امهاد از در صدای که بودم درگیر خودم با
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 اخه شب موقع این کیه...اه

 کیه؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 کردم باز را در بعد و خشمم کاهش برای عمیق نفس یه اول در، سمت رفتم

 !!!میخوای؟ چی اینجا شب موقع این بگی میشه ـ

 خونه تو اومد انکن خنده پایین انداخت سرشو چی مثل در شدن باز با که بود در پشت پسره این بازم خدا ای

 !!!داری؟ کار چی شب وقت این اینجا، تو بگی میشه ـ

 بسکتبال بازی برا من مخ رو میرفت داشت دیگه رفته در گوش بنا از نیشهای با و بست سریع را خانه در

 پشت ممکنه چی مردم نمیگی بشه، چی که بخندی من ریش به اینجا اومدی شب موقع این....میخندی داری براچی ـ

 !!!!!بیارن؟ در حرف تا صد برام فردا ببینتت یکی نمیکنی افکر!بگن؟ رمس

 :گفت بالخره که میخنده داره بازم نخیر

 پیداش بیمارستان سمت دیگه نکردی بارش چیا بفهمه محسن اگه خانوم،وای میره تر اونور خونه تا هفت تا صدات ـ

 نمیشه

 :فتگ گلو کردن صاف کمی از بعد و بست نیششو که کردم خوشگلش فیس نثار اژدها خشم حد در خشمگین نگاه یه

 نه، یا خونه رسیدی سالم داغون و درب حال اون با ببینم دنبالت اومدم شدم نگرانت....ببخشید ـ

 برو....خوبم.......وایستادم جلوت گنده و مور و سر دیدی حاال خوب ـ

 !!شدیم؟ خوب باهم دیگه مکرد فکر........بابا دیگه نزن حال ضد دوباه بهار. اااا ـ

 :گفتم بود شده امیخته تعجب به اینبار که قبلی حالت همان با و زدم پهلو به را دستهایم

 بهتر که شده بدتر تو منو بین وضع االن ضمن در........شدی خاله پسر باهام که زدی توهم االن چرا بگی میشه ـ

 تو دندوناش هنوز و کرده عالقه ابراز بهم جونجونیت دوست اچر که موندم تو عشق کف تو االن من یعنی.......نشده

 خان محسن با هات خنده.....میخندید، غش غش یارو گردن دور انداخته دستشم صمیمی خیلی اقا تازه!!!!!!دهنشه؟

 !!!!میخندی من به داری اینجا اومدی شدن تموم

 :گفت داشت کردنش مخفی در سعی که لبخندی با و برد باال را دستهایش

 !!!؟ قبول....دستات کف میزارم میارم میبرم گوش تا گوش سرشو میرم فردا همین خودم جون به....تسلیم من ـ

 بودم عصبانیم پوزیشن داشتن نگه ثابت در سعی همچنان و کردم بغل را دستهایم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

71 

 کسی تا برب تشریفتو االنم.... .میشه باز زبونت میرسی من به چرا تو نمیدونم من.......کنی زبونی بلبل من برا ـنمیخواد

 پاشدی شب موقع این که کردی فکر چی خودت با تو نمیدونم من........من خونه نزدیک غولتشنتو ماشین اون ندیده

 کن زحمت رفع بکش زحمت حاالم....اینجا اومدی

 میبینمت فردا اما میرم باشه...شدی اخالق بد که بازم بهار ـ

  للمتس به....بیند خواب در شتر ـ

 دید خواهم بیداری در ـ

 دیگه برو...اعصابم رو میری داری ـدیگه

 فردا تا ـ

 !بیرون؟ بندازمت زور به یا میری...پررویی قدر چه تو ـ

 بابای...بابا اوکی...شدید ترسیدم... اوه ـ

 برد تشریفشو بالخره که نخندم بازیاش دلقک به تا میکردم کنترل خودمو خیلی

 از ناال من یعنی نمیدونم....نیست اهمیت بی برام زیاد حامد منم میکنم فکر...بود درگیر جوری بد ذهنم رفتنش بعد

 !!!!!!!!!اومده خوشم خان پسر

 

 دهم فصل

 مداشت بودم شنیده حامد از که حرفهایی با. دید خواهم بیمارستان در حتما را عظیمی دکتر که میدانستم صبح امروز

 ...باشم داشته دکتر با برخوردی چه که میکردم حالجی ذهنم در

 یخیل متشخص خانومای مثل...نه نه...میکنم حواله صورتش به ابدار سیلی دونه یه حرف بدون فیلما این مثل میرم

 اشم از دکتر: میگم لرزون چونه با و میزنم زل چشاش تو شرک گربه مثل میرم...نه، اینم...میزنم حرف باهاش منطقی

 ...نبود احساسی حد این تا دیگه شده،حرفش مسخره دیگه خیلی این بابا نه...نداشتم انتظار دیگه

 .....رفتم فقط و نرسیدم ای نتیجه هیچ به اخرش تا که کردم فکر انقدر

 یرو را دستم چشمم جلوی صحنه که بردارم را گوشی کارم میز کشوی از تا رفتم پزشکی سفید لباس پوشیدن با

 کرد خشک کشو دستگیره

 ....کنارش کوچکی برگه با میز روی گل شاخه

 خانومی ،بهار جهانی خلق با که باش این از به ما با
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 باشه، کنم، حل خودمون بین ارامش با رو مساله این من نخواستی خودت دکتره، جناب کار این خودم جون به

 سمت هب سرد جنگی سوی هب پیش گرفتم دست به را برگه و گلو شاخه حرص وبا انداختم میز روی را موبایلم و سوییچ

 رفتم عظیمی دکتر اتاق

 ...وله،بهتر بخش کدوم نبود معلوم معمول طبق که هم دکتر منشی

 میزد اشنا زیادی دیگه اینروزا که شنیدم صدایی شوم دکتر اتاق وارد خواستم تا اما

 خودم نام به خورده سندش قبال چون شو بهار بیخیال بگم، راست و رک بزار محسن ببین ـ

 !!!!!!بزاری؟ سرم به سر اینجا اومدی روز وقت این حامد ـ

 یاد،ب پیش کدورتی محیا تولد جشن وسط نمیخواستم چون نگفتم هیچی بهت دیشب بگم اومدم..دکتر جناب نخیر ـ

 کنی فکر بهار مورد در این از بیشتر یدم اجازه نمیتونم دیگه شرمنده اما

 ونما باشی، داشته دوست بهارو میتونی طور چه تو نداشتیم، بیمزه شوخیای این از هم با ما...نشد خان حامد دیگه نه ـ

 دیدید رو همدیگه دیشب تازه شما که وقتی

 همیم با که وقته خیلی اون و من نیست، دیشب واسه بهار و من اشنایی قضیه این ـ

 حاال تا ما که داشتید تشریف کجا تا دو شما وقت همه این جان حامد ببینم کردم، باور منم و گفتی تو...ههههههههه ـ

 ....دکتر خانوم همراه بودیم نکرده زیارتتون

 ببینه هم با مارو هیشکی نمیخواست که بهاره تقصیر همش....عزیزم خریت ـ

 !!کنی؟ پیدا حضور کنارش انظار در جنابعالی نداشت دوست خانوم بهار این اونوقت چرا بگی میتونی ـببینم

 دربیایم عموم مشاهده به انظار در امروز داز قراره و شد حل دیشب که بود بینمون کوچولو مشکل یه اینکه واسه ـ

 میزنه حرف حامد با خورده کلید دندونای الی از عظیمی دکتر که بود معلوم قشنگ

 ..داری تو کنم، باور حرفاتو از کلمه یه حتی نمیتونم....رو مسخره شوخی این کن بس حامد ـ

 بود اتاق به من دورو وقت دیگه

 شدم دکتر اتاق وارد در به کوچک تقه یک با

 شد کشیده من سمت به دو هر متعجب نگاه من شدن وارد با و بودند ایستاده هم روی به رو حامد و عظیمی دکتر

 خودم نفع به مسخره نمایش این از باید اقل حد دوختم، چشم حامد به و کردم سالم متعجب کمی و خونسرد خیلی

 میکردم فادهاست
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 !!بود؟ این مهمت کار نکنه ، داری مهم کار یه صبح نگفتی مگه میکنی، چیکار اینجا تو........ حامد ـ

 بود دیدنی سرش روی زده شکوفه های شاخ از زیاد احتمال به و رفته باال ابروهای با عظیمی دکتر قیافه

 !شدید صمیمی ما نخا حامد با حاال تا دیشب از چه...صالحی دکتر خانوم به به ـ

 دادم جواب زورکی ای خنده با کنم اجرا نقشمو خوب تا باشم مسلط اعصابم به باید اما برخورد بهم حرفش

 !!بدم توضیح حامد و خودم مورد در کمی یه باید کنم ـفکر

 میکرد نگاهم منتظر

 اینکه نه اخه خوردم، جا نشدید از دیشب چرا نمیدونم فقط میشناسیم رو همدیگه وقته خیلی حامد و من راستش ـ

 رو خدا خوب ولی....کردیم برخورد هم با ها غریبه مثل همین واسه بودیم کرده پیدا اختالف هم با خورده یه جدیدا

 !جان؟ حامد میگم درست....دیگه شد حل حامد خواهی عذر با چی همه شکر

 داد سخپا یکباره ها گرفته برق مثل که بود دوخته چشم من دهان به تعجب با

 !!!!جان بهار...کنی بیمحلی بهم نیست الزم دیگه بله...اهان!...جان؟ ـ

 حامد و من بین میزد گیج قشنگ جون دکی

 برود بیرون که کردم تفهیم حامد به اشاره با کارش میز پشت عظیمی دکتر رفتن با

 نشود گل شاخه متوجه کسی تا بود سرم پشت هنوز دستم یک

 گفتن با حامد ـ

 میبینیم، رو همدیگه بعدا داشتی چیزی حرفی کاری اگه شرکت، تو دارم کار کلی...برم دیگه من جون حسنم خوب ـ

 !اوکی؟

 بعد تا...برو باشه ـ

 !خوب؟...منتظرتم بیرون عزیزم جون بهار ،

 عالقه ابراز از نشدم پشیمون تا بیرون برو... حامد گفتنت عزیزم این با بگیری درد

 ندچ نشود، گل شاخه متوجه عظیمی دکتر بودم امیدوار فقط دادم، تکان رضایت عالمت به را سرم لبخندی نیمچه با

 شدم نزدیک میزش به قدم

 کنم خواهی عذر ازتون کنم ترک رو جشن زود شدم مجبور دیشب اینکه خاطر به خواستم....دکتر اقای...امم ـ

 بود کرده گرم میزش روی های بگه با رو سرش ظاهر به
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 تنیس مهم ـ

 اجازه با پس ـ

 شد ظاهر جلوم دوباره چنار این که اتاقم برگردم خواستم عمیق نفس یک با و ، شدم خارج اتاق از سریع

 پشت درم پررویی کمال در و شد اتاق وارد من با و امد من سر پشت هم او که شدم رد کنارش از حرص با و توجه بی

 بست سرش

 دوختم حامد به را ام شده براق چشمان

 !!!!میکنی؟ نگام اینطوری داری چرا حاال خوب ـ

 ببین!دادی؟ عظیمی دکتر تحویل که بود چی اراجیف اون میکنم، نگات اینطوری دارم چرا میدونی خوب خودت ـ

 ...خان حامد

 امد می حامد صورت به هم عجیب که بودم ای مسخره لبخند همان شاهد دوباره و بودیم ایستاده هم روی در رو

 خانوم بهار دیگه باش این از به ما با دیگه....خان حامد شدم االن بودم جان حامد که پیش دیقه دو...دکتر نومخا اروم ـ

 چرخاند صورتم کل در را اش شده خمار چشمانش

 خانوم باشه ـ

 رومب خواستم. انداختم گردنم دور و برداشتم را مخصوص گوشی میز پشت از سریع و صورتش رو کوبیدم را گل شاخه

 و انداخت میزم پشت دار چرخ صندلی روی کوچک فشار یک با مرا و نشست بیمار معاینه صندلی روی سریع حامد که

 ...گذاشت خودش قلب روی ا گوشی سر و داد قرار گوشم در مقنعه زیر از را گوشی. کشید خودش سوی به را صندلیم

 میکردم نگاه هایش کار به واج و هاج

 دوست.. تولوپ تاالپ...دارم دوست....تلوپ تاالپ میگه، خودش زبون به داره...بهار موقلب ضربان صدای میشنوی ـ

 دارم دوست تولوپ تاالپ...دارم

 به و اوردم در گوشم از را گوشی.گرفت جریان وجودم تمام در خاصی حس هم بود گرفته دام خنده هم حرکاتش از

 داشتن دوست محض حقیقت بود، دیدن قابل ها چشم ان در چیز یک شدم،فقط خیره حامد های چشم

 های گوش در و اورد در شم ازگو را گوشی. نبیند را هایم گونه سرخی تا انداختم پایین را سرم شد، داغ ناگهان صورتم

 من قلب روی را گوشی سر اینبار گذاشتو خودش

 ....تولوپ بگم میکشم خجالت..الپ تا... تاالپ ـ

 داد ادامه عاجزانه اما حامد گرفت، ام خنده

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

75 

 دارم دوست منم بگو تولوپ، بگو خدا رو تو ـ

 بود گرفته ام خنده هم طرفی از بگیرم، باال را سرم نمیتوانستم شرم از

 تولوپ تاالپ،...اینه...اها ـ

 دوخت مکن های چشم به را اش معصومانه نگاه گذاشتو میز روی و اورد در گوشهایش از را گوشی

 هک کنن اعتراف اونام تا کن باز لبارم اون قوربونت داره، دوسم میگه داری،چشات دوسم میگه داره قلبت خانوم بهار ـ

 داری دوسم

 بستم را هایم چشم و گرفتم گاز را لبهایم

 بالخره تا مدار دوست میگم انقدر باش مطمین بگیری، حقیقتو این جلوی امانمیتونی ببند، لباتو ببند، چشاتو باشه ـ

 باش گالم شاخه منتظر امروز از ، داری وسمد هم تو که کنی اعتراف

 کردم باز را هایم چشم

 !من؟ کار اتاق تو اومدی امروز طور چه ،

 کوچولو خانوم قلبت تو اومدم که همونطور

 داد هل اصلیش جای به سرعت با مرا صندلی و نداد ادامه دیگر در به ای ضربه با که

 گفتم استرس کمی با و دزدیدم را نگاهم

 داخل ییدبفرما ـ

 بود بخش پرستار

 نیست خوب اصال حیاتیش اوردن،عالیم قرص با کشی خود مورد یه بیاین، سریع دکتر خانوم ـ

 بروم تا شدم بلند جام از سرعت به

 بهار ـ

 دارن احتیاج بهم حامد برم باید

 گذاشت دستم روی را دستش که بردارم ،خواستم بود گوشی روی ددستش

  دارم احتیاج بهت منم ـ

 کشیدم دستانش زیر از سریع را دستم
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 حامد برم باید ـ

 ........رساندم بیمارم به را خودم زود وخیلی

 میز روی زا موبایلم و سوییچ برداشتن با عظیمی دکتر دیدن بدون خوشبختانه و کاری شلوغ شیفت یک از بعد بالخره

 شد بلند موبایلم زنگ صدای که ردارمب را ماشین تا شدم بیمارستان پارکینگ وارد.شدم اماده رفتن برای

 کردم ذوق همچین میاد، در ماسک ماس این صدای باره اولین اینکه نه کردم، کپ خودم جان به

 !!!بفرمایید...بله ـ

 !صالحی؟ دکتر خانوم

 مسیح یا

 !شما؟... هستم خودم ـ

 همیشگی مزاحم ـ

 نمیارم جا به ولی اشناست صداتون ـ

 میاره جا به حتما اون قلبت رو بزار رو گوشی ـ

 چرا نیست من کن ول این ا خدااااااااااااااااااااااا

 کشیدم جیغ کنم فکر

 !اوردی؟ گیر کجا از منو شماره تو ـ

 به نگاه یه کردم، سیو شمارتو خودم، گوشی یه زدم تک یه باهاش منم بود مونده جا میزت رو گوشیت...خبرته چه ـ

 بینیمی منو اسم بندازی گوشیت مخاطبای

  زدی دست گوشیم به من اجازه بی کردی جا بی خیلی جنابعالی ـ

 دیگه شمارست یه خوب میشه چی بهار اا ـ

 نکن استفاده سو من جان خدا، به دارم شیفت شب بخوابم ساعت دو خونه برم میخوام خستم، واقعا من خان حامد ـ

 نشو من مزاحم دیقه به دم

 شدم مزاحم من دیگه االح...خانوم بهار نکنه درد شما دست ـ

 !!!!!!!کنم؟ کار چی من همیشگی مزاحم میگی وقتی خودت ـ
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 میاد زمین به اسمون...چیه مزاحم مراحمی، جون از دور بگی بزنی تعارف یه شمما حاال ، میگم من ـ

 !شدی طلبکار اینکه مثل نه ـ

 اشب تماسم منتظر ولی میکنم قطع رو گوشی خوبیم پسر چون االنم بدهکارتم، عمرم اخر تا من... خانوم چیه ـطلبکار

 نشست، صورتم رو کوچک، خیلی کوچک، لبخند ، فهمید ان از میشد خوب را شیطنت که صدایش شنیدن از

 الاص ولی میشد ساطع سمتم به محبت از موجایی یه توش که شنیدم صداشو وقتی کنم کار چی من بگید شما خوب

 گفتم فقط ای اضافه حرف بدون...نه....ها دهاوم خوشم خوشمزگیش از بفهمه نذاشتم

 کردم قطع را گوشی و خداحافظ

 کنید باور.....نیستم تماسش منتظر که بود معلوم قشنگ ولی

 **************************************************

*********************** 

 قادقی چون.کردم استراحت پزشکان رست اتاق در همانجا کارم محل تا خانه طوالنی مسیر خاطر به شبم شیفت از بعد

 کترد شیفت از وبعد.میماندم کشیک اورژانس بخش میانسال پزشک فداکار دکتر اقای جای به باید ساعت چهار از بعد

 اینکه خاطر به.گذراند خواهم بیمارستان در را روزی دو انگشتی سر حساب یک با که بود خودم شیفت باز فداکار

 .بودم کرده خاموش را گوشیم نکند زدن زنگ هوس حامد احیانأ

 ارام وابخ ساعت شش پنج. کشاند رست اتاق سمت به بکشاند خانه سمت به مرا اینکه جای به باز بینهایتم خستگی

 .نشدند استراحتم مزاحم عنوان هیج به که شدم پرستارانی مدیون را

 استیشن سمت به راحت خیال با پس داشتم شیفت ارهدوب ناهار از بعد.شدم خارج رست از که بود صبح ده ساعت

 به ایچ اوردن با که بود بخش پرستاران مهربانترین از یکی.بریزد برایم چای لیوان یک خواستم رضایی خانوم از رفتم

 اوضاع هب سروسامانی تا رفتم اتاقم به من و خندیدیم و گفتیم هم با ساعتی نیم.کرد نوش را عیشم کیک ای تکه همراه

 هتکی حال سر و قبراق من و شد تمام هم کارم میز مستحب نظافت ساعت نیم از کمتر.بدهم میزم کشوهای قاراشمیش

 .دادم بدنم به قوس و کش کمی و کارم میز به دادم

 بله که کردم روشن و اوردم در را موبایلم سفیدم روپوش جیب از

 خان حامد از میسکال تا 41

 دادم هل میز روی را گوشی و شد باز خنده به اختیار بی لبم

 جووووووووون حامد گیرنده شد،تماس بلند گوشی صدای که بودم نزده مسندم بر تکیه دوباره هنوز
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 ناخلفشه خود کار این اخه، گوشی تو گذاشتم اسم این برا من کی

 گفتم سبز دکمه زدن با گفتم اختیار بی و کردم ای سرفه تک

 جانم؟ ـ

 که میشه اب این دل تو قند کارخونه النا...گفتم چی من وای هی

 من گفتن جان از شد سرزنده

 جانم گفتی همین واسه ، خطم پشت من میدونستی بگو بهار خدا رو تو ـ

  گرفت، ام خنده حامد زدن حرف از

 شه شاد روحمون بزنم بهم من اینو عیش کم یه بزار

 سالم اول ـ

 خودم زمینی فرشته بر سالم....نمک سالم رفت یادم زدگی ذوق از ببخشید،... ای ـ

  همیشگی مزاحم اقای سالم علیک ـ

 !باشه؟ نگیر مهربونیت،حالمو کانال رو برو بهار خدا رو تو..  اه ـ

 داره گناه سوخت باش دلم اخی،

 خان پسر سالم علیک........باشه مونده، کاریم شیفت به ساعتی دو هنوز و خوبه حالم امروز چون ـ

 یه دست از که اوردن برات تصادفی بیمار یه و شد شلوغ سرت دیگه دیقه چند دیدی......خیابونما وسط بهار...ااااا ـ

 ...ماشین زیر انداخته خودشو نامهربون

 شد بیشتر خندم

 کنم صدات باید چی ببینم بفرما امر شما....نشو عصبانی حاال ـچشم

 شد شیطون

 گفتم من که چی هر!!!میدی؟ قول

 میدم قول باشه ـ

 جان حامد بگو ـ

 میشه زیادیت نشد، دیگجه نه ـ
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 !!!!خانوم بهار قولت زیر زدی دیدی ـ

 بگم اینکه حال به وای میخوای، قلوه میدی دل همینطوریش تو اسم پسوند به نبسته جان من ـ

 !!!بگی؟؟؟ چی ـ

 ...جان حامد ـ

 !مدحا جان بود اسون چه دیدی بشم، گقتنت جان حامد اون قوربون من االهی ـ

 بیرون کشیدی زبونم زیر از جورایی یه تو االن نشد دیگه نه ـ

 کسی جون نیست قرار و بیکاره خانوم فرشته دیگه دوساعت تا گفتی....اینا بیخیال حاال نده، کشش...جانم دیگه نه ـ

 ...بده نجات رو

 !!!!میرسه؟ تو به چی اما درسته، ـ

 خودمی مهمون امروز میرسه،ناهار من به چی میگم بهت دنبالت میام حساب، حرف شد این...اهان ـ

 کنم قبول نمیتونم شرمنده ولی خوبت پیشنهاد از ممنون ـ

 قاتا باید قوی احتمال به ولی بشم، تو مهمون اورژانس تخت رو بیمارستان تو من باش منتظر پس نشد، دیگه نه ـ

 خرابه خیلی وضعیتم چون کنید حاضر عملم

 !!!!!!دیگه یمیکن تهدید داری االن ـ

 !!!!!بشه؟ حساب تهدید جمله این که عزیزم برات انقدر یعنی ـ

 بیرون بکشه بچمونم اسم زبونم زیر از میخواد االن باشه حامد این به اگه

 منتظرتم بیمارستان در جلوی دیگه دیقه پنج تا ـ

 میگردونم تبر خودم ناهار از بعد و میریم من ماشین با کن،پس گوش حرف خانوم تو قربون آ ـ

 ....قبول اینم ـ

 ******************** **************************************************

 .بودیم نشسته ابی ستاره رستوران در دونفره میز یک پشت

 سرمه جین و ای سرمه سفید خانه چهار پیراهن با حامد ابی،و شال جینو شلوار و مشکی ساده پالتوی یه با من

 نه؟ یا داشت هماهنگی رستوران این شیکی با من سادگی مموند.ای

  بینهایت مدرن چیدمان ان با را رستوران محیط جذابیت که سقف روی ابی ستاره ان با بود ای برازنده نام ابی ستاره
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 گرفتم اطراف از چشم گارسون امدن با. بود کرده

 گرفت من سمت به را منو حامد

 بده سفارش داری دوست چی هر ـ

 کردم بسنده شیشلیگ خوردن به بود سخت برایم تلفظشان کمی که غذاها اسامی دیدن اب

 گفت گارسون به رو حامد

 مخلفات همه با شیشلیگ تا دو ـ

 من به کردن نگاه با حامد و بودم کرده مشغول ساالد به را خودم من فاصله این در و اوردند را غذا دقیقه چند از بعد

 کنه کوفتم میخواد شدناش خیره این با اونم بده میخواد ناهار یه لهنف دیگه کن درویش چشاتو

 .برداره دست من به زدن زل از نداره قصد حامد اقا این اینکه مثل ولی اوردند را غذا بالخره

 شدم کالفه کردناش نگاه خیره این از دیگه که بودم نگذاشته دهان بر را اول قاشق هنوز

 .بخورم راحت غذامو نمیزاری!...نی؟میک نگام اینطوری داری چرا ـ

 گفت و داد تکیه چانه به دستاشو گرفتن،که خودشون به عاشقانه ریتم نگاهاش نخیر،

 فکرشو وقت هیچ....کنم پرواز و بیارم در بال میخوام کن باور میمونه، رویا مثل بودنتو، اینجا نمیکنم باور بهار ـ

 زا سخته....شد صاحب روحمو و قلب تمام برخورد اولین تو اما ببره، مودین و دل اینطوری فرشته یه روزی یه نمیکردم

 وهک شیرین خاطر به فرهاد چرا میفهمم االن...میشکنی قفلو اون بالخره میدونم اما...دارم دوست کلمه شنیدن زبونت

 کوه کندن تو خاطر به خودم االن اما بود، انداخته عذاب تو خودشو زن یه خاطر به بوده احمق یارو میگفتم همش کند،

 بدم جون حاضرم ، سهله که

 بدهم را پاکش احساس این پاسخ تا میکرد نگاهم مشتاق و منتظر

 شده عاشقم که زودی همون به حامد و بیاد میون به عشق پای اگه نداره، برگشتی راه دیگه دارم دوسش بگم اگه اما

 ...چی اونموقع بزاره، تنهام راه وسط

 ونا ، برم خط ته تا تنهایی نمیتونم من چی؟؟؟؟؟ نباشه دیگه حامد حامد راه بین اگه طوالنیه، اام قشنگه عشق جاده

 همسفر بی جاده این تو میشم فنا من وقت

 بیرون زدم رستوران در از و شدم نداشتم،بلند را حامد عاشق نگاه تحمل توان

 نمیدانم.دهم هدیه ان به را وجودم سنگینی تا زدم تکیه رستوران حیاط گوشه درخت به غریدن، به کرد شروع اسمان

 میکرد نوازشم باران های قطره بارش با اسمان یا بودند کرده خیس را صورتم اشکهایم
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 بشه کم سینم سنگینی از شاید تا دادم بیرون شتاب پر نفسمو میکردم، حس قلبم رو سنگین چیز یه

 صدف از من خاطر به مرواریدارم این اما نداره، اشکال نداری وسمد اگه گرفتم، جوابمو باشه خانوم، بهار چی برا گریه ـ

 نریز بیرون چشات قشنگ

..................................... 

 شقعا که همین من برای نبینی، منو وقت هیچ دیگه تو و بیرون برم زندگیت از االن همین که مردونه قول خانوم، بهار

 یهکاف عمرم همه برای کافیه، شدم تو

................................ 

 .....بهار ندارم اشکاتو دیدن تحمل من هارو، گریه اون کنی تموم و ببینی رفتنمو تا بهار کن بلند سرتو

 بود کرده نوازش نیز را او پای تا سر باران باریدن، منتظر چشمانش و بود ایستاده رویم به کردم،رو بلند را سرم

 که بود برداشته قدم یک برود، تا رداندبرگ رو حرفی هیچ بدون

 زدم صدایش گلو در بغضی با کنم، تحمل را ریش دو نمیتوانم من نه

 ...حامد ـ

 کرد نگاهم و برگشت

 حامد جان ـ

 ...نرو ـ

 .........تو اما ـ

 میترسم اما حامد، دارم دوست من ـ

 !!بهار؟ میترسی چی از ـ

 و بری تو...نکنم تحمل من و حامد بری میترسم...بزاری تنهام داشتم دوسشون که کسایی همه مثل هم تو میترسم ـ

 بمیرم من و نباشی تو....بشکنم من

 !!!!!!!بهار؟ ای دیوونه میدونستی ـ

 کردی دیوونه منو احمقانت عشق این با تو ، اره ـ

 نمیرم حتی تو اجازه بدون میدم قول بهت من داری، دوسم بگو تو دیوونه ـ
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 .کرد همراهیم هایش خنده با حامد و خندیدم گریه میان در و گرفت ام خنده

 میخندیدیم رستوران حیاط تو درخت یه زیر دیوونه تا دو مثل

 میبارید عشق این تطهیر برای گویی که باران و بود ما برای فقط لحظه ان

 .ندمیکرد تجربه را نهایت بی مرزهای از عبور هم با و میکردند نگاه هم به دیوانه عاشق دو

 

  یازدهم فصل

 شب پناه در من

 وزم ،می است نسیم چه هر انتهای از

 شب پناه در من

 ریزم می فرو وار دیوانه

 تو دستهای در سنگینم، گیسوان با

 را جوان سبز گرمسیر این استوایی گلهای تو به میکنم هدیه و

 بیا من با

 بیا ستاره ان به من با

 سال هزاران که ای ستاره ان به

 دست دور زمین، پوچ های مقیاس و خاک، ادانجم از

 انجا در کس هیچ و

 ترسد نمی روشنی از

 ایدب تو و لحظه همان میشود زندگی.میگیرد معنا زندگی ای لحظه در وقتی. کند زندگی لحظه در همیشه انسان کاش

 .دیگر ای لحظه برای ترس بدون.کنی زندگی لحظه همان در فقط

 .بدانی را لحظه انِ قدر باید تو و است انی لحظه

 کینه پدرش از عمرم از نیمی در که مردی عاشق هم ان شد خواهم عاشق که را ای لحظه نمیگنجید ذهنم در گاه هیچ

 .داشتم دل بر
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 تمام و بود مهربان.داشت تفاوت اسمان تا زمین از مسلک ارباب خان جهانگیر ان با و بود پدرش مقابل نقطه حامد اما

 .نهاد می اخالص طبق در من یاد به یا و من با که ای لحظه هر و ساعت هر را محبتش

 هاتن حس که ای ساده خیر به شب.بودم کرده عادت موبایل گوشی پشت از خواب از قبل هایش گفتن خیر به شب به

 .میکرد نابود وجودم رادر بودن

 هانهب کار هنوز و میشد سپری عزیزانم برق کنار هایم هفته اخر هنوز کرد، می سنگینی قلبم روی مادر نبودن داغ هنوز

 .بردن یاد از برای بود ای

 .زیستن شاد و کردن اغاز باره دو برای شد دلیلی بودنش اما حامد

 زا فقط را دنیا و شناختند نمی پا از سر زندگیشان عشق دیدن با بار هر که دبیرستانی های دختر مثل بودم شده

 شود می دیدار لحظه. نشینند می عشق این پای به صادقانه و شوند می عاشق ساده.بینند می یارشان نگاه دریچه

 ...مرگ یعنی عشق این پایان و...زندگی نفس میشود یار نفس و موعود لحظه

 ....علفزار میشد خیابونم اومدی می دیر دیگه دقیقه جند زار، چمن شد رو پیاده این بابا... تو کجایی بهار ـ

 شد می سرد داشت کم کم هوا. بود تنم فرم هنوزلباس که داشتم عجله انقدر.  بودم رسانده مدحا به را خودم عجله با

 نزنا نفس نفس. بود برده باال گردن تا را اش مشکی پالتوی یقه حامد. است پیش در سختی زمستان بود معلوم و

 کردم دیر توضیح برای کردم شروع

 ..خیلی...بود بد...حالش... بودن..اورده...اورژانسی...مریض یه..کردم...دیر...ببخشید ـ

 بیار بهانه بعد بگیر اروم یکمی..خبرته چه...عزیزم اروم ـ

 ...خدا به..نمیارم...بهونه ـ

 !!!باشه؟...بعد شو اروم اول. کن تعریف بعدا ببخشید، خانوم، چشم ـ

 انروز ماجرای کردن تعریف به کردم شروع تند تند امد در طبیعی حالت به هایم نفس تا کشید طول لحظه چند

 وشیفت بیاد بمونم بعد شیفت دکتر منتظر تا گفتم بودند اورده حال بد مریض یه حامد خدا یه...شدم خوب حاال ـ

 دناور دیر رو مریض همین واسه بودن نداده تشخیص خانوادش بود کرده مغزی سکته یارو میگذره، وقت بگیره تحویل

 عادی حالت به بیمارو تا.شد تشنج دچار یارو نه یا هست باز ببینم کنم بررسی رو تنفسی مجاری اومدم.اورژانس

 منتظر بود کرده تصادف اومدن راه تو شیفت دکتر ور اون از. شد کج بیمار فک داخلی، خونریزی خاطر به برگردونم

 به رسیدگی در شما که شاکی بود کرده سکته که مریضی پسر هم دیگه طرف یه از.خیابون وسط بود مونده راه پلیس

 مینه واسه.بود شده مشکل دچار کشیدن نفس تو فقط نبود چیزیش که من بابای وگرنه کردین انگاری سهل من پدر

 خونه تو ینبشین اینکه جای به مغزیه سکته عالیم میگی که اینا بابا بفهمون بهش بیا حاال..بود شده قرمز تنش پوست
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 خالصه.بود تموم کارش بودین اورده دیرتر دیقه یه اگه بیمارستان، دینشمیرسون سریع باید بزنین بادش ساعت یه

 اومدم تا.قراره چه از قضیه کرد حالی پسره به و سررسید مغز جراح امینی دکتر که میگرفت باال بحثمون داشت

 عجله اب فتشی احمدی،دکتر دکتر که بودم زده اخر سیم به دیگه اوردن، تصادفی یه بدم امینی دکتر تحویل مریضمو

 ...و بیرون اومدم عجله با منم و رسید

 میکرد نگام داشت شده گشاد چشای با و من دهن به بود زده زل حامد

 !!!!!!!میکنی؟ نگام اینطوری چرا تو ـ

 !!عزیزم؟ خوردی کفتر تخم صبونه جان بهار ـ

 نخوردم صبحونه صالا بیرون اومدم رست از دیر صبم بیمارستانم تو دیشب از راستش!!!!!!!!!! نه ـ

 من ادبی سرت بالیی اگه میرسی خودت به انقدر نمیگی تو خوب دختر خوب..موندی بیمارستان تو بازم تو بهار...اااااا ـ

 بکنی،رسما دورت مسیر این حال به فکری یه باید تو بهار نمیشه بکنیم،اینجوری باید چه شهر این مریضای و

 ....دومت خونه شده بیمارستان

 انداخت من پای تا سر به گاهین بعد

 داری دیگه...خوره نمی سرد هوای این درد به بیمارستان روپوش این نمیکنی فکر جان بهار....خدا رو تو کن نگاه ـ

 میکنی پیوست بیمارات جرگه به خودتو دستی دستی

  کردم عوضشون فتمر وایسی مین دو بیارم، در تنم از بیمارستانو لباسای رفت یادم پاک حامد، میگی راست ـ

 :میگفت بلند که شنیدم را حامد صدای پشت از و دویدم بیمارستان سمت به سرعت به بعد و

 !!!!!ساعتا دو نشه مینت دو...بهار ـ

 تقریبا و بودیم امده رستوران این به که بود سومی خوردیم،بار ابی ستاره رستوران همان در حامد با را ناهار انروز

 بر شب شیفت برای باید دوباره غروب نزدیک چرخیدیم، شهر در کمی ناهار از بعد.میشد حسوبم حامد و من پاتوق

 :گفت شدنم پیاده از قبل اما داشت، نگه را ماشین بیمارستان مقابل حامد.کارم سر میگشتم

 خوب دختر هاخ میشی، الغرتر داری روز هر خدا به...باش خودت فکر به یکمم کردن کار اینهمه جای خدا رو تو بهار

 هی جاشه، سر استراحتم جاشه، سر تفریحمم خدا به ولی خودمه برا شرکت خوبه نمیکنم،حاال کار انقدر مردم که من

 بیمارستان تا خونه مسیر اگه...نخوابیدی ساعت هشت هم سر روز دو این تو ببندم شرط حاضرم بنداز خودت به نگاه

 راحت بتونی خودت خونه تو ساعت دو اقل ال کنم ردیف خودمونو ایواحد همین از یکی برات بیا خوب میکنه اذیتت

 کنی استراحت

 نباش نگران تو راحتم من جان حامد ـ
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 !خانومی نمیشه که جوری این اخه نمیزنی، غذا به لب نندازم یادت من که رو تو خانوم بهار ـ

 ضمن رد کنم، تحمل میشه باعث کارم به عشق اام زیاده راه مسافت برام یکم درسته....بابا که نیست اینجوریام دیگه ـ

 شر از دارم تازه میشه، نهم گرو هشتم که نکنم کار شیفت دو اگه من واال، حضرت نیستن دار مایه شما مثل که همه

 که نمیتونم بخرم ماشینو من تا کشیده چک عظیمی دکتر بیچاره گفتم که بهت میشم، راحت ماشینم اقساط

 بشم شرمندش

 رس باهام تو قضیه سر هنوزه که بیرون،هنوزم بیا محسن دین زیر از بدم جا یه اقساطشو همه من شو راضی ابی بهار ـ

 سنگینه

 شدین زیر ضمن در کرده، برخورد معمولی همیشه ولی میبینمش اورژانس تو کمتر نمیاره، من روی به وقت هیچ ولی ـ

 میدم قسطارو از تا دو دونه یه جای ماه هر دارم نماال بردارم ماشینو قسط دم از کرد اصرار خودش چون نیستم

 میکنی نابود خودتو ماشین یه سر داری رسما ینی ـ

 کارمم عاشق من نمیشم خسته اصال بعدشم دیگه، میکنم کار دوشیفت و میتونم البد خوب حرفیه چه این ـ

 مناسب قیمت یه با یرمبگ شهر تو خونه یه برات بیا اقل ال بگی،پس شما هرچی باشه...خانوم بهار ـ

 گفتم و زدم لبخندی محبتش به

 نمیبنم کار این به لزومی اما...ممنون پیشنهادت از ـ

 نمیکرد اذیت انقدر مسیرت این اقل ال میموندی روستا همون دکتر کاش...بهار که نیست حالیت حرف تو ـ

 زندگیمو کفاف میارم در اونجا از که پولی عدشمب اونجا درمانگاه اومده جدید دکتر یه االن اما... زدی دلمو حرف ای ـ

 نمک کار اینطوری باید مدت یه میبینی وضعیتمو که شد،االنم خرج داشتیم انداز پس چی هر مامان مریضی نمیده،سر

 .میشن تموم ماهه سه دو کنم قناعت مونده،یکمی ماشین قسطای از دیگه هفتا ،شش

 کنم کمکت ارینمیز خوب،چرا دختر من بهت بگم چی بهار ـ

 !!باشه؟ نزن، حرفشو دیگه میکنم خواهش حامد ـ

 ...نشه دیرت برو... باشه

 .دهد دستم کار طوالنی مسافت این بالخره تا بودند داده هم دست به دست فلک و خورشید و ماه و ابر اینکه مثل اما

 خواب از موبایل زنگ صدای با انناگه که بودم خوابیده اسوده خودم خانه در شب بالخره انروز، از بعد روزی ده

 زیادی مصدومان وتریلی شهری بین بوس مینی یک بین تصادف گویا.بود بیمارستان از فوری تماس یک....بله....پریدم

 تانبیمارس تا ساعته یک مسیر اما و شدم اماده عجله با.داشتند بخش های پزشک به فوری نیاز و بود گذاشته جای بر
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 ورژانسا بخش رییس سلیمی دکتر ناگهان بپوشم را ام پزشکی روپوش تا گذاشتم کارم اتاق به اپ وقتی.داد دستم کار

 .کرد سرزنشم کلی ام ساعته یک کرد دیر بابت و شد اتاقم وارد

 ساعت یمن از کمتر باید اورژانسیه مورد میگن وقتی گرفته، تماس باهاتون ساعته یه از بیشتر پرستار صالحی دکتر ـ

 سونیدبر خودتونو

 میکشه ساعت یه اینجا برسم تا شهره از خارج من ی خونه میدونید که خودتون دکتر اقای ـاما

 نزدیکترین و وخیمه حالشون تصادفی بیمارای اکثر دارم، نیرو کمبود اینجا من....خانوم نیست من مشکل این ـ

 امه دکتر و دارم دکتر که وقتی اونم ،کنم بازی مردم جون با نمیتونم من. بوده اینجا تصادف صحنه به بیمارستان

 برسونن کارشون محل به موقع به خودشونو نمیتونن

 نمیدهد حق من به کسی چرا ولی بود مسوول و داشت حق اوهم خوب اما کرد، ناراحتم حسابی دکتر لحن

 .رساندم مجروحین از یکی سر بر را خودم دیگری حرف هیچ بدون و سریع

 .کنم تاستراح ای دقیقه چند تا رفتم رست اتاق به کوفته و خسته بالخره که بودم پا سر یکریز صبح هفت ساعت تا ـ

 . شدم پیج مجددا چون دقیقه چند همان فقط اما

 خودم اتاق به خسته اینبار که بود 44 ساعت. نبود خبری کردن استراحت از دیگر ظهر های نزدیکی تا روز ان

 .میماندم کارم محل در کاری شیفت پایان تا باید هم من و بود ظهر از بعد دو ساعت تا انروز کاریم شیفت. برگشتم

 ورز به.شد بلند موبایل صدای اینبار که بگذارم هم وی چشم توانستم دقیقه چند شاید تا گذاشتم میز روی را سرم

 گفتم خسته صدای با و دادم فشار را رنگ سبز دکمه

 بفرمایید بله ـ

 خوشگله خانوم طوری زمینی،جه فرشته زیباترین به سالم ـ

 میگیرم تماس باهات بعدا خودم نمیشی ناراحت اگه خستم، خیلی حامد، سالم ـ

 گفت نشده خوشحال جوابم از زیاد بود معلوم که حامد

 تماستم منتظر نداره اشکالی عزیزم، باشه ـ

 .کرد قطع را تماس سرد خداحافظی یک وبا

 .هنش اورژانسی مریض کس هیچ شیفت پایان تا بودم امیدوار و گذاشتم میز روی را سرم سریع که بودم خسته انقدر

 داد جواب دوبوق از بعد بود، حامد با تماس ماشین به سوارشدن و شیفت، تحویل از بعد کارم اولین
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 حامد...الو ـ

 زدی بینوا این به زنگ یه و کندی کار از دل تو عجب چه خانوما، خانوم سالم ـ

 نشی ناراحت بودم امیدوار...بدم جوابتو نمیتونستم که بودم خسته انقدر....اخد رو تو ببخش ـ

 !!!بیاری در دلم از میتونی اما شدم ناراحت که حاال ـ

 !اونوقت؟ طوری چه ـ

 شرکتم نزدیک شاپ کافی بیا االن همین

 :گرفت خندم

 بگی شما چی هر اقا، باشه ـ

 باش اینجا دیگه دیقه ده تا دختر قوربون آ ـ

 !اونجایی؟ االن تو مگه ـ

 دارم کم عشقمو فقط عاشقانه، و مالیم موزیک صدای با میخورم ترک قهوه یه دارم اره ـ

 میکنم پر خالیمو جای میام ، بدی سفارش من برا دیگه قهوه یه تو تا پس ـ

 ****************** ************************************************** 

 عهده بر را مسکونی و تجاری های ساختمان به مربوط های پروژه که بود ساختمانی مهندسی کتشر یه رییس حامد

 .بودند موفق کافی اندازه به کارشان در بود کرده تعریف خودش که انجایی تا و میگرفتند

 چیبدارا پسر گل این ببینم بزنم سر یه باید وقت اسرع در حتما ولی ببینم را کارش محیط نکردم سعی وقت هیچ

 نیاد در اب از اونجا

 .بودم نشسته شاپ کافی نقطه ترین دنج در نفره دو میز پشت ، حامد روی به رو ای دقیقه ده

 چرا هک قبلی حرفهای گفتن به کرد شروع داشته باهام دیشب برخوردی چه سلیمی دکتر و ام خسته چرا فهمید وقتی

 .نمیکنم اجاره شهر تو خونه یه

 .است سخت قدر چه عزیزانم خاطرات از بود پر اش گوشه گوشه که ای خانه از کندن دل من برای نمیدانست اما

 کرد معنی سریع را درهمم چهره

 خونه نمیخوای که تو تازشم کن، درک خودتو موقعیت اما...خانومی میکنی فکر چی به داری االن میدونم که من ـ

 قتو هر.باشی نزدیک کارت محل به میکنه ایجاب شغلت اینکه برا کوچیکه جایی به جا یه فقط بفروشی پدریتو
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 اشتد احتیاج وجودت به بیمارستان دیشب مثل اگه باش اینم فکر اما....بزن بهش سری یه برو شدی خونه اون دلتنگ

 !بیای کنار خودت با میخوای طور چه بدی نجات نفرو یه جون نتونی رسیدن دیر خاطر به فقط تو و

 میکرد صالحم خلع اوقات بیشتر و میگرفت کار منو مخ خوب حامد کال

 کنم؟ پیدا باید را خونه این پول کدوم با بگی میشه اما درست تو حرفای همه باشه ـ

 ذهنشه تو شیطانی فکر چه االن این میگفت ادم که زد لبخندایی اون از دوباره

 ازگارس تو شرایط با کال دارم سراغ برات خونه یه....خانوم بهار من با اون ـ

 کنم زندگی تو با بیام نمیخوای احیانا که تو ـحامد

 زا یکی نه خو...نخیر نمیکنی حقیر درحق لطفا این از جنابعالی میدونم که اونجایی از ولی بشنوه دهنت از خدا ای ـ

 ماهانه اجاره فقط نمیخواد پیشم پول خارج، رفته دوستامه

 کنم فکر ـباید

 دیگه، نزن حال ضد بهار ـ

 کردم سفیهی اندر عاقل نگاه

 !!!!!!!!!بانو؟ قبلتُ ـ

 !دیگه کنم فکر باید میگم حامد عجولی انقدر چرا تو ـ

 :گفت ساختگی اخم با و برداشت میز روی از موبایلشو

 بزنه حرف مرد حرف رو زن داره معنی ببین،جه رو خونه بریم االن همین پاشو چیه، میدونی اصال ـ

 !یامیگ زور داری حامد...ـااااا

 میرم تا االنم..بدی گوش ادم حرف به که حرفایی این از تر سرتق نباشه زور تو سر باال میدونم چون میگم زور اره ـ

 .بیرون بیا کن خونه،جمع دیدن برا کنم هماهنگ

 !!!!!!!!حامد ـ

 نمیگیرن ازت پول که دیدن برا بنداز نگاه یه بریم بیا جان بهار ـ

 فتر شاپ کافی خروجی در سمت به میز روی تومنی دو اسکناس چند گذاشتن با و نکرد نگاه منم تخم و اخم به دیگه

 .شدم خارج انجا واز برداشتم را کیفم اجبار به
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 خودمان ماشین سوار کدام هر و داد بای من دیدن با که میکرد صحبت موبایلش با داشت شاپ کافی بیرون حامد

 .شدیم

 و من شهر، باال به چه و من بابا.حامده پسره این تقصیر اویزون،همش فک این خاطر به نیستم مقصر من خودم جان به

 !خبره چه توش معلومه بیرونش از که طبقه شش ساختمون این به چه

 کردم نگاه حامد به بعد خونه به اول بود شده بشقاب اندازه دقیقا که چشمایی با

 :گفت دادو تکان سری لبخند با حامد!!!!!!!!!نبود خونه این که خونه اون از منظورت!!!!!! ـحامد

 !بود خونه همین خونه اون از منظورم اتفاقا چرا ـ

 گفتم خونه به نگاه همان با دوباره

 اینجا اجاره پای بره حقوقم کل کنم فکر من ولی ـ

 !میرسه نطر به گرون انقدر نقلی ساختمون این کجای بهار...ـا

 !!!!اونوقت نقلیه این حامد ـ

 سمت داره،واحدای واحد دو طبقش هر ساختمون این ، کن نگاه کنی، اجاره واحدو کل میخوای مگه تو نومخا بهار ـ

 میخوای رو راستی سمت واحدای از یکی شما.خوابه دو و متری 411 چپم سمت واحدای ، خوابن یه و متری صد راستی

 کنی اجاره

 باال بریم بیا نزن حرف انقدر حاالم

 داد هلم زور به....میگه،ا زور هی میرسه که من به چرا نمیدونم داره،من هیتلر با نزدیک سبتن یه حامد این خدا به

 زد زنگارو از یکی تا ساختمون در سمت

 ....شد شنیده مردی صدای ثانیه چند از بعد

 .....بفرمایید

 کرد نزدیکتر ایفون به را سرش حامد

 میایم هشت واحدشماره دیدن برا گفتم زدم، زنگ بهت پیش ساعت نیم..هستم افراسیابی مهندس رحیم مش ـ

 ...کلیدا خودت شما مگه اما اومدی، خوش مهندس اقای...اها ـ

 گفت تر بلند و کرد ای سرفه تک لحظه همین حامد

 منتظرن دکتر باال،خانوم بیایم تا کن باز درو زحمت بی رحیم مش ـ
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 باال بیارید تشریف مهندس، جناب بله....بله...اها ـ

 اب.داشت خوشگلی سنگفرش ولی.نداشت گیاهیم و گل هیچ و نبود بزرگ زیاد حیاطش.شد باز تیکی صدای با رد

 هک پیرمرد.بود ایستاده راهرو در که دیدم را مسنی مرد اسانسور در شدن باز محض به.رفتیم چهارم طبقه به اسانسور

 باز را طبقه ان در موجود واحد دو از یکی در سپس و کرد حامد با گرمی احوالپرسی ، است رحیم مش همان فهمیدم

 .میشدند باز دیگر هم مقابل واحد دو هر در.کرد

 .نشدم ضایع تا برگردم در دم همین از بهتره من

 جشطرن های خونه یاد لحظه یه خدایی. بود شده ساخته سفید و مشکی رنگ دو ترکیب با مدرن کامال سبک به خانه

 های کاشی با گانه جدا کدام هر دستشویی و مشکی،حمام مکعبی سفید،لوسترای دیوار.بودن خونه چهار نه ولی. افتادم

 همه از مشکی،ولی دیواری سفید،کمد دیوارای با خوای اتاق.سفید و مکعبی فرنگی توالت و روشویی و مشکی،وان

 .بود شده خرج خالقیت کلی سفیدکابینتاش و مشکی رنگ ترکیب تو که بود خونه اشپز قشنگتر

 !حامد قشنگه خیلی اینجا ،

 اومده خوشت که خوشحالم ـ

 گفتم میبستم را خواب اتاق در حالیکه در

 !نمیام بر اینجا اجاره پس از واقعا من حامد ـ

 ارهاج رو خونش شخصیت با دکتر خانوم یه باشه شم خدا از من دوست بابااین کشیدی پیش پولو حرف تو که بازم ـ

 کنه

 .........پول بی شخصیت با دکتر انومخ یه....بله که اون ـ

 جارها پای باید را حقوقم سوم یک حالیکه در و شد میدان پیروز دوباره ، حامد با رفتن کلنجار هفته یک از بعد بالخره

 .شد اجاره برایم حامد توسط جدید خانه میدادم

 بود قضامعلوم واز بود الغری درازو قد ساله سی جوان با مدیریتش که همانجا نزدیک امالکی مشاور به بار یک فقط

 .بودم کرده امضا را نامه اجاره برگه یه پای و بودم رفته داشته حامد اقا این با ای دیرینه دوستی

 . نداشتن غم دیگه مردم که بود راحت انقدر خونه یه کردن اجاره اگه خدایی ولی

 االن.تلفن پشت از اونم خیر به شبت میگه فقط شب به شب که زده غیبش کجا نیست معلوم روزه دو حامدم این

 اب بگیرم سرم این به گلی چه االن.کنم چه و منزل اسباب اما کردم اجارش.کنم کار چی خونه این با من بیخیال حامدو

 نیاز ساده،که میکردی، جور برام متری چهل سی خونه یه اخه میشد داده،چی بغلم زیر حامد که ای هندونه این
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 ره که حامد تو دست از...حامد تو دست از!!!!!!! من بود کجا پولم االن اخه کنم، فکر براش وسایل خرید هب باشم نداشته

 .موردته بی دلسوزیای این و تو خاطر به میکشم چی

 یوانل بخار به بودم زده زل فقط اما بخورم را بود ریخته برام رضایی خانوم که چایی تا بودم پرستاری استیشن کنار

 موبایلم به زدن زنگ با خودش شم،که اروم کمی شاید تا کنم حامد بار ناسزا نمه یه میخواست دلم و دستم در چایی

 .میداد دستم بهانه داشت

 زدم را تماس برقراری دکمه و شدم دور استیشن از

 گلم نباشی طوره،خسته چه من خانوم فرشته ـ

 احامد اقا سالم علیک ـ

 !!!!؟ اونوقت ،چرا هعصبانی جونم ،فرشته اوه.. اوه ـ

 بیخبری؟ از کردی خالص خودتو خیر به شب پیامک تا دو با و زده غیبت چزا روزه دو تو بگی میشه ـ

 ...چاک به زدی و کردی غالب دوستتو خونه خوب

 میخنده داره این میکنم دعوا باهاش دارم من

 میشه؟ تموم شیفتت کی دارم، پتو سوپرایز یه برات ولی ، بود شلوغ سرم خدا به...ببخشید گل خانوم ـ

 دیگه ساعت یه تا ـ

 !خانومی؟ نداری کاری...دارم کار کوچولو یه برم االنم دنبالت، میام دیگه ساعت یه پس ـ

 تو میدونمو من واال باشه داشته بسو اتش ارزش سوپرایزت بیاره شانست فقط...دیگه نه ـ

 بای عالف میبینمت دیگه ساعت یه...خانومم داره که ایشاال ـ

 **************************************************

********************** 

 بودیم ایستاده ام کرده اجاره تازه واحد در جلوی

 .شود در بازکردن از مانع تا درزد چوب چهار به را دستش دو سریع حامد که کنم باز کلید با ا در خواستم.

  کنم باز درو نارک برو! میکنی اینطوری چرا حامد ـ

 کنی باز چشاتو گفتم من که وقت هر بعد ببندی چشاتو باید اول....نمیشه...نه ـ

 !اینجا؟ اوردی چی برا منو خستم،ببینم ندارم حوصله خدا به کنار برو بیا حامد ـ
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 ببند چشاتو اول ولی تو برو باشه ـ

 چشام اینم بیا..حامد تو دست از ـ

 ها نکنی باز نگفتم تا ـ

 !خوب لیـخی

 شنیدم در قفل در را کلید چرخیدن صدای

 جلو برو قدم دو حاال ـ

 رفتم ـ

 چپ سمت قدم دو ـحاال

 چپ سمت قدم دو اینم ـ

 ......کن باز چشاتو اروم حاالا ـ

 ...خبره چه اینجا.......هی

 !!کردی کار چی تو...حامد ـ

 سایلو قشنگترین و ممکن نحو بهترین به را خانه خودش حامد.میکردم نگاه رویم روبه صحنه به شده گشاد چشمان با

 و سفید چرم های مبل میکرد جلب را ادم توجه که چیزی اولین.بود شده ست خانه رنگ با چیز همه.بود کرده دیزاین

 دیوار روی که اینچ 14 تلوزیون.ببینم خوب را جا همه تا میرفتم جلو قدم قدمبه.بود رنگ مشکی مکعبی عسلیهای

 داج صورت به صوتی سیستم کنارش و.بود شده فیکس دیوار روی زیرش ال حالت به که مسطحی میز و دبو شده نصب

 هک اشپزخانه وارد. بود شده تزیین قرمز رزهای با مشکی و سفید کوچک و بزرگ مکعبی گلدانهای. داشت قرار هم از

 هب. نیودم اشپزی اهل ام شغلهپرم شغل یمن به اینکه با. داشت خوبی حس مشکی و سفید وسایل تازگی میشدی

 تپش که حامد به نگاهی شد باعث اتاق وسط نفره دو تخت دیدن رفتم، میشد منتهی خواب اتاق به که راهرویی سمت

 رنگ زا که اتاقی تنها.کشیدم خجالت چرا نمیدانم.رفت باال لبخند عالمت به لبش گوشه.بیاندازم بود ایستاده سرم

. حریر قرمز سفیدو های پرده و رنگ قرمز زیبای تختی رو ان با. بود خواب اتاق بود شده استفاده وسایلش برای قرمز

 .بود شده چیده زیبایی و دقت نهایت با چیز همه. قرمز و سفید ارایش میز و پاتختی ست

 با که حامد به بودم داده تکیه در به را پشتم که همانطور و بستم سرم پشت هم را در و امدم بیرون خواب اتاق از

 .انداختم سپاسی پر نگاه بود ایستاده من از کمی فاصله

 !!خانومی؟ اومد خوشت ـ
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 !میکردی اینکارو نباید حامد ـ

 !!تشکرته؟ عوض نذاشتم هم رو چشم خونه این چیدن خاطر به روزه دو من بهار ـ

 زا االن میدونستی اگه یکنی،م دیوونه اینکارات با منو داری تو...بگم بهت که دارم چی یعنی...حامد بهت بگم چی

 ارواینک بشه خوشانت خوش زیادی ممکنه که اونجایی از ولی...دارم حسی چه میفهمیدی بغلت بپرم میخوام خوشحالی

 فقط پس میکنه ناراحتت بیارم زبون به تشکر از غیر هرچیزی...بدی عادت محبتات به انقدر منو نباید حامد...نمیکنم

 بگم بهت میتونم چیز یه

 ......ممنونم ـ

 شحالت خوش سیاه موهای به دستی اش چهره بر زیبا لبخندی با چون شد تکمیل روزش شادی کلمه این با انگار حامد

 کرد من تقدیم را مهربانش شده،نگاه خوشگل اینهمه تافت و ژل من یه با بود معلوم که کشید

 بدم انجام برات بودنت خاطر به تونستم که کاری تنها ـ

 اام کنم ناراحتت ایستادم،نمیخوام خودم پای رو اینجا تا من کنم قبولش سخته برام حامد اما...نده خجالتم دیگه ـ

 بدم بهت اینارو پول بتونم تا کنم جمع حقوقمو سال یه پول باید من.کنم قبول نمیتونم واقعا

 تنها و زیباترین به من طرف از هدیست یه همش اینا...نیستم کی هر من بدونی نمیخوای چرا...میکنم خواهش بهار ـ

 خوبیهاش تموم خاطر به زندگیم دختر ترین

 ..اما ـ

 و خریدن سر دوروزه که بینوا این به بده کن دم طعم خوش چای یه کردن تشکر برای حاال...بهار نداره اگر و اما دیگه ـ

 .میخوابیدم پا سر وسایل این چیدن

 ها باشه پذیرایی برای چیزی تازه خونه تو نکنم فکر اما باشه، ـ

 ... کابینتا به بنداز نگاه یه شما...  خانوم نشه چرا ـ

 چیز مهه عروس تازه خانه مثل میشد،دقیقا بیشتر تعجبم کابینتا تک تک کردن باز با و شدم اشپزخانه وارد تعجب با

 .مانداخت نگاهی کنجکاویم بقیه ارضای برای هم را یخچال در.بود فراهم جدید زندگی برای

 کسی نکنه هستا،تعارف خونه این یخچال تو میگن که ادمیزادی جون تا مرغ شیر از

 ندارین کسر و کم که چیزی دکتر خانوم ببینم ـ

 .گرفتم قرار رویش به رو وافر هیجانی با و سمتش به برگشتم و بستم را یخچال در.بود ایستاده سرم پشت

  و نمیدادم بودن اویزون اجازه خودم به انقدرا دیگه خوب ولی.نشم زوناوی پسره این گردن از میزنم زور خیلی من االن
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 .بود دستم تو حامد مردانه دستهای گرفتن دادم را انجامش اجازه خودم به که کاری تنها

 !!!حامد؟ خوبی انقدر چرا تو ـ

 حامد به ردنک نگاه بدون و کردم ول را دستهایش سریع.انداخت گل صورتش و شد داغ دستش کردم حس لحظه یک

 .گاز روی گذاشتم و برداشتم را کتری

 این به دیگر روز دو طی من تا شد این بر تصمیم حامد و من عاشقانه های نگاه کنار در داغ چای یک خوردن از پس

 .کنم مکان نقل خانه

********************* ************************************************** 

 ای لحظه برای را سرش ها سال مادرم که میگذارم بالینی بر سر پدری خانه هوای در من که است شبی اخرین امشب و

 .میگذاشت ان بر زندگی هیاهوی از دور و ارامش

 با و میبردم فرو بالین ان ب سر هم من زندگی از خسته گاهی و کار از خسته بودم خانه در که شبی هر که هاست ماه

 .میکنم دلتنگی اشکهای از خیس را بالشم عزیزانم یاد به هایم ریه به مادر بوی باقی کشیدن

 مادرم ارامگاه کنار در هم خودم و زندگی این به میکردم پشت روزها همان نمیگذاشت زندگیم به پا حامد اگر شاید

 .میگرفتم ارام

 .گرفت دوباره جان ام خسته روح که نهاد من زده یخ روح در را گرمی حس چنان بداند خودش انکه بی و امد حامد اما

 ....نگیر من از را زندگیم جانِ اینبار میکنم التماست خدایا

 .کتابهایم وتوشه بالش همان جز ببرم جدید خانه به که نبود چیزی

 .رفتم جدیدم خانه سمت به خیس چشمان با و کردم حافظی خدا هایم همسایه از

 کنم زندگی پدرم و مادر از بویی بدون جدید خانه در چگونه

 .سرخ رزهای از بزرگی گل دسته همراه بود ایستاده انتظارم به حامد ساختمان جلوی

 

 دوازدهم فصل

 ایه خواسته به جنابعالی تا بود نقشه همه جدید خونه این به اومدن باشی،پس گفته دروغ بهم نمیشه باورم حامد ـ

 ....بدی بازی منو کردی جرات طور چه تو برسی، خودت

 یکمی حقیقتو فقط بگم دروغ بهت نکردم سعی وقت هیج من میزنی، تو اخه حرفیه چه میکنم،این خواهش بهار ـ

 خونه این تو بیای نمیکردی قبول میگفتم راستشو اگه میدونی پیچوندم،خودتم
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 باشی من نزدیک ای خونه وقتی اقل ال که بوده این برای اینکارا نبوده،همه کار در بازی هیچ کن باور.............

  باشم اروم میکنم سعی دارم کامال من االن

 کردی پنهون ازم حقیقتو بوده،تو اشتباه کارت که میدونی خوی خودتم ـ

 روییتم به رو همسایه من که این دوستم،حتی از یا باشی کرده اجاره من از رو خونه داره برات فرقی چه من عزیز اخه ـ

 ور ابد ات تو و میبرم بین از زودی به کوتاهم فاصله این که دلم،بالخره عزیز اخه باشه کننده خوشحال برات خیلی باید

 ببینی خودت نزدیک همیشه منو کن تمرین االن از خوب خودمی، دل

 و هخودت مال که ای خونه تو اوردی منو مالیدی شیره سرمو چرا میگم من. ابریشم گفته قزوین پای سنگ به دیگه این

 میکنه صادر دالیل طومار خودش خودشه،واسه منم رویی به رو واحد صاحب اون از بدتر

 هر رو تو همسایه درو ای،نمیگی خونه این در اویزون کنه مثل فردا از میشناسم رو تو من...نپیچون حامد،بحثو اقا ـ

 این یدونستمم اگه که خدا به....من واسه بیار دلیل هی میکنن،حاال نفیسی القاب چه به مزین منو ببینن من کنار روز

 ..اینجا بیام میکردم قبول عمرا من همسایه هم تو و تو خونه جا

 گرفتم اغوش در را دستهایم و نشستم مبل روی عصبانیت با

 نشست کنارم هم حامد بعد ثانیه چند

 !االن؟ ناراحتی دستم از خانوم بهار ـ

 بودم شده خیره پایم جلوی به خراب اعصاب همان با

 بله ـ

 زا دورتر خیلی...دیگه جای یه میرم فردا همین اینجوریه اگه باشی دلگیر ازم تو ندارم تحملشو من نیمیدو که تو ـ

 ....اینجا

......................... 

 !!!!!!!!!!برم؟ بهار ـ

........................ 

 !بهار؟ دلخوری ازم انقدر

................. 

 کنم جمع وسایلمو تا نده،میرم جواب باشه
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 گفته که میکنه رو کاری همون میره واقعا میدونستم که بود شق کله انقدر

 ...بشین بری نمیخواد ـ

 بیرون میزد گوشاش بغل از داشت بود شده باز بس از نیشش

 خانوم نازتو همه میخرم خودم...میکنی ناز داری و باشی دور ازم نمیاد دلت تو میدونم که من ـ

 میبره کار کردنش ادم یعنی....ها اینه میگن که ناخلف بچه

 هی باید ولی بشی دوش به خونه نمیاد دلم کنم چه اما...شیا رد فرسخیم صد از نکنی جرات کنم کاری یه نزار حامد ـ

 نرم اینجا از من تا بدی قولی

 !گلم؟ قولی چه بگه، سرورم چی هر ـ

 و من نبی کنن فکر ساختمون اهل همه نکن اریک.نکنی باز چتر من خونه تو دیقه به دم و نکنی استفاده سو بده قول ـ

 !خبریه تو

 شد هم در ابروهایش

 !نیست؟ خبری مگه ـ

 انداختم باال را ابروهایم

 !!!!!!!!خبری؟ چه ـ

 نز قراره تو بفهمن نفر چهار بزار خوب خودمی خونه خانوم بالخره که تو ، نباشه ما بین خبری قراره مگه دیگه، همین

 شی من

 ندارم خبر خودم که کردم قبول من و کردی خواستگاری من از کی شما اونوقت ـ

 میکنم خواستگاری ازت حاال همین باشه،...اینجوریاست ـ

 نمیکنم قبول منم...اونجوریاست ـ

 شد ناراحت

 !!!!!!!!!!!چرا؟ ـ

 نیستی بلد رو خواستگاری رسوم و اداب هم شما و نداریم تفاهم هم با اینکه واسه ـ

 دارم بیشتر توضیحات به نیاز دومی مورد در ولی میرسیم تفاهم به شده زورم به که لیاو مورد در ـ
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 تنها نه خواستگاری میاد بزرگترش با ادم خوب پسر ـ

 میام بزرگترم با میرم منم.. باشه ـ

  کردم تلخی خنده

 من مثل یکی خواستگاری بیاد نمیشه پا وقت هیچ داری تو که بزرگتری اون ـ

 من روی به رو نشست اومد و شد بلند جاش کهاز برخورد شبه خیلی حرفم

 !تو؟ مثل جواهری خواستگاری بیاد نباید من بزرگتر چرا ـ

 نداره ارزشی هیچ که هستم قالبی جواهر یه من پدرت نظر از که میدونی خوب حامد ـ

 خیلی.چشام تو زد زل و شد پشیمون اما بگیره دستمو میخواست زد، زانو پام جلو و اومد که بود شده ناراحت خیلی

 یچه تو نخواد خدا وقتی باشه پولم اگه فهمیدم مامان مرگ از بعد بود باخته رنگ پدرش از تنفرم احساس که بود وقت

 زیر یپولدار ادمای وقتا خیلی و بودم دکتر خودم من.بکنی زندگیت های ارزشترین با داشتن نگه واسه نمیتونی کاری

 همون رپس چون شاید نمیکرد فرقی برام دیگه.بود شده کمرنگتر اما بود نرفته بین از ایدش من کینه.میمردن دستام

 کنارم یکی تا داشتم نیاز.بدم دستش از قیمتی هیچ به نمیخواستم من و میشد محسوب من دارایی تنها االن مرد

 برا خالصش جونم،محبت تو بود ریخته ذره ذره نبود،عشقشو حامد بودن دلیل اینا ولی داشتم وحشت تنهایی از باشه،

 نداشت،فقط من از حامد داره دخترش دوست از شاید مرد یه که هایی نشکوند،خواسته حرمتمو وقت بود،هیچ من

 .میاورد در تسخیر به روحمو داشت بود شده وارد بهتری راه از حامد.نمیخواست وجودمو

 نباشم ناراحت من که میزد زورشو تمام داشت اما بود ناراحت ، میکرد تزریق چشام به چشاش از داشت رو حسی یه

 نبدو شده داشتنت ،واسه نمیشم میدونم که بشم مجبور اگه داشتنت برا که میخوامت انقدر میدونی که تو بهار ـ

 اینجاست ساکن من زیبای الهه.میام جلو پدرم رضایت

 گذاشت قلبش رو دستشو

 کنه وادار دنیارو که هست واقعی و قوی انقدر من عشق.نباشه سینم تو دیگه این که بگیرن من از رو تو میتونن وقتی

 سینه جز روز اون بم بخوای تو که روزی باش مطمین و نمیرم، کنارت از من نخوای تو تا.بخوان منو خواسته تا

 رفتن برا ندارم ای دیگه جای قبرستون

 ستا جنون حد این به تا داشتنش دوست....لرزاند را قلبم صدایش بغض ـ

 نمیدم مثبت جواب بهت من نده رضایت پدرت وقتی تا و نمیشه راضی ازدواج این به پدرت حامد ـ

 خواستگاری؟ میام عشق و احترام ها خروار همراه پدرم با زود خیلی من باش مطمین پس ـ
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 میمونم روز اون منتظر بیصبرانه که میدونی ـ

 حامد کنم چه تو عاشق قلب با ولی محاالته از جزیی که میدونم خودم

 :گفت خنده با و شد بلند جایش از بعد ای لحظه و کرد نثارم محبت و عشق سراسر نگاهی

 همسایه چیه نظرت میکنیم، زندگی همدیگه کنار محترم و عاشق همسایه تا دو مثل تو و من موقع اون تا پس ـ

 خندیدم

 نکنی اسایش صلب امیدوارم فقط ـ

 !!!!اره...دیگه خانوم ارسرک اسایش مخل شدم دیگه حاال ـ

 نگفتی نگی فردا گفتم داری، جا ما چش رو شما ـ

 میدیدیم رو همدیگه روز هر تقریبا.نبودم ناراحت بابت این از زیادم و بودم شده حامد همسایه که میشد روزی چند

 اکثر.میشد حالم جویای هعالق و محبت با و میکرد باز خونشو در سریع و بیام من میموند منتظر حامد این تقریبا ینی

 و میرفت پدرش دیدن به استثنا بال میان در روز یک که بودم فهمیده حاال و میگشت بر کار سر از من از زودتر اوفات

 . میگشت بر خانه به شام از بعد

 این بودم خونه من که شبی هر چرا نمیدونم ولی نمیشد من مزاحم دلیل بدون اصال و قولش و بود مرد خودش قول به

 بشه من خونه در اویزون بیاد تا داشت دلیل یه

 شده تموم من شکر نداری، شکر شما اما خونه اومدی تازه ای خسته میدونم شدم مزاحم ببخشید جان، بهار سالم ـ

 کنم شیرین قهومو نمیتونم

 میداد ترجیح تلخو قهوه بود شاپ کافی من با وقت هر این حاال

 بخرم نون رفته یادم امروز بهم، بده نون یه ریدا اگه خواهشا جونم همسایه ـ

 منا به داد اومد خرید تازه نون صبح خودش خودم جان به

 کرد ابکش باید برنج جوری چه میدونی تو...  بهار ـ

 داره دادن اموزش این اخه

 ذوق داره امپاه خونتون در به دوختم چشم امروز بس من،از به بدی نداری چیزی مسکنی یه خونه تو دکتر خانوم ـ

 میکنه ذوق

 نکردم جمش انداز خاک با من تا کنه جمع خونم در از خودشو زود خودش که انداختم بهش نگاهی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

99 

 !!!!!!!!! حامد ـ

 کرد صاف گلوشو

 اخالق بد همسایه خیر به شب ، نداری مسکن فهمیدم ـ

 رضای راه در مبل، رو کردم رتپ خودمو جنازه عین خودم جون به و شدم خونه وارد شلوغ کاری روز یک از خسته

 الک باشه ه میتون کی یعنی جمله اون.شد بلند خونه این در زنگ صدای دوباره بله که نیاوردم در تنم از لباسامم خدا

 من خونه در از میگره حاجت انگار که حامده فقط چون نداره جایی من زندگی تو

 کنه زبونی شیرین بارهدو ندادم اجازه حامد دیدن با و کردم باز درو بیحوصله

 ای دیگه چیز هیچ نه دارم مسکن قرص نه ، دارم اشپزی تو تبحری نه دارم، شکر نه دارم، نون نه خونه تو من ببین ـ

 ...نگیر اشتباه خونه دارو و سوپرمارکت با اینجارو بهار جان رو کردی،تو پیدا احتیاج بهش زمان این تو تو که

 میکرد نگاهم تعجب با

 مسایهه سالم ـ

 میخوای چی دیگه...سالم علیک ـ

 هک پایین انداخته معصوم های بچه مثل حاالسرشو...بندازه لنگ این چشای پیش بیاد باید چشاش اون با شرک گربه

 بشه چی

 ...من اخه میدونی....بهار ببخشید ـ

 کنه کباب دلمو که شد موفق

 میگی امشبتو بهونه وایساده اهمونج یا تو میای حاال... اومد در اشکم بابا، خوب خیلی ـ

 رفت باال لبش گوشه و گرفت باال ثانیه صدم در را سرش

 میگم تو میام ـ

 .شد وارد و کشیدم کنار

 نشستم رویش به رو نزارم حال با منم و نشست مبل روی رفت

 :گفت و انداخت چهرم به دقیقی نگاه

 شدی دختر،مریض پریده رنگت چرا...بهار ـ

  هی بیمارستان رییس با داشتم بیمارستان محوطه سفیدتو روپوش همون با مریضا از یکی خاطر به امروز بگم اگه وای
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 بلق تا بودم اورده گیرش محوطه تو که بیمارستان رییس بیچاره کنه، موعظه برام صبح تا میخواد میزدم حرف ساعت

 برف داره صالحی دکتر گفت رییس رس اخر که برم شدم گرم چونه بزنم،قوربون حرف باهاش حتما خونه به رفتن از

 میحرفیم میام برم من بزار شدیم برفی ادم ، ها میباره

 امروز بوده شلوغ سرم زیادی خستم یکم نیست طوری بابا نه ـ

 شد بلند جاش از

 کن استراحت تو بهار برم من اینطوریه اگه ـ

 بلده کردنم مراعات همسایم...بابا نه ـ

 بچه مثل رفتم من االنم...میکنم مزاحمت ایجاد دوباره فردا میکنم، مراعمت و میشم تمزاحم بیخیال اجالتا امشب ـ

 میخوابی میگیری خوب های

 ....رفت خیر به شب گفتن با و

 ...پاشم جام از نمیتونم خدا به زنگ، رو گذاشته دستشو احمقی کدوم

 ونچ زنگ صدای امدو می باال سختی به نفسم و میسوخت اجرپزی،گلویم کوره به شده تبدیل تنم میکردم احساس

 ...کنم بلند را صدایم حتی تا نداشتم توان انقدر.میشد کوبیده مغزم به که بود محکمی پتک

 بود شده سنگین سرم.بود چسبیده تخت به تنم اما شوم بلند کردم سعی

 دش خفه درنطفه من امید و خوابید در صدای تو،اما بیاد بیصاحبو اون بشکنه دره پشت که اونی کن کاری یه خدایا

 تمتم ،شد خواهم انافیالکسی شک دچار بیشک نکنم خودم به کمکی اگر میدانستم بودم بدنم دمای باالرفتن متوجه

 ....شد تیره چشمانم جلوی دنیا زمین روی پایم گذاشتن محض به اما بیایم پایین تخت از تا کردم جمع را توانم

 میاره زبون رو سمموا وحشت با داره که حامده صدای این

 افتاد هم روی پلکهایم و گفت قرار ام پیشانی روی ای مردانه دستهای

 :گفت اشنایی صدای که دادم حرکت را خودم سختی شدم،به هوشیار دستم روی خفیف سوزشی با

 !شدی؟ بیدار بالخره ـ

 :گفت صدا ان بند پشت حامد صدای که بود محوی نقش مقابلم مرد چهره.بود سخت چرکی گلوی ان از صدا اوردن در

 طوره؟ چه حالش محسن ـ

 .بود عظیمی دکتر پس
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 میشه بهترم بخوره بدی موقع سر میشه،داروهاشو بهتر دایمی مراقبت با که شدیده سرماخودگی ،یه خوبه ـ

 ....میخواست خواب دوباره دلم

 بیرون دستم از داشت را سرم که بود عظیمی دکتر نبود،خود ای سایه شدم،اینبار بیدار خواب از سوزشی با هم باز

 .میکشید

 !کردم؟ بیدارت ـ

 بله یعنی کردم اکتفا سرم کوچک تکان به...بود سخت برایم دادن جواب هنوز

 بود سنگین سرم و میسوخت همچنان گلویم

 دحام این داشتی!!خوب؟ دختر کردی چیکار خودت با...کردی عوض مریضات با جاتو داره حسی چه دکتر خانوم ـ

 خنده از دونه یه حاالم!....افتادی روز این به سرماخوردگی یه با نمیکشی خجالت اخه!...که میدادی سکته بدبختو

 بهتری بدونیم مجنون این هم من هم تا کن مهمون رو ما خوشگالت

 !!!!!!!شد؟ بیدار محسن ـ

 . زدم لبخندی سختی به.کنم ارامش یکم دکتر پیشنهاد با خواستم نگرانش چهره دیدن با و شد نزدیک تختم به حامد

 :گفت نی نگرا و تردید با من لبخند دیدن با و شد خم شد،کمی نزدیکم حامد و رفت کنار عظیمی دکتر

 !!جان؟ بهار خوبی -

 کردم پررنگتر را لبخندم کمی

 خوبم ـ

 گرفت جا حامد کنار در محسن

 میکنم هماهنگ من کار سر نیاد روزم سه دو تا.باشه شداروها به حواست فقط...شده بهتر بخوابه،حالش بذار حامد ـ

 .بزنم امپولشو میام شب اما برم باید االنم...بمونه شیفتاش جای یکی

 :گرفت بود کرده دراز خداحافظی عالمت به که را دوستش دست حامد

 رفیق شرمنده...ممنونم دنیا یه ازت جان محسن ـ

 یگهد روزاست همین برا دوستی...شرمنده دشمنت ـ

 دیدم چشمانش عمق در را پنهان غمی نزارم حال همان امد،با من سمت به دکتر نگاه

 منتظرتن بیمارا...بهارخانوم شو خوب زودتر ـ
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 ربود را هایم چشم خواب هم باز دکتر رفتن با

 منگاه شده سرخ های چشم با و بود دستش در دستم که دیدم را ،حامد کردم باز را هایم چشم باره دو وقتی

  شد خم صورتم روی شدم،کمی بیدار شد متوجه.میکرد

 !گلم؟ بهتره خوشگلتو،حالت چشای اون کردی باز ،بالخره عزیزم ـ

 :گفتم گرفته صدای با و خندیدم مهربانش نگاه به

 میخوام اب ـ

 را یوانل کشم،ب باال کمی را خودم تخت روی تا کرد کمکم.بود اماده قرص بسته چند کنار کنارم پاتختی روی اب لیوان

 شد مانع حامد اما بشینم تخت روی کردم سعی و کشیدم عقب را سرم جرعه چند خوردن با.داشت نگه دهانم نزدیک

 ...بدم باید داروهاتو بخور بیارم سوپتو برم تا بکش دراز فعال نمیخواد ـ

 نیستم گرسنه ـ

 دجن...شدی پا کله اینطوری سرماخوردگی یه با که نخوردی هیچی دیروزم از خوابیدی،حتما سره یه صبح از...بیخود ـ

 ...نخوابیا دیگه حامد جون فقط...میارم برات میرم االن کن صبر دیقه

 من خنده با.بود گرفته خندم حرکاتش از من، دهن میذاشت و میکرد فوت قاشق قاشق رو سوپ داشت باباها مثل

 :گفت بود فتهگر صورتم جلوی را سوپ از پر قاشق حالیکه در و کرد اخمی

 خانوم خوشگل میخندی چی به داری االن شما ـ

 کردم اش حواله امیزی شیطنت نگاه که بود شده بهتر نسبت به حالم

 رو تو خدمتی خوش تا شه مریض همش داره دوست ادم!!!!!ها میرسی بچت به خوب...میاد شدن بابا بهت قدر چه ـ

 ببینه

 میشم شکلی چه میشم بابا ببینی تا کنم براورده ارزوتو زود خیلی میخوای اومده خوشت خیلی اگه!!!!!!!اره ـ

 وگفتم زدم پس اخم با را قاشق

 گرفتی بد منظورمو...حامد ای جنبه بی خیلی ـ

 جفتمون دست کاری یه ازدواج از قبل دیدی نکن نگام اونطوریم...منه، مخ رو دارت تب چشای االن خوشگله خانوم ـ

 !!!!!!!دادما

 گفتم شده غنچه لبای با و انداختم ینپای را سرم
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 دمخو سر بالی یه دکترم سرم کنی،خیر پرستاری ازم تو نمیخوام من خودت، خونه برو پاشو اصال...بدی خیلی حامد ـ

 دیگه میارم

 اورد باال را سرم و گرفت را ام نه چا انگشت با

 ....اینجوری میشی خوردنی چه نداری خبر تخود که شکلی اون لبارو اون نکن اوه اوه...شدی، ناراحت چرا حاال ـ

 بخوابم میخوام خونتون برو پاشو دیگه نشو لوس حامد..اا ـ

 گفت خنده با و انداخت باال رو ابروهاش

 کن بیرونم پاشو داری زورشو...نمیرم... نچ ـ

 کنم استراحت میخوام برو...اعصابم رو نرو!!!!!!!!! حامد ـ

 بزنه امپولتو میاد داره راهه تو محسن دوما داری تب هنوز اوال...برم رو چی چی ـ

 امد در صدا به خانه زنگ که نکرده الزم بگم میخواستم

 ...شد ظاهر داده بو جن مثل اوردم اسمشو تا دیگه زادست حالل بچه... بیا ـ

 کن باز درو برو لودگیا این جای ـ

 :گفت و گرفت سمتم به بود گذاشته تختم باالی کی نمیدانم که را شالم

 خانومم چشم روی به ـ

 ان مقابلش که حامد به رو زدو نخورده دست قرصهای بسته به نگاهی میکرد پر را سرنگ حالیکه در عظیمی دکتر

 :گفت اخم با بود ایستاده کنارم تخت سوی

 ...دیگه نیومده پایین هنوز تبش همینه واسه...بخوره موقع به بده داروهاشو نگفتم بهت من مگه ـ

 داروهاشو گشنه شکم که نمیخواستی شده، بیدار تازه خوابیده خانوم صبح از.... داداش کنم چیکار جون حسنم ـ

 حلقش تو بریزم

 بزنم بهارو امپول من بیرون برم بدو...خوشمزه خوب خیلی ـ

 بزنی امپولشو نمیتونی باشم اینجا من ـیعنی

 بیرون برو بدو نزدم خودت به اینا از دونه یه تا....جناب نخیر ـ

 بزار ، دیگه میترسه امپول از بچه خوب میلرزه، داره بید مثل کن نگاه ، نترسه بهار تا میمونم اینجا من محسن ببین ـ

 بدم قلب قوت بهش باشم پیشش
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 کنه خودکشی میخواد کنه تزریق امپولو عضالنی میخواد محسن اینکه از معلومه قشنگ

 انهخ در بلند استین لباس با همیشه تقربا زمستانی سرد هوای خاطر به.باال زدم را دستم استین و کشیدم پوفی

 .میگشتم

 کن تمومش بزن وریدی بیا منو هم بدی نجات خودتو هم حامد این زبون دست از میخوای اگه عظیمی دکتر ـ

 حامد چهره شدن خندان با بود برابر عظیمی دکتر صورت رفتن هم در و شدن ناراحت

 ...باید که اینه مهم ، بخوره کجا امپول این میکنه فرقی چه ،حاال معذبه بهار داداش میبینی جون محسن ـ

 میرساند انفجار مرز به را عظیمی دکتر وهم من هم داشت دیگه

 نه یا جفتمونو کنی راحت امپولو این بزنی میشه عظیمی دکتر ـ

 . کرد تزریق وریدی را امپول و داد تکان تاسف عالمت به سری عظیمی دکتر

 :گفت میگذاشت کیفش داخل را وسایلش حالیکه در محسن پایین سمت به لباسم استین کشیدن حین

 فتگ بشه، انجام زود عملش تا دادن انجام الزمو نباش،کارای نگران مریضه اون خاطر به گفت محبی دکتر بهار راستی

 نباش جراحیش هزینه نگران

 نشاندم چهره بر لبخندی دل ته از که کرد رگهایم وارد انرژی انقدر خبر این شنیدن

 مزه با و بیمزه جوکهای با. بود گرفته عهده بر را من از ساعته 41 پرستاری حامد حالیکه در ماندم خانه در تمام روز دو

 ...کنین باور.میکرد توجهی شایان کمک بهبودیم روند در اش

 از که رفتم امد در صدا به خانه زنگ داد،تا را مدنشا خبر و گرفت تماس عظیمی دکتر باز که بود نقاهتم روز اخرین

 از خودش قول به.کنم تمرین را کنارش ماندن باز موی با تا بود کرده وادارم حامد دوروزه این.بدارم را شالم خواب اتاق

 .بگیری رو نمیخواد عشقتم که من

 میشنیدم را دکتر به حامد زدن تعارف صدای اتاق همان از

 بده در دم که جون دکی تو بیا....خودم نجو محسن به به ـ

 بشه چی که کردی معبر سد چنار میام،مثل من کنار بری تو ـ

 امد هم سومی شخص صدای اینبار که بود گذشته ثانیه دو از کمتر...داخل بفرمایید تشریف کنار اینم بیا ـ

  ناراحت و بود خشن کمی صدا

 نرفتی شرکت چرا روزه دو...نمیدی توتلفنا جواب چرا پس پسر، اینجایی تو...حامد ـ
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 افتاده لکنت به دادن پاسخ برای حامد کردم احساس

 میکنی چیکار اینجا تو..بابا سالم..س

 کی هخون پسرش شازده بفهمه اگه اخ.بود کم خان جهانگیر متبارک حضور فقط.شد اراسته نیز سبزه به بود گل...بله

 ...بزنه سکته کنم فکر وقت چند این بوده

 تمنتونس که اینه بود سایلنت رو گوشیمم دیگه خونه میومدم وقت دیر بود شلوغ سرم شرکت بود وقت چند بابا ـ

 .بدم جوابتونو

 چاخان حامد ــــــــــــــــــــــم جونــــــــــــــــــــــ

 اهلل انشا که بهترید شما، حال افراسیابی جناب سالم ـ

 ماه هی تا که اینجا...میکنین چیکار واحد تواین تا دو شما ببینم اصال...جان بابا اینجایی امتو گل، محسن اقا سالم ـ

 کردینش مجهزم که میبینم...بود خالی پیش

 شد پیچ قمر اوضاع اوه اوه

 کنه زندگی اینجا اومد کارش محل از بود دور راش که نه ینی..دیگه، محسنه خونه اینجا...بابا.. چیزه ـ

 بابات از که تو چی چی نمیدونم پسره اخه.کردم هنگ رسما منکه وضعیه چه تو محسن االن میدونه خدا!!!!!!!!!!!! !!چی

 ......خونه این تو اوردی منو چی واسه میبری حساب انقدر

 ......بشم جا جابه کرد وادارم مسیر دوری بالخره.. افراسیابی جناب ـبله

 بردی تو اونم داشتم محسن این پیش رواب ذره یه نگذره ازت خدا حامد

 .باشیم خدمت در چیزی چایی داخل بیارید تشریف... جناب ایستادید در دم چرا حاال ـ

 دازان خاک با پایین میکنم پرتت طبقه همین از خودم عظیمی دکتر تو بیاد اگه خدا به تاتون سه هر بخورید زهر ای

 کنن جمت

 خاروندن سر وقت اینروزا المان برم باید دیگه ماه دو دویکی تا شلوغه خیلی اینروزا سرم...دارم مهمی کار پسرم نه ـ

 ......فعال...باشید خوش جونا شما میرم من...برده یاد از پدرشو جدیدا چرا نیست معلوم که منم پسر این...ندارم

 تا دچن با خانم محسن که بماند حتی...ردنک منور مارو منزل قدومش با خان جهانگیر و گذشت خیر به بالخره که بماند

 فعال منم درون اتشفشان محسن رفتن از بعد دیگه اما...رد سفید و سرخ منو کلی جدی شوخی وشوخی متلک

 .........شد

 ...!!بود گرفته دست برامون محسن اومد خوشت دادی، بابات تحویل بود چی اراجیف این حامد ـ
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 !!جیف؟ارا کدوم ، بهار چیه منظورت

 منو چی واسه بزنی حرف من به راجع بابات به نداری جرات که تو خوب.... محسن خونه شد اینجا دیگه حاال ـ

 !زندگیت؟ وسط کشوندی

 یمهمون پیشش اومدیم دوستم با االنم دخترمه دوست خونه بگم داشتی انتظار نکنه...میگی داری چی معلومه ـبهار

 ....منفوره گرامتون پدر نظر از قضیم این نکنه...مالقاتش اومدیم صالحیهدکتر خونه میفرمودی نخیر ـ

 ویر از...بود مشخص تندش های نفس از عصبانیتش.نبود خبری پیش دقیقه چند لبخند از...برگشت اش چهره حالت

 :گفت و شد بلند رویم به رو مبل

 خونه این تو رو تو وجود باید طو چه اونموقع...گیمی چی تو میگم چی من....میکنی قاتی هم با چیو همه داری تو ـ

 ...میکردم توجیه

 فتمگ بهت قبلنم....بیاد کنار قضیه این با باید زود یا دیر پدرت و داری عالقه بهش تو که دختریم من....راحت خیلی ـ

 زندگی همسایگیت تو دتنامز که نداره ایرادی هیچ من دید واز....نمیکنم ازدواج باهات پدرت قلبی رضایت بدون من

 ...باشه داشته مورد زندگیت تو کل طور به نامزد این وجود اینکه مگه...کنه

 میام پدرم با خواستت طبق که مهمی برام انقدر گفتم بهت قبل همون منم....نه یا میکنی تمومش بهار ـ

 ....خواستگاریت

 ویر عصبانیتش میزان داشت سعی حالیکه در و یدکش موهایش الی دستی میشد عصبانی یا ناراحت که همیشه مثل

 :گفت نگذارد تاثیری صدایش تن

 دوست بقیه مثل خوب میخواستم دخترم دوست عنوان به رو تو و نمیشدم قایل احترام برات اگه من احمق دختره ـ

 انقدرم...خواستگاریت بیاد کنم راضی بابامو نمیموندم دیگه.میشدم بیخیالت استفاده از بعد و میکردم رفتار پسرا

 ...برسم هام خواسته به میتونم نخوای چه بخوای چه که هستم نزدیکت

 داد ادامه و کشید پوفی

 ...کنی درک رو پنهانکاری این دلیل شدی اروم وقت هر جنابعالی تا برم بهتره االنم ـ

 زا ولی نبود کننده قانع دلیلم ایدش. نباشم حامد چشم جلوی زیاد میکردم سعی شب ان از بعد هفته یک مدت به

 .بودم ناراحت واقعا بود کرده پنهان پدرش از را وجودم اینکه

 . بودم کابین امدن باال منتظر اسانسور در جلوی

 ...موشه خانوم خیر به صبحتون ـ
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 کخش و ونسردخ خیلی پس.بدهم وا زودی این نمیخواستمبه.بیاندازم دستم بغل به نگاهی شد باعث خندانش صدای

 دادم جواب

 .شدم موشه خانوم لقب کسب به مفتخر هفته یه از بعد که شد چی خان حامد جناب سالم ـ

 .کنم صدات موشه خانوم اومد خوشم انداختی را باهام گربه و موش بازی هفتست یه اینکه نه اخه ـ

 مونه نمی برام حضرتعالی زیارت قتو زیاده کارم فقط گربه شبیه تو نه موشم من نه شدی، متوجه اشتبه ـ

 نیستی دلخور ازم معلومه قشنگ و میگی راست شما که اونو ـ

 باال رسید اسانسور همانموقع

 ...شده دیرم کارم سر برم میخوام کنار برو کن لطف کردی باور که حاال ـ

 تا.زد را کف هم دکمه و شد وارد سرم پشت نیز خودش من شدن داخل محض به و کنار رفت و گفت کشداری چشب

 که اسانسور از.بودم کرده سرگرم ام دستی کیف با را خودم من و میکرد نگاهم خیزه حامد برسد مقصد به اسنسور

 ...انداخت جلویم را خودش که کنم باز را ماشین در میخواستم امد ماشین کنار تا من با همقدم شدیم خارج

 !!!!حامد؟ میکنی کار چی داری ـ

 بزنم حرف باهات ـمیخوام

 برگشتنم از بعد برای بزار خوب ـ

 میخوابی شب همونجا کنن ولت..خدا با برگشتن خودته با رفتنت تو...نمیشه دیگه نه ـ

 شده چی باز ببینم بگو..حامد کردی خفم ـ

 کرد لوس خودشو

 بگم بعد تا بخند اول جونم بهار ـ

 زنب حرفتو... خندیدم بیا هه هه ـ

 ...دیگه نشو لوس بهار ـ

 کنیم صحبت باهم بیام زود میدم قول...خدا به شده دیرم برم بزار نیستی بزن حرف تو حامد

 دادیا قول ـ

 خوب پسر افرین شد دیرم کن باز درو برو حاال...خوب خیلی ـ
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 .شده تنگ هات خنده برا دلم بخند من جون قبلش اما..چشم روی به ـ

 گرفت خندم دیج اینبار

 شیرین خود لوس ی پسره ـ

 خانوم خوشگل منتظرتم شب...خندت اون قوربون ای ـ

 کرد صدام استیشن پشت از شیفت ان پرستارای از یکی پرستار سلیمانی خانوم بیمارستان به ورودم محض به انروز

 ....صالحی دکتر ـ

 شدم نزدیکش

 بفرمایید جانم

 هک خواستن همراهتونو شماه داشتن، باهاتون واجبی کار گویا و گرفتن تماس خانومی اومدنتون از قبل دکتر خانوم ـ

 معذورم دادنش از گفتم

 !نکرد؟ معرفی خودشو ـ

 هستن مجد دکتر گفتن گمونم چرا ـ

 بشم مرگ ذوق بود مونده کم مجد اسم شنیدن با

 !مجد پریسا دکتر ـ

 دمج پریسا دکتر..بله.. بله ـ

 !ندادی؟ بهش موبایلمو شماره چرا خنگ ی دختره خوب ـ

 حرف تا دو تازه کنم برخورد خودمونی انقدر من بود ندیده حاال تا خدا بنده خوب...شد تا چهار چشماش تعجب از

 کنم ضمیمه صمیمیت این پای خوشگلم

 بود قوانین خالف خوب دکتر خانوم ـ

 .بگیرم تماس باهاش اتاقم از سریع تا رفتم جمله این گفتن با و میگیرم تماس باهاش خودم نداره اشکالی ـ

 زدم زنگ پریسا شماره به خودم موبایل با و نشستم میزم پشت کنم تن را سفیدم روپوش اینکه از قبل

 واال... میرید یاد از همیشه دیگه کال باشینا داشته من مثل دوست تا دو یعنی

 خود وول جونم تو یچیز داد،یه جواب بوق دومین با
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 ..مجد دکتر خانوم ـببخشید

 جانم هستم خودم ـ

 کرد رگه دو بچمو تهران...شه نیمت نصفه لهچه فداب بهار

 نپایی به کمر از گاوبود،زدم اندازه دادین امپول زانو،یه درد برای مطب رسیدم خدمتتون پیش روز دو من دکتر خانوم ـ

 از بدنم کمپلت بزار...نمونه نیمه نصفه بنویس،کارت برام همونا از دیگه یکی میام جون دکی دستت قوربون...فلجم االن

 کنم کم زحمتو کال دیگه...بیافته کار

 ...شد بلند گوشی پشت از خندش صدای

 ستد منو قرنی بعد بخوای اینکه قبل میخوره وول داره تنت کرم اگه بگه برات جونم...نامحترم بیمار سالم علیک ـ

 نیمعضال...فیله دارمبرا امپول یه...که نمیخوای گاویا امپول اون از شما دوما...بده تغییر صداتو اون کمی لاو برو بندازی

 ....میاد یادت ابادتم جدو هیچ، سالتم چند دوست که منو بزنم...گارانتی با میکنم تزریق

 ...درمان به محتاجم که گلم بزن بیا...مجد دکتر هالکتم من ـ

 رمانید چنان نداشتت معرفت این تو،پای جان به نه خودم جان به سمتت بیافته گذرم بهار یعنی...مببین نریز زبون ـ

 از خدا امید به و دلته ور تلفن و داری منو شماره تو وقتی موندم من....پریسا بگی کشیدنت نفس هر بعد که رو تو کنم

 باهاته، موبایل و اومدی در نشینی غار

 هزار ولوم رو رفت صداش

 .میافتم پس صدات شنیدن از دارم که بهار بگیری درد ای...نمیگیری من از خبری میکنی بیجا تو -

 وشفرام خودشم سهله، جونیش جون دوست که کشید چی بهارت ببینی نبودی خدا به پریسا ببخش...گلم نزن داد ـ

 ...بود کرده

 پرسید نگران و گرفت ارام

 زور به دادن شوهرت نکنه چندماه، این تو شده چی ببینیم بنال کردما ولت ماه هشت همش...بهار شده مرگت چه ـ

 !داره؟ بزن دسته و معتاده یارو االنم

 میدادن شوهرم زور به کاش حسابی، دختر بود کجا شوهر ـ

 نگرانی از خط اینور ترکیدم ببینم بزن حرف ادم مثل بهار ـ

 روعش پریسا مادرم مرگ خبر شنیدن با....کردم تعریف پریسا راب حامد با اشنایی منهای رو وقت چند این اتفاقای تمام

  دیدارم به کرد ردیف را کارهایش اینکه محض به داد قول که بود بد حالش انقدر گوشی پشت زدن هق هق به کرد
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 .بیاید

 پرسیدم کارش از بیارم درش هوا و حال ان از اینکه برای

 .تخصص برا میخونم درس یفتم یه میکنم کار چی عین شیفت یه دارم خودت از بدتر بابا، ـهیچی

 میگیری رو تخصصت داری ای ضمینه چه پریسا،تو خوشحالم خیلی...میگی ـجدی

 ...نداشت رشته این تو اشنا یه به مبرم نیاز دوستان خصوص به اطرافیانم چون اعصاب مغزو برم گفتم دیگه هیچی ـ

 ....وشیطونو گذشته پریسا همان شد بازم

 ار شیفتم انرژی همان با و کنم شروع را کارم تمام انرژی با شد باعث بود خواهرم مثل که کسی صدای شنیدن با انروز

 .بدم تحویل دو ساعت

 .رسیدم خواستم این به زود وخیلی بزنم چرت یه خواست دلم خونه رسیدم وقتی

 کنم بازش تا رفتم در سمت به نکشا خمیازه بود، رفته فرو تاریکی در خانه بیدارشدم در زنگ صدای با وقتی

 ...عزیزم دکتر خانوم خواب ساعت ـ

 داری،بر بیگاهت و گاه مزاحمتای این از دست شده که بارم یه نمیتونی تو خوب پسر اخه...حتما بزارید جنابعالی اگه ـ

 !دیگه باشم داشته اسایش دیقه چند بدبخت منه بزار بابا

 شما شب، 7 ساعت تا ظهر از بعد4 ساعت از کنم عرض خانوم سرکار دمتخ باید بعدشم...خانومم،نمیشه ـشرمنده

 یم سراغتون به بیشتری خوابی بی شب نمیکردم مزاحمت ایجاد اگه هم بنده داشتید، تشریف ناز خواب در یکسره

 وایسه پا رو کارش سر ادم مثل نمیتونست من جون فرشته فردا و اومد

 ولپ داری شرکتت تو....میکنی چک منو امد و رفت نداری زندگی کارو جنابعالی فکرمی،دوما به که ممنون خیلی اوال ـ

 نیاد چشت به منم اسایش شب یه برس خودت کار به برو داری کار چی من خواب به تو سوما..میکنیا جارو مفت

 یادت...داشتی مکالمه قرار یه من با امشب بود قرار شما سوما...مراحمم و چیه مزاحمت دوما...خانوم گل نرو تند اوال ،

 !نرفته؟ که

 فردا برا بزارش میاد، خوابم بازم من...حامد بشیم قرار و قول این بیخیال امشب میشه ـ

 ...عشقم دیگه باش داشته جنبه.شدا ناراحت کرد،اوخی هم تو اخماشو کمی

 ماه یه بعد میاد دلت...ممیکن درست شام عشقم برا دارم خونه اومدم 1 ساعت از وباش من...دیگه نشو لوس بهار ـ

 ایبی بکشی صورتت و موهاتو اون به دستی یه خوب دخترای مثل پاشی کنی ذوق باید االن....من خونه بیای میخوای

  مهمونی
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 خاطرش به مرد یه که لحظه این تو زنی کدوم اخه...من االن شدم کیف خر چه وای...کرده درست شام برام......ااااااا

  ندم نشون ذوقمو االن بتونم من که نمیشه زده هیجان کرده اشپزی پاشده

 هم تنگ نیمرو یه حاال بنداز زحمت تو خودتو من خاطر به نداشت دلیلی کشیدی، زحمت چرا اخه جونم حامد وای ـ

 دیگه میخوردیم

 خبرای که من خونه بیا پاشو...میخوره بهم ازش حالم من گرفتی انس نیمرو با تو دوما...وایساده جلوم دلیلم اوال ـ

 دارم برات اول دست

 !!!!!خبری؟ چه ـ

 مادها قشنگ و شیک خیلی برو بدو..میشم عارض خدمتتون حقیر منزل میفرمایید اجالل نزول ـ نداشتیم دیگه نه ـ

 دارم کارت بیا شو

 میکنی شهید خودتو واسش داری جنابعالی که خبریه چه ببینم میام منم برو باشه ـ

 منتظرتم: گفت کش دختر لبخند یه با ـ

 .شد خودش خانه داخل و

 فضول کال من...نه...شم اماده تا شستم صورتمو و دست زود زود همون واسه میمیرم فضولی از دام نکنین فکر االن

 .کنجکاوم نموره یه فقط...نیستم

 دیگه هک وهاموم.پوشیدم سفید کتان شلوار همراه به دورکمرش خوشگل سفید کمربند با و ساده بلندو یاسی تونیک

 ارهب اولین خوب.کردم ارایشم کمی یه بار اولین برای و ریختم هام شونه رو باز حالت نمیپوشوندم،به حامد جلو رسما

 دلوصن سرم رو انداختم عریضه نبودن خالی برا سفید شال یه...نه یا باشم متفاوت کمی باید عخشم خونه میرم دارم

 من......کردم خالیش خودم رو نگی بگی.بودم عطرش عاشق خودم که بودم خریده ادکلن یه گیا تازه.کردم پام سفیدیم

 ...........رفتیم ما عاغا....شد دیر دیگه بسه..میرسم خودم به انقدر دارم چرا

 خیلی خدایی که ای پارچه مشکی شلوار...کش دختر تیپ این با جون حامد کرده چه...لَ لَ او...زدم خونشو در تا

 نشت به بود چشبیده معمول طبق که سفید پیراهن میکنه، نمایی خود حامد این تن تو داره اینطوی دهبو دوخت خوش

 ورنی کفشای...باشه چش تو تا گردنبندشه عاشق کنم فکر ببنده، لباسشو باالی های دکمه نبود بلد حامد این کال و

 خونه لک که باشه گرفته دوش باهاش کنم کرف...نگو دیگه کال که ادکلنشم. میکرد کور ادمو چش که براقشم و مشکی

 .بود بداشته بو رو

 کرد راهنمایی داخل به مرا و دوخت صورتم به را اش داشتنی دوست و جذاب ـقیافه

  اشقع زمینی یه رسم به اما نمیکنم استقبال ازتون اسمونیا رسم به که خانوم،ببخشید فرشته اومدین خوش خیلی ـ
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 .کردم گلبارون مقدمتونو

 ا...واااااااااااااااااااای و کشید کنار تعظیمی با

 ...شم هالک بیافتم ذوقم از باید االن...

 الیگ این.نبود خودم دست قدما بقیه برداشتم که قدمی اولین.بود چیده شمع و سرخ گل کجا نمیدونم تا در جلوی از

 قشنگو شمعای با سرخ گالی اون.رویایی بینهایت.بود قشنگ خاصو حس یه.میکردند راهنمایی منو که بودن سرخ

 لحظه این تو نمیخواست دلم.شد تر اگاه خود نا چشام لحظه یه.بودند شده من همقدم مسیر تمام که خوشبویی

 به میخندیدم باید االن من چون ندادم بهشون باریدن اجازه.ببینم هارو صحنه این تمام اشک پرده پشت از قشنگ

 احساس این ابدیت سمت به میکردم پرواز حامد عشق اسمون تو داشتم و ودمب پرگرفته من.زیبا احساس این روی

 نفره هشت خوری ناهار میز من مقابل. سالن یه وسط رسید گال فلش.میگرفتم جون حامد عشق با داشتم من.زیبا

 از پر گلدانی و نقره شمعدونای.عاشقی حس و معرفت و نور از بود پر توش.عشق از پر بود خوانی نبود نفره هشت

 .عاشق دو دل سفیدی و وپاکی خون رنگ به رزهایی

 به کرد شروع درخشان چشمهایی با وخودش. گسترده خوان ان درکنار داد جای را اش معشوقه ارام من عاشق مرد

 .بیمنتها عشق این از ذره ذره دادن

 بزرگش عشق مقابل در کیکوچ لبخند با.میزد برق لحظه ان در نگام دارن؟میدانم میل چی نوشیدنی من پرنسس ـ

 .میرقصیدند سیاهیش در ها ستاره که دوچشمی ان بر دوختم چشم

 . شدم سیراب شدیدا عشقت با جورایی یه ندارم احتیاج نوشیدنی به ـ

 .نشاند چهره بر مهربانش قلب اعماق از لبخندی

 .نیافتاده دهن از تا من پرنسس کنید میل بفرمایید ـ

 قورمه زعفرانی،خورشت برنج.دار پایه و سیلور سوپخوری درون جو سوپ.افتاد میز یرو محتویات به نگاهم تازه

 طنز همای ته با اما دوختم صورتش به را سپاسگذارم نگاه.ترشی و نوشیدنی نوع چند فصل، پر،ساالد شکم سبزی،مرغ

 .گفتم

 کردی درست خودت اینارو همه راستی راستی...خجالت یا بخورم شام نمیدونم من االن...حامد ببین ـ

 گفت و داد گردنش و سر به ای مزه با تکان زنها مثل

 ...باشم بانو کد انقدر نمیاد بهم یعنی!!!  میزنی چیه حرفا این خانوم وا ـ

 !!!!!جوریه یه چی همه اخه شدم گیج پاک...کنم عرض چه واال ـ

 !جوریه؟ چه ـ
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 برانگیز وهم و قشنگ جوری یه ـ

 گرفت اش خنده

 ...شدم جورایی یه دیگه، میگم راست میخندی، چرا خوب ـ

 !!!شدی؟ جورایی چه ـ

 ... و خجالت و سپاسگذاری و شوک های مایه تو چیزی یه

 و دیوانگی و جنون مرز تو میره داره و پریده سرش از هوش که کسی های مایه تو جورایی یه.فهمیدم بابا دیگه بسه ـ

 ...و توهم

 درست نزده سفید سیاه به دست وقت هیچ که پولدار مجرد پسر یه از بود این رممنظو...خودتی دیونه...مار زهر ـ

 !اوردن؟ برات دادی سفارش رستوران کدوم از یا کرده کمکت کی بگو کن اعتراف...بعیده غذا همه این کردن

 بخور بگیر فتهنر هدر زحمتم تا حاال کردم، درست همشو تنهایی خودم حامد جان...ذوقم تو بزنی میادا خوشت بهار ـ

 ...کرد یخ که

 .پرکرد دومالقه با را خوریم سوپ ظرف

 .کنم شروع تو از قبل نمیخواد دلم.دیگه بخور بشین خودتم فقط.عزیزم ـمرسی

 زیبا لبخند همان هم باز

 .بگی تو چی هر...گلم باشه ـ

 .انداخت من به نگاهی سوپ ریختن از بعد و نشست انسوتر رویم به رو

 ...نک شروع حاال ـ

 .پرسیدم کنجکاوی روی از خوردم که قاشق دو یکی

 !چیه؟ ضیافت این دلیل نمیگی حاال ـ

 میفهمی، بعدا بخور شامتو شما خانومم ـ

 گفتم و کردم ریز چشامو

 !!!!دیگه کردی ولخرجی انقدر چی واسه بگو....بیارم در غذارو ته تا میدم قول منم بگو اول تو بهار جون ـ

  دلدادگی عطر از میشدم پر کردنش نگاه بار هر از من قدر جه و کرد نگاهم ـ
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  بزارم بیابون به سر مجنون مثل نزار ، دیونتم همینجوری کنی،من تنگ پرشین گربه مثل چشاتو نمیخواد ـ

 گفتم شوخی با

 میاد خوشت پرشین های گربه از انقدر

 گفت و کرد خوشگل نگاه یه

 ...میبرن نفسمو و دارم لرژیا بهشون جوری بد اما...عاشقشونم اره ـ

 گفتم ساختگی اخمی با

 ...برم نبریدم نفستو تا پس ـ

 تو به نه دارم حساسیت گربه به گفتم ـدیونه

 داری الرژی منم به شاید گفتم پرشین های گربه به دادی تشابهم اینکه نه اخه ـ

 دوخت من به خمار را چشمانش

 بخور وغذات حاال.است بسته به زندگیم نفس بلکه ندارم الرژی بهشون اتنه نه که ملوسی و خوشگل های گربه جزو تو ـ

 میشم جوری یه دارم منم که

 گفتم خودش مثل

 !جوری؟ چه ـ

 بماند دیگه اونش ـ

 اما..دهد هدیه تو به را زندگی حس که کسی کنار.خوردن غذا ارام و عاشقانه محیطی در حامد کنار بود زیبایی شب چه

 ..نکشد پر زندگیم حس تا ایستاد می بش همان در زمان کاش

 گاهن و خوردیم. دلدادگیست شیرین شهد این یا میچشیم را غذا طعم نفهمیدیم اما خوردیم شام که شبی از بگویم چه

 .زندگی خوش روی بر زدیم ولبخند کردیم

 کنارش و شوم بلند تا گرفت را دستم حامد که ،وقتی من تن ولرزش حامد عاشق نگاههای ،زیر رسید پایان به شام

 .یسپردگ دل مرز این از شدم بیخود من و کشید بو و زد ای بوسه موهایم روی از شال برداشتن با و نشاندم کاناپه روی

  نشست سالن گوشه رنگ مشکی پیانو پشت

 گرفتم جا کنارش اختیار بی زد که نتی اولین....من با نگاهش و بود ها کالویه روی دستش

 من با منی با تو!؟بیدارم یا خوابم
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 پیرهن از نزدیکتر همسایه، و همراه

 نفسهاتو هرم نه یا کنم باور

 .دستاتو نجیب سوز تن ایثار

 نیست خواب تنت لمس بیدارم یا خوابم

 نیست افتاب از بگو توست از روشنی این

 نیست رویا که بگو بیدارم که بگو

 نیست ما با جدایی این از بعد که بگو

 بخوابم ابد تا بزار وابهخ یه فقط این اگه

 بتابم تو چشم تو از خواب تو و شم افتاب بزار

 اسیره زخمی تن با که باشم پرنده اون بزار

 بمیره تو دست توی شاید که مرگه عاشق

 خواب از اومده ای بیدارم یا خوابم

 یاب در منو قلب واکن اغوشتو

 تعبیر بهترین ای من خواب برای

 نگیردام عشق ای کن مدارا من با

 زمستونم سرد اندوه تو بی من

 بارونم اسیر زخمی ای پرنده

 ......زد رویش بر ای بوسه و گرفت را دستم

 محبوب من همتای عاشق من مثل ای

 .....خوب ای بهترین ای من، با بمون بمون

 نشاند دستم بر ای بوسه ودوباره شد بلند پیانو پشت از

 دیگه...میخوای تو که همونطور...خواستگاریت بیام هفته همین اخر تا و کنم صحبت پدرم با فردا میخوام بهارم ـ

  کردن نگاه با روزمو هر میخوام بردارم، دیوارم یه همین فاصله میخوام...باشی من از دور شب یه برا حتی ندارم تحمل
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 !بهارم؟ میکنی دواجاز من با....بده جواب خودم به بیاد بابا اینکه از قبل....کنم شروع زندگیم زن زیباترین به

 انرستور حیاط گوشه درخت تک کنار پیش، ماه بودم،دو داده را جوابم برد ماتم.بود کننده غافلگیر بود، خوب خبرش

 ...و داشتم دوستش من.ام ابی ستاره

 شده بند نفست به نفسم میدونی...بودنم هام،دلیل خنده زندگیم،دلیل همه شدی میدونی....دارم دوست حامد، ـ

 ...عمرم میدونم...بهارم یدونمم ـ

 !مثبته؟ جوابم میدونی ـ

 میزد لبخند وجودش عمق ،از خندید

 عشقم ـمیدونم

 شروع زندگیمونو دغدغه بدون من و تو اینکه برای خودم شان برای نه خواستگاری بیاد پدرت دارم دوست حامد ـ

 ببینم هاتو خنده روز هر من و کنیم

 بهارم فهمیدم ـ

 نمیاد خواستگاری این به هرگز اون نمیکنه، قبول منو وقت هیچ تو پدر اما ـ

 .بود گرمش دستهای بین دستم هنوز اما.رفت لبانش از خنده

 درپ میکنی فکر چرا...داره دوسم چون میاد کیم عاشق دنمیکنه نگاه شدم عاشق من بشنوه وقتی...میاد پدرم بهار ـ

 سالها شاید....پدر هم بوده مادر برام هم که نذاشته،پدری کم یزیچ فرزندی پدرو رابطه تو که بده،پدری انقدر من

 تموم رعیتی ارباب دوره دیگه حاال اما ساختن غول یه خودشون واسه پدرم از گفتناشون ارباب ارباب با مردم پیش

 ...برسم عشقم به من نخواد میشه مگه...میخواد بچشو خوشبختی که پدره،پدری یه فقط دیگه االن اون...شده

  بودم خیره چشمانش به هنوز

 لباسای بوی نکرده خدایی تا کنه بازی روستا های بچه با نداشته حق که هستی پسری تو...باش بین واقع حامد ـ

 .میده رو بو همون لباسام هنوزم...روستام همون بچه من...نشه قاطی روستایی جماعت پولی بی عطر با مارکدارت

 کرد ول بالخره را دستم حامد

 یدهعق هر با...بوده بهترین همیشه من برای من پدر...کنی ثابت بهم چیو میخوای حرفا این با...بهار میگی اینارو چرا ـ

 ...بشه تو به من رسیدن مانع نمیشه اون بر دلیل اینا اما...دیدگاهی هر با ای

 زدم پوزخندی خان جهانگیر های دیدگاه به ای لحظه برای
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 از بود پر پنجره ان بیرون.رساندم داشت قرار سرم پشت درست که بزرگی پنجره به را ودمخ و گرفتم حامد از نگاه

 و کشیده زجر من مثل یکی شاید.میکرد زندگی دیدگاهی چه با کسی چه داخلشان نبود معلوم که زیبایی های خانه

 .بخت خوش و دغدغه حامد،بی مثل کسی شاید

 مببین قشنگ هاش زشتی تمتم با زندگیو دارم دوست که منی شده، تموم وت و من واسه رعیتی ارباب دوره حامد اقا ـ

 .اطرافت ادمای انسانیت از مستی بیخبری عالم تو که تویی و

 مواجب یعنی دست، زیر یعنی شهرداری سوپور و کس فالن باغبون و سرایدار رحیم مش امثال ادما، همین برا اما

 ...ادم از غیر چیزی یعنی رعیت، بگیر،یعنی

 زبان بر میکرد، ام خفه داشت و بود انداخته چنگ گلویم بر که را زندگیم سخت سالهای بغض و میشدم الل کاش

 نمیزدم فریاد را حقیقت میسپردم،کاش جان دم همان کاش...نمیاوردم

 که تیبودم،وق ساله41 که وقتی...سرم تو شد کوبیده نداری و فقر پتک کی فهمیدم، هارو تفاوت این کی میدونی ـ

 شاید تا میگشت ارزش با پول همین دنبال خونه اون و خونه این در به در مادرم میزدو پر پر چشام جلو داشت بابام

 و رجب مش خونه دید گشت پول دنبال چی هر اما.شد کم دردش از کمی شاید.بچش پدر سر باال بیاره دکتر یه بتونه

 .نمیشه پیدا یهیچ خسته چشمای و بسته پینه دستای جز کارگر حسن

 برداشته بدهی جای صاحبشو زمینای نصف که بگذره ای خونه اون کنار از حتی میشد عارش که روستام پولدار خان

 .بود

 بابا ،شایدبیاد نجات ی فرشته یه یا دکتر یه با مادرم شاید تا منتظر و بودم ایستاده سرش باال که بود بابام اخر نفسای

 کمر اب مادرتنهام شد باز در وقتی اما.بشه سردتر کمی کردش عرق و داغ پیشونی شاید ،بکشه نفس راحت دوباره بتونه

 .اسمونان تو فقط ها فرشته فهمیدم شد داخل خمیده

 ممیشم،خود ،دکتر میشم بزرگ خودم کنی تحمل کم یه...بابایی نخور غصه: گفتم گذاشتمو بابام سینه رو رو سرم

 .میکنم خوبت

 باال وحشتناک خرخرای با سینش دیگه.گرفت اروم بعد لحظه چند و سرم رو گذاشت شودستا شنید صدامو وقتی

 هب میزد چنگ برده،مادرم خوابش صورتش رو قشنگ لبخند یه با بابا دیدم کدم بلند سرمو وقتی.نمیرفت پایین

 .کنم خوبش خودم تا نموند چرا که بودم این فکر تو ومن لحافش

 .مادرم نه پیشمه بابم هن اما شدم شدم،دکتر حاال،بزرگ

 دادم ادامه اشکهایم به توجه بی ، بود شده خیس صورتم کی نمیدانم

  افتخار وجودم به.بود سرم باال االن میکرد،شاید عمر بیشتر بابام میشد پیدا لعنتی پول اون اونروزا اگه ـشاید
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 داده پدرش به که قولی خاطر به فقط رو گلی و خیس های جاده زمستون سخت سرمای تو که دختری وجود به.میکرد

 . کنه وفا عهدش به زودتر چه هر تا میداشت بر قدم شتاب با چنان کهنه های چکمه با بود

 ورج ماشینو کرایه اما میزدم لباسم از میزدم شکمم از نبود، علیم عذاب برام شهر به رفتن روستا های بچه عکس بر

 .برسونم دبیرستان به خودمو میکردمتا

 رفک کالس بی مردم به کالس با خونه یه پنجرهی از دارم که اینجایی به رسیدم، اینجا به ها سختی اون همه با حاال

 اشونه سفره تو اگه.انسانیت اندازهنهایت به دارن امامعرفتی باشن نداشته شاید تحصیالت و پول که مردمی.میکنم

 شمچ لقمشون درستی و پاکی برق و اومده دست هب جبین عرق با که که دارن نونی نیستتکه نباشه،غمی بیون مرغ

 .میکنه کور میبینن رعیت چشم به رو اونا که نفری هزاران

 ای شده تمام رعیتی ارباب دوره هنوز ببینم تا برگشتم کنم، درک را حامد سکوت که بود ان از باالتر کالمو تلخی

 تلخ اتفاقات تمتم در میدانستم که مردی بود، دمر یک قرمز چشمان و خیس های گونه دیدم که چیزی تنها ولی...نه

 .نداشته نقشی زندگیم

 .بهار زندگی تلخ واقعیت درک یا است ترحم روی از نمیدانستم که کرد نگاهی

 کردم نگاه هایش چشم به.بودم شده ارام بودم زده را حرفهایم که حاال

 نم،ک ور شعله رو تو ترحم حس تا نگفتم اینارو من اما کردی، بغض اینطوری که سوخته حالم به دلت خیلی شد چی ـ

 ...طوری اون اطرافت ادمای و نیست میکنی فکر تو که قشنگیایی اون به ئنیا بدونی تا گفتم اینارو

 :گفت وعصبی لرزان صدای با و اورد باال سکوت معنای به را دستش بزنم را حرفم نگذاشت

 تیدرس جایگاه تو به االن ها سختی همه با تو چون نیست تو برا من بشنوم،اشکای دیگه نمیخوام.بهار کن تمومش ـ

 پدرم نمیدونستم چون نمیزدم حرفی وقت هیچ اما داری مشکل من پدر با تو کردم درک اولم همون از من.ایستادی

 .پسته انقدر تو چشم پیش

 .زندگیتم کجای من بدونی میخواد دلم اما بوده تو زندگی کجای من بابای نمیدونم

 بهترین ها، مدرسه بهترین بود، داده پرورش پدرم که صدفی شدم، بزرگ صدف یه تو مروارید یه مثل من هار

 من یبرا اما ارزشه با تو واسه که رنگارنگی چیز هر و باال مدل مرفه،ماشینای زندگی کانادا، توی تصحیالت تفریحات،

 .بوده کنارم ناای همه کردم باز چشم وقتی از چون نداره،شاید اهمیتی کمترین

 منو پدر امثال که مهمه انقدر ندارن ها خیلی که چیزایی خیلی داشتن و بودن خان پسر تو نظر از چرا نمیدونم اما

 .میبینی حقیر و پست

  االح تو و اومدم مریخ از من کردی فکر شلید میکنه، زندگی بدم ادم یه خوبی ادم هر کنار در نمیدونم من میکنی فکر
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 زشتی هاو بدی نبینم دارم دوست فقط نیستم ورم رو دو ادمای انسانیت مست من. کنی اشنام ینیازم با میخوای

 مرگ مقصر من باید پدرم نظر از پس مرد، اومدم دنیا به وقتی منم مادر دادم، دست از رو کسم عزیزترین منم.هارو

 وت نمیذاشت شاید.کرد بزرگم پدرانش عشق با ساال این تموم تو من پدر...نه اما.باشه متنفر ازم اون و باشم مادرم

 و ندیده من از احتام جز چیزی همین واسه.بوده بچگیام همبازی خودش همیشه اما بزنم قدم روستا خاکی زمینای

 و نداره شرافت و انسانیت به ربطی هیچ اما میشن راست ال دو براش ادم تا صد االنم و مغروره میدونم.دید نخواهد

 کارگی مزد همون به خودشون که کسایی.میشن راست و خم دارن خودشون میل به اونا.نکرده مجبور ادمارو اون کسی

 .تو مثل یکی بشن میتونستن اال و. کردن قناعت نوکری و

 شد دار خنده حامد دید از من برای ودروغ حقیقت بین مرز لحظه ان

 نذاشتن دیگران و خواستن اونا شاید ـ

 زد تلخی ـپوزخند

 .بودن من پدر امثال و من پدر تو نظر از هم دیگران اون وحتما

 شاید نمیدونم ـ

 بشی پشیمون بعدا که نگو احساسات سر از چیزی بهار، کن بس ـ

 داد ادامه کند نگاهم اینکه بدون و شد دور من از قدم چند

 ...تو اما بگیرم خواستگاریو به اومدن اجازه ازت میخواستم فقط شد،من چی میکردیم فکر چی باش مارو

 گرفتم قرار سرش پشت و کردم جبران را رفته قدم چند

 رگشتب...خواستگاریش بیاد پدرت که ندارم دیگه لیاقتشو که مسمومه انقدر افکارم میکنی فکر االن!حامد؟ چی من ـ

 یکم تا گفتم را دل حرف اینکه از شدم پشیمان میکرد، داغم نفسهایش هرم ، دوخت من به را سرخش های چشم و

 قدیس او که پدری. ندارم جایگاهی حامد پدر نزد من میگفت که واقعیتی...نمیدید را اقعیت.و او...نه اما.کند درکم

 ....من و میخواند

 زهر تلخی به کالمش سردی اما را، عشق عظمت و حقیقت کنم باور تا زد نهیب هایم گونه روی دستانش گرمی که

 ...بود

 چرا...کشیدی وسط پدرمو پای تو اما بود تو و من برای امشب.کشوندی گند به منو هعاشقون ضیافت بهار، کردی خراب

 !!بمونه؟ همیشگی قدرت کوه همون من برای اون نمیزاری

 ...حامد کن ـگوش

  رفت، عقب به خشم با و کشید پس سرعت به را دستهایش
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  بشی نم مال بیادتا خواستگاریت به درم نمیخواستی تو بهار، کن گوش تو ، نه ـ

 یازین میخواستی منو واقعا اگه تو.کنی جبران رفتتو ازدست سالهای عقده تا بندازی پات به اونو میخواستی فقط تو ،

 واسه .خوشی از پر بسازم برات زندگی یه میتونستم اونم خواسته بدون حتی چون نبود پدرم با اومدن خواستگاری به

 .من نه میخواستی پدر اجازه تو نه زندگی این ساختن

 بیخیال من قاطع گفتن نه بار یه با داشت رو دیرینش دوست دختر با من ازدواج به اصرار پیش ماه چند تا که پدری

 بیاد بخوام قاطعیت همون با که دارم و داشتم براش ارزش وانقدر. میشه قایل ارزش برام پدرم شدچون چیز همه

 .عشقم خواستگاری

 گفتم ارام و شدم مسلط خود بر اما شرف را گلویم باره دو لعنتی بغض ـ

 ...کنم خالی زندگیمو های عقده میخوام اینکار با میکنی فکر چرا ـ

 اینه از غیر خودت نظر به ـ

 بزاری زندگیم تو پاتو نمیدادم اجازه وقت هیچ نداشتم دوست اگه چون دارم، دوست دیونه منه.اینه از غیر ، اره ـ

 تممیخواس فقط من. نیستم بیشتر ای عقده یه من شد ثابت تو به که بوده تلخ درانق من حرف کجای نمیدونم حاالم

 میاحترا بی بهش یا باشی متنفر پدرت از نخواستم من.کنم زندگی عمرم اخر تا تو کنار دغدغه بدون تا باشه پدرت

 کرده،حاال سروری من ادهخانو امثال برای عمری پدرت کن قبول اما.باشه که جایگاهی هر تو ، پدرته میدونم چون بشه

 .کنه پدری من واسه داری انتظار طور چه تو

 این اون نکاه از چون کرده کمک پسرش به که نبودم کسی اون دید از یادته،من دید درمانگاه تو منو که اولی روز

 هیچ و بود کرده سکوت. خالی و خشک حتی تشکر یه با نا بده منو کار مزد پول با میخواست که بود من وظیفه

 :گفتم و دادم تکان سری تاسف روی از.نمیگفت

 رتبزرگت با وقت هر میگم هنوزم و داشتم دوست همیشه بدون ولی کشوندم گند به عاشقانتو ضیافت که ببخشید

 ....مثبته جوابم ای عقده گونه هر از دور به من اومدی

 نمیکرد نگاهم و بود دوخته زمین رابه نگاهش

 .بوده بازی یه عشقم نکنی فکر و باشی داشته دوسم هنوز اگه البته ـ

 ... اما کند ونگاهم بشکند را سکوتش بودم منتظر

 ....کردم ترک را عاشقانه فضای ان حرفی هیچ بی پس میکردم دار جریحه را احساساتم این از بیشتر نباید

 سیزدهم فصل

 .است سخت چه بودن انتظار ودر...نتظرمم و دوخته چشم ساختمان ورودی در به و ام ایستاده اتاقم پنجره پشت
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 به مخود تصویر میدانم شدن سرزنش الیق که را کسی تنها کردن فکر بار هر با من و گذشته کذایی شب ان از ماه یک

 تبدیل زندگیمان خاطره بدترین به دویمان هر برای را شیرین و رویایی شب ان تلخ حرفها با نباید. میرسد ذهنم

 کرده خاموش را اش گوشی و بود نیامده اش خانه به هنوز هفته یک از بعد حامد وقتی ماجرا ان از بعد هفته یک.کردم

 :ریخت دستم روی را پاکی اب جوانش و زیبا چندان نه منشی اما زدم شرکتش به بودسری

 .برنمیگردن دیگه ماه یک تا و کاری مسافرت به بردن تشریف مهندس جناب ـ

 . دارم دوستش واقعا که بگویم حامد به دوباره من تا میشود تمام لعنتی ماه یک این کی پس

 بخندل بود چیده و گرفته را منزل لوازم همه عشقی چه با حامد اینکه از.نشستم مبل روی برگشتم کردن نگاه از خسته

 میکند اذیتم مریض فکر یک اما میزنم

 ...حامد نداری دوسم دیگه یعنی ـ

 به بتوانم کمی شاید تا بفروشم را پدر ارزش کم های زمین میخواهد دلم است وقت خیلی...خسته...خدا ام خسته

 .مبایست پا سر نیرو کدام با نیست حامد وقتی.گرفته را توانم کارکردن دوشیفت بدهم،دیگر سامان سرو زندگیم

 یگوش سرعت به وقتی اما..زده زنگ که شده دلتنگم حامد شاید شد، بلند موبایلم صدای که بودم ور غوطه افکارم در

 .میشود ویران زیبایم رویای بیمارستان شماره دیدن با میدارم بر میز روی از را

 شد بلند بخش سرپرستار صدای گفتن بله از بعد

 سریع خودتونو لطفا. حال بد مجروح تا 1 با داریم تصادف مورد یه اما نیست شیفتتون دکتر،میدونم خانوم سالم ـ

 .بیمارستان برسونید

 .میکنم حرکت االن باشه ـ

 **************************************************

************************* 

 و میشود منقلب شدت به حالم بودم دیده یکجا که خونی همه ان از.برمیگردم خانه به رمق بی و خسته صبح نزدیک

 .میدوم دستشویی سمت به

 بر شصورت از چیزی ماشین جلو شیشه به مستقیم ابرخورد بود، ای ساله نه و سی مرد راننده تریلی، به پراید برخورد

 خودم چشمان با دادم پیرش پدر به را مرگش خبر وقتی.دهیم نجاتش نشد همکارانم همه تالش با.بود نگذاشته جا

 هم اش ساله 41و 8 دوکودک همراه به جوان زن یک.شدICUراهی درد این بار زیر که.دیدم را مرد یک کمر شکستن

 ملع بار دو از بعد معصومش کودک دو بودو رفته کما به سر بر وارده جراحت شدت اثر بر مادر.نداشتند خوبی وضعیت

  مرد انقدر ولی بود برداشته کمتری جراحات کش شن راننده.بودند شده ویژه مراقبتهای بخش راهی یک هر جراحی
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 .بوده انینش اتش و اورژانس با تماس کارش اولین که بود

 .شدم خسته هم زدن عق از

 در کلید چرخیدن صدای که ببرم یاد از را چیز همه تا میبندم را چشمانم و میاندازم مبل روی را ام خسته روح و تن

 .میدهد هل شدت به در چشمی سمت به مرا رو به رو واحد

 بروم عشقم استقبال به تا کنم باز را رد خواستم..دستش در چمدان یک و ابی جین شلوار و مشکی پالتوی با بود حامد

 دلتنگی تمام با ومن امد من خانه در پشت تا سرمایش که بود سرد انقدر.انداخت من خانه سمت به سردی نگاه که

 .شده سرکوب احساسات از عمیق ای دره عمق به شدم پرت هایم

 میریختم اشک ارام زمینو روی خوردم سر ام شکسته بغض با من و شد خم زانوهایم رو به رو واحد در شدن بسته با

 .سوزان و داغ عشق انهمه سوگ برای

 کرد عبور فیلمی چون چشمانم جلوی از میگفت دلدادگی و داشتن دوست از برایم حامد که هایی صحنه تمام

 ار حقیقت از کمی خواستم فقط.کنی دوری ازم شدی حاضر که گفتم چی بهت من مگه...حامد باهام کردی چیکار ـ

 اشتباه ،بدی تغیر اطرافت ادمای به نسبت باوراتو همه میخواستم ازت اطمینان با نباید میدونم مقصرم میدونم...بشنوی

 ستاید با خودم که حامد پشیمونم....ببینی قشنگ همیشه داشتی دوست تو که دنیایی به به زدم گند که حامد کردم

 و نم بین چی همه که کنم فکر نزار...نکن اینکارو بامن اما...اکتپ احساسات همه ریشه به زدم و برداشتم تیشه خودم

 ..........شده توتموم

 حالت همان در صبح 1 ساعت از من و میداد نشان را 8 ساعت عقربه.شدم بیدار خواب از تابید ام برچهره که افتابی با

 .باشم کارم رس باید االن من وای....بود شده خشک تنم تمام. بود برده خوابم همانجا و

 با صبحانه خوردن بدون و پوشیدم لباس سریع صورتم و دست سریع شستن با و رفتم دستشویی سمت به باعجله

 .شدم خارج خانه از کیفم و سوییچ برداشتن

 تا داشتم دوست خیلی. کرد میخکوبم جا بر سردش نگاه.شد خارج اش خانه از همزمان حامد بستم را در که همین اما

 :بگوید و کند سالم خندان لبی با است گذشته کاریم شروع ساعت از میدانست وقتی پیش ماه چند مثل

 بشی جدا ازش نمیاد دلت که داری عالقه تختت این به قدر چه تو اخه کردی، دیر که بازم خانوم تنبل ـ

 بگویم جوابش در و کنم اخم همیشه مثل ومن

 به نیاز و سخته خیلی من کار ضمن در..میکشی رخم به منو اخیرت حاال.سرکارت میری زود خیلی داری تو که نه ـ

 .کنم معج پول پارو با بعدم بکشمو خطکش با خط تا دو و بشینم میز پشت که نیستم تو مثل داره، بیشتری استراحت

  هعمل با دافر خاطرت به حاضرم ناراحتی من نشینی میز پشت از اگه نزار، مایه من کار از میاری کم وقتی خانوم بهار ـ
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 دیوار رو بکشم سیمان ساختمون تو برم بنا

 .دارم عجله که برم منم بزار کن کشیاتو خط همون برو کنی اذیت خودتو خیلی نمیخواد ـ

 .میرفتیم خود راه به کدام هر و میشدیم اسانسور سوار خنده با بعد

 ...رفت اسانسور سمت به تنهایی کردو قناعت سرد سالم یک گفتن به تنها او اما

 زدم صدایش و نیاوردم خودم روی به اما شکستم

 !!!!!!حامد ـ

 ایستاد

 برگشتی که خوشحالم...بود شده تنگ برات خیلی خیر،دلم به رسیدن ـ

 بود من به هنوز پشتش

 نبود دلتنگی به نیاز اما ـمرسی

 .نیانداخت هم نگاهی نیم حتی ببیند را غرورم شدن شکسته تا نایستاد دیگر

 باور را رفتنش شکسته دلی با ومن رفت و شد سوار سریع اسانسور در شدن باز از پس و فشرد را نسوراسا کلید

 ....نکردم

 را نیجوا مرد دست فشار داشتم وقتی.میشد کارم درست انجام از مانع مزاحم افکارم کنم، تمرکز نمیتوانستم کارم سر

 ستمنمیتوان. امد در هوا کیسه اندازه از بیش شدن پر خاطر به بیمار صدای که فشردم دردستانم را پمپ انقدر میگرفتم

 دیگری پزشک تا کردم خواهش پرستار از خاطر همین به.بندازم خطر به را بیمارانم جان ام خسته روح خاطر به

 .شدم خارج گرفت خواهم که اخطاری به کردن فکر حتی بدون بیمارستان از و کند من جایگزین

 یکنزد هوای و حال که شهری های خیابان در پیاده پای با پس کنم رانندگی حتی بتوانم که بود ان از تر درگیر فکرم

 گویای خانه سکوت و انداختم حامد خانه در به نگاهی خودم واحد کردن باز از قبل. زدم قدم داشت را نو سال به شدن

 .است نگشته باز صاحبخانه که بود ان

 تهبس.نداشتم غذا خوردن به میلی اما بودم گرسنه.کردم پرتاب ای گوشه به را متن پالتوی و وشال کیف و شدم داخل

 . کردم برطرف را ام گرسنگی از کمی ان از تا دو یکی خوردن با و برداشتم کابینت از بیسکوییت ای

 .رفتم خواب به همانجا پریشان افکار با و کشیدم دراز مبل روی

 ویر خوابیدن خاطر به تنم تمام. باشم خوابیده انقدر نمیشد باورم. شدم یدارب خواب از خورشید طلوع از قبل اینبار

 وهقه یک خوردن به دوش از بعد.شود کاسته بدنم سستی از کمی گرم اب دوش با تا شدم بلند.بود گرفته درد مبل
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 از. داشتمن را مفصل صبحانه یک کردن اماده حوصله عنوان هیچ به.شدم گرسنگی خیال بی و کردم بسنده فوری

 .بروم بیمارستان به پیاده پای با تا شدم اماده نداشتم ماشین که انجایی

 ردد خاطر به را نوجوانی پسر ان از بعد ئقایقی اینکه تا نکردمو توجه اما میرفت گیج سرم کمی وظیفه انجام موقع

 داخلی متخصص از فورا اندیساپ ترکیدگ تشخیض و معاینه از بعد.اوردند اورژانس به پهلو و شکم ناحیه در شدید

 .شود اماده عمل برای تا خواستم

 به رسیدن از قبل اما کنم کم شدتش از کمی اتاقم در ای دقیقه چند استراحت با خواستم بود یافته شدت ام سرگیجه

 .رفتم حال از من و کرد را خودش کار جسمانی ضعف اتاقم

 بسته دستم به سرم درحالیکه.  هستم خودم اتاق در بیمار همعاین تخت روی که شدم متوجه امدنم هوش به محض به

 .امد اتاقم به معتمدی خانوم بخش پرستار سر حین همین در. بود شده

 دکتر اب رفتید هوش از وقتی اخه.بدم خبر عظیمی دکتر به بزارید ترسوندینا مارو کلی نده، بد خدا دکتر خانوم سالم ـ

 .بودن اورژانس تو محبی

 .میکنم خبرش خودم شد تموم که سرمم بدی، خبر بهش میخوادن...خوبم ـ

 .شد خارج اتاق از من نظر پرسیدن بدون و بدم اطالع بهشون تا کردن تاکید...دکتر خانوم نمیشه ـ

 بود ایستاده لبخند با کنارم عظیمی دکتر بعد دقیقه چند

 .تخت رو افتادی حال بی گشنگی از طوریاین نخوردی غذا روزه چند خانوم بهار! چطوره؟ ما دکتر خانوم حال ـ

 :گفتم و زدم جواب در لبخندی مانده باقی نیروی با

 سرم شدن تموم از بعد خودم کشیدید زحمت چرا شما....بخورم غذا میره یادم که شلوغه سرمون روزا این انقدرا دیگه

 .رسیدم می خدمت

 .تخت کنار گذاشت و برداشت کارم میز کنار از صندلی

 انداخته روز این به مارو سرسخت بهار که چیه دردت بگو فقط بکنی، من به خدمتیا خوش این از نیست زمال تو ـ

 بخواند نگاهم از را حقیقت میخواست انگار میکرد نگاه هایم چشم به مستقیم

 همین ، بودم خسته کمی فقط ـ

 !برنگشته؟ سفر زا افتادی،هنوز روز این به یار فراق از نکنه نکن، رنگ دیگه منو بهار ـ

 در اشک و ببندم چشم تا کرد یاداوری را یارم فراق چرا ولی نبود مهم شدم،برایم بهار عظیمی دکتر برای کی از من

 فهمید را خرابم حال....شود جمع ام بسته پلکهای پس
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 بیاد زودتر بگم بزنم زنگ بهش داری دوست...نه زدم حدس درست...شد چی ـ

 کشید هم در را هایش اخم خورد، جا که گفتم محکمی نه چنان

 قادبرمیگرده،اعت سال تحویل واسه باشه که دنیا جای هر نباش نگران شدی،بابا دلگیر ازش سفرش خاطر به!تو؟ چته ـ

 ماش امسال باش مطمین المان رفته درمان برا باباش که حاال داری، کنارت اونو سال ته تا باشی هرکی با سال اول داره

 ...میکنین سروع جدیدو سال همدیگه کنار قفس یه تو قعش مرغ تا دو

 خندید

 باشی خوش تا گرفتم محبی دکتر از برات اجباری ای هفته یه مرخصی یه من عیده دیگه روز دو چون حاال

 صدای با احترام کمال در بزنم حرف نمیخواستم دیگر.میخورد جانم بر خنجری چون کالمش هر نمیدانست هم خودش

 تمگف ای گرفته

 کنم گوش حرفاتون به این از سرحالتر نمیتونم که ببخشید میاد، خوابم چرا نمیدونم دکتر ـ

 خندید دوباره

 کارت رد برو بگی میخوای فهمیدم بابا

 ... فقط نبود این منظورم نه ـ

 خودم شد تموم که سرمت هستی،دضمن اجباری مرخصی تو نره یادت فقط.گرفتم منظورتو فهمیدمو بابا باشه ـ

 ضعف و غش یه با خوب که بخندی محبی دکتر و من ریش به و بخوابی و بخوری تمام هفته یه تا خونه میرسونمت

 ....گرفتی سختگیر محبی این از دردسر بی مرخصی یه لوس دخترای مثل کوچولو

 .شد خارج اتاق از فعال گفتن با و خندید خودش حرف به خودش

 دل حالم به این از بیشت و نشنود را صدایم کسی تا کردن گریه به کردم شروع ارام و شد تمام طاقتم رفتنش با

 .نسوزاند

 خون احتیاطی بی از ولی کردم بازش دستم از خودم رسید پایان به سرمم اینکه محض به و نداشتم را ماندن حوصله

 ار بیمارستان فرم لباس. بگیرم را خونریزی جلوی تا کردم پیدا زخمی چسب میزم کشوی از. ریختم زمین روی زیادی

 کترد به را رفتنم خبر تا نبود استیشن در معتمدی شکر رو خدا. شدم خارج اتاق از مانتو پوشیدن با و اوردم در تنم از

 .شدم دردسر بی خروج به موفق رسپشن از حافظی خدا با من و بدهد عظیمی

 ویمگل راه گویی اما بخورم را بودم کرده اماده سختی به که را املتی تا کردم سعی خیلی بود، گذشته شب 0 از ساعت

 و انداختم میز روی در زنگ صدای با بگذارم دهان بر میخواستم که را لقمه اولین.بودند کرده مسدود ارمه بتن با را
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 ریعس. کند توبیخم امدنم اطالع بی خاطر به تا امده که است عظیمی دکتر میکردم خیال.کنم باز را در تا شدم بلند

 .دادم فشار پایین به را در دستگیره و کردم سر را المش

 ای وهقه کتان شلوار.بود پوشیده لباس زیبا و شیک همیشه مثل. امد دیدنم به بالخره حامد.خوردم یکه در شدن باز با

 یب و سرد داشت، تفاوت پیش ماه چند حامد با اسمان تا زمین از صدایش اما. تر تیره رنگ درجه دو با پلیوری همراه به

 روح

 !تو؟ بیام میشه ـ

 .تمرف کنار در جلوی از و شدم مسلط خودم به پس باشم، ارام ام رفته غلیان احساسات برعکس گرفتم تصمیم انی در

. تمگرف ارامش و کشیدم هایم ریه به را ادکلنش بوی عمیق نفسی با و ماندم همانجا ثانیه چند و بستم را در ، شد داخل

 دستپاچه هنگامش به نا حضور از که کنم رفتار جوری میکردم سعی.مبل روی مقابلش هم من و نشست کاناپه روی

 .ام نشده

 ..پرسید خونسر خیلی بود، انداخته پا روی پا

 !طوره؟ چه حالت ـ

 میکردم رفتار خودش مثل باید

 خوبم ـ

 !شده؟ چوبه زرد مثل صورتت رنگ چرا پس ـ

 خستم یکم ـ

 خوردی؟ شام ـ

 !!میپرسی؟ گشنته چیه ـ

 مپرسید همینجوری خوزدم، خوشمزه غذای یه ها بچه از تا دو یکی با ابی ستاره رستوران تو پیش ساعت یه اتفاقا نه

 دو نخودمو برا که جایی زود خیلی بدونم بشه،که چی که دربیاری منو حرص ابی ستاره رستوران اسم گفتن با میخوای

 راحتی جور ره باشه...شدی شریک دیگه کسای با بودو تا

 اوردین تشریف شما که بودم خوردن غذا شرف در منم جونت، نوش ـ

 برم مزاحمم اگه ـ

 خوردم چیزی یه بیمارستان تو عصری نبودم گشنه انقدرا بشین، نه ـ
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 کردم جون نوش لیتری یه سرم خودم،یه جون اره

 !اینجوریه؟ چرا قیافت ـ

 !جوریه؟ چه ـ

 یمونیم زده روح ادمای مثل فقط هیچی ـ

 !!!!!جورین؟ چه زده روح ادمای نمیدونم جالبه ـ

 ....و مضطرب پریده، رنگ...تو مثل ـ

 !!!!!!!!!!وچی؟ ـ

 نیستن خوبی دروغگوی اصال ـ

 مهمم برات هنوز چی،یعنی که اینجا اومدی این،حاال به زده زنگ کردو خودشو کار اخر محسن لعنتی،مطمینم...اه

 حامد

 ساکتی چرا ـ

 .نشدی خوشحال زیاد دیدنم از که دیروز اینجا، اومدی چی واسه ببینم میکنم فکر دارم ـ

 :گفت زدو پوزخندی

 ...کردی غش بیمارستان تو امزوز گفت زد زنگ محسن نکن، فکر زیاد ـ

 شدنم سرد همه این الیق من یعنی نگرانی، اال میبینم احساساتو و حالتا همه دارم چشاش تو االن

 کار فشار و خستگی خاطر به اونم بود کوچولو ضعف یه کرده، زرگشب زیادی عزیزت دوست ـ

 ببینم اش چهره در خوب میزنم که را کالمی تاثیر تا کردم خم جلو به کمی را سرم

 بندازه زحمت تو دوستشو اینکه نه بیاد خودش منه نگران خیلی اگه بگو محسن به ضمن، ـدر

 بیرون نزنه سقف از ستنف به اعتماد باشی تو تا...جون حامد چزوندمت

 جیب تو کرد فرو دستاشو و شد بلند مبل روی از سریع چون بده بروز نمیخواد و شده عصبانی معلومه قشنگ

 :گفت ارام کالمی با ظاهر به و شلوارش

 هبچ دوران کوچولو خانوم بگم بهت و بدم نجاتت فراق درد از تا فرستاد منو عزیزم خیلی برات میکرد فکر که نه ـ

 ..باش دیگران و کارت فکر به بعد کن فکر خودت به اول شما شده، تموم زیبا
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 گفتم ظاهر حفظ بدون و شدم بلند کنم، کنترل را عصبانیتم نمیتوانستم من اما

 ،درک به افتادم حال این به یار فراق درد از کنی فکر داری دوست ندارم،اگه کس هیچ نصیحت و دلسوزی به نیاز من ـ

 ده،ن جلوه بزرگ انقدر کوچیکو ضعف یه و نفرسته ناصح پیک برام بگو دوستت به ولی بزن توهم وایمیخ قدر چه هر

 .کنم استراحت میخوام ببرید تشریف شده تموم فرمایشاتون اگه االنم

 نبینه میزنیو تمسخر سر از داری که لبخندی این و حامد بمیره بهار ای

 گفت قبلی پوزیشن همان با و برگشت بچرخاند جخرو برای را دستگیره اینکه از قبل اما رفت،

 زور از کردن غش با کوچیکو ضعف یه بین فرق تحصیالت اینهمه بعد تا نیستن خر مردم باشه یادت دکتر، خانوم ـ

 عالیم روب دکتری، سرت خیر....نزدی غذا به لب ادم مثل وقته خیلی میفهمه ببینه رو قیافه این کی هر.نفهمن گشنگیو

 کن فکر خودت به...نکن رفتار ساله شش های بچه مثل پس میشه سالت 41 چیه،داره ببین کن چک رو گشنگی

 میکردی فکر خودت به فقط حاال تا که همونجوری

 و شمخ با مقابلم از را بود میز روی که کوچکی گلدان.رفت و زد نیششو بالخره بودم رسیده انفجار مرز به عصبانیت از

 گفتم فریاد با و کردم پرتاب در سمت به امدح سر پشت و برداشتم بغض

 از و نخورم غذا ماه یه دارم دوست.میکنم رفتاری چه من نداره ربطی هیچ تو به. راضی خود از احمقِ ی پسره ـ

 و دوستات با کن کوفت غذا ابی ستاره رستوران همون تو برو تو.خودم هم شی خالص شرم از تو هم تا بمیرم گشنگی

 ...نکن خالتد منم زندگی تو

 جاری اشکم.گرفتم دستهایم بین میشد منفجر درد از داشت که را سرم و کردم پرت مبل رو خودمو گفتم که اینارو

 .درماندگی فرط از شد

 بود گرفته صدام دیشب های گریه شدت از.  شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با صبح

 بله ـ

 شد بلند عظیمی دکتر صدای ـ

 خانوم بهار طوری چه...خودمون ربیما طبیب بر سالم ـ

 /بودی کم دونه یه تو فقط من قاراشمیش احوال این تو زدنه زنگ وقت چه االن بیمحل، خروس

 ممنون خوبم دکتر سالم

 میاد در چاه ته از داره چرا صدات پس ـ

 دکتر شدم بیدار خواب از تازه ـ
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 مجنونتون....میفهمم الود خواب صدای با و چاه ته ایصد بین فرق دکترم ناسالمتی خانوم، بهار کن رنگ خودتو برو ـ

 .خرابه خیلی وضعش لیلی میگفت صبحی اول بود زده زنگ

 تماشا بیای توام گفته خوشم حال تو زده خودش...کنه تکمیل امارتو زده زنگ جفتتون، فضولید بس از

 بهترم کلی دیروز از دکتر، خدا به نه ـ

 مالقات بیام کن اماده دم هتاز چایی یه خوبی اگه پس اوکی، ـ

 !!!!!!!!!!!!!!!چیکار؟ اینجا میای داری میگه، چی دیگه این خدااااااا، ای

 بگذرونم خوش میخوام مرخصی تو هفتم یه شما محبت پاس به ، دکتر خوبم من ـ

 !!!!!!!!!!میکنی؟ دکم چرا مهمونی بیام میخواد دلم دختر، بیادبی قدر چه تو اه اه ـ

 خودتونه بیارید،خونه تشریف دکتر، هچی حرفا ـاین

 میشم مراحم دیگه ساعت نیم تا پس ـ

 کرد قطع را تماس خودش خنده صدای با وبعد

  کردم پرتاب تخت روی را گوشی

 اومدنه مهمونی وقت االن اخه مزاحم، بخندی اب رو ـ

 .کنم جور و جمع را دیشب رمانتیک فضای از ریخته هم به سالن تا پریدم پایین تخت از شتاب با

 .فشرد را ایفون زنگ عظیمی دکتر بعد دقیقه بیست درست

 گرفت قرار صورتم جلوی تقویتی دارووهای از بزرگی پالستیک در کردن باز محض به

 و یگارانت با گرفتم دارو دکترم دوست از تخفیف با بگیرم کمپوت نداشتم بقال دوست خانوم بهار دیگه شرمنده ـ

 مجانی

 گرفتم را ها دارو تعجب با. گرفت من سمت به را ها رودا کیسه وخندان

 .دارم احتیاج تقویتی به و مریضم من کردی فکر واقعا نکنه گرفتید، چیه اینا دکتر ـ

 داخل بیام میخوام که کنار برو حاالم کردم فکرو همین دقیقا ـ

 بفرمایید... کشیدم کنار را خودم

  لم کاناپه روی راحت خودش و انداخت کاناپه از ای گوشه به کیفش مراهه و اورد در تن از را رنگش مشکی اسپرت کت
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 زا بعد و گذاشتم اپن روی را تقویتی داروهای کیسه دوستانه بسیار یهویی صمیمیت همه این به متعجب هم من.داد

 .امدم بیرون اشپزخانه از بیسکوییت ظرف یک و داغ چای فنجان دو حاوی سینی با لحظه چند

 کردین گم راه تر،دک خبرا چه

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 و اخر سیم به زده روییش به رو واحد همسایه گفت و زد زنگ شب اخر ای دیوونه یه ولی نکردم گم که راهمو راستش

 نه، ای موثقه خبرا ببینم تا اومدم زود صبح همین واسه ، بده فضولی، بیام نمیتونم که شب دیدم میخواست، کمک ازم

 ...بله...که دیدم محترم همکار قیافه اوضاع با که

 ...کردی دل و درد من همکار با قحطه ادم بگیری، دهن به نمیتونی زبون که حامد بترکی ای

 ...چشه من قیافه مگه دکتر ـ

 ...و یرقانی و تاالسمی مریضای شبیه یکم فقط...نشیا ناراحت ـ

 سازد مبتال العالج ایمرضه به مرا و دهد ادامه این از بیشتر تا نگذاشتم

 همین خستم اینروزا یکم فقط دکتر نباشید نگران ـ

 برد فرو هم در را ابروهایش کمی

 حاال اما....روحیه و نیست جسمی دیروزت ضعف نفهمیدم کاری تجربه همه این با منم و میگی راست شما که اونو ـ

 شده شکراب دح این به تا حامد تو و بین که شده چی بگی برام خودت تا اومدم

 :گفتم نرسد نظر به بیحال اصال میکردم سعی که صدایی با و زدم لبخندی همین برای کنم انکار خواستم

 نداریم هم با مشکلی حامد و من میکنید، اشتباه دارید ـ

 لتحا این با بعیده حامد از...دیدنت بیام و نیست خوب اوضات گفت بهم خودش و نیست اینجا االن چرا پس....جدا ـ

 ..بزاره تنهات

 کارهم و حامد دوست ترین صمیمی نمیخواست دلم اما ببرد پی حرفهایش درستی به تا میکرد نگاه چشمانم به خیره

 گفتم شمرده و ارام پس. شود مشکوک نفر دو ما بین متشنج ی رابطه به خودم

 ونممیت خودم من نکرد، قبول ولی خوبه حالم گفتم بهش دیشبم کاره سر االن حامد...دکتر گرفتی جدی زیادی شما ـ

 باشم خودم مراقب

 گفت و زد لبخندی
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 من با که سالهاست حامد دوما کنی، صدام کوچیک اسم به دارم دوست نیستم کارم محل وقتی اوال...خانوم بهار ـ

 داره حالی چه لحظه اون تو بدم تشخیص صداش از میتونم میزنه حرفی وقتی و دوسته

 داد ادامه تر جدی

 بگم تا گرفتم تماس حامد با که اونورم از ندادی، نشون العملی عکس نیومده، حامد گفتم بهت دیروز وقتی چرا ـ

 عکسمو بده انقدر دوریم از بهار حال اگه گفت، اعتنا بی بعدم میخندید، ها دیوونه مثل اورده روزت به چه دلتنگی

 اچر بهار محسن میگه میکنه بیدارم ناز خواب از ها دیونه مثل شبی نصفه اونوقت....میشه خوب حالش بده نشونش

 ...شده چوبه زرد شبیه قیافش

 مدحا به دلتنگیم از محسن وقتی بود سخت برایم قدر چه کرد، گیر گلویم در ای قده مثل بغض محسن حرف این با

 سح بخواهم مثال و رسدب گوشش به خبر تا میکنم اجرا نمایش دارم بود کرده فکر حتما.خندیده زارم حال به او گفته

 رتقو را دهانم اب. شکست خواهم همانجا بگوید دیگر کلمه یه فقط محسن اگر دانستم می. کنم تحریک را دلسوزیش

 دهم فرو سینه در را بغضم شاید تا دادم

 ...دکتر ـ

 گفت و برد باال تاکید عالمت به را دستش

 محسن و نه دکتر آآ ـ

 صورت این نیست، خاصی مشکل هیچ دارم خبر که جایی تا فقط نمیدونم و حامد رفتار دلیل من محسن اقا..باشه ـ

 مکنار جدید سال اینکه خاطر به اونم بودم شده مادرم دلتنگ من نبوده، حامد نبود خاطر به دلتنگ شایدم یا خسته

 اهمیت مبرا انقدر حامد گفته کی اصال.کشونده اتیش به وجودمو نبودنش که بودم عزیزترینم دلتنگ فقط من. نیست

 .بیافتم روز و حال این به بیتفاوتیش خاطر به که داره

 دارم دوست فقط...نمیدانم ، گرفت ترس حالت نگاهش چرا. میکرد نگاهم تعجب با داشت حسن و میزدم حرف من

 هب تنم تمام دبو شده باز یدلم عقده که حاال.دهم ربط مادرم به را هایش بیتفاوتی ، را حامد نبود های دلتنگی تمام

 هگرفت اوج صدایم.بیابم ام خسته وجسم روح برای مرهمی میخواستم فقط خرابم حال به توجه بی من اما افتاده رعشه

 بود

 بهار ممن و رفتم بگید بهش و برید تا فرستاده شمارو ببینه کشیدنمو زجر داره دوست خیلی....چی کردی فکر اصال ـ

 گزافی هینه کردی فکر تو و تو به کد هدیه مفت قلبشئ اینکه واسه...شده اغوند تو خاطر به. دیدم رو شده داغون

 توان که روزگاره دست از خستگی خاطر به و خوبه حالم من محسن اقا....نه...کردی پرداخت اوردنش دست به واسه

 من از اونو مسپرد کسی به دل وجود تمام با دارم من دید گذرش تو وقت هر که روزگاری دادم، دست از جسمیمو

 رحمی کوچکترین بدون منطق، بی دلیل، بی گرفت،
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 گرفت را هایم شانه محکم و امد سمتم به ترس با محسن. لرزیدن به بود کرده شروع تنم تمام

 با داری...کن کنترل خودتو خدا رو تو...نیست خراب حالت حامد خاطر فهمیدمبه خدا به فهمیدم...باش اروم...بهار ـ

 بهار یکنیم چیکار خودت

 گفتم حال همان در محسن به و شدم بلند مبل روی از و کردم جمع را توانم تمام

 بهار حامد ااق بگو نمیکنه، فرقی بهار برا دیگه نبودش و بود که بده و اطمینان این دوستت به و بیرون برو...بیرون برو ـ

 .....نمیتونی...نمیتونی...کنیبش اونو نمیتونی تو...بمونه پا سر تا جنگیده ایناش از تر سخت با

 های تکان متوجه...رفت سیاهی چشمانم اما شوم بلند دوباره کردم سعی..شدم زمین بر نقش حال بی و شکستم اما

 خارج برای سیلی یک سوزش اما سوخت سیلی از صورتم..میخواند را نامم بلند بلند که محسن صدای و شدم شدید

 مانمچش باره دو تا کردم سعی خیلی...میشنیدم نیز ا حامد نام خودم نام جز دیگر...نبود کافی عصبی حالت ان از شدنم

 .ببینم توانستم نه و شنیدم نه دیگر من و بود فایده بی تالشم اما ببینم کنارم هم را خودش شاید و کنم باز را

 .شده بسته دستم به سرم دیدم بازم که شوم بلند خواستم.بودم خوابیده خوابم تخت روی کردم باز چشم وقتی

 ات هزار پس از که بهار بزنن گندت عاشقیه و عشق هرچی به لعنت افتادم، روز و حال این به چرا افته می یادم داره تازه

 .....حاال و اومدی بر این از بدتر مشکل

 ارجخ دستم از برسد پایان به اینکه از قبل را سرم و شدم بلند خاطر همین به نیست درخانه من جز کسی کردم فکر

 ارام را در.شوم خارج اتاق از خواستم نشوم خونریزی دچار دوباره تا میدادم فشار را بازویم شدت به حالیکه در و کردم

 :گفتمی کند صحبت ارام داشت سعی که عصبانی لخنی با کسی به خطاب. شنیدم را عظیمی دکتر صدای که کردم باز

 دهاوم دلت طور چه تو...اخه افتاده اتفاقی چه دوتا شما افتاده،بین روز و حال ینا به که کردی کار چی دختر این با تو ـ

 اهم دو بهار این....بشه عصبی حمله دچار که کنی رفتاری میبره یاد از مادرشو مصیبت داره تازه که تنها دختر یه با

 هفته یه از کمتر عرض در اونم بشه متحرک مرده شبیه باید چا دختر این!!!!حامد؟ پیشه

 مضطرب و بود پریشان.اورد ام دیده به اشک حامد صدای

 زده غذا اعتصاب به لب ها بچه مثل کاردم،خودش چیکار من مگه ـ

 وت وقتی از دقیقا نکن فرض ابله منو فهمیدم،حامد عاشقیم و عشق معنی و نمردیم....داره خنده....نه نمیدونی یعنی ـ

 شده دترب حالش بهار برگشتی کذاییت سفر اون از

 ....یمیکن اشتباه کردم پیدا مشکل بهار با برگشتم سفر از وقتی من میکنی فکر اگه نمیفهمم، منظورتو ـمحسن

 حامدم داری دوسم هنوز یعنی

 باطل خیال زهی اما
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 نداره ربطی هیچ منم به خودشه مشکل فهمیده تازه اون اگه...نیست بهار و من بین هیچی که ماهه یه از بیشتر ،

 شد سست هایمزانو

 مراقبش خواهشا ولی....بودم اینجا من نگو بهش اصال خوابوندمش، تخت رو من بدونه شد بیدار وقتی خواد نمی دلم...

 ...باش

 یعشق اون بود این...زدم بهم بهار با ماهه یه من چی یعنی....تویی میزنه حرفارو این دااره که اونی نمیکنم باور حامد ـ

 قتیو نمیکنی درک چرا احمق اخه....بفهم کارت این با میکنی نابود بهارو داری حامد...میکردی یفتعر تاب و اب با برام

 عرق زودم که تو تند تب این خاطر به نزار داره دوئست بهار حامد....میلرزید وجودش بند بند میزد حرف تو از داشت

 ...بشه نابود کرده

 اون کنم نابودش من اینکه از قبل...میکنی قضاوت داری شده چی دونی نمی وقتی محسن،چرا ای ساده چه تو...هه ـ

 قساب مثل هم پینه و وصله تا هزار با شدهو پاره دیگه بهار و من بین اعتماد ی پرده محسن شد تموم...شکوند قلبم

 اما یمبد ادامه راهمون به میخواستیم بهش توجه بدون که گذاشته قدیمی کینه سنگ یه عشقم و من بین نمیشه،بهار

 ..گرفت ماوا سنگ همون پشت بهار

 بهارت از چیزی خزون جز دیگه خودش حال به کنی ولش اگه میدونم خوب چیزو یه ولی..میگی، چی نمیفهمم حامد ـ

 مونه نمی

 ...فهمه می منو درد موقع اون ـتازه

 .....حامد ـ

 رفیق باش داشته هواشو تو اما....میرم من ، محسن کن بس ـ

 نمحس پیش را خودم تا کردم باز را خواب اتاق در بود کندنی جان هر رفت،به بین از توانم تمام رفتنش با و رفت حامد

 کرده تار را دیدم جلوی اشک پرده....رفتم جلو قدم یک....نمیشه خزون که بهاری...بهارم من دهم، نشان قوی هنوز

 منطقی بی و عدالتی بی تیشه زیر قامتم اما...اشتمبرد دیگر قدم یک...میلرزید حامد حرفهای موج از ام چانه بود،

 کنم جلوگیری افتادنم از تا گرفتم دیوار به را دستم....شد نیم دو به حامد

 نزمی ندامت و حسرت کوه یک سنگینی از اما برداشتم دیگر قدم یک...بود شده میخکوب بسته در به محسن نگاه

 برداشت قدم سمتم به نهوناباورا چرخید من سمت به محسن نگاه...خوردم

 بهار....اینجا اومدی چی شدی،واسه بلند جات از چرا...بهار ـ

 نمیکرد اب را اش بسته یخ وجود از درصدی نیز اشک گرمای که بیروح و سرد...نشست خزان به محسن جلوی بهار

 کردم باز لب حسرت و اه و اشک با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

134 

 !رفت؟ ـ

 ...نبیند لطمه غرورم این از بیشتر تا بود پاسخی پی در شده شکه که بود او حاال و زد زانو رویم به رو محسن

 !بهار؟ کردی اینکارو خودت با چرا ـ

 ...برو توام ـ

 حالت این با برم کجا من بهار ـ

 ..برو...باشم تنها میخوام ـ

 بهار ـ

 زدم دفریاد انرژی تمام با و کردم جمع گلو در را توانم تمتم

 ..باشم تنها ممیخوا...برو اینجا از گفتم ـ

 اخه ـ

 ..بیرون برو ـ

 باش اروم فقط....میرم باشه بهار باش اروم ـ

 کنین ولم...باشم تنها میخوام ببینم، کسو هیچ نمیخوام دیگه برو ـ

 شد خارج خانه از ناراحت و برداشت را کتش و کیف پریشانی با و شد بلند ناچار به محسن و میزدم هق هق

 داشتن دوست همه ان سوگ برای کردم عذاداری و نشستم همانجا...شکسته دل یک و تنهایی و ماندم من حاال

 دارد تاوانی چنان حقیقت یک گفتن چرا که را حامد را، خودم کردم وسرزنش

 امدح که حسی از شود خالی وجودم تمام که بریزم اشک و بزنم فریاد جایی تا میخواستم....بودم شده تنبیه عادالنه نا

 اما بود سخت...بهارم من چون شوم بلند باید نمیشود درست چیزی بریزم اشک که چه هر....نه اما....میخواند عشق

 نبرداشت از پس و برداشتم شالی و مانتو افتادم، راه خیزان و افتان اتاق کمد سمت به و ایستادم پایم دو روی بالخره

 .شدم خارج اتاق از سوییچ

 اسبیمن خانه برایم فرصت اولین در خواستم رسیدم بود نوشته برایم را خانه مینه داد قرار که امالکی مشاور به وقتی

 مقابل در حامد عشق به روزی که روحی و قلب هم دهم پس حامد به را خانه هم زود خیلی میخواستم. کند پیدا

 .بود داده کف از توان حامد خود خاطر به امروز و اورد تاب زندگیم اتفاق بدترین

  مگفت فقط و شدم مانع من اما بگیرد تماس حامد با میخواست و بود شده شوکه کمی سریعم درخواست از امینی اقای
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 سوال هیچ بدون و بسوزد دلش که بود شده برانگیز ترحم انقدر ام قیافه. کند پیدا برایم نقلی خانه یک وقت اسرع در

  کردم قبول. نبود پذیر امکان خواسته این نجاما نوروز عید پایان تا باید خودش گفته به اما کند کمکم ای اضافه

 . میگذرونم بیمارستان تو وقتمو بیشتر تعطیالت پایان تا فوقش جهنم به

 یضعف خاطر به بالخره.نریزم اشک دوباره تا کردم را تالشم تمام و کردم پرت تخت روی را خودم رسیدم خانه به وقتی

 .رفتم خواب به زود داشتم که

 هت چیز همه دیدم کردم باز که یخچالم در. اورد می فشار بهم بدحور گشنگی و بود غروب نزدیک ردمک باز چشم وقتی

 .بیاورند برایم سفارشی میخواهم که چیزی هر و بزنم زنگ مارکت سوپر به رسید فکرم به..کشیده

 هس یا دو از پس و دمش موفق بالخره بگذارم دهان بر را کنسروی غذای از قاشقی میکردم سعی حالیکه در ساعت یک

 .بخورم را غذایم از نیمی توانستم روز

 خوشحال میشود شروع نو سال فردا اینکه از ها بچه ی همه.امد می کوچه از ها ترقه ترکیدن صدای و بود شده شب

 راچ.یرسیدم راه از زیبا بهار و بود نو سال فردا. بگیرم شادی کمی هم من انها شادی از تا رفتم پنجره کنار به. بودند

 این پیش سال خیر به یادش. نیست خوشحال بهار این میاید که بهار چرا. ام نچیده سین هفت سفره بهار ورود برای

 لذت داشتیم بودن تنها از ها دیونه مثل.بود مانده همانجا من خاطر به هم پریسا و بودم خوابگاه در من موقع

 هاناصف به کردم کاری هر سال تحویل از قبل. میخندیدیم دل ته از و بودیم چیده سین هفت از کوچکی سفر.میبردیم

 ات بود کنارم پریسا هم امسال کاش کردم ارزو دل ته از.رفت نو سال استقبال به انسال من همراه و نکرد قبول برود

 ...اما. نترسم تنهایی از انقدر

 .....بود نیامده من خانه به امسال بهار کردم، نگاه خوب اطرافم به و نشستم کاناپه روی و شدم دور پنجره از

 **************************************************

*********************** 

 صبح1....انداختم نگاهی تختم کنار ساعت به.شدم بیدار خواب از موبایلم زنگ صدای با

 پراند سرم از را خواب کل به زنی داد صدای زدم که را اتصال دکمه زده زنگ شب وقت این مزاحمی خروس کدوم اخه

 تومرگ کپه زده جیگر جیز ای بگردم، تو خونه دنبال خیابونا کوچه تو باید صبح موقع این که بهار بگیری درد ای ـ

 از من بهار بشی در به در ای...شدم در به در بیصاحابتو خونه ادرس اون بگو بشه چی که ناز خواب تو رفتی گذاشتی

 شم راحت دستت

 کجایی االن تو پریساااااااا، ـ

 .خستگی از مردم بینم بیام خیابونو اسم بگو توشی تو که ای شده خراب شهر اون تو ـ
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 که باشی اصفهان باید االن تو!!!!!!!!!! گرفته؟ شوخیت صبحی سر پریسا ـ

 زور از داره چشام که توادرس بگو بشم، تو مزاحم بزنم خوابم از صبح 1 ساعت دارم مرض مگه قوزمیت ی دختره اخه ـ

 میشه بسته خواب

 شنیدی اینو فقط چرا میکنی اورده بر ارزوهارو زود انقدر که تو خدایا

 دنبالت بیام کجایی دقیقا االن تو پریسا ـ

 خر رو یکس ببینم پرسون پرسون من بگو خیابونتونو اسم تو هستم....خیابون تو االن من بکشی زحمت تو نمیخواد ـ

  میام ، باشه بیدار میکنم پیدا روز وقت این خودم از تر

 دکمه سریع امد ایفون صدای دقیقه ده از کمتر. کرد قطع را شی گو قشنگ حرف تا سه دو بعد و دادم را دقیق ادرس

 و کشیدم جیغ ها دیونه مثل امد بیرون اسانسور از وقتی..بودم رسیدنش انتظار به در دم منتظر و زدم را شدن باز

 شبغل پریدم

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو شه فدات بهار ، دلم عزیز جونم، پریسا ـ

 نما خواب چرا هارو همسایه حاال جهنم به من کنار، بکش بابا شدم خفه احساساتت ابراز این با بهار بمیری ای ـ

 بکن خواست دلت غلطی هر بعد تو بریم کنار برو....میکنی

 ........نمیدونی...میارم در بال زدگی ذوق دتش از دارم االن من ، کن ول هارو همسایه ـ

 اومد سفید گرمکن شلوار و تیشرت و پریشون موهای با و شد باز حامد واحد در که بود نشده تمام حرفم هنوز

 بود مشهود صورتش از نگرانی.بیرون

 فتگ حامد دیدن با و برگشت پریسا....کشید راحتی نفس که دیدم. شدم جدا پریسا اغوش از و ورچیدم لب دیدنش با

 پریدید خواب از شمام دیوونه این صدای و سر از ببخشید خدا رو تو وای، ـ

 کرد دراز را دستش و برداشت گامی حامد سمت به

 کشید جیغ که بود این شد زده ذوق دیدنم از نمه یه چل، و خل این دوست هستم مجد پریسا من ـ

 .داد دست کوتاه خیلی و سپرد پریسا دست به را دستش حامد

 .بیرون اومدم که اینه ترسیدم بهار جیغ صدای از کمی راستش.هستم حامد منم.اومدین خوش خیلی. سالم ـ

 داشتم را پیش ماه دو حس همان دیدنش با هم هنوز. شد نمی اما کنم معرفی پریسا به عالقه با را حامد میخواست دلم

 ..دهد نشانش خالی و سرد میکرد عیس که نگاهی بود، شده غریبه من با خیلی او نگاه ولی

 گفتم پریسا به رو شود سرازیر اشکم حلقه اینکه از قبل و گرفتم حامد نگاه سردی از را نگاهم
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 نشدیم ها همسایه مزاحم این از بیشتر تا داخل بریم بیا جون پریسا ـ

 گفت پریسا به رو زدو پوزخندی حرف این شنیدن با حامد

 اجازتون با فعال...بگذره خوش بهتون اینجا امیدوارم...مجد خانوم شدم خوشحال دیدنتون از ـ

 بازگشت اش خانه داخل به

 انداخت من به شگفتی از پر نگاه پریسا

 چیکار اینجا اومده هالیوود از انگار که این بابا...انداختی تور به رو ماهی شاه عجب...زرنگ بچه ایول بابا ـ

 .دلتن ور بهترون ما از نگو شهنمی تنگ برام دلت چرا میگم...میکنه

 ...نگو مزخرف انقدر تو بیا پریسا ـ

 ...خماری همسایه عشق از میزنه داد داره نگاهت بدبخت مزخرفه، خودت، جون اره ـ

 نکردی بیدار خواب از هارو همسایه بقیه تا تو بیا پریسا، نریز مزه ـ

 شدیم خانه وارد شوخی و خنده میان در دو هر

 واقعا چون شدم پریسا شرمنده من هم باز.میارزد ثروت دنیایی داشتن به خوب دوست یک اشتند گاهی خدایا

 لحظه و بود گذشته اش خانواده از من خاطر به که بود سالی دومین.کرد تمام نگذاشتنم تنها با حقم در را دوستی

 از رنگم پریده صورت میکرد فکر چون بخندم من تا میکرد را تالشش تمام. بماند من کنار میخواست را سال تحویل

 .است مادر فراق

 وسایل خرید برای هم با بعد و کردیم تمیز را خانه کمی بود ظهر از بعد 1 ساعت که سال تحویل از قبل پریسا اصرار به

 .رفتیم بیرون سین هفت سفره

 فرهس تزیین مادرم و پدر عکس قاب گذاشتن با پریسا و من و شد تمام کاره همه سال تحویل از قبل ساعت نیم درست

 و تنداش سودی اما شود کاسته هایم دلتنگی از کمی عکسشان گذاشتن با اقل ال میکردم فکر. رساندیم پایان به را

 .بودم نبودنشان عذادار هنوز من

 گذاشت دستم روی را دستش پریسا

 هاتو غصه تا اینجام من...عزیزم بهار ،ماست کنار اینجا االن اونام روح باش مطمین اما خالیه، خیلی جاشون میدونم ـ

 دوسشون که کسایی همه کن قبول اما سخته میدونم ببینم، پژمرده اینجوری سرزندمو بهار نمیخوام کنی، فراموش

 رفتت دست از عزیزای جایگزین رو یکی میخوام خدا از فقط ها لحظه این تو حاالم.میکنن ترکمون روزی یه داریم

 .نباشی تنها وقت هیچ یگهد تا کنه زندگیت وارد
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 فشرد کمی را دستم پریسا امد، پایین چشمم گوشه از اشک ای قطره و بودم کرده بغض

 ینا باش مطمین نیستی تنها سین هفت سفره سر تو داره، ادامه خوبیاش و بدیاش همه با دنیا...بخند...بخند بهارم ،

 مونی نمی تنها دیگه امسال پایان تا اینکه یعنی

 .گفت بهم حامد درباره را جمله همین که افتادم محسن یاد گفت را جنله ریناخ وقتی

 دیگه روز چند تا باباشم میدونم.تنهاست االن اونم.نیست من پیش چرا پس...باشه تنها نداره دوست حامدم

 برا یهیچ دیگه من نیستم حامد بهار دیگه که من ولی...نبینه بهارشو میاد میمونه،دلش تنها سال اخر تا یهنی....نمیاد

 نیستم حامد

 گرفت شدت گریم

 شنج اه و اشک با رو نو سال اینکه نه بخندی که بیاد یادت دوباره تو تا گفتم اینارو من اشکارو این کن تموم ـبهار

 ...نکن زهر برامون اینروزو خوشی و باش اروم خدا رو تو بهار...بگیریم

 بزنم دم نمیتونم من و میاره در پام از داره روزا این زهر...میکشم چی من میدونی چه تو اخه جون پریسا

 ...داشت من کردن ارام در سعی همچنان پریسا و شد بیشتر و بیشتر اشکهایم شدت

 ..نکن خون دلمو بهار خدا رو تو..هارو گریه این کن تموم جون بهار

 .بردم فرو اغوشش در را سرم ناگهان و کردم نگاهش اشکبارم چشمان با

 بشه کم قلبم سوزش از یکم شاید تا بگم بهش و چیز همه میخوام بزنم، حرف باهاش میخواد دلم

 !!!!!!!!پریسا ـ

 میخوای چی بگو شه فدات پریسا ، پریسا جون ـ

 پریسا میترکه داره دلم ـ

 چته بگو بهم شم فدات چرا ـ

 امروز خود تا گذاشت من ندگیز در را پایش حامد که وقتی از ، گفتم را چیز همه زدن، حرف به کردم شروع

 داد گوش چیز همه به ناباوری با پریسا

 ههم مثل منم تا خواستگاری بیاد میخواست دلم فقط بگیرم، انتقام باباش از خواستم نمی خدا به جونم پریسا ـ

 کنم زندگی راحت خیال و ارامش با دیگه دخترای

 :گفت و کشید هم در ابرو پریسا
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 !!!!!!کردی؟ کار چی میدونی تخود تو احمق ی دختره ـ

 کردم کار چی من مگه پریسا، چی یعنی

 بگه بهت ات بود گذاشته پیش پا عشقش تمام با اون که شبی تو درست اونم حقیقتا این گفتن با نمیدونی تو یعنی ـ

 که کردی دل و درد براش اومدن عشوه و کردن ناز عوض خواستگاری، باباش با میاد داره هفته اخر داره دوست انقدر

 اول شرط یارو....حامد جای بزار خودتو اخه.....توست بابای امثال باباتو گردن ملت پولیای بی و بدبختیا و دردا همه

 انسانیت و شرافت از دم تو اونوقت خواستگاری بیاد محترم ولی با تا میداد انجام داشت دل و جون با رو تو با ازدواج

 ...میزنی پدرش نداشته

 بشم عروسش من نمیشه حاضر پدرش بفهمونم حامد به میخواستم فقط...نداشتم منظوری همچین نم ولی ـ

 ..گذاشتی شرطی همچین چرا اصال داشتی دوست حامدو اگه تو..خره خوب ـ

 خفا تو عمر اخر تا باید میکردیم ازدواج پدرش رضایت بدون اگه اینکه واسه دارم، و داشتم دوسش اینکه واسه ـ

 ...یه اگه میده، نشون واکنشی چه بفهمه پدرش روز یه اگه که داشتم اینو ترس باید همیشه ردیم،میک زندگی

 .پشیمونی چی مثل االن که کردی اگه اگه انقدر....اگه اگه اگه بهار، هارو اگه این کن ـبس

 دست به رو کسی ناناطمی دوباره میخوای طور چه دادی، بازیش مدت این تموم تو میکنه فکر االن بیچاره حامد اون

 ...کنه اعتماد بهت جوری هیچ محاله که بیاری

 پریسا به بودم دوخته چشم حسرت و اشک با

 !کنم؟ کار چی میگی حاال ـ

 ...داد تکان تاسف از سری

 دلش تو چی نمیدونیم و نیستیم حامد جای تو و من زمان، به بسپاری رو چیز همه باید تو نمیدونم، متاسفانه ـ

 وت که حقیقتی توست،نه با دوستی سر از حرفام میکنه فکر مطمینم اما بزنم حرف باهاش برم میخواد ممیگذره،دل

 ...بدونه نمیخواد تو قول به اون و میدونی

 اشب منتظر و نکن شک پس برسونه بهم رو تا دو شما که باشه داشته قدرت انقدر شما عشق اگه باش مطمین ولی بهار

 روبکنه کارا همه خودش تا

 ورد ازش انقدر و باشه کنارم ندارم میشم،تحمل خاکستر عشق این از دارم که میبینی پریسا،اما میتونستم ـکاش

 .باشم

 ..دیگه...دیگه نمیخواد فقط نیست تو از بهتر حالش اونم مطمینم گلم، نخور غصه ـ
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 !!!!!!!!پریسا چی ـدیگه

 بخوره عشقو این گول مثال دیگه نمیخواد ـ

 نگو..پریسا باشه نداشته دوسم دیگه نهممک که نگو ـ

 ...داری،مطمینم دوسش واقعا تو که میفهمه روز یه مطمینم...عزیزم باش داشته صبر ـ

 میشیم نزدیک تحویل سال به داریم کم کم که کن پاک اشکاتو دیگه حاال

 چشم من.میخواند اهستگی به و بود گرفته دست به را قران پریسا نشستم، میز کنار پریسا با و کردم پاک را اشکهایم

 .کند عطا ارامش جانم و روح به تا میخواستم خدا از و بودم بسته ا هایم

 اغوش در را همدیگر لبخند و اشک با پریسا و من و شد پخش شمسی نو سال تحویل صدای تلوزیون از بالخره

 برگشت ای شده پیچ کادو بسته با دقیقه چند از بعد و شد بلند پریسا.کشیدیم

 و بیان داشتن دوست خیلی.تو برای خانوادمه افراد همه و من طرف از هدیه یه اینم باشه مبارک عیدت عزیزم ـ

 دیگه نشد خوب اما باشن کنارت

 نبودم راضی خدا به ولی داشتید لطف بهم خیلی خونوادت و تو عزیزم، پریسا وای ـ

 نه یا میاد خوشت ببین کن بازش نکن پاره تیکه تعارف انقدر ـ

 کردم نگاهش سپاس با ترمه رومیزی یک و بود دست کار که نقره عکس قاب دیدن با

 یدیع رسم به چیزی برایش زود خیلی باید حتما شدم ناراحت خیلی نبودم پریسا برای هدیه گرفتن فکر به اینکه از

 بگیرم

 بابا رفت ادم،ابروم واسه میزاره اعصاب حامد این مگه بابا

 که میبینی...بگیرم عیدی باید برات رفت یادم خها ببخش منو پریسا ـ

 از ارید وقت کلی موقع اون بخری،تا عیدی برام باید بمیریم میشه حساب عید تموم روز سیزده...باو بینیم بیشین ـ

 بیای در شرمندگیم

 لحظه و کجاست االن افتادم، حامد یاد خشکید، لبانم روی خنده ناگهان.افتادیم خنده به دو هر پریسا حرف این با

 ...نکنه باشه، تنها نکنه کیه، با سال تحویل

 !!!یهو؟ شد چت بهار ـ

 میکنه کار چی االن یعنی افتادم، حامد یاد راستش ـ
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 ..میخوره غصه داره تو مثل و نشسته خونش تو شایدم...میگیره عیدی داره یا میده عیدی داره یا هیچی ـ

 !!!!!!!!!!پریسا ـ

 کنم سوال خودش از بزنم خونشو در برم میخوای میکنه کار یچ بدونم چه من بابا ـ

 پریسا ای مسخره خیلی ـ

 دیدنی عید خونش بریم میگم،بیا راست خدا به ـ

 !!!!!!!!!!!پریسا ـ

 بیشتر اشنایی و دیشب مزاحمت خاطر به و نمیدونم قضیه از هیچی من میکنیم وانمود میگم راست بهار جون ـ

 کنم عذرخواهی ازشم و بگم تبریک بهش عیدو خواستم

 نمیشه ـ

 !نمیشه؟ چرا ـ

 ترسم می ـاخه

 !میترسی؟ چی از ـ

 نیومدم نبود خوب حالم من بگو ، میکنه چیکار ببین برو میخوای خودت تو اصال نمیدونم، ـ

 شد بلند جاش از پریسا

 !خواستگاری رفت یشهنم که خالی دست بردارم، اوردمو که گزایی از بسته یه اول بزار میرم خودم ، اوکی ـ

 !!!!!پریسا ـ

 پریسا پریسا، گفتی امروز ندیدی منو که سالی یه اندازه به گرفتی، پریسا مرض!پریسا میگه هی...اه ـ

 در بازی مسخره هی هم تو میشم دیوونه دارم که میبینی باش، جدی یکم بابا میگیری، شوخی به چیو همه تو اخه ـ

 بیار

 کردی چپه مجنونو و لیلی قصه مرد هی خاطر به که سرت تو خاک ـ

 و برد باال تسلیم عالمت به را دستانش.رفت در قصر که پریسا سمت کردم پرت محکم و برداشتم مبل روی از را کوسن

 :گفت خنده با

 بابا باش داشته جنبه ـ
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  بود در جلوی اماده ، دست به گز زود خیلی

 :گفتم نگرانی با

 میدونی قضیه از چیزی فهمهب نزار ندی، اب و بند بهار جون

 کن باور گرفتم، جهانی مدرک سیا سازمان از جاسوسی و تفتیش کار تو من بابا، خوب خیلی ـ

 ...فقط برو باشه ـ

 چی فقط ـ

 ...خوبه حالش شو مطمین هیچی ـ

 کن نگاه چشمی از ببینیش میخواستی اگه توام رفتم من عاشقی، پدر بسوزه..هی..هی ـ

 میپایدمش چشمی از منم و رفت سریع

 صداشونو.شد ظاهر در چوب چهار در لیمویی بلوز و جین شلوار یک با حامد دقیقه چند از بعد زد، را حامد خانه زنگ

 شنید خوب میشد

 بود حرفا این از تر رودار پریسا اما کرد نگاه پریسا به تعجب با

 مبارک نوتون سال حامد، اقا سالم ـ

 مبارک هم اشم نو سال... مجد خانوم سالم ـ

 ...تو بیام نیستم مزاحم اگه میشه ـ

 گفت انداخته باال ابروهاشو

 خودتونه منزل.بفرمایید میکنم خواهش ـ

 از. ردک نگاه چشمی به مستقیم حامد ، پریسا شدن داخل از بعد.شد داخل تمام پررویی با پریسا و کشید کنار سپس

 .امد در شدن بسته صدای.شیدمک کنار را خودم سریع باشد شده من متوجه اینکه ترس

 از رکیدت امروز که موبایلمم این.میکنه چیکار اونجا نیست معلوم ساعته یه دیگه بیا پریسا، کنه چیکارت بگم خدا ، اه

 .گفتن تبریک عیدو و زدن زنگ اورژانس پزشکای از دوتا کی و پرستار و پرستار سر و محبی دکتر از.زد زنگ بس

 بیا من جون پریسا.....میکردم حافظی خدا همشون از زود خیلی و نداشتم حوصله اصال

 .اومد پریسا رسیدو پایان به انتظار بالخره
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 پرسیدم دستپاچه.شد داخل پریسا و کردم باز را در در، به ضربه چند صدای شنیدن با سریع

 اصال نرفته، جایی و هموند خونه چرا بود،نگفت خوب حالش دادی، طولش انقدر میگفتید،چرا چی پریسا، شد چی ـ

 عوض گهدی بگو چیزی یه خوب درامه، وضعیتم نگفتی که بهش..نه نپرسید منو حال ببینم داشته، مهمونم یا بود تنها

 من دهن به بزنی زل اینکه

 کن جیمم سین بعد تو بیام بزار. تر یواش دختر، خبرته چه خوب ـ

 انداختم پایین را سرم و شدم ارامتر

 گفته چیا بهت حامد و بوده خبر چه اونجا ببینم کنم صبر نمیتونم اخه...ببخشید ـ

 :گفت بنشیند مبل روی تا رفت می حالیکه در

 از میک گفت کارش از یکم.خوردیم اشغال و ات یکم بعدش و گفتیم تبریک رو نو سال.بگه میخواستی چی هیچی، ـ

 کشیدم بیرون حرف دهنش از مکال دو زور به من نمیومدا در حرف دهنش از اون البته گفتم کارم

 !نگفت؟ هیچی من از ـ

 وبخ ایشاالزود گفت خونسرد خیلی اونم نبود خوب حالت گفتم نیاوردن تشریف چرا خانوم بهار گفت فقط.بابا نه ـ

 میشن

 رفتم وا

 نداد نشون العملی عکس هیچ نیست خوب حالم شنید ـیعنی

 ...صورتش و سر تو زد هیچی ـ

 !!!!!!!!!پریسا ـ

 دیگه برات کرد سالمتی ارزوی کنه، چیکار ممیخواستی خوب...پریسا درد ـ

 گفتم باناراحتی

 !!همین؟ ـ

 همین...بله ـ

 کند عوض را جو شوخی با کرد سعی اما شد حالتم متوجه.نشستم پریسا کنار مبل روی رفتم و کردم بغض دوباره

 ...غاتیسو بابام ننه برا ببرم توش بریز.شده کمیاب بغورها اصفهان تو بیارم ظرف چنتا برم...زد غمبرک دوباره...بله ـ
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 داییگ عشقو ازش بری نمیخوای که تو بهار بیا، خودت به کم میندازی،یه را گریه میخوره توقی به تقی اخه چرا تو بابا

 توپ هواخوری یه بریم بپر...ندارم موندن خونهد حوصله من میپوشی لباس میری ادم بچه مثل االنم....کنی

 ......شوم اماده تا برد خواب اتاق سمت به مرا کشان کشان شدو بلند

 توقفم کنارمان عظیمی دکتر ماشین کنم باز را پارکینگ در من اینکه از قبل و برگشتیم به که بود شده تاریک هوا

 .امد بیرون ماشین از گل سبد یک با عظیمی دکتر و. شد

 مبارک نو سال اومدین، خوش ، دکتر سالم ـ

 بد حالم کن،همچین صدا محسن منو کاری محیط از خارج خواهشا ولی...مبارک شمام گل،عید خانوم بهار سالم به به ـ

 کنن صدام دکتر جا همه هی میشه

 بگذرد اموراتت تا جون دکی باش خیاالت همین با بگیره،پس ماهی الود گل اب از میخواد این خودم جون به

 محسن ااق...هستید راحت شما جور هر ـ

 کرد نمایشی اخم یه

 خالی محسن.... نداریم پپیشوندم و پسوند ـ

 از و بود نشسته هنوز ماشین داخل که افتاد پریسا به نگاهش که کنم دعوتش خانه داخل به خواستم و زدم لبخندی

 میکنه انالیز پا تا سر از جونو دکی داره که بود مشخص کامال اش شده ریز چشمای

 داد جوابشو همونطوری ادب بی پریسای و کرد پریسا به سالمی سر با محسن

 !؟ بهار داری مهمون ـ

 مهمونی پیشم روزی چند اومده اصفهان از هستن دوستم ـ

 روی اون متوجه تازه کامل اشنایی از دقیقه ده بعد موندم، محسن و پریسا این دوستانه فوق رفتار کف تو ساعت یه

 از بودن کرده شروع...بود بسته پشت از حامدو دست گویی بذله و شوخی تو که شدم محترم عظیمی دکتر سکه

 الخالق جل...میکردن خطاب کوچیک اسم به رو همدیگه اینکه همه از جالب و میگفتن دارشون خنده های خاطره

 یا ردمکمی پذیرایی یا داشتم فقط بوق که منم.....بشینید راحتی شلوار با اینطوری بعد بگذره ساعت یه بزارید خوب

 .میدادم تحویلشون ژکوند لبخند یه عریضه نبودن خالی برا هم گاهی و بودم مونده دوتا این رفتار مات

 چاق انقدر داره روز هر چرا میکرد فکر بدبخت فوتبال، توپ اندازه طرف شکم از اوردم در غده یه پریسا کن باور ـ

 اب داشت تنشم پوست چربی جر دیگه بود دوییده تردمیل رو بس اب،از و نون کفه یه بود شده غذاش...میشه

 میگه دکتر اومدی االن چرا حسابی مرد اخه میشد،میگم
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 با رونبی میری نمیخوری غذا خونه تو دروغکی خوبه، حالت تو میگفت نمیذاشت، زنم این اما بیام میخواستم دکتر جان

 میکنی کوفت فود فست و پیتزا و ساندویچ رفقات

 ...ام بدو ساعت یه بیام بعد فود فست برم دیوونم گهم اخه خانوم میگم

 بود بامزه خاطره این کجای بگه یکی اخه میشد، منفجر داشت دیگه پریسا

 دکتر اومد شد چی نگفت محسن ـ

 میگفتا پایین میریخت چشاش از داشت خنده فشار زور از که اشکایی با همزمان اینارو

 یشپ بود رفته جنبه نمی دوستاش با گوشش و سر کنه ثابت اینکه هواس بود شده بحثش زنش با ، دیگه هیچی ـ

 ردمشب مستقیم منم من، پیش بود فرستاده مشکوکش سفتی و شکمش به نگاه یه با تغذیم دکتر تغذیه، متخصص

 ...خونه سالخ

 خودشو و بود شده خاله پسر کلی که محسنم اوردم، کم یکی من که خندیدن و گفتن پرت و چرت تا دو این انقدر

 ما خونه کرد دعوت شام واسه

 :گفت من به رو محسن چایی صرف حین در شام خوردن از بعد

 اومدم چی واسه بود رفته یادم پاک االنم.بودم نگرانت کلی شده،دیروز بهتر حالت که خوشحالم خیلی بهار

 مبری روز دو یکی گرفته تصمیم محیا که تالش هوای و اب خوش ییالقای از یکی تو دارم ویال یه من راستش...اینجا

 .میگذره خوش بهمون کلی داره تشریف خانومم پریسا که حاالم بیای، ما همراه هم تو گفت که شد این اونورا،

 کنم قبول نمیتونم متاسفانه اما کردی، دعوتمون که ممنونم ـ

 گفت و گذاشت میز روی را فنجانش سریع خیلی پریسا

 میگذره خوش لیخی مطمینم...بهار نه که چرا ـ

 نیست کن ول این شه خیال بی میام ابرو و چش این برا هی من

 بیافتین را میخواین کی ـمحسن

 میایم حتما بهارم مرخصی اتمام از قبل صبح، فردا ـپس

 با و بزنه حرف من حرف رو نداره حق چون شو خیال بی بهارم این ، ایم اماده صبح فردا پس تا بهار و من پس باشه ـ

 ...بهار نه مگه.......کرد من به نگاهی بخندل یه

 هبزار بیرون خونه از پاشو محسن این بزار فقط نره، یادت از زدن لبخند داری عمر تا بدم نشون بهت لبخندی یه من

 دیگه دارم نگه راضیش باید منم و مهمونه بالخره داره، دوست پریسا که طور هر ـ
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 کردم فیسش نثار لبخند یه خودش ومثل

 .کرد زحمت رفع پریسا با ریختن نمک کلی از بعد دادو رضایت خان محسن این خرهبال

 انداختم پریسا به غضبی از پر نگاه بستم و در اینکه محض به

 اگه نکردی فکر شده خاله پسر نیومده که میبین بریم، اینا محسن با کردی قبول چی واسه اخه احمق ی دختره ـ

 ...میکنه فکرایی چه القیی رفتم این با من بفهمه حامد

 هواتو میخواد محسن میری،بده کجا و کی با تو داره ربطی چه حامد به اخه...حامد حامد میگه هی...ام تو بابا برو ـ

 به اومد می امروز یه اقل حد بودی مهم خیلی واسش اگه میگی تو که حامدی اون...بده نجاتت غصه از و باشه داشته

 واد.خ نمی و لونش تو کرده کز کور بوف مثل که میبینی ولی ظاهر حفظ واسه شده میگفت، تبریک عیدو همسایش

 ...جهنم به بره بهتره پس بیرون، بیاد

 :گفتم بلند و شدم عصبانی بیشتر پریسا حرف از

 ....کنی توهین بهش نداری حق تو میزنی، حرف کی به راجع بدون باش، زدنت حرف مراقب پریسا

 تیکه اون مثل کسی اسیر خودتو و باش خودت فکر به کم یه بدبخت...درک به!!!...شدی راحتنا االهی، بمیرم آخی ـ

 کنن حامد حامد انقدرم بشه، خاموش اتیشت تا بخور خنک اب یکمی برو حاالم میافتی، روزی بد به وگرنه نکن سنگ

 ...باال زد بد امپرم دیدی که

 کوبید بهم محکم درو و رفت بخوا اتاق به من عصبانیت میزان به توجه بدون وبعد

 یهاتیش دستش از اینجوری پریسا که زده حرف پریسا با کار و عید تبریک از بیشتر حامد امروز بخورم قسم حاضرم

 به نه،میک کتمان رو تو و من بین چیز همه پریسام این که میکنی چیکار من با داری ببین حامد کنه کات چی بگم خدا

 .....نبوده بثع و بازی بچه ما عشق خدا

 میشد ختم استارا به که بزرگراهی ابتدای در صبح 7 ساعت من اخر در و پریسا و محسن تلفنی های قرار و قول طبق

 لَ لَ او که نکشید طول زیاد.ماندیم محیا و محسن انتظار به پریسا ماشین با

 ...فتر ابرومون که مکو فک کن جمع یساپر....المبورگینی...عاشقشه جونم پریسا که نیست ماشینه همون ماشینه این

 می شصورت به خیلیم که پلیس افتاپی عینک و سفید پا تا سر تیپ یه با شد پیاده راننده سمت از خان محسن بله

 اب و کرد جور و جمع خودشو سریع...بیرون بیاد عشقش بهت از تا پریسا پهلوی تو زدم یکی.سو این از هم محیا اومدو

 ابندت چند با که سفید مانتوی اون با مدال این مثل هم دوخت،محیا چشم میشد نزدیکمون داشت که محیا به باز نیش

 صورت اون به کلی که قرمز شال و قرمز سانتی 41 پاشنه کفش و سفید جین شلوار و میشد بسته طرف یه از کج

 کرد دراز پریسا سمت به دستشو خوشگل و شیک خیلی.اومد می برفش مثل سفید
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 بوس تا دو دادن دست بر عالوه خونگرم خیلی که جونمم خوشبختم،پریسا دیدنتون از خیلی هستم، محیا مسال ـ

 دایص کشید بغلش تو منو ذوق و شوق با همچین محیا که بود من نوبت پریسا از بعد. گرفت محیا گونه از ام کوچولو

 .اومد در استخونام

 معرفت بی نمیگیری من از خبری دختر تو کجایی بشم، فدات جونم بهار ـوای

 نداشتم خبر خودم و بودم صمیمی این با انقدر من یعنی

 برای بعد و کردن احوالپرسی هم با و کرد دراز پریسا سمت به دستشو اول که رسید خان محسن نوبت محیا از بعد

 .دستش وت گذاشتم دستمو خیال بی بعد و کردم محسن دست به نگاه یه داد،اولش دست من با بار اولین

 هچ دیگه کرده پیدا مقام ترفیع بودن دوست به بودن همکا از بالخره.کنم نیومدضایش دلم رحمم دل زیادی من که نه

 کنم

 راه گم گوش حرف های بچه مثل محسن متالیک مشکی المبورگینی پشت پریسا البالویی 416 و شد تموم احوالپرسیا

 :گفت پریسا ماشین داخل. افتاد

 میتازه داره من جیگر با چه حلقم،ببین تو المبورگینیش ااااااااربهااااااااا ـ

 ای ندیده فهمیدن بردی،جفتشون افتادت فک اون با پریسا،ابرومونو ندیدت سر تو خاک ـ

 کفش تو بودی نرفته تو که بابا،نه خودتو کن جمع ـ

  زد شیطونی لبخند یه بعد

 بدون هم میام در شوهری بی از هم میزنم من و محسن این مخ یالمبورگین اون واسه شده خودت جون به بهار میگم ـ

 نه خوبیه میرسم،فکر المبورگینیم به زحمت

 میشیا ضایع میدی میکردی،سوتی خودتو کار دانشگاه تو بودی بزن مخ تو ابرومونو، نبر خیال بی پری ـ

 !!!!!!!تجون پری میکنه چه ببین منو هوا اخر تا باش داشته تو...باو بینیم بیشین ـ

 هرش از که میشد ساعتی دو.کرد نگاه اطرافم منظره به و شدم بیخیالش شوخیه حرفاش بیشتر میدونستم که من

 .....شدم روم پیش های صحنه محو.بودیم کوهستانی منطقه تو االن و بودیم شده خارج

 رسیدیم نظر مورد ییالق به بالخره سواری ماشین ساعت سه از بعد

 به جاها بعضی در که وحشی گلهای.زیبا و زالل ای رودخانه و سرسبز های تره،دشت زیبا اینجا زا بهشت خدایایعنی

 نگترقش همه از و ابی و زرد و سفید رنگهای با.میخوردند چشم به کمتر قسمتها بعضی در و بودند روییده وسیع صورت

 .میگرفت جریان ادمی نهایشریا در تازه خونی دیدنشان با راستی به که خون رنگ به بودند شقایقهای
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 مرد بوسیله در بوق چند زدن با.ایستادیم محسن ویالی بزرگ و اهنی در جلوی زیبایی و شگفتی همه ان مست

 ردشم مثل که ایستاد سرش پشت زنی بعد ثایه وچند.شد باز داشت تن به را خطه همان محلی لباسهای که میانسالی

 .بودم رنگی و دار چین های دامن نای عاشق همیشه من.بود پوشیده محلی لباس

 با کردند شروع و امدند ها ماشین کنار مرد و زن.پریسا محسن سر پشت و گذشت کنارشان از بوقی تک با محسن

 .گفتن امد خوش و کردن احوالپرسی تالشی یبای لهجه همان

 چند دوری ان از بعد و تهران مثل شهری کالن در کردن زندگی سالها اما بودم کرده زندگی ادمها همین بین سالها

 اغوش به را همسرش سپس و کردم سالم مرد به احترام با.بود ساخته غریبه همقشرانم با مرا کمی روستا از ام وقته

 اعثب اینکه از و گفتم تبریک را عید و زدم اش گونه بر ای بوسه و هستم خودشان سطح در نیز من بدانند تا کشیدم

 .کردم خواهی ذرع کلی بودیم شده زحمتشان

 نمیخواستم من اما بودند شده متعجب رفتارم از کمی بودند جامعه این مرفهین جزو سه هر که پریسا و محسن و محیا

 ننگی من بر پس.ام اموخته کردن زندگی رسم و راه انان از و ام شده بزرگ افراد همین جوار در ها سال که ببرم یاد از

 .دمخو جنس از زنی صورت بوسیدن نیست

 :گفت تالشی زبان به که بود امده خوشش خیلی رفتارم از زن

 اذیتتون ممکنه سرماش و ز سو اما خوشگله خیلی اینجا بهار اینکه میخوری،با سرما ییالق، تو سرده هوا جان خانوم

 خوره،ب سرما ظریفی گل برگ مثل و مونی می افتاب پنجه مثل ماشاال که شما مثل دختری حیفه داخل بفرمایید کنه،

  اومدید خوش خیلی داخل بفرمایید...گفت هم بقیه به رو وبعد...جان خانوم داخل مایید بفر

 .شدیم خانه داخل وارد بزرگ حیاط ان از سریع همگی

 وسایل اول تا خواست محسن شدیم سالن وارد وقتی.بود شده چیده امروزی مدرن سبک به.بزرگ بودو دوبلکس خانه

 اقات چهار کال.رسیدیم خوابا اتاق به و کردیم گذر میرفت باال طبقه به که هایی پله راه از.ذاریمبگ ها اتاق داخل هارا

 نفره دو تختهای هم خوابها اتاق همه.داشت دستشویی و حمام سرویس گانه جدا صورت به کدام هر که بود باال خواب

 .شدیم ساکن اتاق یک در کدام هر. داشتند

 نشسته سالن داخل من از قبل همه اینکه مثل.سفید شال و شلوار همراه پوشیدم هساد ای سرمه بلند تونیک یه

 :گفت میکرد صداش خانوم گالب که خدمتکار زن به محسن گرفتم جا بقیه کنار منم وقتی.بودند

 همه که کن درست خوشمزتو محلی غذاهای اون از لطفایکی داریم، دیگم ویژه مهمون یه شب ، خانوم گالب ـ

 .کنید اماده کباب جوجه امروزم ناهار برا. دارن دوست صد در صد ونمهمونام

 .نذاشت خانوم گالب که بپرسم خواستم کیه جمع این پنجم نفر یعنی خوردم جا کمی

 گفت مهربونی با و خندید نمکین خیلی داشت ای سوخته افتاب صورت که خانوم گالب
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 میکنم درست قاتوق باقال و پر شکم ماهی همتون برا دکتر،شب اقای چشم به ای ـ

 گفتم خنده با

 تالشا نه رشتیاست غذا که قاتوق باقاال جون خانوم گالب ـ

 انج خانوم ولی.میشه خوشمزه خیلی پر شکم ماهی با بعدشم.خودمونه گیالن مال تهش میکنه فرقی چه جان خانوم ـ

 میکنما درست دیگه چیز یه نداری دوست اگه

 قاتوق باقاال باید حتما پس اصفهانه بچه خانوم پریسا.داریم دوست ما کنی درست چی هر شما خانوم، گالب نه ـ

 ...بچشه هارو گیالنی

 .انداخت خانوم گالب به نگاهی سپاسگذار پریسا من حرف با

 زد منو دل حرف کنجکاوی با پریسا اما رفت خانوم گالب

 !ینکرد دعوت ویالتون به ما جز ای دیگه کس بودین نگفته محسن اقا ـ

 گفت و زد مرموزی لبخند محسن

 خوشحال کلی مطمینن ایشون با اشنایی از شما و نیست غریبه زیاد جدید مهمون که خانوم پریسا نخور غصه شما ـ

 .میشید

 کرد ادا بود دوخته من صورت به را مرموزش نگاه حالیکه در را اخر جمله

 باشه میتونه کی یعنی پس.بیاد عمرا اینجام من دنهبو حامد اگه نه ، باشه حامد منظورش نکنه لرزید، دلم ته

 :گفت و نداد من به را کردن فکر بیشتر اجازه محیا

 یواش یواش داره من که بزنیم اطراف این دوری یه بریم پاشید بشینید همینجا ناهار وقت تا نمیخواید که شماها

 .میره سر حوصلم

 کرد بلندم صندلی رو از و گرفت محکم منو دست سریع بعد

 کوهستان هوای واسه زده لک دلم بمونم، خونه تو نمیتونم دیگه که برم قوربونت شو بلند جون بهار ـ

 :گفت اخم با پریسا و محسن به رو وبعد

 دیگه پاشید کنم، بلندتون و بگیرم همتونو دست که نیست قرار هستما، دوتام شما با ـ

 :گفت محسن

  تشیف که دیدی دیشب.میشم ملحق بهتون بعدا کنم استراحت یکم میخوام من برو پریسا و بهار با تو جون محیا ـ
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 بودم

 .بیرون زدیم خونه از پریسا و من همراه و شد خیالش بی محیا محسن حرف این با

 میکنی وارد جان به را زندگی گویی دم باز و دم هر با.میبخشید دوباره جان و میکرد تازه را ادمی روح کوهستان هوای

 سو ان به سو این از اشتیاق با کودکی چون. میسپاری کوهستان بادهای به را وجودت در مریضیست و ردد چه هر و

 و میکردم باز بادها برای را خود اغوش گاهی میخوابیدم، افتاب نور زیر وحشی گلهای میان در گاهی.میدویدیم

 ذوق من شوق با هم پریسا و محیا و دممیخندی دل ته از.شوم لذت غرق باد و انسان اغوشی هم این در تا میدویدم

 از تپه دو الندازه به.نمیکردیم توجهی ناهارگذشته وقت از است وقت خیلی میگفت که زمان گذر به حتی..میکردند

 .امد در محیا صدای که بودیم گرفته فاصله ویال

 .میمیرم گشنگی از مدار من تازه بشه نگران محسن که االنه گذشته ناهارم از ساعت دو که بریم ها بچه ـ

 کرد تایید هم پریسا

 گشنمه منم دیگه بریم بیاین بهار اره ـ

 به.مبرگردی تا کردم موافقت که بودم شده خسته منم کوهستان خم و پیچ در رفتن پایین باال همه این از بعد بالخره

 چندین متوجه رسیدیم که ها هتپ از یکی باال اما بود شده ساخته منطقه ان در هم دیگر ویالی چند محسن ویالی جز

. یمشد بودند گرفته خاردارقرار سیم از هایی پرچین میان همدیگر کنار متمرکز طور به که شدم چوبی روستایی خانه

 عمرش به گویا. میبرد ها خانه همان سمت به را ها ان چوپانی که کرد اشاره گوسفندان از ای گله به دست با پریسا

 پایین هب تقریبا که میکردیم نگاهش فقط محیا و من. میدوید شتاب با سمتشان به چنین نای که بود ندیده گوسفند

 ندانگوسف میان از را کوچکی و سفید ی بره چوپان بعد دقیقه چند. زدن حرف به گله چوپان با کرد شروع و رسید تپه

 پریسا اغوش به را بره و رفت بود شده خیره چوپان دستان به مشتاقانه که پریسا سمت به و گرفت اغوش به

 انج به برگردد تا بود نشده بلند پریسا و من فریاد صدای اگر.کرد نوازش را بره ای دقیقه چند ذوق با پریسا.سپرد

 .ببوسه بگیره هستو گله تو بره چی هر میخواست شب تا خودم

 ویال ات بود شده دیر خیلی اینکه اطرخ به.برگردیم تا امد ما سمت به زود و داد پس صاحبش به میلی بی کمال در را بره

 .دوییدیم و گذاشتیم مسابقه هم با

 می باره دو خنده با و اوردم می در شکلک برایشان و میگشتم بر گهگداری و بودم زده جلو انها دوی هر از

 درو تا.رسیدم ساختمون ورودی در به و گذشتم اهنی در از که همین اما رسیدم ویال به پریسا و محیا از زودتر.دوییدم

 .یکی شکم تو رفتم کله با کردم باز

 مچش دو نی نی در و.گرفتم باال سمت به خجالت حالت با و ارام بود،ارام مانده ثابت ای مردانه ی سینه روی که را سرم

 .شد خفه سینه در یکباره به بود شده مقطع و بلند دویدن از که نفسم.ماندم خیره سیاه
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 هب را خودش سریع خیلی اما.میکرد نگاهم خیره دقیقه چند تا شده شوکه که نداشت مرا دندی انتظار گویی هم حامد

 به عجبمت یکی. رسیدند هم محیا و پریسا لحظه همنین در. کرد اکتفا کوتاه سالم یک گفتن به خونسرد زدو بیخیالی

 خندان دیگری و میکرد نگاه ما

 گرفت هفاصل ازمن ببخشید یک گفتن با خندان محیای به رسیدن برای و داد پاسخ سردی سالم پریسا متعجب نگاه به

 .رفت او سمت به و

 ردهک رفتار سنگین سر پریسا با چرا درک به من اینکه از متعجب من و گرفت دست در را محیا دستان صمیمی خیلی

 تن که نداشتم را مدحا ادب از دور رفتار این تحمل من ، بودم محیا جای االن میخواست دلم.میکردم نگاهشان است

 :گفت میزد موج صدایش در که خشمی با و رساند من به را خودش پریسا. دادم تکیه در به را ام زده یخ

 ..تا کنم ادبش همچین میخواد دلم...پررو ی پسره ـ

 ...دوخت من به را عصبانیش نگاه

 ..بهار وایسا صاف...پخیه چه میکنه فکر االن ببینم خودتو کن جمع رفتی، وا اینطوری چرا تو ـ

 من...من کرد، اینطوری چرا این پری ـ

 داد هلم خانه داخل به و گرفت محکم را بازویم پریسا که مینشست اشک به داشت چشمانم

 نای چی برا محسن این ببینم تا باال برو...چی که کنی رسوا خودتو میخوای نمیزاره محل بهت یارو احمق، ی دختره ـ

 اینجا کرده دعوت مزاحمو ی حشره

 ایستادم صاف و شدم مسلط خودم به کمی

 کنممی رفتار باهاش غریبه یه مثل منم باشه داره، دوست اون اگه خرابه حالم بفهمه نباید...نمیرم اتاق تو پریسا نه ـ

 ...تو بیان تا دو این اینکه از قبل سالن تو بریم االنم

 کرد همراهیم سالن سمت به خندان قضیه این با برخوردم نوع از پریسا ـ

 ...کن طی خیالی بی ندیدی، دیدی شتر انگار هم تو و بریم بیا شد این خوب، دختر افرین ـ

 گفت پریسا و من دیدن با که بود نشسته سالن در محسن

 نیومدین ناهار برا که گذشته خوش بهتون حسابی معلومه ـ

 انداخت محسن به داری معنا نگاه پریسا

 ...میشدیم مرگ ذوق داشتیم خوشی از اره، نفر دو ما از گرمش استقبال اون با و کردی عوتد شما که مهمونی با ـ

 داد ادامه سپس و کرد نشستن به دعوت را ما که گرفت را پریسا کنایه محسن
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 دوست مدت این تو و میاد المان از دیگه روز سه دو تا پدرش ،راستش نشید خوشحال اوندنش از زیاد میکردم فکر ـ

 کنه عوض هوایی و اب یه بیاد گفتم بمونه خونه تو تنها عیدو تموم تمنداش

 بودم شده عصبانی خیلی

 بده زجرم این از بیشتر تا بیاد گفتی چی واسه گذشته چی ما بین میدونی که تو ـ

 بدون مدت این تو میکنم خواهش پس هستید عزیز من برای شما دوی نیومده،هر تو کردن اذیت واسه حامد بهار ـ

 نحو بهترین باید گرفتیم مرخصی کارمون از روکه سه دو این بزنید، رقم خودتون واسه رو خوبی لحظات ناراحتی

 ...ببریم رو استفاده اکثر حد ازش و بشه سپری

 تفاوتیای بی دیوار که باطل خیال زهی اما.مدته این تو نفر دو ما رابطه شدن درست منظورش که فهمیدم خوب خیلی

 .ببینه دیوار این پشت منو عمرا که بود حرفا این از تر لندب خیلی حامد

 به نگاهش نوع پیش ساعتی خالف بر پریسا چرا دانم نمی.شدند سالن وارد هم دست در دست و خنده با حامد و محیا

 :گفت برادرش به خوشحالی با مهیا. بود شده متفاوت محیا

  بیاد قرار حامد نگفتی چرا تو ماست رکنا االن حامدم شه نمی باورم سوپرایزی، چه محسن ـ

 :انداخت نگاه پریسا و من به سپس و

 ... رسونه می شادی اوج به رو محفل زاره می پا که جا هر آدمیه، چه حامد این دونید نمی شماها ـ

 هارب.آوردند تشریف اصفهان از و خودمونه بهار یعنی صالحی دکتر مهمون بینی می که خانوم پریسا این جان حامد

 همدیگه برا و اینجا بگذه خوش کلی همتون به میخواد دیدی،دلم تولدم مهمونی تو قبال کنم فکر که هم خانوم

 بشید خوبی دوستای

 داد ادامه محیا.نشست محسن کنار ما روی به رو رفت حامدم ، گردنم دور انداخت دستشم و نشست کنارمن اومد

 پیش جز جا هیچ عنوان هیچ به عید ندارم دوست راستش اومدم، ریسپا از میشه ای هفته یه تازه من جون بهار ـ

 حالیکه در و زور به.داد انجام من حق در رو برادری و لطف نهایت ویال این به شما دعوت با که اونم.باشم گلم داداش

 گفتم برسم نظر به خوشحال میکردم سعی

 .شماییم با االن که خوشحالیم خیلی پریسام و من ـ

 :گفت میکرد نگاه دیواو و در داشت و بود کرده اخم کال که پریسا و من به خطاب ارهدوب محیا

 دخترا پاشید میخوره، رو بزرگه روده داره من کوچیکه روده که بخوریم غذا یکم بریم

  مدحا برا کزدن نازک چشم پشت یه با هم پریسا.بود راه بهترین این انجا از دورشدن برای چون شدم بلند تعلل بی من
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 .برویم خانه اشپز به تا امد ما سر پشت محسن و

 تو خواب خیال و فکر از میدونستیم خودمونم اما تیم هایمان اتاق به استراحت بهانه به پریسا و من ناهار خوردن از بعد

 تو برم تا دادم رضایت و شدم خسته جام تو خوردن وول ساعت چهار سه از بعد بالخره.نمیره هیچکدوممون چشم

 .لنسا

 حرف دری هر از داشتن.نشستم بود نشسته نفره دو مبل روی که پریسا کنار هم من سالم با که بودندو نشسته همگی

 .ننداخت بهم نگاهم یه حتی حامد که میکنم دق دارم نمیدونستن اما میزدن

 .میشه چی نزاره محل اگه کرده فکر درک، به

 وابج بلند هم گاهی و میگفت چیزایی یه لب زیر میکرد لطف گاهی و بود نشسته اخم با کال نبود من از بهتر پریسا

 تحف انگار اورستو قله...بهتر چه.نیست حامد و من رابطه جریان تو کال که فهمدم پریسا حرفای بین از...میداد رو بقیه

 .ندممو نمی اینجا لحظم یه یکی من که میدونست اگه حامد برخورد طرز این با.بدونن همه میخوام کردیم

 اررفت محیا با همچین عوض در میگیره نادیده عاشقتم میگفت اونقدر که منو چرا دارم گله حامد از ولی دلم تو خیلی

 رامب جوی همچین تحمل واقعا برگردم خونه به زورتر چه هر داشتم دوست.کنم خفه جفتشونو خودم میخوام که میکنه

 .سخته خیلی

 زودتر تا غذاخوری سالن تو رفتم بقیه همراه شدم پا خواسته خدا منم و کرد دعوت شام به رو همه جون گالب بالخره

 .بگذرن زودتر برام ساعتا بلکه بخوابم بگیرم برم

 از و موند ولی پریسا.نکردم شرکت نشینیشون شب تو که شد ناراحت قدر چه محیا که بماند اتاقم تو اومدم بالخره

 .میکنه تالفی فرم نا و دحام رفتار بالخره میدونم من که اونجایی

 کردم سر مابی روسری یه جین شلوار و بلند استین لیمویی بلوز یه پوشیدن با و گرفتم دوش یه شدم بیدار وقتی صیح

 حرف ییک با داشت انگاری اومد پریسا صدای که بودم نذاشته پایین پامو پله یه هنوز اما.پایین طبقه برم که رفتم و

 میزد

 .خودمونه محسن اها

 .نکنه خراب بهار برا شبو این تا نمیکردی دعوت و حامد کاش ـمحسن

 مطمین من، به بسپر امشبم. احساسه بی غوله یه انگار میزنی حرف حامد درباره همچین اخه،تو کنه خراب چی واسه ـ

 نمیافته اتفاقی هیچ باش

 !خبره؟ چه امشب یعنی

 !ایستادی؟ چرا اینجا تو بهار اا ـ
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 انداختم نگاه محیا به ندلبخ با و برگشتم

 ...خیر به صبح سالم ـ

 کلک وایسادی گوش فال نکنه ایستادی اینجا چرا تو دوما.44 نزدیک ساعت چون خیر به ظهر اوال ـ

 کردم فراموش رو چیزی یه اومد یادم پاین برم میخواستم چیه فالگوش...بابا نه ـ

 دار برش برو خوب ـ

 میکرد بازجویی اینجوری داشت که بگیره مچمو میخواست انگار

 افتاد کار مغزم صبحونه خوردن از بعد شاید تا خونه اشپز برم بهتره...میخواستم چی نمیاد یادم راستش...نه ـ

 ردهن به را دستش و ایستاد من روی به رو و پایین رفت پله دو سریع خیلی چون میزد، دستپاچه من از بدتر محیا حاال

 ...شود من رفتن راه سد تا زد

 صبحونه امادست ناهار دیگه ساعت نیم تا ، بیسکوییت با میارم ابمیوه برات یکم من باغ تو برو نرو، اشپزخونه...نه..نه ـ

 .بهتره نخوری کامل

 :گفتم متعجب

 داره نگهم ناهار تا میخورم میگیرم خانوم گالب از چیزی یه میرم خودم بیافتی زحمت تو تو نیست الزم.. نه ـ

 نداره دوست خانوم گالب بخوری، میارم چیزی یه برات خودم باغ تو برو میگم... اشپزخونه نرو...گهدی نمیخواد ـ

 اشپزخونه تو بره کسی کردنی اشپزی

 !!!!!!!!!!!!!چی؟ واسه اخه ـ

 بیام من تا باغ تو برو ام تو دیگه، نداره دوست خوب ـ

 هدیگ کال.شدم خارج ساختمان از و کردم قبول ناچارا یول دانستم، نمی باغ به رفتن برای را اصرارش این دلیل اصال

 ویال تپش که ای رودخونه کنار برم گرفتم تصمیم و گذشتم ساختمون جلوی باغ خیر از نداشتم هم صبحونه برا اشتها

 . دیدم دیروز

 بازی بچه سوی به پیش پس.نمیشد دیده اطراف اون که کسیم.نبود سرد زیاد هوا اسمان وسط خورشید خاطر به

 اب تو پریدم و باال دادم شلوارمو های پاچه

 نمیخواستن که لجباز های بچه مثل.خوشانمه خوش چه که وای.اب به زدم دوباره و بیرون اومدم زودی...یخه چه وای

 امپ که جایی تا بود بخش لذت خیلی پام با سرد اب برخورد.کردم تکرار کارمو دوباره و دوباره بشن سرد اب مغلوب
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 نوازشگر دست به را خودم تا نشستم سنگ تخته یه روی و اومدم بیرون رودخونه از اینبار.بود شده بیحس دیگه

 .بسپارم خورشید

 ومار شد باعث پشت از صدایی که خودم گانه بچه کارای به خندیدن به کردم شروع ها دیوونه مثل گرفتم اروم وقتی

 .بگیرم

 .سرد اب به سپردی نجوریای خودتو که بخوری سرما بازم داری دوست ـ

 !!!!!!!!!!حامد

 جین شلوار جیب تو دستاشو و بود ایستاده سرم پشت حامد. کردم درست شلوارمو و شدم بلند سنگ تخته روی از

 .رفتمیگ خورده سرما از داشت من به و بود پوشیده رنگی سفید کوتاه استین بلوز خودش.بود گذاشته رنگش مشکی

 دلم..پسره این دست از خدا به شدم ای عقده.میداد نشون توجه بهم داشت مدتها از بعد مبود کرده ذوق همچین ولی

 :گفتم و زدم نمایی دندون لبخند شوقم از.صداش شنیدن برا بود زده لک

 .بهم گذشت خوش کلی برعکس نبود، سرد زیاد..نه ـ

 رودخونه سمت رفت و گذشت کنارم از واکنشی هیچ بدون

 واکن نیشتو حاال.نه گرفت حالتو خوب بیا بهار سرت تو خاک

 به و برگشت یکباره او اما برم سمتش به و بشکنم هارو فاصله این همینجا میخواست دلم.کردم نگاهش پشت از خیره

 کنارم از زود.انداخت صورتم کل به دقیق نگاهی.گرفت قرار من روی به رو درست تا برداشت قدم چمد و کرد نگاه من

 :گفت سردی لحن با داشتهبر قدم یک و گذشت

 نداری رو سرما طاقت تو بپوش، مناسب لباس یه خونه، برو

 کردم صدایش من اینبار که برداشت دیگر قدم یک

 !!!حامد ـ

 ایستاد

 !بله؟ ـ

 بودم کرده بغض

 شده سخت برات کردنمم نگاه دیگه که شدی متنفر ازم اینقدر میکنی، فرار ازم چرا.میری چرا ـ

 برنگشت اما برگردد را فاصله دوقدم نای میخواست دلم
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 گریه به شد تبدیل بغضم

 هک نیستم بهاری همون من مگه میگیری نادیده منو چرا میکنی، تحقیرم داری چرا حامد، میکنی اینکارو باهام چرا ـ

 شتهدا وجود اقل ال برات هنوز میخوام فقط باشم زندگیت فرشته نمیخوام...بودی داده نجات فرشته لقب بهش تو

 تو اومدی چرا کنی ولم میخواستی که تو لعنتی...میشم اب نداشتنت خاطر به دارم روز هر بینی نمی باشم،

 ریـب بزاری تو شم عاشقت میترسم گفتم رفت یادت میترسم، عشق این از گفتم بهت که روزی رفت یادت..زندگیم

 به ذره ذره دارم ببین نگفتم، دروغ وقت هیچ بهت من وبین برگرد حاال حامد، میشم نابود نگفتم میشکنم، بهت نگفتم

 حامد کن نگام...لعنتی برگرد...میشم اب نبودنت خاطر

 :گفت لرزید می که صدایی با و دوخت من خیس صورت به را سرخش چشمانش برگشتع

 وقت هر چون بودی عاشقم واقعا که نگو...نکن تازه منو درد نریز، نمک من خورده زخم قلب روی...بهار کن تمومش ـ

 هارب بودی، من فرشته تو اره...قلبم تو رفت فرو خنجر مثل زدی بهم شب اون که حرفایی کنم باو عشقو این خواستم

 وهات کینه چرا....بهار کردی خراب چیزو همه خودت...باشی که نخواستی خودت چون نیستی، دیگه اما... بودی زندگیم

 ...قشنگمون ی رابطه تو کردی قی زندگیتو های قدهع و نیاوردی تاب چرا نداشتی، نگه دلت تو

 رفت باالتر صداش

 دختری کنم وانمود میخوای نفهمیدم، حرفات از هیچی که بزنم خریت به خودمو میخوای...جونم از میخوای چی حاال ـ

 و دغدغه بی میتونیم عمرمون اخر تا ما و نداره سینه تو نفرتی هیچ عزیزم پدر از دارم دوسش وجودم تموم با که

 .کنیم زندگی هم با خوشبخت

 به الوده عشق این که بهار کردم قبول توست،اما از بهتر من حال میکنی فکر تو..بهار میشد کاش...بهار بودم خر کاش

 و نیمک فراموش چیو همه باید نشدیم نابود گندابش تو دوتامون هر اینکه قبل تا پس....نداره خوشی سرانجام و نفرته

 ....بریم حودمونو راه کدوم هر

 دادزدم

 دووم وت بدون نمیتونم که درارم دوست انقدر لعنتی بفهم کنم، فراموشت میتونم میکنی فکر چرا!حامد؟ چی من پس ـ

 عشق تنها روزی یه که تویی واسه من باور چرا!کنم؟ الوده پاکمو عشق که ایم عقده انقدر میکنی فکر چرا...بیارم

 چرا...حامد سخته بودم زندگیت

 .برود تا برگرداند رو نشده سرازیر اشکهایش اما بود نشسته اشک به سیاهش چشمان

 حامد نرو ـ

 داد را جوابم ضعیف صدای یک فقط
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 متاسفم...بهار متاسفم ـ

 بدرقه اشک با را حامد رفتن و افتادم زانوهایم روی.ازرده روحی و شده تحقیر جسمی دوباره و ماندم من و رفت.ورفت

 .کردم

 تنمیخواس دلم.برگشتم ویال به و کردم ارام کمی رودخانه اب خنکای با را ام نشسته اتش به چشم و روح بعد اعتیس

 سیک اگر تا کردم باز را ویال در ارام همین برا ببرد پیش ساعت یک ماجرای به پی قرمزم صورت و چشم دیدن با کسی

 امد در رویم روبه سریع محیا دارم شانس خیلی من کال که انجایی از اما. برسانم اتاقم به را خودم نبود متوجه

 بخوریم ناهار بیای منتظرتیم ساعته بودی،یه کجا حاال تا جون بهار ـ

 نداد گیر صورتم به زیاد شکر رو خدا

 نبود ساعت به حواسم بزنم چرخی یه اطراف این بودم رفته ـ

 ناهار برا بریم بیا حاال ، خوب ـخیلی

 ببینم میز سر را حامد ستنمیخوا دالم اصال

 باال میرم من بخورید غذاتونو نیستم،شما گشنه من نه ـ

 بشه ظاهر محیا کنار حرفم این بند پشت پریسا که داشتم کم همینو

 و کرد هاشار صورتم داغون وضعیت به ابرو و چشم با که بود محیا از بیشتر خیلی اینکه مثل پریسا دقت متاسفانه اما

 کرد دک را محیا ضولیف حس ارضای برای

 میارم خودم اینو من میز سر برو تو جون محیا ـ

 بیاین شمام میرم من باشه ـ

 پریسا این برعکس نداشت کار هیچی با کال و بود کن گوش حرف محیا این قدر چه اخه

 !نه افتادی روز این به زدی حرف حامد با خودم جان به.....بهار باره دو مرگته چه ـ

 گفتم ساختگی ارامش همان با

 بزنم حرفم باهاش بخوام تا ندیدم حامدو اصال من...نه ـ

 زد ویال از نفر یه دیدن بهانه به و نبود تو از بهتر حالش اومد وقتی حامد پیش ساعت یه...نکن رنگ منو بهار ـ

 !افتاده اتفاق ویال این بیرون تا دو شما بین چی بگو بهم....بیرون

  بودن ماجرا کن ول پریسا اما کنم فکر بهش نمیخواست دلم شدم، عصبانی افتاد یادم ارهب دو پیش ساعت یه اینکه از
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 نشنون محیا و محسن که بزنم حرفمو صدایی تن با کردم سعی خیلی....که

 واسه اگه... نمیکنی ول میدی گیر چیزی یه به چرا ندیدمش،پریسا من نخیر میدی، ربط حامد به چیو همه چرا تو ـ

 برداشتی سرم از دست تو شاید کنیم کوفت ناهارمون بریم کردم غلط من اصال نهنخورد ناهار

 .محسن و محیا کنار میز سر رفتم صوتم رو اجباری لبخند یه با و نشدم پریسا العمل عکس منتظر دیگه

 متوجه گاگولم من میکردن فکر که پریسام و محسن این.میکردم بازی غذام با بیشتر و خوردم غذا قاشق دو زور به

 اسم به اقایی دیدن برای حامد که بود این شد نصیبم که چیزی ترین مفید وسط این.نمیشم هم به هاشون اشاره و ایما

 مینی میاید ییالق این به که گهگداری حامد معلوم قرار از و.رفته است منطقه ان مهنسال ازمردان یکی که مقصود میر

 از انقدر محسن. میگذراند است قدیمی های المثل ضرب و ها داستان از رسرشا اش سینه گویا که پیر ان نزد روز از

 .برویم دیدنش به مناسبی فرصت در تا خواست دلمان همگی گفت هایش مهربانی از و کرد صحبت مد ان کرامات

 همنطق ان خشب زیباترین او نظر از که برویم محسن ویالی از دورتر جایی به تا میکرد اصرار من به محیا ناهار از بعد

 اخر سیم به زدم تخر که کردم انکار من و کرد اصرار انقدر.بود

 کنن همراهیت خوای نمی پریسا و محسن با چرا خوب جون محیا ـ

 رسید دادش به پریسا که گویا بود افتاده من من به

 شممی ملحق بهتون خودم بعدا ، کنم استراحت کم یه میخوام میکنه درد خیلی سرم من جون بهار ـ

 میزنن مشکوک دارن اینا خودم جون به

 بریم قراره کجا محیا و من نمیدونی که تو ـپریسا

 میاره کم مگه پریسا این

 ویال میگردم بر نکردم پیداتون نداره ـایرادی

 جون دکی به کردم رو

 !طور؟ چه شما عظیمی ـدکتر

 ...معذورم دلیل دو به خانوم بهار شرمنده ـ

 !!!!!!!!!!چرا؟ ـ

 بریم هم با و بیاد تا باشم حامد منتظر باید دوما و نیومد خوشم اصال که عظیمی دکتر کردی صدا منو باره دو اوال ـ

 جایی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

159 

 در روزگارم از دمار خواهرتون این نرم اگه نیست خوب من حال خدا به ما دو محسن میگم این بعد ببخشید اوال ـ

 که میاره

 :گفت و شد بلند شجا از خنده با بود نشسته من کنار که محیا

 رو جایی یه بهت میخوام کن ول رو اینا بریم بیا...خوبی این به هوا نگاه اخه...میکنم قهر باهات نیا اگه جونم بهار ـ

 کنی حض بدم نشون

 بیرون برد کشون کشون و گرفت منو دست این بازم

 .اورد در پیش ساعت چند هوای و حال از منو کال رفتم محیا با که جایی

 داشت قرار سنگی ای تپه بین در که متری 41 چاله این عمق به اگه تابستان در که(برف چاله)قارچول نام به ای قهمنط

 کردیمی نگاه که بیرون از.است مانده باقی زمستان از مکان این در که ببینی را زیادی برفهای میتوانستی رفتی می

 نای بنابر.باشه شجاعتر من از اگه عمرا که محیام پایین، اون برم نداشتم جرات که من.  میشد دیده ترسناک خیلی

 .کردیم نظاره را داخلش بیرون از فقط دو هر. کردیم را کار ترین عاقالنه

 پسر و دختر همراه به میانسال مزد و زن یک.کمنطقه ان به رسیدند جیپ ماشین با دیگر خانواده یک اثنا همین در

 سالم شدند نزدیک که ما به.کوهنوردی مخصوص کتانی های وکفش اسپرت هایلیاس با همگی.ساله 41 حدودا جوانی

 :گفت پدرش به رو جوان دختر.کردیم دریافت گرمی به را جوابمان و کردیم

 چاله تو برن میترسن خانوم تا دو این اینکه مثل بابا ـ

 :فتگ کشیدیم خجالت کمی که ما به لب بر ی لبخند با و کرد محیا و من به نگاهی مرد

 از پر میکردم فکر همش چاله داخل برم نکردم جرات اومدم می که اوایل منم چون نکشید خجالت عزیز های خانوم ـ

 زندگی سرد جای توی نیست حاظر عقربی مارو هیچ فهمیدم چهارم و سوم دفعه اما چیزاست، اینجور و عقربه مارو

 و سفید برفای اون از براتون میرم بیخواد دلتون شما گها حاالم.پایین رفتم و داد شهامت خودم به همین واسه کنه

 .بخورید برف هم کنید بازی برف هم تا بیارم خوشمزه

 صلف اون تو البته.باال اومد برف از پر سطل یه با بعد دقیقه چند و پایین رفت مرده وقتی داشتیم ذوقی چه که وای

 .داشت دیگه لذت یه چاله قعم از برف برداشتن اما دید برفو میشد ارتفاعات تو سال

 ویر پیاده به محیا با و کردیم حافظی خدا رحیمی اقای خانواده با اشنایی و خوری برف و زدگی ذوق کلی از بعد خالصه

 نای سر بالی چه میره محیا که مسیرایی این با نبود معلوم اال و بودم اومده کتانی با شکر رو خدا.دادیم ادامه خودمان

 .میشناسه کجا از محیا جاهارو این موندم من.مدمیاو بینوا پای

  چشم به همشونو محیا اما باشن داشته خارجی وجود نمیکردم باور من که میبرد اسم جاهایی از محیا مسیر طول در
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 نپایی میرفتیم اگه داشت قرار روش قارچول که سنگی تپه از بودیم بلد نوردی صخره اگه میگفت مثال.بود دیده

 ونا بازم.ممکنه چیزی همچین مگه اخه کنه جمع منو فک بیاد یکی. نیست زمین روی و معلقه هوا در هتپ که میدیدم

 شد تاریک هوا تا گفت منطقه اون عجایب از انقدر خالصه.چیزی یه هکتاری چند بیابون بین میگفت که گالبی درخت

 .خونه رسیدیم ما و

 .خاموشه ویال چراغهای چرا ولی

 گفتم محیا به نگرانی با

 !نیست؟ خونه کسی یعنی ـ

 انداخت باال ای شانه

 میفهمیم تو بریم رفته، برقا حتما ـ

 اما.  کردم صدا را پریسا و محسن من کردیم، باز که را در. شدیم ساختمان وارد ارام و گرفتیم را همدیگر دستهای

 و کشیدن جیغ بلند شوهرش و گالب و محسن و پریسا و شد روشن ها چراغ ناگهان رسیدیم که سالن با. نیامد جوابی

 .انداختند راه مبارک تولدت اهنگ

 نگاه جمع همه به سپاس با و گرفتم را دهنم جلوی دست با خوشحالی زور از فقط اما کنم تهی غالب بود مانده کم

 و وسیدب ونموگ و پرید سریع بود ایستاده بغلم که محیا.خوشگل اویزای رنگارنگو بادکنکای از بود شده پر خانه.کردم

 اون از دبع. شنیدم استخونامو صدای که جوری بغلش تو داد فشارم محکم و اومد جلو پریسا بعد. گفت تبریک را تولدم

 یکتبر بهم لبخند با فاصله همون از که گالبم شوهر. داد دست باهام محسن خانوم گالب از بعد.  اومد جلو خانوم گالب

 .گفت

 ردک شروع. سالن داخل اومد اسفند منقل با بنشونن مبل رو ببرن منو ها بچه تا دقیقه دچن از بعد و رفت خانوم گالب

 تالشی شیرین لهجه همون با حسود و بخیل چشم کردن کور کلی و صلوات و سالم با و چرخوندن من سر دور اسفندو

 گفت

 .ستاتدو همین مثل خوبی ادمای از باشه پر دورت و بده بهت ساله صد عمر خدا ایشاال ـ

 را صورتم بعد و ایشاال باشه مبارک تولدت ایشاال، نخوری چشم مادر، رسونده کمال به تو صورت رو رو خلقتش خدا

 .میکردن همراهی باهاش بقیم خوند و زد را مبارک تولدت اهنگ بلند و پیانو پشت نشست رفت محیا.بوسید

 زا منو و کاریا پنهان این همه فهمیدم االن. کردین رمغافلگی واقعا.کنم تشکر ازتون زبونی چه با نمیدونم ها ـبچه

 استپریس سر زیر اینا همهی تولدمه امروز نبود یادم اصال خودم من.کزدین سوپرایزم.بوده نقشه فرستادنا بیرون خونه

 میگم درست
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 :گفت و اومد طرفم به ساختگی اخمی با محسن

 به دادم خودم استخدامتو ی برگه نرفته که یادت.نیومد مخوش اصال که نکن متهم اطالعی بی به مارو جون بهار ـ

 نگقش روز یه تو که تولدی تاریخ با بهار زیبای اسم کرد جلب استخدامت ی برگه تو نظرمو که چیزیم اولین.محبی

 ممن که ببره خاطرش از میتونه جالبو اطالعات همه این خنگی ادم کدوم اخه.بهاره فصل مثل که قیافشم.بوده بهاری

 .باشم اونا جزو

 :گفت بود انداخته من گردن در دست و بود شده بلند پیانو پشت از حاال که محیا

 .فهمیدم بیایم اینکه قبل روز یه من فقط ـ

 :گفت کردو بغلم محکم پریسا که بود گرفته گریم محبت اینهمه از

 دست ببین.کردیم تو خوشحالی برای رو اینکارا همه ما چون بخندی، باید االن نیست گریه وقت االن گلم خواهر ـ

 ...چیه خانوم گالب

  کرم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 من سمت میاره خنده با داره که خوشگله کیک یه دستش تو خانوم گالب من خدای

 گفتم محیا به رو

 خونه اشپز تو برم نذاشتی صبح همین واسه ـ

 خدا به کردین شرمنده خانوم گالب وای

 کردم نظارت فقط من کشیده پختشو زحمت خانوم پریسا دخترم، شرمنده دشمنت ـ

 کردم نگاه جمع به خوشحالی با

 اومده بند زبونم.بگم چی نمیدونم واقعا ها بچه ممنونم همتون از ـ

 :گفت شوخی با محسن

 اشتد و بود وایساده سرش باال شمر مثل پریسا بزنم ناخونک کیکه این به میخوام هی صبح از نیست، الزم تشکر ـ

 هی ساپری که سالته چند تو بهار راستی.بخوریم کیکمونو بزار کن فوت شمعهارو این بشین برو.میکرد محافظت ازش

 !داریم؟ کم شمع داریم کم شمع میداد گیر

 :گفت سریع پریسا

 کم شمع دشتول واسه که اونی.میشه سالش41 داره تازه بهار داریم، کم شمع گفتم کی من میگی، دروغ انقدر چرا تو ـ

 !هیتلر زمان یا اومدی دنیا دایناسورا سال نیست معلوم که تویی میاره
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 برد باال را دستش تسلیم عالمت به محسن

 کن فوت شمعارو این بیا نکرده فسیل به تبدیل منو پریسا این تا جان بهار تسلیم، من ـبابا

 کنم فوت را بود شده تزیین شکالت و خامه با که شکلم مربعی کیک شمعهای تا نشستم میز پشت خنده و شوخی با

 بلندشد محیا صدای

 .برسی ارزوت به تا کن فوت هارو شمع کردی ارزو اینکه از بعد و بنند چشماتو ـ

 کنه شادی وباهام باشه کنارم االن اینکه اینجاست، در حامد بودن من ارزوی قشنگترین کردم فکر و زدم لبخند

 .رسیدم ارزوم به تولدم های شمع کردن فوت برای کردم باز شمچ تا و کردم دعا و بستم چشمامو

 تولدمو شمع هنوز ،من نباشه من تصورات فقط اینا میخواست دلم.میکرد نگاهم و بود ایستاده من روی به رو حامد

 محسن وسیله به سکوت این بالخره. میچرخید حامد و من بین ها نگاه..  بودند کرده سکوت همه.بودم نکره فوت

 شد کسنهش

 !هن بودی تو نداشته خبر که کسی تنها کنم فکر.خانومه بهار تولده امشب که رفیق اومدی موقعی خوب جون حامد ـ

 .بود من با نگاهش هنوز

 خانوم بهار مبارک تولدت...نبود یادم... نه ـ

 بنشیند من مقابل مبل روی تا رفت که االن چرا.نشدم خوشحال حامد سرد تبریک از چرا.خانوم بهار شدم من چرا

 غضب و خشم نگاهش داد،در تکانی را سرش محسن!کند؟ ساطع ام زده یخ قلب سمت به گرما کمی تا منتظرم هنوز

 خودش از کمی دست حاالتش که پریسا به.برگزداند عادی حالت به را جو کرد سعی و گرفت حامد از نگاه.میزد موج

 گذاشت هایم شانه روی دست پریسا. کند خارج غریب حال ان از مرا که فهماند اشاره با و کرد نگاهی نداشت

 منتظریما همه ما کن، فوت هاتو شمع عزیزم ـ

4 

4 

3 

 حامد سکوت اما.خواندند مبارک تولدت کردندو شادی و زدند دست همه و کردم خارج را نفسم گلو در بغضی با با ومن

 .بود جمع همه صدای از رساتر

 .بخندم دل ته از امشبو یه شده من بزار بخند غریبست یه برا کن فکر.سادست تولد یه فقط این لعنتی بخند

  دلم.سمتم گرفت کوچیکو جعبه یه و جلو اومد پریسا.برسم دلم خواسته به ممکنه یعنی.کردم فوت هارا شمع
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 باقی برام دحام سرد نگاه فقط و رفتن کنار من برای صورتا همه چرا اما بخندم و کنم شادی وجود تمام با میخواست

 چم دور به و اورد در را قشنگی دستبند.کرد باز را جعبه دور ربان خودش. بود ناراحت تلخم لبخندهای از پریسا.مونده

 .بست دستم

 .کردم تشکر ازش و بوسیدمش

 .گرفت سمتم به.اورد بیرون بزرگ جعبه یه بودم نشسته روش که مبلی پشت از محسن

 برات کردم کار چی ببین کن بازش حاال باشه، رگتربز همه از من هدیه داشتم ـدوست

 .محسن محبتهای بزرگی از کوچکتر خیلی زدم، کوچی لبخند

 بیرون جعبه من چه هر.میاد در توش از دیگه جعبه یه میکنم باز رو شده پیچ کادو جهبه این در چی هر من چرا اما

 امدح جز به همه البته.میکردند نگاه محسن به خندان لبهای و هم در ابروهای با و میشد بیشتر ها بچه اخم میکشیدم

 .میکرد نگاه کفشش نزدیک جایی یه به که

 با کردم باز را درش وقتی.رسیدم کبریت قوطی اندازه به کوچیک خیلی جعبه یه به تو در تو جعبه تا 41 بعداز بالخره

 کردم نگاه محسن به انزجار

 نسبت تا میکرد سعی خیلی هم پریسا و بود شده ولو مبل رو خنده از یامح...چیه دیگه این محسن، زدی بهم حالمو ـ

 .میشد منفجر داشت خنده از فقط.کند رفتار سنگینتر محیا به

 کوچیک لبخند یه فقط....اما حامد

 گرفت را جعبه و امد جلو سریع که کنم پرتاب محسن سمت به را شده جویده ادامس محتوی جعبه خواستم

 شما چرا ندارین جنبه....دیگه بنداز ادامسه زیر به نگاه یه خو یکنی،م چیکار دیوونه ـ

  من سمت گرفت و کرد جدا ادامس از طال سکه یه دیدیم تعجب با همگی و اورد در را ادامس خودش وبعد

 مبارک تولدت... بهار میکردم شوخی داشتم ـ

 !!!!!!!میدی؟ انجام چیه بهداشتی غیر ایکار دکتری،این ناسالمتی.نمیزنم دست سکه اون به بمیرم من محسن ـ

 را سکه حالیکه در دقیقه چند از بعد و اشپزخانه سمت رفت سریع خودش و انداخت شده باز های جعبه روی را ادامس

  اورد میکرد خشک تمیز ای پارچه بین

 ...بانو کنید قبول رو بنده ناقابل هدیه این و بزار منت حاال بهداشتی و تمیز سکه...بفرمایید ـ

 رسید محیا به نوبت و گرفتم رو سکه خنده با

  با از دختری مجسمه میکردی باز را جعبه وقتی.بود شده انجام چوبش روی زیبایی کاری کنده که موزیکال جعبه یک
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 .میچرخید جعبه درون و امد می در حرکت به بلورین باله لباسهای

 ازت ،ممنونم جون محیا قشنگه خیلی ـ

 گفت محیا.حامد سمت چرخید ها نگاه محیا از عدب چرا نمیدانم

 بدی تو کادو نمیخوای شما...جان ـحامد

 بیام تولد جشن به قراره که نداشتم اطالع من متاسفانه ـ

 بیتفاوت و خونسرد چه.کشید اتش به را وجودم نگاهش.کرد نگاهم

 نبود بردار دست ولی محیا

 مجبور بود رفته یادت رو محسن سالگی41 تولد که یادته بودی، عیتیموق همچین تو هم قبال تو نمیشه، که اینطوری ـ

 محسن به بدی بیاری در تنتو تیشرت شدی

 داد جواب خونسرد پوزیشن همان با اما حامد.خندید خودش حرف به خودش

 نیست بهار سایز به لباسم چون.کنم کارو همین بشه االنم نکنم فکر متاسفانه ـ

 .بهارم االن اقل ال خوبه

 ...بود حرفها این از تر سمج محیا

 در دادن کادو زیر از امشب نیست درست اصال میدونی که تو بخوره، دردش به که بده بهش دیگه چیز یه خوب ـ

 ...بری

 !قبوله؟ نقدی ـ

 بودیم چی منتظر ما حامد، به بودیم شده خیره همه چرا ـ

 باشه کاال ایدب کادو نداره، نیاز شما پول به جمع این تو کسی...نخیر ـ

 کرد اشاره حامد گردن به دار معنی لبخند یک با و انداخت حامد پای به تا سر از نگاهی یه

 !!!!!!!!!!!کردم پیدا ـ

 ...شوک فاز تو رفتیم همه حرفش با که بگیره حامد از زور به میخواد چیرو محیا بودیم مکالمه این پایان منتظر همه

 بیای در جون بهار خجالت از که باشه داشته قیمت انقدر کنم کرف گزدنته، دور که گردنبندی ـاون

 اورد در گردنش دور از را زنجیر و انداخت گردنش در دست مخالفت بدون نکرد، مکث حتی حامد
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 میکشید رخ به را اسمش و بود گردنش دور اشناختم حامد من که وقتی از گردنبند این

 گرفت محیا سمت به را زنجیر

 نداره بهارو قابله ـ

 من نه تو ازطرف هدیه این....جون بهار گردن بنداز برو من، به میدی داری چرا خوب ـ

 .برداشت قدم من سمت به حامد

 .بود شده حبس ام سینه در نفس

 که نداشت برداشتن قدم جرات شاید بود،حامد رفته هم در ابروهایش پریسا.بود امده خوشش محیا حرف از محسن

 ....بودم مانده نباید و باید بین نمیدانم....من و.میلرزید هایش قدم

 مجس مهمان این از بعد حامد گردنبندموردعالقه که بود خدام از شاید.برداشتم جلو به قدم یک.بلندشدم اختیار بی

 راچ.میکرد پنهان ترسی هیچ بی گرمایش پناه در مرا ها وقت خیلی که دستهایی همان میلرزید دستهایش.باشد من

 .حامد میزنی پا و دست دتردی بین

 یرو گردنم دور دستانش با ارام را زنجیر.بود سرم بر هنوز روسری و بودم بسته پشت از را موهایم.ایستاد سرم پشت

 .داد قرار روسری

 .میخوره گردنم به که نفسهاش حرم از میگیرم اتیش دارم خدا

 .میبست را زنجیر قفل داشت ارام چه او و بستم را هایم چشم

 شنیدم گوشم زیر را ارامش یصدا

 بخندی همیشه میخوام دلم ته از... مبارک تولدت ـ

 .دوخت چشم زمین به هم باز و نشست قبلیش جای سر و رفت ارام.بود ما روی خیره های نگاه

 میگیری هامو خنده دلیل داری خودت چرا بخندم من میخوای که تو

 دریایی را یمها چشم کندو بارن راستاره شبم میخواست ولی محیا

 کنی مهمون قشنگت صدای به جمعمونو دادی زوری رو کادو چون که اینه جریمت ـحاال

 ...میکنه تحمل زور به داره حامدم میبینی نکن، اینکارو من با...محیا میکنم خواهش

 ام شرمنده و گرفته صدام که نخواه دیگه رو یکی این جان، محیا ـ

 نشست پیانو پشت و شد مغلوب حامد که کرد اصرار انقدر اما محیا
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 بخونه چی بگو تو حاال پیانو پشت نشوندم زور به اینو دیگه،من توست تولد جونم بهار خوب ـ

 اشباه من و بود گذاشته ماشین تو حامد پیش ماه چند که هایی ترانه از یکی یاد که درگیر ذهنم در و. بودم شده گیج

 منه های لحظه االن حرف اهنگه اون میبینم االن اما.تهگذاش غمگینی اهنگ همچین چرا که کردم دعوا

 .کردم نگاه چشماش تو

 ...دیوونه دل اهنگ ـ

 کشید ها کالویه روی را دستش سریع اما لرزید و شنید

 تا دادم واجازه کردم نگاهش فقط من و کرد شروع بالخره.کلمات منتظر من و بودند نواختن در مهارتش محو همه

 کنند کم را درونم اتش از وکمی دبریزن فرو اشکهایم

  بهونه همش میگیره دیوونه دل روزه چند

 خونه توی خالیت جای شب هر میزنه اتیشم

  نمیاره طاقت دیگه داره هواتو من دل

 بهاره ابرای مثل گریون همیشه دل این

 دنیا یه قد داره دوست رو تو کی

 رویا تو حتی باشه تو با میخواد کی

 دریا خیس و قشنگ شنهای روی پاهاته جای دنبال

 منه سهم تو رفتن که نگو

 میشکنه نداره طاقت من دل

  شیم جدا باید که نگو

 رفتنه تو و من قسمت که نگو

 رفتن و نبودن جهنم این در زد مرااتش و خودش خواندو دوباره اما لرزید صدایش

 دنیا قدیه داره دوست رو تو کی

 رویا تو حتی باشه تو با میخواد کی

 دریا خیس و قشنگ شنهای روی پاهاته جای دنبال
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 منه سهم تو رفتن که نگو

 میشکنه نداره طاقت من دل

 شیم جدا باید که نگو

 رفتنه تو و من قسمت که نگو

 ستد برایش تنهایی به محیا.بودند ساکت همه.بود نشسته پیانو پشت هنوز اما افتاده هایش شانه که دیدم.شد تمام

 زد

 ینا انقدر میکنی گریه داری چرا تو بهار.جادوییش صدای این با کرده چه نمیبینید نمیزنید دست اشبر چرا شماها ـ

 !بوده دلنواز صدا

 متنفرم ترانه این از من...بیزارم گفت که کلماتی از من نیستم، صدا این جادوی من...نه... نه

 دوخت حامد به را خیسش های چشم پریسا

 هب حرفارو این که داره شهامت قدر چه تو مثل عاشقی...نداده ازار رو تو تلخیش که نگو...حامد اقا بود تلخی عاشقانه ـ

 بزنه معشوقش

 اب اما داشت تردید کلمات ادای در گویی.انداخت نگاه پریسا هم در چهره به ومستقیم شد بلند و نکرد تحمل حامد

 گفت شمرده و داد فرو را دهانش

 از رهایی برای من.عشق این از شدم فارق حاال اما بودم عاشق منم اره...شدم اذیت و دبو تلخی عاشقانه....پریسا اره ـ

 ازدواج بیاد جلوم که کیسی اولین با عشق بدون و میزنم دریا به دلمو معشوقم از دوری شهامت برای عشق، این

 برگشتنی دوباره که شیم مطمین جفتمون تا... برسیم ارامش به معشوقم هم و خودم هم تا میکنم ازدواج....میکنم

 ...نمک ازدواج گرفتم تصمیم واقعا من نکردی باور تو اما....نرفته که یادت....پریسا گفتم قبال بهت اینو....نداره وجود

 راچ...میگه چی حامد کنه ترجمه برام تا پریسا به زدم زل و کشیدم حامد به کردن نگاه از دست...چی یعنی...کردم یخ

 زود خیلی میخواد میدونستی چون کنم، فراموش حامدو میخواستی بود همین برا...پریسا خون هکاس دو شده چشات

 !!!!!!کنه؟ ازدواج

 ...نشکن میکنن نگاه بهت ترحم چشم به دارن که جمعیتی این جلوی...نشکن بهار نه...میلرزم دارم چرا من

 ..زاریب کنار منو راحت انقدر تونستی طور چه...حامد من با کردی چه

 ...دیدمی گوش من غرور شکستن به دارید کردید، سکوت چرا..بیزارم همتون های نگاه از من...لعنتیا چشماتونو ببندید

 نمیزارم من...نه
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 . نشوم خرد اطرافیانم نگاه زیر این از بیشتر تا شدم بلند

 .ختم دو بهش کشیدمو اتش به نگاه و زدم پس رو دستش که بگیره دستمو تا اومد پریسا.دادم ازدست را تعادلم اما

 برداشتم دیگه قدم یک

 افتاده اتفاقی چه نمیدونست محیا میکردو نگاه حامد به گالیه از پر محسن ـ

 دیگه قدم یک و دادم تکیه مبل های دسته به را دستم

 نمیشد ماا ببره، لذت شکستنم از ینا از بیش حامد تا بریزند نباید میدونستم که اشکهایی از بود خیس صورتم پهنای

 وادار لرزش به را ام رفته تحلیل وجود و بودند امده جوش به ام شده تحقیر غرور و خورده زخم روح اشکهایم جز به و

 .بودند کرده

 ...اما برداشتم که بود دیگر قدم یک فقط توانم

 خورده کمرم به حامد ناجوانمردی تبر چون نمیشد اما شم بلند میخواستم.شدم زمین نقش من و شد تار دیدم

 میکشید فریاد خشم با پریسا.میدیدم سرم باالی را تار هایی چهره و میشنیدم را گنگ صداهای فقط.بود

 نششد نابود که حاال...برنداری لجبازی از دست و ببینی بهارو مرگ حاضری که حامد تو به لعنت...حامد تو به لعنت ـ

 زا میکنم کاری نری اگه که برو... برو گمشو پس...شد خالی هات عقده شد، راحت خیالت یبینیم چشات جلو داری رو

 از لقب حاال نکردی، باور میکنه خراب امشبو لعنتی این گفتم هشداردادم، بهت محسن....بشی پشیمون اومدنت دنیا

 بره چشام جلو از شه گم بگو بیارم سرش بالیی اینکه

 :میگفت مدام و میریخت اشک و میکرد صدایم ارام داشت که بود یکترنزد همه از محیا صورت

 ....برم قوربونت پاشو..بود من تقصیر همش بهار کردم غلط بیا، خودت به خدا رو تو جونم بهار

 افتاده فشارش فقط نیست هیچیش بهار کن کنترل خودتو میکنم خواهش پریسا ـ

 هب فقط جسمش،اونم نه مریضه روحش دختر این....محسن افتاده فشارشون که ادمای شبیه روح بی جسم این ـکجای

 نبوده دروغ دختر این عشق بفهمه نخواست که احمق این خاطر

 کشید فریاد محیا

 ...بهار...واکن چشاتو جونم بهار...میشه کبود داره بهار... خدا رو تو محسن...میشه بیهوش داره بهار... کنید تمومش

 .... بشنوم نخواستم و نشنیدم دیگر من و شد سیاه چشمانم جلو یادن اینبار

 سرم در هنوز حامد حرفهای سنگینی..بود نشده بسته دستم به سرمی اینبار اما بودم اتاق تو شدم بیدار وقتی

 .میکرد دیوانم داشت حامد صدای اما فشردم دستانم میان محکم را سرم.بود
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 کنم ازدواج میخوام...برسم ارامش به میخوام....کنم ازدواج میخوام

 نشد اما...بشه گم هام گریه بین صداش تا کردن گریه به کردم شروع...نمیشد اما نشنوم، تا گرفتم محکم گوشامو اینبار

 چرا...بود رفته تحلیل جسمیم توان شدم، خسته کردن گریه از...نیست پیشم کسی چرا گذاشتن، تنهام همه چرا

 نمیشه عقط حامد صدای

 بشنوم هیچی نمیخوام زدن، حرف به خودم با کردم ع شرو

 ،نخواستت که جهنم به...رفت که جهنم کنه،به تحقیرت انقدر دادی اجازه چرا...بهار دلت به لعنت...بهار تو به لعنت ـ

 ...کنه ازدواج میخواد دلش هرکی با بره بزار درک، به بره بزار

 ...امیدوارم حامد

 دارم دوسش هنوز احمق منه نتونستم، اما کنم نفرینش ستممیخواا

 از هک برو..برو..حامد برو...نکنی درک منو بدبختی تا بشی خوشبخت انقدر امیدوارم...حامدم بشی خوشبخت امیدوارم

 من اما...بده بهت اون گرفتم ازت من که ارامشی برو.. کن ازدواج میخواد دلت کی هر با..شی خوشبخت میخوام دلم ته

 ...نمیخوام رو تو بدون کشیدن نفس من...نمیخوام رو تو بدون ارامش من باشم، اروم نمیخوام

 بودم دلگیر خداهم از رفت،من باالتر صدام

 تو دارم دوست من رو هرکی چرا...کنی اروم رو خسته جسم این نمیخوای...خدا نمیبینی بهارو...نمیبینی منو خدایا ـ

 عذابم داری براچی!!نیست تو مختص فقط تنهایی مگه باشم، تنها همیشه میخوای چرا..یمیگیر ازم جوری یه

 ره دنیا اون ببر و بگیر من ناتوان بدن از رو خورده زخم روح این نبودم،بیا تو خوب بنده من دارم قبول باشه...میدی

 مزخرف دنیای این تو باید کی برای ، چی برای...نمیخوام رو کشیدن درد اینطوری اما....بده عذابش میخوای قدر چه

 کن راحتم...خدا کن راحتم خداییت به رو میکشی،تو منو ذره ذره داری چرا...بمونم

 نداره تصمیم اما میده، گوش فقط هم خدا فهمیدم...شد خشک گلوم دیگه که کردم خدا درگاه به البه و عجز انقدر

 کنه راحتم و بگیره منو جون

 میدونم اینکه با حتی برسونم، ارامش به رو خودم خودم و بزارم اعتقاداتم پارو خواستی خودت خدا، خواستی خودت

 نداره جهنم با فرقی زندگیم درک،االنم به اما جهنم تو میرم تهش

 مچشم....نکردم پیدا برسم،هیچی خواستم به راحت تا میگشتم چیزی یه دنبال رفتم، حمام به و پاشدم تختم رو از

 اینه تو دختر به خورد

 شبیه صورتش میگفت حامد که بهاری اون کو پس...اومد بدم خودم کرده پف های چشم و و پریده رنگ صورت از

 .هاست فرشته
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 تو دمکوبی مشت با محکم...میکنه تحقیر منو داره اینم حتی کرد عصبانیم زد،لعنتی پوزخند بهم ایینه تو تصویر

 نکنه مسخرم دیگه تا صورتش

 یک تا دمکوبی ایینه به دیگه مشت یه.بندازه راه رو کارم که هست برنده انقدر تیکش یه کردم، نگاه شکسته یینها به

 اروم اونو اول باید بود دستم سوزش از بیشتر خیلی قلبم سوزش اما میسوخت دستم...افتاد زمین روی ان از تکه

 رسیدمت لحظه یه برای فقط...کردم نگاه خونیم دست به.برداشتم رو شده شکسته تکه و زمین روی نشستم...میکردم

 دارم خودم روش به منم خودش روش به اون میخواسته، حامد که برسونم ارامشی به خودمو میتونم میتونم، من نه ولی

 طول دیقه چند همش دستت رگ رو بکشی رو تیزی این بهار،اگه باش داشته شهامت....میرسم ارامش این به

 دیدی خونا این از خیلی دکتری تو بترسی، نباید که خودت خون از کن، تحمل وسوزشش میکشه،فقط

 امدح اسم که گردنبندی میداد، نشون گردنمو دور گردنبند داشت و بود دستم تو که ای ایینه تیکه به افتاد چشمم

 گارییاد این کشیدنم فسن اخر لحظات نیومد دلم اما کنم پارش تا گرفتم را زنجیر محکم دستم با...بود شده هک روش

 کن، تمومش...بهار کن تمومش...کنم جدا خودم از عزیزو

 ...دستم مچ رو گذاشتم را ایینه شده شکسته تکه بود شده پوشیده خون از که دستی با

 نگاه حموم باز در به وحشت با پریسا و محسن و شد باز شدت به اتاق در بدم فشارش خواستم که همین اما

 رو ایینه تکه و کنارم زد زانو ، دستم و من به نگران و عصبی نگاه یه با و من به رسوند رو خودش دو به محسن....کردن

 میبارید اتیش چشماش از...کشید بیرون دستم از

 زانوهاش روی و کرده تکیه حمام در به کشید، صورتش جلوی دستاشو که نداشت رو صحنه این دیدن تحمل پریسا

 .زمین رو خورد سر

 کشید فریاد و گرفت دستش تو بازوهامو محسن

 به رو چی خودکشی با میخواستی...میاری در بازی بچه داری چرا...ها بکنی غلطی چه میخواستی احمق، ی دختره ـ

 ....خری خیلی اینکه یا عاشقی خیلی بگی میخوای...کنی ثابت کی

 ...کنم اروم سوزش این زا قلبمو نذاشت نبودم،چرا عصبانی کم منم فقط بدم بهش نداشتم جوابی

 کرد نگاه پریسا به و داد تکون تاسف عالمت به رو سرش... نمیدونم خوند نگام تو چیرو

 ...نیافتاده اتقاقی هیچ ، بریده اینه با دستشو...اینجا بیا پاشو پریسا ـ

 شد بلند باره دو محسن میریخت،فریاد اشک و بود نشسته همانطور اما پریسا

 ....بزنم بخیه بهارو دست باید بیار اتاقم از منو کیف برو پاشو...کری مگه پریسا ـ

 .برگشت محسن کیف با و رفت سریع من دست و محسن به نگاه یه با خوردو تکانی پریسا ، محسن دوباره فریاد از
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 تداش محسن.بود شده مسلط خودش به کمی پریسا.نشوندم تخت روی ، کرد بلندم و فشرد بازوهامو محکم از محسن

 همم برام اما میکرد درد نریختم،دستم اشکم حتی دیگه ولی من.میکرد کمکش اشک با پریسا و میزد بخیه دستمو

 هی پزشکیش مجهز کیف داخل واز کشید پوفی محسن.نمیزدیم حرفی شدهیچکدوم تموم دستم پانسمان وقتی.نبود

 کرد پر ارامبخش با توشو و اورد بیرون سرنگ

 !!!!!!!!بشم اروم میتونم ارامبخش دوز چند با من

 به.ادد پاسخ نگرانی و مهربون نگاه با نگاهمو و کشید بیرون بازوم از سرنگو.زدم زل محسن چشمای به بازوم سوزش با

 و برداشت رو محسن پزشکی وسایل پریسا. بیرون بره اتاق از تا کرد اشاره میریخت اشک اروم اروم داشت که پریسا

 .رفت بیرون حرف بدون

 ریا گرم،بی ، مهربون بود، برادرانه نگاهش گرفت، دستاش تو رو بود سالم که دستی و نشست تخت رو رمکنا

 اب که نمیبخشم خودمو عمر اخر تا من بیاد سرت بالی اگه نکردی فکر...جان بهار میکردی چیکار خودت با داشتی ـ

 ...شدم مرتکب رو بزرگی اشتباه چه مهمونی این به حامد اوردن

 شد نتیجش عشق همه اون که شد چی نمیدونم...نداشتی دوسش انقدر کاش..بهار نبودی حامد عاشق وقت یچه کاش

 مرگ که نیستی بهاری همون تو...کردی گیج من پاک تو ولی افتاده بینتون اتفاقی چه بهار ندارم کاری...این

 عشق این پای جونتو میخواستی که داره ارزش عزیزه،انقدر برات انقدر حامد بهار... اورد تحمل تنشو مادرشو،پاره

 بزاری؟؟؟؟؟؟؟

 داد ترفشار محکم کمی دستمو

 فقط اما نه یا میشه درست چیزی نمیدونم باش، داشته صبر...بهار باش شجاع اما نمیدونم چقدره بهاش عشق این ـ

 اقتط و جنگیدی مادرت رفتن با تو گذاشتی، سر پشت اینو از تر سخت تو کن اوری یاد خودت به و باش داشته صبر

 ...میدم قول بهت...میگذره بهار، میگذره اینم اوردی،

 بخوابم، میخواست دلم. کشیدم بیرون محسن دست از و دستم...بودم شده خسته کنم، فکر دیگه نمیخواست دلم

 بستم چشامو و محسن به کردم کشیدم،پشتمو دراز تخت رو...بیخبری عالم تتو برم میخواستم

 شنیدم اتاق بسته در پشت از رو پریسا گریون و گرفته صدای رفت بیرون که اتاق از شد، بلند و کشید اهی

 اگه...بکشه خودشو میخواست عوضی اون خاطر به بکشه، خودشو میخواست کنه، چیکار میخواست دیدی ـمحسن

 کنم چیکار محسن، کنم کار چی...میشه موفق حتما بعد دفعه نتونست االن

 ...باشه تنها مدت یه نمیزاریم بزرگه، خدا اینم از بعد شده اروم بخش، ارام با که فعال سا،پری باش اروم ـ

  روزی لشک توام برگردم باید بعد هفته اخر تا که من بمونیم پیشش میتونیم کی تا تو و من مگه!کی؟ تا...هان کی تا ـ
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 اگه...عوضی اون همسایه شده رفته که دیوونه این..چی ساعتا بقیه ی، وزا ،بقیه پیشش بری و بزنی کارت از ساعت یه

 !چی؟ بشه تازه دردش و بیافته حامد خونه در به نگاهش بار هر

 !میشه؟ تموم خوبه،دردش کنیم زندونیش کنیم، کارش چی پریسا،میگی دیگه کن بس ـ

 ره با اشغالم اون...منه زندگی اصفهان تو خودم پیش دیگه تا میبرمش میبرمش، خودم با کنیم، زندونیش چرا...نه ـ

 نای تو هست تضمینی چه نیست کافی بره خونه اون از اگه بمونه، شهر این تو بهار نمیزارم ، کنه ازدواج میخواد کی

 بالیی یه و نمیکنه تحمل دیقم یه مطمینم ببینه دیگه زنه یه با و حامد اگه رونبینن، همدیگه خیابون تو کوچیک شهر

 تحمل رو ضربه این امید کدوم به نداره،میخوای ما جز دنیا این تو هیچکسو محسن ستتنها اون....میاره خودش سر

 کنه

 ..شاید...گفته دروغ حامد شاید نیافتاده، اتفاقی که هنوز ـ

 کنه فکر که اونی از بیشتر بهار کنم حالیش اشنایی و عید تبریک بهانه به تا خونش رفتم پیش دوروز دروغی، چه ـ

 از میخواد زود خیلی بفهمونه بهم خواست جورایی یه تو برداشت نه گذاشت نه که خوند ذهنمو ارانگ اما دارع دوسش

 هشب و برم تا بود منتظر احمق بهار اون اما برسونم، بهار به تا گفت....کنه ازدواج پدرش خواست به و بیاد در تنهایی

 ....شده ناراحت کسالتش بابت جونش حامد بگم

 نبود همدیگه عاشق طور چه تا دو این ببینی نبودی که تو...نبود ادمی همچین یه حامد...یسا،پر میکنم قاطی دارم ـ

 هاروب دیگه من بگه هممون به تا میکنه کاری هر داره دیروز از نمیفهمی چرا بابا....محسن نیستن دیگه...بودن میگی ـ

 رهمیگی قیافه بهار واسه میخنده میگه محیا با...نمیکنم حساب ادم داخل

 کنه لو کارشو همینطوری پزشکه،نمیتونه یه اون داره، مسیولیت شهر این تو بهار بابا کنیم، کار چی میگی پریسا ـ

 که اصفهان بیاد

 بند ارهدوب دستشو اونجا منم...کنی ردیف بهارو کارای تا کلفته پارتیت انقدر میدونم...میشه که میدونی خوب خودتم ـ

 نم همراه کنیم راضیش باید...باشه دلخوش بهش که نداره شهر این تو چیزی دیگه بهار..محسن کن کمکش...میکنم

 کنه فراموش و حامد و بگیره تصمیم درست بتونه اونجا شاید اقل ال....بیاد

 دادم فشار دستم تو گردنبندشو حامد اسم باه چند شنیدن با

 !!!!!!کنم فراموشت باید جرا...کنم فراموشت باید طوری چه

 ....بگیرم ارام ساعتی برای شده تا بستم را یمها پلک

 .نزدم دیگر روز شروع به لبخندی گذشته شب اوری یاد با اما شدم بیدار خواب از خورشید مهربان دستهای نوازش با

  گرا و نمیرفتم بیرون اتاق از.ماندیم ویال در دیگر روز سه محسن اصرار به که بود ریخته هم به قدری به روحیم وضع

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

173 

 اورده کم کلمه تمام معنای به...بودم اورده کم.نمیخوردم هم را غذا قاشق چند همان نبود پریسا التماس و هگری

 .بودند برگشته شهر به محیا با شب همان فهمیدم فقط اوردند نمی هم را حامد اسم محسن نه و پریسا نه...بودم

 کرده ترکم حامد حاال.دادم دست از را مادر که وقتی مثل درست خاموش بیروح، متحرک، های مرده شبیه بودم شده

 .کنم فکر او به فقط سکوتم در میخواستم من و بود

 ساز چاره را دیگران درد که بودم انی از داغونتر من اما برگشت کارش محل به محسن برگشتیم شهر به وقتی

 به هک جایی تا بود کرده نگران را پریسا سکوتم اما.شوم پا سر دوباره تا دهم فرصت خودم به مدتی میخواستم.باشم

 43 بالخره. بودند نشده من کردن راضی به موفق اما باشم داشته دیداری روانپزشک با میخواستند محسن پیشنهاد

 نبارای که شد تمام طاقتش.نبود من گذاشتن تنها به راضی دلش اما برمیگشت باید پریسا. رسید پایان به عید روز

 زدن حرف به کرد شروع دوباره گریه با و نیاورد تاب ام کرده بغل را زانویم هنوز من یدد و شد اتاق وارد وقتی

 حرف...بدی دق منو میخوای اخه، میکنی اینکارو خودت با داری چرا...خودتو دادن ازار کن تموم گلم خواهر بهارم، ـ

 و تمگف خانوادم به خدا به بریم، شهر این زا هم با بیا...نکن سکوت اما بده فحش حامد به بزن، داد ، کن گریه بهار بزن

 تو یمبر بیا بفروش خوب...کنی رهن خونه یه پولش با بفروشی پدریتو زمینای میخوای نگفتی مگه منتظرتن، اونا

 پدرم،.بشی خونوادشون از جزوی تو میخوان و دارن دوست که کسایی پیش بریم...بکن همینکارو اصفهان

 به رو تو بهار...نداری رو کسی اینجا دیگه که تو خواهری کن گوش بهار....ببینن رو تو رندا دوست همه مادرم،برادرم،

 عزیزتر مادرت پدرو از میبینم،بهار سکوتتو این وقتی میکنم دق دارم بهار...بگو چیزی یه مادرت و پدر خاک ارواح

 بگو زیچی یه عزیزات روح به رو تو...بگی چیزی یه بدم قسمت کی به...اخه کیه دیگه

 ازدلواپسی پریسا خاطر به و کسی بی از خودم حال به سوخت گرفت،دلم اتش قلبم مادرم و پدر اسم شنیدن با

 شکستم را سکوت این گرفته صدایی با و گرفتم دست در را پریسا دستهای و برداشتم هایم زانو دور از را دستم

 نمیشه، اما کنم فکر حامد به نمیخوام...گرفتم گریبانمو که بدبختی از یا بگم نداشتم صبر از...پریسا اخه بگم چی ـ

 ...نداره دوسم دیگه چرا...پریسا رفت چرا...گوشمه تو صداش یادش،خاطراتش،

 فماطرا هنور کند اوری یاد تا کشید اغوشش به محکم مرا پریسا و جوشید دویمان هر اشک چشمه سکوتم شکستن با

 .......نشده خالی

 وانت چون میرفتم باید ام باطنی میل عالرقم.دادم را شهر ان از رفتن به رضایت بالخره تا خواند شمگو در انقدر پریسا

 میتوانستم شاید میشدم دور مدتی برای اقل ال نداشتم، را برسد گوشم به حامد ازدواج خبر و بمانم شهر ان در انکه

 .برگردم زادگاهم به باره دو و بریزم خاطراتم روی بر فراموش گرد

 و گرفتند تماس فروششان برای دهیاری از روز دو از بعد بالفاصله و گذاشتم فروش برای روستا در را پدری های زمین

 در بیمارستانی به انتقالی برای را الزم کارهای مدت این طول در.کنم صحبت خریدار با بروم روستا به خواستند
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 ام هخواست به میتوانستم دردسر بی محسن چون کلفتی پارتی داشتن با و محبی دکتر یاری به و دادم انجام اصفهان

 .برسم

 چند مبلغی و خریدار نام میکردیم تنظیم را کوچمان خانه جز پدری های زمین فروش نامه مبایعه دهیاری در وقتی

 .کرد میخکوبم لحظه چند برای خریدار طرف از زمینها اصلی قیمت برابر

 والس وقتی.کند خریداری مبلغی چنین با هم ان مرا پدری های زمین بود گرفته تصمیم افراسیابی خان جهانگیر چرا

 و بروم زمین سر االن همین میتوانم پاسخ به رسیدن برای گفت دهیاری مسیول اورد زبان بر را ذهنم در موجود

 .بگیرم خان جهانگیر خود از را جوابم حضورا

 هدقیق چند رسیدیم وقتی.افتادیم راه به ام پدر زمینهای سمت به و شدیم ماشین سوار زود پریسا و من حرف، این با

 پیاده عقبی در از خان جهانگیر حیرت کمال در و شد متوقف نزدیکی همان در شیک بلند شاستی ماشین یک بعد

 .شد

 اوضاع فهمیدم اش پریده رنگ و الغر صورت از شد نزدیک ما به دست در عصایی با همیشگی صالبت همان با وقتی

 تهگذش به شباهتش تنها!!!سرخ؟ صورتی با گنده شکم خان جهانگیر ان کو.شده بهمریخته کلی اش جسمی سالمتی

 .بود تراشیده ته از نیز را قاجاریش های سبیل حتی بود، مو بدون سر

 بودند ایستاده انتظار به ماشین از بیرون که مردی و راننده متوجه.کرد برانداز را پایم تا سر قبالز دفعه مثل

 نظر به هک صالبتی البته بگذارد، نمایش به را هاصالبتش گذشته مثل هنوز میکرد سعی که صدای با خان جهانگیر.شدم

 چشمانم به و زد گره هم در را ابروهایش.بود جا به بسیار گردن دستمال و مشکی بلند پالتوی و طاس سر ان با من

 شد دقیق

 ولی قیمتی، همچین یه با اونم شده متعجب زمیناست این خریدار خان گیرجهان اینکه از رحمان دختر که میبنم ـ

 کنید سالم باید اول بزرگتر دیدن با ندادن یاد جوان خانوم تا دو شما به قبلش

 کردیم سالم و دوختیم زمین به را متعجبمان های نگاه زده خجالت

 کنم یفتعر رو چیزایی یه برات میخوام بدونی، کارمو لدلی تا اینجا بیای گفتم صالحی میر بهار دکتر خانوم...حاالشد ـ

 ایه دیگه چیز یه شنیدن من زبون از اما باشه کرده تعریف برات هم مادرت قبال شاید که

 کردم نگاهش وباغرور نشاندم لب بر پوزخندی

 داه ای فایده چه بودین تلخی این سمت یه شمام قضا از که من تلخ گذشته ـیاداوری

 :گفت و داد تحویلم خودم ثلم پوزخندی ـ

  جامعه این تو خودت برای و شدی بزرگ که حاال اما.بودم ها تلخی این طرف یه همیشه من تو نظر به...میگی راست ـ
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 تر تلخ میتونه اندازه چه تا رو من مثل ادمی زندگی خون سرطان بفهمی باید شدی دکتر و زدی هم به رسمی و اسم

 کنه خنثی رو تو زندگی های تلخی که هست قدریان ها تلخی این اندازه..کنه

 ترحم مثل حسی....بوده رفته المان به مداوا برای بودکه خاطر همین به و داره خون سرطان خان برد،جهانگیر ماتم

 بگیرم نادیده را غرورم از کمی شد باعث

 متاسفم ـ

 اهم دو.بزنه رقم منو زندگی پایان سرطان ردمنمیک فکر وقت هیچ اما کردم، رو خودم عمر من بخور، تاسف نباید...نه ـ

 پرسید ازم خونه اومد ناراحت شب یه پسرم المان به سفرم از قبل پیش

 بگیرم یاد بهتر اوردنو در پول راه رسیدی،میخوام ثروت این به طور چه کن تعریف برام بابا

 خودم با بودم حامدم همسن وقتی وزیر یه من جون باشه ثروت کسب دنبال من مثل بدم یاد بهش نمیخواستم من اما

 این از اول پس.بگیرم خودم سلطه زیر شهرو این کل باید اجدادم، ثروت از باالتر بندارم راه امپراطوری باید گفتم

 داشتم من و کرد گذر انسانیت مرز از باید امپراطوری یه به رسیدن برای فهمیدم مدتی از بعد اما.کردم شروع روستا

 .کنم جبران باید حاال و کردم ستم کافی حد به فهمیدم اینکه تا ابلیس یه هب میشدم تبدیل

 نانهمچ خواهی زیاده خوب،خوی اما ببینی روستاییا برای مدرسه و درمانگاه ساخت با منو پشیمونی بخش یه میتونی

 .بشم خونده ارباب بازم میخواستم من و داشت وجود درونم در

 وقت فهمیدم رسیدم المان به وقتی و رفتم در دادن جواب زیر از ای بهونه به کرد ماز رو سوالی چنین یه حامد وقتی

 از کس هیچ زمین من البته.کنم جبران رو گذشته کمی تا باشم راهی دنبال درمان جای به االن باید و ندارم زیادی

 مینز از نیمی من بود گرفته قرض من از رو مبلغی سالی خشک خاطر به قبل سالها اون چون.نکشیدم باال پدرتو جمله

 کردم برخورد انسانی غیر کمی میدونم خوب ولی. گرفتم ازش بدهی بابت هاشو

 گفتم عصبانیت با

 اطرخ به میدونید. شدیم متحمل رو هایی سختی چه انسانیتون غیر عمل این با مادرم منو میدونید شما!!!انسانی غیر ـ

 میک میگید تازه...بیاره در منو تحصیل خرج تا کنه کار مردم زمین رو شد مجبور بدبختم مادر زمینا اون دادن دست از

 ...بود ازش کم زمینای اون به طمعتون چشم طور چه بودید بزرگی این به مالک که شما اخه...بود انسانی غیر

 میداد گوش ارام حرفهایم به و بود ارام

 تو پس کردم چیکار میدونم خوب خودم.نیستی مرد پیر من فکر به هیچ میکنیو شتاب زدن حرف تو کمی جون دتر ـ

 نوزه اما بهاره اینکه با میکنه، اذیتم سرما بمونم، پا سر نمیتونم زیاد من ولی داری حق میدونم بگی، چیزی نمیخواد

 ...سرده
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 بده گوش خوب من حرفای به و نزن حرف گذشته از دیگه پس میفهمی خوب حالمو و دکتری تو

 تو که چکی حاالم گرفتم، پدرت از حقم از بیشتر کمی من چون حقته میدم بهت زمین این خرید بابت که پولی این

 یکم میخوام فقط.بخرم ازت تلختو خاطرات تو به پول دادن با میخوام من کن خیال و بردار رو گذاشتنم برات دهیاری

 ...بشه کم گناهم بار از

 :گفتم فریاد با و دادم دست از کنترلمو

 یه عرض در میتونی پول این با میکنی فکر...هان بخری مبلغی چه با میخوای رو سختی و تلخ خاطرات سال 41 ـ

 خاطر به خانوادم سر بالیی چه بره یادم ارزش بی پول این خاطر به من و بشوری اوده سرم چی هر از مغزمو ساعت

 فراموش چیزو همه من پول با کنید فکر که مسخرست خیلی...اقا دارید من از بیموردی انتظار اومد پول همین

 ....ندارم زمینامو فروش قصد دیگه میبینم میکنم فکر بیشتر چی هر االنم..میکنم

 کرد مالمتم نگاهش که بود عجیب و کرد نگاهم

 گفت ارام و امد سمتم به بود گر نظاره فقط لحظه ان تا که پرسا

 بخت بد یه میخوای چرا پس پشیمونه داد توضیح اتبر که اون.بفروش بهش زمینارو و کن قبول شدی، دیوونه ـ

 یب پس میکشونه نابودی به ذره ذره ادمو وجود طور چه مریضی این میدونی که تو بدی، زجر این از بیشتر سرطانیرو

 کن قبول و شو انتقام خیال

 گفتم گوشش در ارام خودش مثل

 اورد خانوادم و من سر که بالیی همه این از بعد ره،میخ حاللیت خودش برا پول با داره میفهمی هیچ..میگی چی تو ـ

 نمیخوای مگه دادین، دست از گذشته در که زمینایی پول.توست حق پول این نباش، احمق...بهار گذشته ها گذشته ـ

 رامشا کمی اخرش روزای بدبختم مرد پیر این بزار و بردار قدمو اولین پس کنی، شروع غریب شهر یه تو زندگیتو نو از

 ... بهار باش داشته وجدان...باشه داشته

 طور چه رسیدیم، اینجا به چی برا حامد و من میدونی که تو کرده، خراب هم منو اینده کاراش با مرد این پریسا ـ

 بشم حرفاش خام و ببندم چشمامو میخوای

 دگیدرمان با وایساده وت به رو که مردی اینکه ، کنی فکر چیز یه به باید االن...میگم چی ببین کن گوش خوب بهار ـ

 مردی بهار...میلرزه داره دستاش و نیست بند پاش رو نمیبینی...پشیمونم چیز همه خاطر به پشیمونم، میگه داره تمام

 اونارم دشای نحوی به که دیگرانی از بتونه تو بخشش با بزار...نمیاره دووم دیگه ساله یه از کمتر معلومه روته به رو که

 بهار.ازش بگذر...بهار بمیره راحت بزار.میگیری ازش اینکارو قدرت نبخش تو اگه چون بگیره اللیتح کرده اذیت

 ...نفرت همه این از شی خالص و بگیری ارامش نوعی به خودتم تا ببخش
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 او از و خدا دست سپردمش مادرم و پدر طرف از اما بخشیدم خودم ازطرف را خان جهانگیر من میگفت درست پریسا

 .ببخشند را او مادرم و پدر که بخواهد خلوتش در مخواست

 هحالیک در ارام سپس و شد محو صورتش از زود خیلی که زد کمرنگی لبخند مغرور خان جهانگیر حرفم این شنیدن با

 رفت ماشینش سمت به نلرزد زانوهایش میکرد سعی

 هب توانستم و شد انجام زود خیلی هم یانتقال کار محسن پیگسری و تالش با.دهیارگرفتم از را زمینها فروش چک

 .بیایم در اصفهان در بیمارستانی استخدام

 زهنو من بیوفای همسایه.میگذراندم بود کرده مبله برایم عشق تمام با حامد روزی که ای خانه در که بود روزی اخرین

 زا عکسی و مادرم و پدر کسع وقاب عزیزم بالش همان جز نداشتم برداشتن برای چیزی.بود نگشته باز اش خانه به

 زودتر تا باشم نداشته حامد از چیزی من میخواست پریسا.نفهمد پریسا تا گذاشتم چمدانم در پنهانی که حامد

 .کنم فراموشش

 نم به نگاهی بود گرفته دردست را چمدانم حالیکه در پریسا.انداختم حامد و خودم واحد بسته در به نگاهی اشک با

 انداخت

 اب تا دو شما قسمت.کنی شروع جدید ادمکای با جدید زندگی یه و کنی فراموش چیزو همه کن سعی..بهار بریم بیا ـ

 .بوده زندگیت تو حامدی روزی یه کن فراموش و نجنگ تقدیر با پس نبوده بودن هم

 کردم لمس گلویم دور را حامد گردنبند و ریختم اشکی قطره

 دیگری به دست من عشق نبینم تا میرم فقط...نمیکنم وشتفرام وقت هیچ من، همیشگی عشق حافظ خدا ـ

 ...کنی باورم میتونستی کاش و نیست دلم تو ای کینه هیچ ادماش و خودش از که شهری از شم دور تا میرم...سپرده

 هر به خواستم و سپردم همسایه رجب مش به را میکردم زندی ان در مادرم پدرو با روزی که کوچکی و قدیمی خانه

 عزیزانم مزار سر بر بار اخرین برای و.نباشد خاموش وقت هیچ خانه چراغ برمیگردم وقتی تا دهد امانت میخواهد که

 کنم وداع نیز انها با تا رفتم

 مگاه زاد به باره دو نسبی ارامشی به رسیدن محض به و کنم زندگی خوب و باشم خوب انها یاد به همیشه تا دادم قول

 مکان ان از تازه شروعی برای پریسا با و زدم ارامگاهشان سرد سنگ بر ای بوسه.کنم خدمت اروست مردم به و برگردم

 شدم خارج شهر وان

 

 دهم چهار فصل

 را جهان های جاده تمام
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 ام امده تو نگاه جستجوی به

 پیاده

 !نمیکنی؟ باور

 من پای های پینه این و تو این پس

 تنهایی تراکم این در بگو حاال

 ....نمیخواهی غچرا بی میهمان

 (گلرویی یغما) 

 قلبم کنج در پریسا خانواده وجود شیرینی میان در را هایم دلبستگی تمام از دوری تلخی که است تمام ماه شش

 . میاورم یاد به دوباره ام خانه سکوت و تنهایی میان در ها شب و ام کرده پنهان

 برادر همراه به پریسا مادر و پدر ، اقا علی و خانوم زهرا.تنمخواس پا به دوباره برای بود شروعی اصفهان در من زندگی

 مجد اقای خانه در موجود اندازه بی محبت و خونگرمی.من جدید خانواده بودند شده بود، رضا نامش که اش ساله 43

 هم باز و بودم کار به مشغول بیمارستان در اورژانس پزشک عنوان به هم باز.میبرد بین از را غریبی احساس نوع هر

 یک از بعد و کنم رهن خودشان خانه نزدیکی در ای خانه توانستم اقا علی کمک با.بودم کرده غرق کار در را خودم

 خاطر همین به و کنم زندگی تنها من که نمیشد راضی عنوان هیچ بی خانوم زهرا که چند هر.بروم خودم خانه به هفته

 ...بود شیرینی اجبار البته. راندممیگذ انها کنار را کار از فارق اوقات بیشتر

 که میدانستم و نمیزد حرفی حامد از عنوان هیچ به ولی میگرفت بارتماس دو ای هفته تقریبا مدت این در محسن

 میگیرد تماس پریسا با هم بار سه ای هفته

 ...اگه من خدای...باشه کرده ازدواج حاال تا حامد نکنه ، میکنه اذیتم پریسا و محسن سکوت

 برسین ادم به خدا رو تو...میمیره داره دوستم... کنه کمکم یکی ـ

 ...میخواست کمک بود گرفته دستاش رو خودشو سال و همسن پسری یه حالیکه در مردجوونی اورژانس در شدن باز با

 اتاقش از وقتی.بدیم نجاتش حتمی مرگ خطر از تونستیم داخلی جراح کمک با سریع خیلی بود، زده دستشو رگ

 پرسید و کنارم اومد سریع من ن دید با که میکرد گریه داشت دوستش اومدم بیرون

 مرده که نگید خدا رو تو طوره، چه حالش سبحان...سبحان...دکتر خانوم ـ

 بست نقش لبانم بر بخشی ارامش لبخند

  بختانهخوش... وستت مدیون زندگیشو تقریبا دستش مچ محکم بستن با و بیاریش موقع به تونستی با شکر رو خدا ـ
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 ..شاا ان تا ماست مهمون روزی چند... نرسیده اسیبی دستشم اعصاب به

 ...برگرده عادیش زندگی به دوباره

 میزنه تلخی لبخند

 اومد می سرش بالیی اگه...کنه نابود جایی هر دختر یه خاطر به خودشو میخواست دیوونه...عادی زندگی کدوم ـ

 میدادم چی مادرشو و پدر جواب

 ..میاومد سرم بالیی چه نبودن پریسا و محسن اونروز اگه ، افتادم خودم یاد حرفش این با

 ...مراقبشیم همکارام منو نباشید، نگران دیگه حال هر به ـ

 رفتم اتاقم به منم و کرد تشکری

 .بزنم سبحان اتاق به سری یه تا کرد وادارم وظیفه البته و کنجکاوی حس نوعی بعد ساعت چند

 شده اشفته رنگش خرمایی میکردموهای نمایی خود چشماش دور سیاه ای هاله و بود پریده حسابی روش و رنگ

  کردم نگاه بود شده پیچی باند که دستش مچ به.برسه نظر به معصوم صورتش میشد باعث که بودند

 چرا...بزنم حماقت ینا به دست نذاشتن منم دوستای خوشحالم حاال اما بکنم کارو همین میخواستم منم روزی یه ـ

 ...بدی بهاشو اینطوری شدی حاضر که عشقته از کمتر عزیزت جون میکنی فکر

 مونپشی کلی بکنی میخواستی که کاری از بشی بیدار خواب از اینکه از بعد میدونم و داریم مشترک درد یه تو و من

 ..بدونی اتونفس قدر شدی بیدار وقتی امیدوارم دادیم، نجات جونتو که خوشحالم...شدی

  داشت نگهم در استانه در محزونی و زیبا بم صدایی که شم خارج اتاق از خواستم و زدم تلخی لبخند

 ...نمیدادی نجاتم کاش ـ

 شدم نزدیک تختش به....شدم غرق چشم دو زالل و ابی دریای در ای لحظه برای و برگشتم

 !باشی؟ خواب میکردم فکر ـ

 میدادیدن لو خودتونو گرنه و میدونم ـ

 نداره ارزش زندگیت و تو جوونی اندازه به چیزی هیچ و جوونی خیلی تو کردی، خودت با اینکارو چرا ـ

 مشترکه دردمون نگفتی مگه...کردید اینکارو شما که دلیلی همون به ـ

 ...نمیدادن نجاتم کاش نگفتم و نمیکنم فکر تو مثل من اما ـ

 :گفت ناراحت لحن همون با و برگردوند رو ازم
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 ارمبی طاقت این از بیشتر نتونستم خوردم زخم قلب و شکستم غرور خاطر به من چون نیست، مشترک دردمون پس ـ

 !!سبحان اقا...نخورده زخم قلبم و نشکست من میکنیغرور فکر چرا ـ

 میبارید غم چشماش از کرد، نگام و برگشت دوباره گفتم رو اسمش وقتی

 واقعا من بفهمه اینکه بدون رفت، دوشید ازم کافی حد به اینکه از بعد و بود شده نزدیک بهم پولم خاطر به اون ـ

 بیارم طاقت خیانتشو و رفتن نتونستم....داشتم دوسش و بودم عاشقش

 یه عشق قصه من به اعتماد با سبحان شد باعث اینکار و میکردیم دل و درد هم با داشتیم ناخواسته سبحان و من

 بگه طرفشو

 عاشق و خورده زیباشو ی چهره فریب قیافه خوش و پولدار و جوون مهندس یه دید وقتی که حدیث امن به دختری

 جمع بساطشو و بند شد تطمیع کافی حد به اینکه از بعد و میکنه پهن رو عشق دام شدهواسش شرکتش منشی

 فریبندشو ظاهر گول اونم صددر 411 احتمال به که سبحان از خرتر یکی...دیگه یکی بغل تو میندازه خودشو و میکنه

 ...خورده

 باشم داشته حامد از تعریفی هیچ نمیتونستم من اما

 ساختمونه مهندس تو مثل اونم گذاشت، تنها منو و کرد ترکم جورایی یه منم عشق راستش ـ

 داری دوسش هنوزم انگار میزنی حرف ازش جوری ـ

 کرد اذیتم گلوم تو چیزی یه دوباره

 حقم در که ظلمی همه با که ببرم یادم از نمیخوام وقت هیچ و دارم دوسش واقعا من چون مینه،ه به عشقم زیبایی ـ

 داشت دوسم دل ته از روزی یه اونم کرد

 بدی هدر عمرتو تومو کهنه عشق یه پای که حیفی جورایی یه خوشگلی، خیلی تو... میدونی دکتر خانوم ـ

 خندیدم

 وقت هیچ داشتی دوسش تو که دختری داره، فرق تو عشق قصه با من عشق قصه بگه، خودت به اینو باید ـیکی

 ...نداشته دوست

 توام. بشینم تو دل ور صبح تا که نیست قرار.شدم غافل کارم از و اینجام وقته خیلی چون برم باید دیگه من راستش

 فعال... میزنم سر بهت بازم شیفتم تحویل از قبل کن استراحت

 ..شد بلند نبود غمگین دیگه حاال که صداش دوباره که برم تا برگشتم

 ؟؟؟...دکتر خانم ممنونم ـ
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 گفتم خنده با و کردم نگاهش

 ممنونم ازت منم ضمن در...صالحی میر بهار...صالحی میر دکتر ـ

 .شدم خارج اتاق از سرعت به و

 هب رفتن از قبل.کنم حتاسترا یکم و خونه برم تا داشتم وقت ساعتی چند من و بود ظهر از بعد4بعدیم شیفت شروع

 .خوابیده اروم دیدم که رفتم سبحان اتاق

 کردن اشپزی حوصله.میخواست اماده غذای یه دلم و بود گرسنم شدم،خیلی بیدار خواب از که بود ظهر 44 ساعت

 بدم رارق گاز روی رو ماهیتابه اینکه از قبل اما.کنم نیمرو تا برداشتم ئمرغ تخم چنتا و یخچال سراغ رفتم پس نداشتم

 شد بلند گوشیم صدای

 ...الو

 ..سالم جان بهار ابجی ـ

 !خوبی؟ جان رضا سالم ـ

 ضار جان...بزنه لب غذا به نداره حق کسی نیاد بهار تا گفته و میندازه سفره داره مامان که بیا بدو شما، خوبی به نه ـ

 گاهن خوشمزه غذاهای این به حسرت با باید تو خاطر به حاالم و بودم دانشگاه صبح از میمیرم، گشنگی از دارم که بیا

 اینجا برسون خودتو سریع تند زود بمیرم دل به حسرت نمیخوای اگه پس کنم

 میکنم اماده دارم چیزی یه خودم اما مرسی ـ

 میکنی اشپزی ادعای دستت تو گرفتی مرغ تخم تا سه بازم ـ

 فهمیدی کجا از تو ـ

 !بیارمت زور به خودم یا میای اخه، خوردی نیمرو انقدر نمردی تو...خواهرم ششم حس ـ

 افتم می را االن نری دنیا از دل به حسرت اینکه واسه باشه ـ

 41....شده شروع معکوسعمرم های ثانیه که بیا بدو گلم، خواهر قربون آ ـ
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 .گذاشت رو وگوشی

 شام و ناهار وقت نمیداد اجازه که بوده بر از رو یساپر و من کاری شیفتای همیشه.بود شده مادرم مثل واقعا خانوم زهرا

 .باشم تنها خونه تو

 ردب منو صدقه قوربون با خانوم زهرا اون از بعد.گفت امد خوش و گرفت دستش تو دستمو پدرانه اقا علی رسیدم وقتی

 سفره پای نشست اومد غرغر با و کرد سالم هم رضا و بود دانشگاه پریسا.سفره سر نشوند و

 واسه میز اون من پدر خوب بشینیم، زمین روی زانو دو باید گندگی اون به خوری ناهار میز وجود با چرا نمیدونم من ـ

 اخه میخوره غذا میشینه زمین رو دیگه کی زمونه دوره این تو بابا...که نشده خریداری من دادن دق یا کالس حفظ

 گفت جدیت با اقا علی

 نمیکردی غرغر انقدر واال...اخه داره لذتی چه خوردن غذا سفره سر میفهمی هچ تو جان پسر....مجد خانواده ـ

 داره فرقی چه میز سر با سفره سر من پدر اخه ـ

 مثل گرنه و کنه تشکر ازش و بزنه زانو داده بهش خدا که نعمتی برابر در میتونه بیشتری کرنش با ادم که اینه فرقش ـ

 !!!!؟ داره خاصیتی هچ فروشی فخر جز نشستن میز پشت رییسا

 !کردی؟ علم سالن وسط چی واسه رو سلطنتی خوری ناهار میز اون بگید میتونید پس جون بابا ـ

 !بخوره غذا و بشینه زمین رو نتونه خدایی بنده یه شاید ـخوب

 کنم اختیار سکوت بهتر همون...بخورم غذامو زمین رو باید تهش برم منبر رو براشما صبم تا من...نخیر ـ

 تو و خودم خونه تو نیستم حاضر منم و اینه من خانوادگی تربیت میدونی که تو....نزن بیخود زور گلم پسر افرین ـ

 بچه و عیال با خودت زندگی خونه سر رفتی وقت هر شما.نده الکی اصرار پس بخورم غذا میز خودمسر خونواده جمع

 !جان؟ بهار نمیگم درست...بخورید غذا میز سر ها

 بودنه میز سر از بشتر لذتش خوردن غذا سفره دور اقا، علی میگی راست شما...بله ـ

 کرد کوچیکی اخم رضا

 !چیزی کالسی یه بابا مملکتی این دکتر سالمتی نا داشتیم،....بهار ـ

 که االنم نخوردم غذا میز پشت بارم یه بگیرم پزشکیمو مدرک اینکه از قبل خودم جان به...جان رضا شرمنده ـ

 بخورم غذا سفره پای میشم خوشحال بازم بستن دکتر خانوم اسمم تنگ یمیبین

 کمی مظلومت پسر برای برنجا اون از بکش مامان....جمع به شد اضاف طرفداراشونم بودن کم محترم پدر دیگه هیچی ـ

 ...شوهرت با زدن چونه برا بگیرم قوا
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 خیلی رسیدن محض به.رسوندم بیمارستان به 4 اعتس تا رو خودم و گذروندم مجد خانواده با رو قشنگی های لحظه

 .بپرسم سبحانو حال و برم میخواست دلم

 هر من دیدن محض به.میکنن صحبت هم با دارن و کنارشه دوستش دیدم و شدم اتاقش وارد در به کوچیک ای تقه با

 .کردند سالم هم با تا دو

 !سبحان؟ اقا طوره چه حالت ـ

 مونمپشی کردم که کاری از واقعا االن میگفتی راست شما اما نمیکنه باور جورایی یه یرام.بهترم خیلی شما لطف به ـ

 حرفاست این از ارزشتر با زندگیت فهمیدی خوشحالم ـ

 انداخت من به نگاهی تعجب با امیره اسمش فهمیدم حاال که دوستش

 برسه زندگیش به ادم مثل و کنه فراموش چیزو همه میخواد زود انقدر که ریختین این سرم تو چی دکتر خانوم ـ

 گفتم امیر به و پاشیدم سبحان صورت به ای خنده

 ...کنه انتخاب درست این از بعد تا کردم تزریق سرش تو حرفای یه اما هیچی که سرمش تو ـ

 .اومدم بیرون اتاق از و کردم خواهی عذر گوشیم صدای شدن بلند با

  بود خط پشت پریسا

 سالم جونم بهار ـ

 نه؟ بگیریم قبلی وقت باید دیدنت برا دیگه شدیا سهیل ستاره پریسا دختر، گل سالم یکعل ـ

 دانشگاه پام یه مطبه پام یه شدم خسته خودمم خدا میگذرونم،به تخصصو دوره دارم که میدونی جون بهار ـ

 افتادی من یاد یهو شد چی عزیزم،حاال میدونم ـ

 بده شام خانواده کل به میخواد رود زاینده کنار هفته اخر سرش به زده رضا بگه برات ـجونم

 حاال؟ گرفته ولخرجی به تصمیم شده چی رضا افرین ـ

 یه حال هر بده،در رضا پولشو قراره که شامست اون مهم نیستا مهم زیاد فهمیدنشم کل در ، نفهمیدیم هنوز که ما ـ

 خدا به غنیمته کندن خرس از مو

 قبول،هستم باشه ـ

 نداری ما با باری کاری باشم مطب باید دیگه ساعت یه تا که برم...جیگر اوکی ـ
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 میبینمت سالمت به برو نه ـ

 بای فعال ـپس

 سبحان یاد دوباره شد خلوت سرم وقتی.بودم پا سر بکوب شب 41 ساعت تا و داشتم شلوغی کاری شیفت

 ماالن همین تا.بود قشنگ و خالص رنگش جورای یه میشد تنگ دریاییش چشمای برای همش دلم چرا نمیدونم.افتادم

 .میکنن خدمتی خوش زیادی و نخش تو رفتن جوری بد پرستارا از دوتا یکی که شنیدم

 .رفتن خواب به داشتنیش دوست های چشم که دیدم ایستادم تختش کنار وقتی

 ....اخه میزنی دید مردمو پسر خواب تو داری چی واسه شدیا پررو خیلی بهار

 نگاهش همش میخواد داره،ادم خواب تو معصومی صورت چه ببین میکنم،اخه نگاش دارم برادری چشم به تو جون به

 پنهونه خاصی معصومیت یه چهرش ته جورایی کنه،یه

 تختش کنار اویزونه شدش پیچی باند دست االهی

 شدست اروم و گرفتم ارنجش زیر از دیگه دست با و گذاشتم دستش کف را دستم نگیره دردش که جوری و اروم خیلی

 وا چشماشو و داد فشار انگشتاش با دستمو محکم ناگهانی حرکت یه تو اما.گذاشتم تخت رو خوابیده حالت به رو

 بودم شده دستپاچه.کرد

 کردم درستش بود مونده بد دستت فقط کنم، بیدارت نمیخواستم ببخشید ـ

 کرد نگام الوده خواب و بود،خمار داشته نگه دستش تو هنوز دستمو

 ندارم درد دیگه االن اما...شدم بیدار اومد دردم یکم ـ

 و کشیدم بیرون دستش تو از اروم دستمو شدم، جوری یه.انداخت بود دستش تو که دستم به نگاه یه حرفش این با

 گفتم زیر به سر

 کنی استراحت تا میرم ـ

 گفت من صدای از ارومتر خیلی

 بمون پیشم نداری اریک اگه نمیاد، خوابم دیگه....نری االن میشه ـ

 !نمیخوابی؟ چرا تو ندارم، کاری هیچ نکردن پیجم وقتی تا ـ

 شلوغ زیاد سرت اینکه مثل اما بزنیم حرف باهم یکم و بیای تا بودم منتظر خوابیدم،خیلی دیگه زیادی امروز ـ

 میکردم هدیه تاراش به دلتنگیامو کمی و بود اینجا گیتارم کاش رفته سر حوصلم کلی...بود

 هستی هنرمندم پس ، جالب چه ـ
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 میزنم سرگرمی واسه وقتایی یه!!بابا نه ـ

 بپرسم ازش ذهنمه تو دیروز از که سوالی یه میخواست دلم خیلی

 !اقاسبحان؟ ـ

 !!بله ـ

 !پیشت؟ نیومدن مادرت و پدر چرا ـ

 دلم ن،انگلیس االن اونا میشن، نگران خیلی بفهمن مامانم یا بابا اگه کردم، حماقتی چه نگه کسی به گفتم امیر به ـ

 بشن من دلنگرون غربت تو نمیاد

 داری دوسشون قدر چه بگو و بگیر تماس باهاشون حتما میکنن مرخصت که فردا تا پس مهربونی، و خوب پسر چه ـ

 گفت و خندید

 ...بگم بهشون رو جمله این که کرده تاکید زیبا دکتر خانم یه میگم بهشون حتما و اره ـ

 شد جدی لحظه یه

 میشه تنگ شما با مصاحبت برای دلم کلی برم اگه باشم اینجا بیشتر روز چند یه نمیشه دکتر خانوم ـ

 کنن خالی تختشونو روزی یه باید بیمارا همه شرمنده ـ

 !بخرم؟ تختارو این از یکی من نمیشه حاال ـ

 ...است کسب مانع جا بی توقف دیگه شرمنده ـ

 زدم کوچیک لبخند یه

 از تمد یه ضمن در...کنی استراحت یکمی و ببری کافی لذت زیبا هتل این تو اقامتت شب اخرین از تا میرم من ماالن ـ

 به یا دیگه اسیب هیچ که شیم مطمین تا شی چکاب بیا هفتم یه از بعد بشن، جذب ها بخیه تا نکش کار چپت دست

 نرسیده دستت

 !کنید؟ معاینم خودتون بعد هفته میشه ـ

 باشه خلوت سرم تا کن هماهنگ قبلش فقط نه، که چرا...البته ـ

 کنم هماهنگ خودت با تا بهم بدی تماستو شماره میشه پس ـ

 گفتم لب روی خنده کمی و شده ریز چشمای با
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 بگیری شماره ازم و بیاری در بازی زرنگ نمیخوای که تو ـ

 :گفت و زد چشمکی

 مهربون یکم شمام...بدم دست از زودی این به کردم پیدا تو مثل ییزیبا مصاحب که حاال نمیخوام جورایی یه...حاال ـ

 دیگه بده بده شمارتو و باش

 بهت بده منو اتاق و بیمارستان شماره پرستار میگم باشه ـ

 بود موبایلت شماره منظورم..نه...نه ـ

 ..نشه تعبیر سوء و بدونی منو دوست یه مثل فقط اگه نداره اشکالی خوب ولی....میاری در بازی زرنگ داری دیدی ـ

 استم باهام کسی نمیخواستم...خاموشه بیار، در پاینی کشو اون از منو موبایل لطفا دکتر،پس خانوم باش مطمین ـ

 بگیره

 .کردم روشنش و اوردم در کشو داخل از رو موبایل

 . ادم تا عروسکه شبیه بیشتر که این یعنی، دخترشه دوست تصویر این من خدای

 رنگ درشتش چشمای رنگ.موطالیی و رو سفید دختر یه. بود حدیث برا شک بدون موبایلش زمینه تصویر عکس

 سبحان این به برسه چه بود کرده خودش مبهوت رو دخترم که منی بود کرده که ارایشی اون با و بود وحشی جنگل

 بدبخت

 !میکنی؟ نگاه داری چی به ـ

 کردم جور و جمع خودمو یکم

 کنم فضولی نمیخواستم خواممی معذرت...هیچی ـ

 :گفت حرص با و زد پسش اما گرفتم سمتش به گوشیرو

 کنم فکر بهش دیگه نمیخوام کنی پاک عکسشو کنم خواهش میشه ـ

 از دبع و کردم پاک عکسشو حرفی هیچ بدون ببینه، ریختشو نخواد داشت حق بیچاره خوب ، سوخت براش خیلی دلم

 تختش کنار میز روی گذاشتم و کردم خاموش رو گوشی دوباره گوشیش تو خودم شماره سیو

 بزنم سری یه بهت رفتنت قبل میکنم سعی و دارم شیفت بازم صبح کارم، سر برم میدی اجازه حاال ـ

 ممنون چیز همه خاطر به بازم گرفتم وقتتو ببخش...باشه ـ

 برگشتم اورژانس به کوتاه حافظی خدا یه با
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 یاد دوباره.کردم فکر نافرجامش عشق به و افتادم سبحان یاد کشیدم دراز خوابم اقات تخت روی کوفته و خسته وقتی

 .حامد پیش پرکشید فکرم و افتادم خودم احمقانه کار

 زندگی به دوباره و نبود امیز موفقیت اش خودکشی که بودم خوشحال بود، داشتنی دوست و جذاب پسر واقعا سحان

 چشمای.میداد بهم نگاهش و حامد که حسی اون نه اما میشد القا ادم به خوبی حس میکرد نگاهم وقتی.برگشت

 .میشدم غرق حامد چشمای سیاهی تو فقط من اما بود دریایی سبحان

 44 ساعت تا سبحان.موندم می بیمارستان تو یک ساعت تا باید و گرفتم تحویل رو شیفتم صبح8 ساعت از قبل

 تا میکرد کمکش داشت امیر.شدم اتاقش وارد زدن در بدون. رسوندم اتاقش به خودمو 44 از قبل تا پس میشد مرخص

 اومدم و بستم رو در سریع ببخشید گفتن با و کشیدم خجالت خیلی بکنه، سبحان تن رنگی مشکی پیراهن

 .بود شده سرخ خجالت از صورتم.بیرون

 .تو میری پایین میندازی سرتو... مثل چی واسه ای کرده تحصیل مثال خنگ ی دختره اخه

 اش هتن نیم رسیدن نظر به تر زیبا به داشت تن به که ام جینی شلوار و بود قشنگ و ورزیده واقعا سبحان اندام ولی

 .میکرد کمک خیلی

 بود ناشناس شماره شد، بلند موبایلم صدای که بودم نرسیده اتاقم به هنوز

 بفرمایید ـ

 شدی پشیمون دیدنم از نکنه برگشتی، چرا دکتر خانوم ـ

 گفتم شرمندگی حس همان اب

 شدم اتاقت وارد موقع بد ببخشید، ـ

 :گفت متین و اروم خیلی اما بود معلوم صداش تو ای خنده ته

 ببینمت رفتن از قبل دارم دوست برگرد، میکنم خواهش ـ

 یرو موقر سبحان.بود رفته ترخیص کارای برای امیر.برگردم اتاقش به دوباره تا کرد مجابم قشنگش و گیرا صدای

 نشست لبش کنج لبخن یه ورودم با.بشم وارد من تا بود دوخته چشم در به و بود نشسته تختش

 دکتر خانوم دیدمت دواره که خوشحالم ــ

 نیستی تنها و مراقبته همیشه که داری خوبی دوست خونه، میگردی بر داری و شدی مرخص بالخره که میبینم ـ

 هم با دانشجوی دوران اول از هم کاریمه شریک هم میکنیم، زندگی هم با قتهو خیلی امیر و من..اره!! میگی امیرو ـ

 میمونه داداشم مثل خوبیه خیلی دوست...بودیم دیگه
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 غنیمته واقعا دوستایی همچین وجود ـ

 زد شیطونی لبخند

 غنیمته زندگیم تو وجودشون که باشی دوستایی همون جزو هم تو میخوام ـ

 تو خستگی زور از خونه تو بقیشو و بیمارستانم تو ساعتام بیشتر هستم، ای همشغل پر ادم من متاسفانه ـ

 ..باشم داشته حضور زندگیت های لحظه تو نمیتونم که میبینی...خواب

 بدی اختصاص من با معاشرت به زندگیتم از ساعتی کنم وادارت. تونستم شاید بخواد، چی قسمت تا ـ

 بشی موفق نکنم گمون که من ـ

 شدم موفق دیدی دیدی، چه رو خدا ـ

 خندیدم

 کنم حافظی خدا باهات اومدم فقط برگردم، باید دیگه من چون بکن تالشتو پس ـ

 دیدار امید به بگی خداحافظی جای بهتره پس ـ

  دیدار امید به... باشه ـ

 شدم خارج اتاق از لبخند با و

 یه تو دیگه هم با شامو.میکرد ولخرجی کلی برامون داشت رضا و بودم رود زاینده کنار مجد خانواده با هفته اخر

 .خوردیم اطراف همون خوشگل خیلی رستوران

 :گفت رضا به رو میز سر پریسا

 شامو ل.پو کن اعتراف وکیلی خدا ولی کردی، دعوت شام واسه رو ما شدی جوگیر شد چی نمیدونم من رضا داداش ـ

 تو نه میده بابا

 دکتر که جنابعالی...کردی کار و خوندی درس انقدر نترکیدی.باشیم خوش شب یه مخواست کردم بد..بشه کوفتت ای ـ

 ممید سور بهتون دارم بشم مهندس اینکه قبل من خوبه حاال نکردی مهمونمون چوبی نبات اب یه خساستت از شدی

 نیستن تو مثل که همه

 گفت و کرد ای خنده بدجنسی با خانوم زهرا

 تا اشهب مونده خیلی کنم فکر دانشگاه میری تو که درمیونی خط یه اون بده،با سور عدب شو التحصیل فارغ اول شما ـ

 مهندس بگیم بهت
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 بی راننده شدم...خونه کار میکشونه منو وقت بی و وقت باباست تقصیر خوب ذوقم، تو میزنی چرا دیگه تو...مامان ااا ـ

 ...اخر الی تا بگیر بانک به رفتن از میکنه، نکرده کارای یاد میافته بهم بابا چشم که صبح مواجب، جیره

 گفت میخندید داشت که اقا علی

 نمیشم شریفت وقت مزاحم دیگه من بده، پس بهم انداختمو پات زیر که قیمتی گرون ماشین اون اول شما ـ

 !!!!!بابا؟ ـ

 بابا جان ـ

 گیرهب دستتو باید من جز کی واال میکنه، مواخذم زنته این تقصیر همش خئدا به نوکرتم بست در عمر اخر تا من بابا ـ

 اخه

 زد رضا شونه به کوچولو ضربه یه پریسا

 چیه دادنت شام قضیه بگو حاال...بابایی نوکر کردی اعتراف خوب داداشی، شد این ـ

 د،یخوام دلیل دادنی شام هر مگه بابا....خدا به دارن محبت کمبود بگو، من خانواده این به چیزی یه تو رضا جون بهار ـ

 کردم بد...بخندیم بگیم هم دور بیایم گفتم خوب، موندیم خونه تو بس از خدا به گرفتیم افسردگی

 گفتم و کردم نگاهش مهربون

 ...بود الزم پریسا و من برا واقعا کوچولو تفریح یه...نکنه درد دستت ـ

 دادم تلفنمو جواب میز از فاصله میک با و کردم خواهی عذر جمع از بدم، ادامه حرفمو بقیه نذاشت موبایلم صدای

 ...بفرمایید ـ

 مهربون دکتر خانوم سالم ـ

 بود سبحان

 کردی من یاد افتاده اتفاقی سبحان، اقا سالم ـ

 پیچید گوشی تو صداش از بخشی ارامش موج یه

 بودی تادهایس نارمک موقع این پیش شب کرد،چند هواتو دلم فقط بیافتم، دوستام یاد من بیافته اتفاقی باید مگه نه، ـ

 میکنه خفم داره تنهایی این و تنهام االن اما میزدی، قشنگی حرفای و

 !نیست؟ پیشت امیر مگه ـ

 داره عادت خوابیدن زود کنم،به بیدارش نیومد دلم خوابیده، بغلی اتاق تو چرا ـ
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 کنم صحبت باهات زیاد نمیتونم و بیرونم االن من نگرفتی تماس خوبی وقت سبحان، اقا شرمنده ـ

 !نداری؟ رفتن بیرون وقت گفتی که تو...شد چی ـ

 بیام شدم مجبور دوستم اصرار به االن ولی گفتم راستشو ـ

 !کجایید؟ بگی میشه ـ

 رود زاینده نزدیک ـ

 کشید عمیق اه یه کردم حس

 باش خوش برو نمیشم مزاحمت...قشنگیه جای ـ

 گرفت تنهاییش برای دلم

 !سبحان؟ اقا ـ

 !جانم؟ ـ

 بخوابی راحت بتونی تا بخور بخش ارام یه لطفا ـ

 نمیتونم ـ

 !چرا؟ ـ

 خودکشی باهاش میشه نظرش به که وسایلی و قرص چی هر کنم کشی خود دوباره میخوام میکنه فکر امیر چون ـ

 ...کنم اصالح صورتمو طوری چه صبح موندم.برداشته دستم جلو از کردو

 گرفت خندم

 قصد دیگه کن مطمینش و بخوری بده و دادن بهت نسخه با که ارامبخشی یه جالتاا بگو بهش و کن بیدارش برو ـ

 کنی حماقت نداری

 فعال...نمیشم مزاحمت دیگه....بگی تو چی هر باشه ـ

 بیام سبحان فکر از کردم سعی.گرفته خودش به ای قیافه چه گوشی پشت زد حدس نمیشد.بود اروم صداش قدر چه

 :گفتم بود کی گفت که پریسا ابجو بقیهدر پیش برم و بیرون

 داشت سوالی یه بود بخش پرستارای از یکی ـ

 هک عکسی قاب بود شده تنگ صداش برای دلم.افتادم حامد یاد بازم پاگذاشتم خودم خونه خلوت به دوباره که شب

 ابق این یادمه.شدم خیره شبش رنگ چشمای به و برداشتم بمونه دور پریسا دید از تا بودم کرده پنهان بالشم زیر
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 قاب خودش برا و گرفت گوشیش با عکس یه ازم زور به خودشم و کنم نگاه بهش خواب موقع من تا بود داده عکسو

 .تختش کنار گذاشت و کرد

 باشه کرده دور خودش از اونم خیالیش ارامش برای نکنه نه، یا داشته نگه عکسمو هنوزم یعنی

 .دستش معاینه برای کنه هماهنگ تا گرفت تماس امباه سبحان که بود هفته روز اولین صبح

 وبارهد ترخیص از بعد بیمارامو که نبود معمول.من اتاق به اومد مستقیما و شد اورژانس وارد بودم گفته که ساعتی سر

 :گفتم شد تموم دستش معاینه وقتی.میموندم قولم سر باید و بودم داده قول سبحان به اما ببینم

 بکشی کار چپت دست از راحت خیلی میتونی دیگم وقت چند تا و مرتبه یزچ همه خوشبختانه ـ

 !پیشت؟ بیام کردنش چک بای نباید دیگه ولی دکتر خانوم مرسی ـ

 !بودی؟ زده رگتو ناشیانه نبود، وخیم وضعیتت انقدرام نیست، نیازی..نه ـ

 انداخت شمچ دور بود بسته دستش باند روی که بندمشکی مچ دوباره و خندید حرفم با

 !دکتر خانوم شد حیف ـ

 !شد؟ حیف چی ـ

 ببینمت بیام ای بهانه چه با دیگه اخه ـ

 کنی مالقات رو دکتری هیچ نیست الزم دیگه باشی خوشحال باید که تو ـ

 دکتر تا هستی بهشتی حوریای شبیه بیشتر تو! باشه کی دکتر اون تا ـ

 یدد از که نشست صورتم رو تلخ لبخند یه فرشته، میگفت بهم که افتادم حامد یاد لحظه یه کرد که تشبیهی از

 وگفتم کردم جمع لبخندمو سریع.نموند پنهون سبحان

 و کنی زحمت رفع کم کم بهتره...شدی ویزیت نوبت از خارج کردی زرنگی شمام برسم، مریضا به و برم باید دیگه ـ

 ببینی رو دکتری هیچ نخواد دلتم

 گفتن با و خندید

  میبنمت زود خیلی که من ـ

 .شد خارج اتاق از

 زا غیر به سبحان نداشتم دوست ولی.مینداخت حامد یاد منو همش سبحام دیدن و بود شده تنگ حامد برا خیلی دلم

 نهک فکر من وجود با شده باعث قبلی عشق با موندنش ناکام میگفت بهم حسی یه اما.کنه نگاه بهم دوستی چشم
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 خونهصاحب.نمیخواستم اینو من اما. کنه اعتماد مخالف جنس به دیگه بار یه و بده دشخو به فرصت یه دوباره و میتونه

 .نمیکرد قبول مهمون دیگه من قلب

 ...ردک عصبانی جنون مرز تا منو که افتاد اتفاقی بعد روز دو چون.نبود ساده دوستی این به راضی سبحان اینکه مثل اما

 لیو بود سبحان شد بلند موبایلم صدای که میشدم ماشینم سوار شتمدا و بودم داده تحویل شیفتمو شب8ساعت... 

 شد پخش گوشی از امیر ناراحت صدای دادم جواب وقتی

 غلطی چه اینبار نمیدونم سرش به زده باره دو سبحان اینجا برسونید زود خودتونو خدا رو تو دکتر، خانوم سالم ـ

 کرده

 گفتم اضطراب و ترس با

 نیافتاده بدی اتفاق تا اورژانس بزن زنگ سریع!مگه؟ شده چی دوباره ،سرش به زده چی یعنی ـ

 همیکن غلطی یه اال و ببینه رو شما باید که کفش یه تو کرده پاشو فقط نکرده غلطی هیچ هنوز دکتر خانوم نه ـ

 !بیاره؟ میخواد یا اورده خودش سر بالیی بالخره شدم گیج االن من ـ

 ببینه رو شما میخواد قبلش فقط اره،بی خودش سر بالیی میخواد نه ـ

 خبره چه دقیقا اونجا بگی االن میشه اقا امیر... ـاوف

 خو باشه کرده غلطی یه میترسم پریده رنگشم میزنه نفس نفس داره این االن دکتر خانوم ببین ـ

 ...خدا به گیجه پاک امیرم این خدایا

 نکنه مببین شنیدم، تو دهن از کردن غلط فقط که من خبره چه اونجا ببینم بیام بدی ادرسو کنی لطف میشه اقا امیر ـ

 باشه مخدر مواد مصرف عالیم ممکنه گفتی که اینایی زده مواد

 ...این که نداره ها عرضه این ،از بکنه نمیتونه دیگه غلطا این از دکتر خانوم نه ـ

 خبره چه ببینم بیام کن اس ام اس ادرسو برام شما کردی دیوونم ـ

 بیایا زود فقط دکتر خانوم باشه ـ

 بده ادرسو سریع میافتم راه االن من باشه ـ

 .دردن بی مرفهین جزو ساکنانش بود معلوم که رسوندم برج یه به را خودم دقیقه 41 عرض در و نبود دور زیاد ادرسش

 .منه رسیدن منتظر واحدا از یکی در جلوی که دیدم امیرو 44 طبقه رسیدم اسانسور با وقتی

 .نگران ادم یه اال میخورد چی همه به قیافش ییخدا
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 اومدین خوش دکتر خانوم سالم ـ

 !طوره؟ چه حالش کجاست، سبحان سالم ـ

 اتاقشه تو فعال دکتر، خانوم بهتره ـ

 .بشم وارد من تا رفت کنار

 !کجاست؟ اتاقش ـ

 کرد اشاره بود سالن ته که اتاقی به دست با

 جاست اون ـ

 خوابه ظاهرا و کشیده دراز طاقباز تختش روی اروم دیدم که رسوندم سبحان تاقا به رو خودم عجله با

 !!!!!!!!!!این بوده من اومدن منتظر اینطوری

 کردم چهرش به اجمالی نگاه یه و رفتم شک با

 کردم صداش اروم میزد مشکوک خیلی.میکشید نفس من از بهتر هم بود طبیعی رنگش هم واال

 ...سبحان ـ

 کردم صداش بارهدو نداد جواب

 ...سبحان ـ

 نگر سبز جذب تیشرت یه و مشکی ادیداس شلوار با کشیده دراز خوشتیپم چه بشه بیدار نداره قصد اینکه مثل نه

 دادم تکونش یکم بازوشو رو گذاشتم دستمو

 ...سبحان اقا ـ

 :گفت و کرد باز اروم چشماشو

 !جانم؟ ـ

 کردم نگاهش مشکوک یکم

 !سبحان؟ خوبه حالت تو ـ

 :گفت کوچولو چشمک یه با و تخت رو نشست و پاشد

 ردینمیک قبول بیمار که نوبتم از خارج دیدنت، دوباره برا نکردم پیدا ای دیگه راه که ببخشید! نه؟ شدی نگرانم ـ
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 درمون واسه بمونه نوبت تو داره عمر تا کنم خوشگلش فیس نصیب گرگی کف چنان میخوام خودم جان به

 بیاد دستش کار حساب خودش که شسر کشیدم دادی یه

 تا؟ دو شما کردین مسخره منو!!! هان اینجا کشوندی منو دروغ با که هستی کی کردی فکر احمق ی پسره ـ

 مچ و ایینپ پرید تختش از سریع که بیرون بیام اتاقش از خواستم عصبانیت با بده جوابی تا بمونم منتظر اینکه بدون

 :گفتم و کشیدم دستمو حرص با.گرفت محکم دستمو

 برم میخوام کنار برو شو گم...میکنی غلطی چه داری هست معلوم ـ

 ونج به...اخه میری تند داری چرا ببینمت بهونه یه به میخواستم فقط بابا میکنی اشتباه داری خدا به بهار وایسا ـ

 مش خالص دلتنگی از و ببینم بهونه این به رو تو داد پیشنهاد امیره این تقصیر خودم

 !!نه کنی گشاد تنگتو دل میخوای جور هر تو تا بیرون رفته االنم حتما....تو با کرد جا بی خیلی امیر ـ

 وت احترامی بی کوچکترین بهت کنم غلط من میزنی حرفی همچین چرا اخه نداشتم، بدی منظور خودم جان به بهار ـ

 همین ببینمت میخواستم فقط.کنم خودم خونه

 !شد؟ فهم شیر بیای کارم محل سمت نه بزنی زنگ بهم داری حق نه دیگم...برم بزار یدید که حال خوب خیلی ـ

 وبر خواستی که جا هر بعد بده گوش حرفام به لحظه یه فقط اما ، بود ای مسخره شوخی بیخیال،فهمیدم بابا بهار ـ

 ...باشه منحرف پسرای اون از نمیاد اخه قیافشم به زیاد.شدم ارومتر یکم

 برم بزن حرفتو وبخ خیلی ـ

 بزنم حرفمو من بعد کنیم جون نوش قهوه یه سالن تو بریم لحظه یه بیا شما...خانوم نمیشه که اینجوری ـ

 جوون و اسپرت جورای یه اومد خوشم خونش دکور از. نشستم مبل روی و بیرون اومدم اتاق از زود و کشیدم پوفی

 شستن روم به رو و اومد سبحانم من سر پشت. بود پسند

 بیارم برات قهوه یا چایی ـ

 بخوابم خونه برم میخوام خستم بزن حرفتو نمیخواد چیزی ـ

 :گفت و انداخت پایین سرشو خطاکار های بچه مثل

 یشمپ میای زود و نمیاری نه اینطوری گفت بود، امیر این سر زیر همش کن باور اما بود اشتباه کارم میدونم ببخشید ـ

 شم ریلکس کمی کردم سعی عمیق نفس یه کشیدن با و دادم تکان تاسف عالمت به سری

 نکنم دعوا باهاش این از بیشتر که کرد التماس دریاییش چشای همون با و کرد بلند سرشو
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 بگی، بهم میخوای چی ببینم بگو اینجام که حاال خوب خیلی ـ

 نمیزد حرف اصال کاش که زدن حرف به کرد شروع و کرد باز هم از رو گوشتیش و سرخ لبهای

 حرف دوباره باهات و ببینمت میخواست دلم فقط ، نداشتم اینجا به اوردنت از بدی قصد هیچ بهار کن ـباور

 ...بهار میدیدمت باید ولی....نمیکنی قبول دعوتمو بیدلیل و شلوغه سرت میدونستم..بزنم

 تو یادب حدیث بود خدا کار میکنم فکر.بده بهم نبوده قادر مامانمم زندگیم تو حاال تا که میدی بهم ارامشی تو راستش

 حساسا یکدفعه بیمارستان تخت رو وقتی....بشم اشنا تو با بعدش و بزنم خودکشی به دست من بارفتنش و زندگیم

 قشنگت صدای یهو...میکنه مواخذه حماقتم خاطر به منو داره و پیچیده گوشم تو صداش اسمونی فرشته یه که کردم

 بیدارم بدونی تا زدم حرف همین واسه.میره داره ام فرشته دیدم کردم، باز چشمامو و اومدم ودمخ به منم و شد ساکت

 ...بزنی حرف باهام بیشتر و

 منو که سومی بار برای جنگل تو وقتی افتادم حامد یاد کرد سنگینی سینم رو چیزی یه اختیار بی فرشتم گفت وقتی

 من ونم،بم میخواست اونم..من فرشته میگفت من به اونم..بره دستم از فرشتم نمیخوام گفت و گرفت دستامو بود دیده

 شکوند فرشتشو باالی کرد، ول دستامو ، نداشت نگهم اون ولی موندم که

 یزیچ یه بودی گرفته خواب تو دستمو که بعدی دفعه نمیدونی..میبخشیدی ارامش حرفات با بهم ذره ذره داشتی تو ـ

 فقط حدیث بفهمم...کنم فراموش حدیثو روز یه عرض در من که کردی کاری تو شد، در دلم تو از خنک نسیم یه مثل

 تو حدیث وجود فهمیدم.بود نکرده ور شعله وجودم تو رو حسا این وقت هیچ اون...بیشتر نه همین بوده زیبا هوس یه

 با ماون و عاشقتم یگفتمم بهش تختم تو و بود کنارم میخواستم وقت هر اره بود، شده عادت به تبدیل برام زندگیم

 هیچی برام حدیث....میکردم فکر من که نبود اونی عشق میدونم االن اما میداد رو عاشقتما این جواب هاش بوسه

 ...فهمیدم اینو االن احمق من و هوس یه جز نبوده

 !!! چیه؟ دارم تو به من که حسی این بگو بهم اما خودتی گذشته عشق عاشق هنوزم تو میدونم بهار

 ...من نگاه اما بود حرف دنیا یه چشاش دریای تو و چشام به زد زل

 میزدم فریاد حامدو عشق جسمم و نگاهم با داشتم من

 امدح جز به نداره حق هیچکس...میزنه کی واسه قلبم میدونی که وقتی سبحان نگو این از بیشتر دیگه...نگو..نه ـ

 که بخوای رو چیزی ازم و بگی بیشتر کلمه یه حتی ندارم حملت میفهمی...سبحان میفهمی بشه من روح و قلب صاحب

 همین اونم واسه...میشی فارق زود حامدمطمینم مثل و شدی عاشق زود خیلی ام تو...نمیدم بهت وقت هیچ میدونی

 زیرو هی که کسی که غریب شهر یه تو اومدم...ببین منو زندگی...ببین منو حاال اما..میگفتیی تو که بودم ای فرشته

 یمیتون ام تو کردن صحبت بار چند با میکنی فکر چرا...بگیره اروم و نیافته چشم تو چشاش عاشقمه میشد ادعاش

 بدبخته بهار هوس...منم هوس نبوده، هوس حدیث...بخوای ام تو که نمونده بهار از چیزی دیگه...بشی من قلب صاحب
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 هعاشقون کلمه تا دو با میخواد یکی بار هر که منم هوس...گرفتن ازش روحشو بکارت اما نزدن دست جسمش به اگه که

 منم.. سبحان منم هوس...بمونه حرفش پای تا نباشه مرد اونقدر اما بزنه عاشقی و عشق از دم وبرام کنه خرم

 یخوادنم دلم...نشم فرض احمق این از بیشتر تا برم باید...نیومدن در من کنترل تحت وقت هیچ که اشکا این به لعنت

 بمونم خفه هوای این تو دیگه ثانیه یه برای تیح

 و داشت حامد که ارامشی چرا...مونده یادگاری برام عصبی لرزشای همین فقط حامد عشق از چرا میلرزه، پاهام چرا

 ..بکشم نفس راحت بتونم که جایی یه برم نمیزاره و سسته پاهام چرا...نداشتم من

 گرفت هامو شونه و شد بلند گرانین با سبحان برداشتم که سستی قدم اولین

 میلرزی داری چی برا...میترسونی منو داری بگیر اروم خدا رو تو گفتم چی هر کردم غلط بهار...تو شدی چی بهار ـ

 ...اخه

 لندب و شد امیر دامن به دست کنه ارومم نمیتونه دید که سبحان.نمیشد اما بگیرم اروم میخواستم نبود خودم دست

 اضطراب دچار ام عصبی حالت از.کنارم اومد سریع که بوده بغلی اتاق تو حتما بود کجا نمیدونم.ردمیک صداش بلند

 :گفت سبحان به که بود شده

 !سبحان؟ گفتی بهش چی افتاده، روز این به چرا این ـ

 میلرزید سبحان صدای

 ..بیار اب لیوان یه برو شد،بدو چش دفعه یه خدا به نمیدونم ـ

 باعث صورتم رو شد ریخته خنک اب قطره چند وقتی.بشینم مبل روی کرد وادارم بود گرفته هامو شونه که همینطور

 اشک همینطور و بودم گرفته بغلم تو دستهامو.بشم مسلط اعصابم به کمی کنم درک بهتر موقعیتمو شد

 ریخته توش قندم حبه تا چند که اب دیگه لیوان یه با امیر.میکرد نگاهم نگرانی با و زد زانو روم به رو سبحان.میریختم

 :گفت منو سمت اومد میزد بهم قاشق با و د بو

 ...شی راه به رو کمی بخور قند اب این از یکم ـ

 داشت نگه لبم ونزدیک گرفت لیوانو سریع سبحان

 :گفتم و کردم اشاره کیفم به.شد بهتر حالم خوردم که یکم ـ

 بده کیفم از ارامبخش قرص دونه یه لطفا ـ

 .دستم داد اورد در ارامبخش قوطی از قرص دونه یه و رفت کیفم سمت سبحان از سریعتر امیر

  همچنان سبحان.بود شده بهتر خیلی حالم گذشت که ای دقیقه چند.خوردم وقرصمو داد خودم دست لیوانو سبحان
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 بود پشیمون و نگران تا دو هر نگاه.بود ایستاده ازما قدم چند فاصله با امیرم بودو نشسته روم به رو زانو دو روی

 رد بودن کرده که کاری تالفی حسابی.سوخت براشون دلم.بود خالی کلی دیقه اون نگاهاش اون با شرک گربه جای

 :گفت و کشید راحتی نفس لبخندم دیدن با امیر.شه راحت کمی خیالشون خواستم لبخند یه با.بودم اورده

 اگه نمیدادم رو ای مسخره پیشنهاد همچین کاش افتادم کردن لطغ به دکتر، خانوم ترسوندین مرگ حد سر تا مارو

 !!!!چی؟ اومد می سرتون بالی

 میلرزید داشت هاش شونه و بود کرده خم زانوهاش روی رو سرش که کردم نگاه سبحان به

 !گنده؟ مرد میکنی گریه داری تو ـ

 با.هببین دوستشو کردن گریه نمیخواستم زارهب تنهامون تا کردم اشاره امیر به...شد بلند ها بچه پسر مثل هقش هق

 کردم نگاه بارونیش چشمای به و و کردم بلند را سبحانو چونه دست

 بیعص واکنش یه فقط...خدا به خوبه حالم کن نگاه پسر،منو داری نازکی دل چه تو.بودم ندیده مردو یه گریه حاال تا ـ

 هک میکنم زندگی کسی یاد به هنوزم که خودمم مقصر زدیمی دلتو حرف داشتی چون نداری تقصیری هیچ هم تو.بود

 رفت دوستت جلو حسابی ابروت که کن پاک اشکاتو پاشو...نباشم مهم دیگه براش شاید

 گفت هاش گریه بین

  دممیمر حدیث از بعد کاش..نمیگفتم بهت هیچی و میشدم الل اصال کاش...کنم ناراحتت نمیخواستم...ببخش منو ـ

 فقط تو برای من چون کردی انتخاب اشتباه اینبارم بدون ولی فهمیدم دلتو حرف...پسر میگی رفمزخ داری چرا ـ

 ...بیشتر نه باشم داشته میتونم رو دوست یه حکم

 بود کرده لونه چشماش ابی تو باال،غم گرفت رو سرش

 نمیکنم نگاه سرمم شتپ و میرم واال کن پاک اشکاتو اون لطفا بمونم باقی دوست یه برات میخوای اگه سبحان ـ

 .برداشت میز روی از شدودستمالی بلند جاش از

 .باشه نازک دل اندازه این تا مرد یه نمیشد باورم خدایی

 شد خیره روش به رو به و نشست کنارم و اومد

 ودهب هوس یه تو برا حدیث شاید.باشی داشته بهم معمولی دوست یه جز به حسی هیچ نمیتونی که میدونی سبحان ـ

 ظهلح تو نامی بهار میخوای اگه...بزارم براش جایگزینی نمیتونم همین واسه.بود واقعی عشق یه من برا حامد اما اشهب

 نباشه این جز بده قول بهم...کن نگاه دوست یه چشم به فقط بهم باشه زندگیت های

 نداره وجود گیتزند تو دیگه که بمونی کسی عاشق میخوای کی تا بگو!چی؟ بمونم قولم سر نتونم اگه ـ
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 کنی نگاهم دوست یه چشم به کن وادار رو خودت ببینی منو باز داری دوست اگه هم تو....میتونم سبحان، میتونم ـ

 !چی؟ عشقتم الیق کنم ثابت بهت اگه ـ

 میسه وا اعتقاداتش پای کوه یه مثل صالحی نشناختی،دکتر منو هنوز پس ـ

 .زد تلخی لبخند حرفم این با

 بشه ختم کجا به قراره تو زندگی قصه اخر: گفتم خودم با و کشیدم اهی.اومدم بیرون امیر و سبحان هخون از وقتی

 ...بهار

 بینهب سبحانو اینکه برای.میمرد کنجکاوی از داشت ولی کردم تعریف پریسا برا چیزو همه و نموند دلم تو حرف بالخره

 به .باشیم هم کنار دوستانه همی دوره یه تو مثال که بیان امیر همراه بگم بهش و سبحان به بزنم زنگ کرد مجبورم

 .بوده شده سوال عالمت یه شبیه بهش زدم زنگ که لحظه اون تو سبحان قیافه خودم جون

 .کردیم دعوتش شامم برا که شدم ابروش و چشم عاشق میکنه فکر االن پسره کنه چیکارت بگم خدا پریسا ـ

 هبالخر من هم تفریحه هم.میگذره خوش کلی باش مطمین هست که رضام.دیگه دبو دوستانه دعوت یه بهار بیخیال ـ

 میخورن قیافتو گول فقط ملت نداری که شده،اخالق قزمیت تو عاشق مخملی گوش کدوم میبینم

 دوستیم تا دو فقط االن سبحان و من...گمشو برو ـ

 ...خری تو که بس از ـ

 شدیا ادب بی پریسا ـ

 بینب بزن سینه به احمقو حامد اون سنگ نیست،انقدر سرت تو که عقل جو یه بسه، تویی ادبمون با همون...بابا برو ـ

 ...معطلی کوچه یه خم اندر هنوز تو و میشه سفید دندونات مثل موهات اخرش...میرسی کجا به اخرش

 تو زدم و پیچوندم بحثو و شدم بیخیال پس...منبر باال بره میخواد بگم چی هر من و برداشته دور پریسا االن میدونستم

 فرعی

 فقط که کسی تنها.اومد می در رستوران مشتریای صدای داشت تقریبا که خندوندن رو همه انقدر شام سر رضا و امیر

 رستوران سقف روی رنگ ابی های ستاره دیدن با ورودم لحظه از که بودم احمق من میکرد قناعت زدن لبخند به

 رستوران تو که قشنگی های ولحظه میافتادم حامد یاد همش.دور چندان نه گذشته هی به بودم کرده پرواز دوباره

 تا میاوردن در بازی دیوونه بیشتر همین واسه فکرم تو همش من که شدند متوجه ها بچه کنم فکر.داشتیم ابی ستاره

 .کنم خاطره تجدید دوباره ذهنم تو داشتم دوست خودم ولی.بیارن در حالت اون از منو
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 حانسب اومدیم بیرون رستوران در از وقتی.زندگیمون خونه سر برگردیم همه که رسید وقتش بالخره و بود خوبی شب

 من خواست که امیرم.رفتن و کردن خداحافظی که رضا و پریسا.کنیم صحبت تنها هم با ای دیقه چند تا خواست

 .رفت تنهایی خودش و خونه برسونم سبحانو

 تیمنشس میز پشت وقتی.کردیم روی پیاده بود نزدیکیا همون که شاپی کافی تا قهوه یه خوردن برا سبحان دعوت به

 .داد سفارش قهوه فنجون تا دو

 نگاه یاد بازم میکشیدم سر قهومو داشتم اروم اروم که بود من به نگاهش.میکرد بازی قهوش فنجون با داشت همش

 دلم رو چیزی یه دوباره.میکرد نگاهم اون و میخوردم غذا نم و بودیم نشسته رستوان تو وقتی افتادم حامد خیره های

 :گفت سریع خیلی چون نموند دور سبحان دید از چهرم تغییر.کرد سنگینی

 !هم؟ تو رفت یهو قیافت چی برا شد چی ـ

 زدم پوزخندی

 افتادم چیزی یه نیست،یاد هیچی ـ

 !بد خاطره یه حتما ـ

 بود تلخ کمی برام یاداوریش االن چرا یدونمنم ولی بود خوبی خاطره اتفاقا..نه..نه ـ

 نه افتادی قدیمیت عشق یاد دوباره حتما ـ

 گفتم لبخند یه با.بدم اختصاص حامد یاد به شبمو اون تموم نمیخواست دلم اصال

 بخورش کرد نکن،یخ بازی قهوت با انقدرم ضمن در...کنیم عوض حرفو بیا بزنم، حرف گذشته از امشب ندارم دوست ـ

 هدیگ

 کشید پوفی

 دو حدی یه تا تو و من...اخه کنی زندگی گذشتت با میخوای کی تا تو...نمیزاری تو ولی کنم عوض بحثو دارم دوست ـ

 الح تو دارم و گذشته های تلخی تمام رو پاشیدم فراموشی گرد من...ببین منو ولی داشتیم، هم به شبیه ماجرای تا

 تو یگذاشت پاتو که اولی از تو فهمیدن همه امشب هات، گذشته به بخشیدی حالتو ای لحظه تموم تو اما میکنم زندگی

 !هان عمل بی عالم شدی چرا پس کردی وار امید زندگی به منو تو بهار...فکر تو رفتی رستوران

 شدم دقیق سبحان صورت به و صندلی به دادم تکیه و کشیدم قهوم از دست

 نیستی متوجه تو اینکه مثل اما نزن، یحرف من گذشته از کردم خواهش ازت...سبحان ـ

  رو چیزی خودش که ادمی و. ندارم دوست خودم چون کنم زندگی خوش حالم تو تونم نمی من میگی راست تو اره
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 یاد به و کشیدنم نفس لحظه هر دارم دوست ولی نیستم بیعمل عالم من...بیاره دستش به نمیتونه وقت هیچ نخواد

 ...باشم حامد

 :گفت بود هویدا توش خشم های بارقه که صدایی با و شد عصبانی که کرد اذیتش انگاری مدازحا زدن حرف

 ذهنت تو فقط خانت حامد با نبود الزم دیگه اونجا ، خودت شهر تو نموندی چرا پس داری دوست حامدو که تو ـ

 میکردی تماشاش دور از شده و میموندی کنی زندگی

 فتمگ باشه بلند زیاد نمیخواستم که صدایی با و شدم بلند صندلی روی از ، کرد سرایت منم به سبحان عصبانیت

 ببینم ای دیگه جایگزین حامد کنار خودم تصویر جز خواستم نمی اینکه واسه ـ

 دادم ادامه میداشتم بر کیفمو حالیکه ودر

 .ممنون کردی مهمونم که تلخی قهوه از ـ

 بزار ، حقشه ولی نداره ماشین میدونستم.اخه خواهن خود انقدر مردا این چرا.کردم بیرون شاپ کافی از سرعت با

 نم گذشته تو انقدرم و. کنه گوش میزنه حرفی یه بهش یکی وقتی و جاش سر بیاد عقلش شاید بره خونه تا پیاده

 .نکنه کنکاش

 وسهب یه بار هر تکرار به و کشیدم بیرون بالشم اززیر حامدو عکس دوباره لباسام تعویض از قبل رسیدم خونه وقتی

 کردن گالیه به کردم شروع و گذاشتم گردنبندش روی

 ،اما میگذرونم زندگیمو دارم طور چه بودم براش خوبی دار امانت من و دادی بهم تو که عشقی خاطر به حامد میبنی

 زندگی کامل ارامش تو ها گذشته به کردن فکر ای لحظه بدون همسرت کنار و نباشی من مثل تو امیدوارم

 .باشمش داشته نتونستم من که چیزی باشی، خوشبخت امیدوارم.کنی

 .کردم پاک اشکامو و زدم عکسش قاب به ای بوسه

 استیشن پشت همون از دیدنم با بخش کار تازه و جوون پرستار محمدی خانوم بیمارستان به ورودم محض به صبح

 :وگفت کرد سالم

 .میزتون رو گذاشتم.بیماراتونه از یکی طرف از گفت و اغورد گل دسته یه براتون وقت اول پیک دکتر خانوم ـ

 .رفتم اتاقم به متشکرم گفتن با و انداختم باال ای شانه تعجب با...مهربونی مریض چه

 مکن باز پاکتو سریع کرد کاری کنجکاویم حس.پاکت یه همراه به لیلیوم گالی از خوشگل و بزرک گل دسته یه

 سالم عزیز بهار

 .شدی ناراحت اگه متاسفم.زدم حرف کوپنم از بیشتر دیشب که میدونم
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 با رو هباش قشنگ کردیم سعی که شبی چرا بفهمم تا کنم گز پیاده خونه تا شدم مجبور کردی که تنبهی دبا البته

 .کردم خرابش اضافی حرفای

 .مهربونت قلب پیشکش عذرخواهی دنیا یه با گال این

 سبحان تو همیشگی دوست

 ..گرفتم رو سبحان شماره و اوردم در کیفم تو از موبایلو. بوییدم گلو تهدس لبخند با

 .برداشت رو گوشی بوق دومین با

 گفتک و برداشت نه و گذاشت نه که بود خوشحال خیلی

 !نه؟ دیگه زدی زنگ االن که بخشیدی منو جان بهار ـ

 .ممنون فرستادی برام که خوشگلی گالی بابت اما.ببخشمت که کردی چیکار مگه ـ

 نمیگردی بر دیگه بری که اینبار گفتم دیشب خودم جون به.مهربونت دل فدای ـ

 نیستم نارنجی نازک دیگه انقدرا..بابا نه ـ

 گلی خیلی...بهار مرسی ـ

 بای فعال نداری کاری اگه برم باید دیگه...میدونم خودم ـ

 میبینمت برس کارت به ، نه ـ

 ..اومد در شصدا دوباره گوشیم کردم قطع تماسو تا

 گل پریسای ابجی سالم ـ

 کجایی بهار، ـسالم

 بیمارستان معلومه خوب ـ

 !!!بهاری میشه تموم کی کارت ـ

 !نگرانی؟ انقدر چرا پریسا شده چیزی ـ

 دارم باهات مهمی کار بیا 3 ساعت از قبل من مطب بیا کارت از بعد فقط نیست هیچی ـ

 .میام حتما باشه ـ

  وگازش و شدم ماشین سوار کارم پایان محض به همین واسه.داشت باهام که مهمی کار و بودم ساپری فکر تو کال اونروز
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 پریسا مطب رفتم و گرفتم

  بغلم پرید رسیدم تا

 !دوراهی تو موندم کنم چیکار نمیدونم میزنم، گیج دارم کردم، قاطی پاک شده، چی نمیدونی بهار ـ

 کردم جداش خودم از

 ببینم بزن حرف درست راهی،دو کدوم...دیوونه چته ـ

 :گفت یکباره و کرد نگاه صورتم تو ومستقیم داد قورت دهنشو اب

 من خواستگاری واسه اصفهان میاد داره محسن بهار ـ

 پایین اومد فکم

 !!!!!!!!!!!!!!!چی؟ ـ

 شنیدی که همین ـ

 مخ وت و کرد خودشو کار بورگینیالم نکنه کلک...شده دلباختت و افتاده تو یاد ماه هفت بعد شده چی اونوقت بعد ـ

 زدی محسنو

 گفت ای دخترونه شرم با بعد کردو اونور اینور یکم خودشو

 تماسا این تو و بود تماس در باهام همش محسن دیدیم رو همدیگه وقتی از که اینه قضیه راستش...خدا به نه ـ

 ...شد اینجوری که شد چی نمیدونم

 حاال شده چی میگم صبح از باش ومن...راهیه دو این اخه خل پریسای ـ

 !اصال بگم چس نمیدونم یعنی بگم، اینا بابا به طوری چه نمیدونم اخه ـ

 همین به جون، بابا به میده انتقال اونم بگو جون مامان به برو خوب دخترای مثل نداره خوردن غصه دیگه که این ـ

 راحتی

 !بهار؟ چی نکرد قبول بابا اگه ـ

 زا بهتر دیگه.اخالق با هم کرده تحصیل هم.خوبی این به پسر ، باشه مخالف باید چی برا ادیاد دست از عقلتو ـپاک

 !کنه پیدا دامادی عمرا محسن

 وشتیگ کمی تو بلند قد و الغر اون...بگذریم وزنیتون اختالف از اگه البته دارید تفاهم باهم کلی تا دو شما خودم جون

 ...و
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 شد اتیشی اوه اوه

 نه کوتوله حتما!....چی؟ و گوشتی ـ

 کردم ریزی خنده

 متوسط قد با گوشتی...بابا چیه کوتوله ـ

 !هوییی نشیم مشکل دچار زندگی اول بگو میبینی ای دیگه اختالف نکن تعارف من جون پررویی خیلی میدونی بهار ـ

  میشه محسوب پرستی نژاد پوست رنگ از زدن حرف دیگه کال االن نه ـ

 میشه منفجر هدار که کردمش کفری چه

 !!ابخوابی ابد برا میکنم کاری نری دیگه دیقه یه تا.میگی هزیون خستگی از داری که بخواب خونه برو پاشو بهار ـ

 !خوب؟ میشی عصبانی چرا نگفتم دیگتونو اختالفای هنوز که من ـ

 گفت داد با و شد خارج کنترل از دیگه

 بیرون برو ماد مثل نشدی مریضام از جزوی تا االن همین بهار ـ

 گفتم خنده با و کردم جا جابه دستم تو کیفمو و سوییچ

 نیست خوب حالت زیاد بخور خنک اب لیوان یه برو ولی میرم شدیا،من اعصاب بی خیلی جدیدا پریسا ـ

 .بودم خوشحال پریسا و محسن خاطر به واقعا ولی.بیرون زدم مطبش از خنده با و کنه ویزیتم رسما تا نموندم دیگه

 نتقالا باباش به ثانیه سیم عرض در مامانشم و گفته مامانش به چیرو همه گفت زدو زنگ بهم شب همون پریسا خرهبال

 اخر برا محسن تا داد رضایت بالخره و کرد پیچم سوال کلی محسن درباره و زد زنگ بهم اقا علی اونروزم فردای.داده

 .دخترش هدون یه از خواستگاری برا بیاد خانوادش همراه به ماه

 

 پانزدهم فصل

 قرصهای به درد شدت از.میدم فشارش دستام بین میکنه،محکم درد شدت به سرم میپرم، خواب از خیس صورت با

 خوابم تو حامد...چشامه جلو هنوزم بود، بدی خیلی خواب....نمیکنه ولم عصبی درد این اما.میبرم پناه بخش ارام

 ماا کنارشم بفهمه تا بزارم هاش شونه رو دستامو میخواستم.میزد صدا منو مدام هاش گریه بین و میکرد گریه داشت

 ...بهار...بهار...میزد صدام فقط و نمیکرد نگاه منو

  بهش بیشتر تا برداشتم قدم یه.نمیشنید صدامم حتی نمیبینی؟اما منو چرا کنارتم....اینجام من حامد میزدم، داد
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 دحام...کشیدم فریاد نمیشنید صدامو..میشد دورتر و دورتر من از هی حامد.بود چسبیده زمین به پاهام اما شم نزدیک

 ...حامد..اینجام من نرو

 دادم حرکت صورتش روی اروم دستامو و کشیدم بغلم تو عکسشو

 ببینی منو نخواستی تو اما بودم کنارت خدا به...نشنیدی صدامو چرا...حامد ندیدی منو چرا ـ

 تماسو... ندارم رو کس هیچ حوصله بود، افتاده صفحش رو سبحان اسم شد، مونخلوت مزاحم موبایلم زنگ صدای

 کردم ریجکت

 تا کردم خاموشش کال شد،اینبار بلند موبایل صدای دوباره فشردم، بغلم تو رو حامد و عکس و کشیدم دراز تخت روی

 ..نشه هام لحظه مزاحم

 ندممیب چشمامو دوباره.برسونم نسبی ارامش به رو خودم ات دارم وقت انقدر پس برم، بیمارستان نیست قرار غروب تا

 .میشم گم بودن حامد با خاطرات تو و

 حال.میکردم گریه گاهی و میخندیدم گاهی.اخر سیم به بودم زده ورسما بودم کشیده دراز تختم روی ظهر نزدیک تا

 ..اعصابم رو رفت خونه تلفن صدای اینبار اما.نداشتم رو ای دیگه کار هیچ

 صدای.بگیره اروم اعصابم کمی تا کشیدم عمیق نفس یه بدم جواب اینکه از قبل و شدم بلند تختم رو از میلی بی اب

 شد بلند خط ور اوم از پریسا

 ...جان بهار سالم ـ

 !خوبی پریسا، سالم ـ

  نباشی خوب تو گمونم اما خوبم من ـ

 !مگه؟ طور چه ـ

 !میکنی؟ خاموش گوشیتو میزنه زنگ نسبحا چرا خوبی اگه خواهرم، میگه ششم حس ـ

 کشیدم پوفی

 !هست؟ مشکلی بشه مزاحمم کسی نداشتم دوست و بودم خوابیده بودم، خسته ـ

 شدی، ادب بی انقدر چرا حاال بگیرهة ازت خبری من به زد زنگ شد نگرانت خدا بنده...اعصاب بی قدر چه..اوه..اوه ـ

 !ان؟ه میشم محسوب مزاحمین جزو من حاال تا ازکی

 ...بخوابم دیگه یکم میخوام ام، خستم خیلی خدا به ندی، گیر من به کنم خواهش امروز یه میشه جون پریسا ـ
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 و دلشوره از دارم من اصفهان میاد داره دیگه دوروز تا محسن هستی، دوستی چه دیگه تو..ای خسته که جهنم به ـ

 خوابیدی، تخت خیال با گرفتی تو اونوقت میمیرم نگرانی

 و شق کله جفتتون...تورو محسن هم میشناسی محسنو تو هم بابا! چی؟ برای نگرانی و دلشوره اخه جان پریسا ـ

 کارت یپ پرو کنید،حاالم هوا فیل که نیست قرار...بله جواب یه خواستگاریساده، یه...نداره نگرانی دیگه اینکه دیوونه،

 میبری سر حوصلمو داری چون

 وشیش بزن، بیچاره سبحان اون به زنگ یه اقل ال کردی دک که و من ممنون، کردی یمتقد که بزرگی دلگرمی از ـ

 بگیره خبر تو از زد زنگ انقدر سوخت

 پس جواب نفر صد به باید بخوابم خودم خونه تو دغدغه بی میخوام روز بمونه،یه خماری تو بزار نمیزنم زنگ پس ـ

 ...کردما گیری عجب بدم،

 بشه نگرانت بده حق شقتهداره،عا دوست بیجنبه، ـ

 شدم عصبانی واقعا دیگه

 هیچکس غروب تا نمیخوام دیگه...شه راحت خیالش بزار مرده بهار بگو زد زنگ دیگه بار یه...شده عاشق کرده غلط ـ

 !نه؟ یا شدی متوجه بشه، مزاحمم

 !!!ن؟م مگه گفتم میشما،چی نگرانت کم کم درم منم میگیری،دیگه پاچه داری چرا چته، بهار ـ

 کنم احتاستر دیقه یه میخوام النم بودم، کشیک بیمارستان تو صبح تا دیشب خدا به بگی میخوای چی دیگه پریسا ـ

 نک قطع نداری کاری بهار جون...کارم سر برم باید غروب دوباره بخوابم یکم میگی،بزار عاشقی و عشق از من برا داری

 برم من بزار

 لیک خونمون بیای ادم مثل فردا بدی قول باید اما میکنم قطع تلفنو...میکنه کار ینا فقط انگار....بابا خوب خیلی ـ

 ..نیازمندم شدیدا وجودت به و دارم کار باهات

 بردار سرم از دست تو فقط میام بابا، باشه ـ

 حاال..بودم شده جدا پیش دیقه چند هوای و حال از دیگه.جاش سر کوبیدم رو گوشی منم و کرد کوتاهی خداحافظی

 الک حالم تا سرد اب دوش زیر رفتم هم غذا از بعد.کردم حلش ماهی کنسرو با اونم که میکردم شکمم برا فکری یه باید

 .بیاد جا

 از یکی که میزدم دزدگیرو داشتم کردم، پارک پارکینگ تو ماشینو.بیمارستان رسیدم کاریم تایم از زودتر ساعت نیم

 کرد صدام پشت

 ...دکتر خانوم ـ
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 خوردم جا یکمی دیدم، خودم از قدم چند فاصله با سبحانو چرخوندم که رموـس

 !!!میکنی؟ چیکار اینجا تو...سالم ـ

 داشت نگرانی از موجی یه دریاش رنگ به چشمای

 !!افتاده؟ اتفاقی! جوابموندادی؟ زدم زنگ صبح چرا...بودم نگرانت...سالم ـ

 و ندادم جواب خطه پشت کی بدونم اینکه بدون همین واسه دمیوم خوابم صبح کردی، فکری همچین چرا... نه ـ

 !کردم خاموش موبایلمو

 شد نزدیکتر قدم یه

 !نکردی روشن گوشیتو چرا شدی بیدار اینکه از بعد چرا ـ

 میکنم روشنش االن نبود، یادم اصال ـ

 :گفتم ساختگی تقریبا ای خنده با و کردم روشنش و اوردم بیرون گوشیمو و کردم باز کیفمو در سریع

 برم زود باید شده دیرم چون بگو داری کاری اگه توام...روشنه حاال..بیا ـ

 :گفت رفته هم در ابروهای با که رنجید حرفم از

 شدم مزاحمت که ببخشید ندارم، کاری..نه ـ

 .کنم بازش سرم از و کنم برخوردی همچین تا نبود حقش بره،میدونم که برگشت

 !!!!!!!!!شدی؟ ناراحت دستم از سبحان ـ

 :گفت برگرده اینکه بدون ایستادو

 ...دیگه کنه زحمت رفع زود باید مزاحمه اونیکه بشم، ناراحت باید چرا نه ـ

 ایستادم روش به رو و رفتم

 کردم ناراحتت اگه میخوام معذرت...نداشتم منظوری همچین من ـ

 میکردم نگاهش مستقیم داشتم

 کردن خاموش از کن باور میرسونه، رو تو لطف این اومدی، اینجا تا من خاطر هب میدونم شدی، نگرانم که ممنونم ـ

 نداشتم خاصی منظور گوشیم

 :گفت دادو کوچیک تکون یه رو سرش
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 کردم باور...باشه ـ

 برسم کارم به راحت خیال با نمیتونم شکلیه این قیافت وقتی چون بخندی میشه پس ـ

 !نه ممهم برات خیلی بگی میخوای نکنه...هه ـ

 کال ولی نکنم، ناراحتشون وقت هیچ منه وظیفه این و هستن مهم من برا دوستام همه مهمی، که معلومه سبحان ـ

 نبودم موفق کار این تو وقت هیچ

 :گفت پوزخندی با و برد باال رو ابروهاش

 !نه دیگه باشم خوشحال باید میدونی خودت دوست منو که این خاطر به االن...دوست ـ

 کرد قاطی سیماش دوباره این داد ای

 مبر من نمیشی ناراحت دیگه اگه کنم،پپس معنی دوستو واژه برات ندارم تایم انقدر من چون دانی خود دیگه اونو ـ

 کردم دیر واقعا چون

 هضمیم رو قشنگی لبخند همین واسه بشیم اذیت کدوممون هیچ قضیه این سر دوباره ندارم دوست که فهمید خودش

 :گفت و کرد صورتش

 ورتص این غیر در بگیی تماس باهام شد تموم کارت بده قول ولی میرم، ندم دست از اقل ال دوستیمو لقب اینکه برا ـ

 میشم مزاحمت بازم

 بعد تا فعال...قول باشه ـ

 رفت خودشم بعد و بشم دور ازش من تا شد منتظر سبحان و کردم خداحافظی

 رو واروشل مانتو با خستگی از رسیدم خونه به وقتی.بودم بیمارستان وت صبح خود تا من و بود ای کننده خسته شب

 .افتادم بیهوش تختم

 تلفنه صدای اومدن در وقت االن اخه معرکه مگس خر بر لعنت

 دادم جواب رو خونه تلفن کشان خمیازه

 ...بفرمایید بله، ـ

 وت اونوقت ما، خونه بیان قراره میرسه،فردا راه از شب محسن اینجا، بیای امروز بودی نداده قول مگه کجایی، تو بهار ـ

 شم راحت دستت از من که بری خواب به خواب ای میکشی، خمیازه من برا راحت خیال با داری ظهر لنگ

 خانوم پریسا سالم ـعلیک
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 اخد...وت نه من نه نباشی اینجا دیگه ساعت نیم تا اگه خدا به دارم، کارت اینجا بیا پاشو علیکی، چه سالمی، چه ـ

 ..حافظ

  الو...پریسا..الو ـ

 بود جوابم ممتد بوق صدای ولی

 منرس دیگه ساعت نیم تا که عصبانی،برم قدرم چه...برد پناه هیچی به پریسا این شر از نمیشه دیگه نخیر،امروز

 میکنه قلفتی سرمو پوست واقعا میدونم

 رمانیتو پشت سیاهمواز زاغ داشت گویا.خونشون دم رسیدم که بود گذشته پریسا تماس زمان از ساعت یک از کمتر

 شد بلند عصبانیش صدای کردو باز درو نزده زنگ من که میزد چوب ایفون

 !اومدی؟ دیر انقدر چی واسه دیگه، ساعت نیم تا نگفتم من مگه...برون بله اومدی می محسن با میموندی خبرت ـ

 خوب خبرته چه! اومده می خونه کدوم از ترشی بو فهمیدن محل اهل همه ، ارومتر جان پریسا ـ

 !پیدا نا سرش اون بدم نشون بهت ارامشی یه من باال بیا تو ـ

 کل االن گفتم داشت هراس و هول همچین زد،پریسا خشکم خونه تو وسکوت ارامش از لحظه یه شدم خونه وارد وقتی

 .نبود وال و هول تو راو اون هیچکسم و بود جاش سر چی همه باشه،ولی خورده تکونی یه باید خونه

 !بنگر دیوارو و در ساعتم یه اومدی زود خیلی! چته؟...هان ـ

 کردم نگاه سرمو پشت رفته باال ابروهای و متعجب قیافه با

 خبری چرا کرده،پس فیکون کن خونتونو کل زده ریشتری هشت زلزله یه بیام االن گفتم خودم جون به پریسا ـ

 نیست،

 زدی منو دل حرف که بهار ابجی قوربونت ای ـ

 بیرون بود اومده خورشت ظرف یه با خونه اشپز از که بود رضا صدای

 صب از انقدر....ما حال به وای نه وگر کرده پیدا خواستگارو یه همین ما پریسای ابجی این کرده رحم بهمون خدا ـفقط

 ..نداره تمومی خانوم درشت و ریز فرمایشات وگرنه نباشم دیدش جلو میکنم سعی شخصا بنده که کرده غرغر

 داد ادامه باشه زنونه و نازک کرد سعی که صدایی با و اوردن در رو پریسا ادای به کرد شروع

 ..بزاره کنار برات هارو میوه بهترین بگو کوچه سر سوپری اقا احمد به رضا ـ

 میره ابرومون...نیاریا در بازی مسخره نره یادت رضا ـ
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 میخوره بر فرانسویشون غیرت رگ به که نزنی حرف انگلیش باهاشون اومدن پاریس از هتاز محسن ی خانواده رضا ـ

 بمونم بیشوور عمر یه من نشه گم یهو شلوغ شهر این تو دنبالش بری رسید محسن کن سعی رضا ـ

 ... رضا ـ

 زد داد پریسا که بودم شده بر ده رو خنده از من

 اخالقت غریبن خوب میگیری شوخی به چیزو همه تو من داداش خوب زدم، غر انقدر کی من...گل زیر بره رضا ای ـ

 میکنم رد روز هر که خواستگارایی اون کوری دشمنم، یا داداشمی تو شده ذلیل بعدشم...که نیست دستشون

 اودم در غذاخوری سالن از مجد اقای صدای که بده جواب میخواست رضا

 .....که رو کوچیکه روده کرد ترور زد بزرگه روده این کجایین،بابا ها بچه ـ

 دلنگرانی هیچ مجد اقای پریسا برعکس. گذشت خوبی به پریسا کردنای غرغر و ها دلشوره کنار در اونروز بالخره

 .ارامش و بیاره خوشبختی میتونه ادمی درایت با همراه تقدیر و قسمت که بود این بر عقیدش چون نداشت

 .بود امشب شام به کردن فکر تداش که ای دغدغه تنها که خانومم زهرا

 عظیمی خانواده تا کرد اصرار خیلی مجد اقای.داد اصفهان به رو رسیدنشون خبر محسن که بود شب 8 ساعت بالخره

 نوازی مهمان رگ به. نشدن راضی خانوادش و محسن کرد اصرار بیشتر چه هر اما بمونن اونا خونه رو شب چند این

 .باشند عظیمی خانواده میزبان فرداشب شد قرار و دانست بیفایده را اراصر اما بود خورده بر اقا علی

 ااونج کاری دیگه که منم. نداشت میکرد که کارایی رو تمرکزی که بود هول انقدر و نبود بند پاش رو دیگه پریسا

 .خونه برگشتم و بیام مهمونا از قبل عصر فردا دادم قول.نداشتم

 گله ماز کلی دیروز قولی بد برای و گرفت تماس پیش ساعت نیم سبحان.چی برا دونمنمی خودمم دارم، عجیبی دلشوره

 ور مکالمه این کردم قانعش پریسا خواستگاری مراسم جریان گفتن با و نداشتم اونم به دادن جواب حوصله اما.کرد

 .دیگه وقت یه برا بزاره

 ره دلشو انقدر که من خواستگاری بیان دبو قرار امشب انگار.نبود خودم دست واقعا ولی شد ناراحت خیلی

 مدک سمت رفتم کالفه. نداشت فایده اما کنم ریلکس یکم عمیق نفس یه و سر اب لیوان یه با کردم سعی...داشتم

 !!!!!!بود مشکل کلی انتخاب بود باال من لباسای تنوع که انقدرم. کنم انتخاب لباس دست یه شب برای تا لباسام

 .شد انتخاب سفید صندل و شال همراه ای سرمه دامن کت دیقه دو عرض در

 خودم از قبل اما.انداختم خودم به اینه تو نگاهی یه رنگ صورتی رژ زدن با و کردم ارایش یکمم. پوشیدم لباسامو

 افتاد حامد گردنبند به چشام
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 ...اما میشد عوض تو و من با پریسا و محسن جای امشب میخواست دلم خیلی ـ

 مدم او بیرون خونه از و کردم تنم مانتومو قیافم و تیپ به اجمالی نگاه یک وبا دمکشی بلندی اه

 هچ باطنمون تو که میدونستیم خوب اما بودیم اروم همگی ظاهر در شدیم مهمونا رسیدن منتظر پذیرایی سالن تو همه

 جین شلوار. بود زده رسمی نیمه تیپ یه رضا. بود شده خوشگل خیلی ماکسیش کالباسی دامن و کت تو پریسا..خبره

 .بود گرفته دوش عطرش با معمولم طبق و میومد بهش خیلی.نفتی ابی پیراهن همراه

 امهمون از استقبال برا در دم تا ادب رسم به خانوم هرا و اقا علی. شد بلند زنگ صدای و رسید پایان به انتظار بالخره

 راییپذی سالن وارد مجد اقای و خانوم از جلوتر مهمونا بعد قهدقی چند.بود شده حبس پریسا و من سینه تو نفس. رفتن

 .بود خوشگل و بزرک گل دسته یه دستش تو که محسن هم محبا از بعد و محیا بعد عظیمی اقای و خانوم ابتدا.شدن

 مامان بغل تو خودشو و رفت جلو پریسا اول احترام رسم به. روزن به قدر چه فهمید میشد مادرش پدرو قیافه تیپ از

 ...اخر الی و داد دست پدرش با بعدشم.کرد جا محسن

 طراتخا کرد بغلم محیا وقتی. شد حسودیم حالشون به دلم تو گرفتن قرار همدیگه روی در رو وقتی عاشق کفتر تا دو

 سالم تازه که عظیمی خانوم. کردم احوالپرسی محسن با نباختم خودمو اما. شد زنده چشام جلو یکباره گذشته

 ظاهرش اما بود پنجاه باالی سنش. زد زل چشمام تو ثانیه چند برای و من به رسید بود شده تموم رضا با متیشسال

 زیر که بود کوتاهش رنگ شرابی موی تفاوتش تنها و بود محیا صورت کپی صورتش.میداد نشون رو چهل از کمتر

 یه حرکاتش و صداش تو و. داشت شتیدر و های قهو چشمای.بودن شده رها ازادی با رنگش ای فیروزه روسری

 .داشت جود و خاص جذابیت

 ردک دراز طرفم به رو دستش...میکردن تعریف ازش انقدر محسن و محیا که همونی...بهاری تو که بزنم حدس میتونم ـ

 خوشحالم دیدنت از خیلی و هستم فرزانه من ـ

 دادم فشار دستام تو دستاشو

 باشن کرده خوب خوب تعریفای ازم امیدوارم و بهارم من درسته حدستون...ومخان فرزانه خوشحالم دیدنتون از ـ

  عزیزم باش مطمین ـ

 عظیمی اقای به رسید نوبت حاال

 اروم همسرش مثل که جوگندمی موهای با پسرش مثل درست بود روشن چشماش چاق،رنگ کمی و مهربان پیرمرد یه

 میکرد صحبت دلنشین و

 ریساپ از بعد اصفهان تا تالش از مسیر طول تمام بگم باید و میبینمتون که خوشحالم یخیل زیبا، خانوم بر سالم ـ

 .هستم عظیمی ارسالن ام بنده.بوده شما وجنات از صحبت خوشگل خانوم
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 عظیمی اقای خوشبختم دیدنتون از ـ

 فرزانه.بیشتر شدن اشنا به کردن شروع و سالن مبالی رو نشستن همگی کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد بالخره

 هم عظیمی ارسالن.هنرمنده قدر چه بود معلوم رنگش لیمویی و خوشگل شلوار و کت اون با و بود لباس طراح خانوم

 . داره روانشناسی دکترای که

 فیض داشتن هم با همصحبتی از خیلی که محیام و رضا میکردن، همدیگه حواله عاشقانه نگاه هی پریسا و محسن

 .داشتم نخودی نقش منم وسط این و بود روشن که بقیم تکلیف.میبردن

 .میدادم تکون سری یه دیگران حرف تاکید برای گاهی و میدادم جواب خانوم فرزانه سواالی به گاهی

 مطلب اصل سر رفتن معروف قول به شدو شروع اصلی صحبتای بالخره شام صرف از بعد

 اه پله از وقتی.کنن صحبت باهم باال فرستادن رو پریسا و محسن که بود اومده خوششون هم از خانواده تا دو هر کال

 خبر رخساره رنگ میگن که اینجاست.میزد برق چشماش محسنم و بود گرفته رنگ صوتش پریسا پایین اومدن

 ..بله و درون سر از میدهد

 کردیم شیرین دهنمونو

 و رسم و پیشین های سنت از حرف.شد نیدهش واضحتر امشبم و بود شده شنیده قبال خانوم عروس از که بله جواب

 باالخره.شد شمال تو خوشگل خونه یه و سکه تولدش سال به پریسا مهریه محسن خواسته طبق وسط اومد که رسوم

 عروسی و عقد قرار مورد در ها خونواده اونم از بعد.کرد خشک جا پریسا دست رو محسن بهوسیله نشون انگشتر

 یغهص پسرمون و دختر بین قرارشد مدتم این تو.  دیگه ماه چند برا بمونه شد قرار سیعرو و عقد مراسم.کردن صحبت

 .بشه خونده محرمیت

 اونا منزل هتل جای به تا کردن اصرار خیلی خانوم زهرا و اقا علی اینکه با.کردن رفتن عزم مهمونا که بود وقت دیر

 کرد شوکه منو که بده منفی جواب اومد خانوم فرزانه اما بمونن

 واسه کنه شرکت مراسم این تو میکشید خجالت که اومده باهامون عزیز مهمون یه اما داریم دوست خیلی راستش ـ

 .برگردیم باید شده که اونم خاطر به همین

 و من به محسن و محیا مضطرب نگاه و. میشناسم خوب خیلی مهمونو این من که میزد داد وجودم تو حسی یه

 فتگ مادرش و پدر به زود که فهمید را پرسشگرم نگاه معنی محسن.احساس این به زد تایید مهر یه تقریبا مادرشون

 .میشیم مزاحم بازم هستیم تا ایشاال شده، دیر خیلی...بریم تر زود نیست بهتر مامان ، بابا ـ

 .بروند زود که کرد التماس ابرو با اشاره و ایما یک با و

 .رفتن و کردن خداحافظی باهام کی مهمونا دونستمن و بودنم خودم حال تو لحظه همون از
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 نشست کنارم پریسا که بودم پریشان افکار تو غرق خودم برا و بودم نشسته مبل رو

 !!!!!!!ها؟ پریده رنگتم انگاری فکر، تو رفتی براچی بهار ـ

 شدم دقیق صورتش به سمتشو به چرخیدم مکث و تردید ای لحظه بدون

 !نه؟ اصفهان اومده محسن وادهخان همراه حامد پریسا ـ

 :گفت شدن بلند حال در.  انداخت پایین را سرش و داد قورت کمی دهنشو اب

 به مسخره فکرای انقدر ام تو و کنم کمک مامان به میرم من..داره کار چی اینجا حامد اخه...خدا به داری کم بهار ـ

 نده راه کلت

 گرفتم محکم دستشو

 حامده غریبه مهمون ناو میگه بهم حسی یه پریسا ـ

 گفتنا پرت و چرت برا اوردی گیر وقت ام تو...مفتشم مگه بدونم، کجا از من بابا ـ

 اورد بیرون دستم از دستشو

 بیرون بریزی مزخرفتو فکرای کال میکنم خواهش ازت و کنم کمک مامان به میرم دارم االنم ـ

 شدم بلند جام از تردید با

 ...اگه اما...کار سر برم باید صبح فردا هخو برم باید منم برو، باشه ـ

 نریز بهم خودتو اعصاب خواهشا پس ، اصفهان بیاد پسره اون نداره دلیلی هیچ...کن تمومش بهار ـ

 نکنم الکی فکرای میکنم سعی...باشه ـ

 فکر تو انقدر....بود عظیمی خانواده غریبه مهمون میکردم فکر که چیزی تنها به بیرون گذاشتم خونه از پامو وقتی اما

 .کردم گم ماشینمم پارک جای لحظه یه که بودم

 بده،یعنی نشون من به خودشو ممکنه اصفهان باشه اومده حامد واقعا اگه...سرم اومد مختلف فکر تا صد خونه تا

 به اصال...هنفر یه مهمون اون ولی کرده ازدواج صد در صد حاال تا که حامد نه اما....باشه شهر این تو االن حامد ممکنه

 یه قلا ال ماه چند این تو اال و نمیکنه فکرم من به دیگه که اون....اینجا بیاد پاشه باید دلیلی چه به حامد پریسا قول

 ...هبکش نازتو یکم منتظرشی نکنه بگه، چی بزنه زنگ خنگ دختره اخه میری دست از داری دیگه بهار...هه.میزد زنگ

 بیچاره دیگه،خوب ببرش میری جا هر خوب میاری خودت با مهمون بگه یمیعظ خاندان این به نیست یکی اخه

 واال....میره سر هتل تو حوصلش تنهایی
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 رمبیا در لباسامو اینکه بدون خونه رسیدم وقتی از دقیقا...اورد مروارید اب چشام زدم زل گوشیم به بس از کنم فکر

 ...بکشم حرف زبونش زیر از یجور یه و محسن به بزنم زنگ که میکنم فکر این به دارم

 زدم زنگ محسن به و برداشتم پاتختی از رو گوشی اکروباتیک حرکت یه ته بالخر

 ...بلند محسن خواب مست صدای که زد بوق باری پنج چهار

 ...که شبه یک نزدیک ساعت من وای هی

 الو؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 نکنی کاری هر فکر بدون که بهار یریبم ای...اخه بگم چی حاال شدم، پشیمون زدنم زنگ از خودم جون به

 الو؟؟؟؟؟؟؟؟؟الو؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 کن مزاحمت ایجاد وقت اول صبح بکپ برو ام تو میاد خوابم االن من مادرت جان مزاحم جناب ـ

 کهاین قبل معطلی بدون پس بوده کی مزاحمش میفهمید میکرد نگاه گوشیشو صب که این اما نگم هیچی خواستم

 ومدا در صدام کنه قطع

 محسن اقا سالم ـ

 میدونی کجا از منو اسم تو صدا،عزیزم خوش مزاحم سالم علیک ـ

 که نمیاد یادش منو مسته االن این

 بهار دکتر، منم ـ

 زدی زنگ شب موقع این افتاده اتفاقی..تویی بهار ااا ـ

 من این به بگم چی بخر،االن ابرومو خدا یا

 من....من...میدونی یعنی...نمیدونم...اره راستش...ـنه

 نه یا اره بالخره میکنی، من من چرا شده، چی بگی میشه بهار ـ

 ..اره...نه ـ

 !نه؟ یا اره ـ

 !!!!!!ـنه

 !خوب؟ زدی زنگ چی واسه ببینم بگو کردی لبم به جون چی، که انداختی راه نه یا اره زدی زنگ شبی نصفه بهار ـ
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 داشتم سوالی یه...یه..چیزه ـ

 !بپرس خوب ـ

 خیر به شب فعال...میپرم فردا وقته دیر دیگه االن ولی داشتم پزشکی سوال یه من...نم یعنی ـ

 !!وقته؟ دیر میدونستی قبلش یا وقته دیر فهمیدی زدی زنگ اینکه از بعد...ببینم وایسا ـ

 بشم مزاحم نمیخواستم...وقته دیر دیدم افتاد ساعت به چشم االن...نبودم زمان متوجه... من چیه میدونی ـ

 ..چیه مشکلت ببینم بزن زنگ تماستم منتظر فردا پس باشه...لحاظ اون از..ـاهان

 خیر به شب.. ببخشید بازم

 بخیر شمام شب ـ

 اومده حامد چه تو به بگه یکی اصال...کردم من که بود حماقتی چه....دیوار به بکوبم سرمو میخوام خودم جون به

 دختره....کیه اینا مهمون نه سنه رو تو اخه...خوشگذرونی واسه مسافرت، اومده شاید باشه، اومده مثالم فرض به..یانه

 ...فضول ی

**** 

 این به زدنم زل کار به من بزار نکنت مریض امروز یه رو ای بنده وهیچ... شکرت خدا ای بیمارستان، تو ارومی روز امروز

 به هیچی اما کنم توجیه الکی دیشبمو کار سنمح این به بزنم زنگ ای بهانه یه به میخوام صبح از...بدم ادامه گوشی

 ...برم و بدم تحویل شیفتمو باید من و ظهره از بعد دو ساعت تقریبا االنم....نمیرسه ذهنم

 بهش، بگم چی بدم،اخه جواب میترسم که من دارم کم چه و....میزنه زنگ داره خودش محسن این زادست حالل چه

 ....غریبه یا اشناست مهمونت ببنم زدم زنگ نبودم بند پا رو فضولی از داشتم دیشب بگم

 ...شد خفه گوشیم صدای تا ندادم حواب انقدر سرم اخر

 روز نصفه یه خودم به و کردم خاموش گوشیمو انی تصمیم یه تو...گرفت اوقم خودم بودن اراده سست همه ازاین

 نباشم گیر در خودم با انقدر و کنم فکر عقلم از دور رفتار به خوب تا دادم مرخصی

 ...بزنم قدم کمی تا کرد وادارم بارون نم نم و پاییزی لطیف هوای.رود زاینده اطراف پارکی به رفتم ارامش کمی برای

 .کردم زندگی که هایی ثانیه تمام تو شدم غرق چون..نداره اهمیتی برام لحظه این تو زمان گذر

 شها جاده خم و پیچ تو که زندگی به رسیده، داره االن که جایگاهی به سختی با که بهاری به ، میکنم فکر خودم به

 و میداد خوردنارو زمین همیه تحمل تاب من به و بود کنارم مادرم ها لحظه حساسترین در....شدم بلند و رفتم،افتادم

 ...بعد و داد یاد رو عاشقی من به و اومد حامد بعد کمی...ایستادن دوباره برای داشتم دلیلی
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 اراینب اما شدم بلند دوباره...دادن یاد من به خانودادش و دوستم ترین عزیز را شدن ساخته دوباره یارای و شکستم من

 ...میکردم فکر که بود اونی از تر شخت ایستادنم پا روی و بودم انگیزه بدون

 عشق از محکم دژی چون من اما من برای حامد مثل یکی بشه میخواست که سبحانی میکنم، فکر سبحانم به حتی

 چشماش دریای تو و سبحان وجود عمق تو شده پنهان معصومیت و ظاهری وزیبایی میکنم محافظت ام دیرینه

 ...کنه جدا بود کرده خونه وجودم تو که احساسی از منو نتونست

 که مهبفه نخواست اما داره دوستم میدونم که حامدی حامدم، منتظر هنوزم چرا نمیدونم..معجزم یه منتظر هنوز من و

 ..دارم دوسش واقعا هم من

 حامد اسم دیگه که میدم قول خودم به...باشم قوی باید من اما....میسوزونه داره رو دلم زخم دوباره اشکهایم شور مزه

 ....نمیگیرم ازش سراغی هیچ دیگه باشم عاشقش هم باز اگه حتی....نیاد زبونم رو

  .میلرزم سرما از دارم مانتو یه با منم و شده تاریک هوا....برگردم االنم به شد باعث کرد نفوذ جونم تو که سرمایی

 ولینا به...میاره فشار بهم داره گشنگی االنم و نخوردم حسابیم درست ناهار امروز اومد یادم تازه نشستم که ماشین تو

 .بخورم خوشمزه پیتزای یه تا رفتم و کردم پارک خیابون کنار رسیدم که فودی فست

 تا نیست من منتظر خونه تو که هم کسی....اومد می خوابم نه و بودم خسته نه من اما. میداد نشون رو بش 41 ساعت

 .کنه مواخذم رفتنم دیر بابت

 یشیات کنار خیابون گوشه که مردی پیر به خورد کهچشمم میکردم سواری ماشین خودم برا خیابونا تو داشتم همچنان

 .میخونه چیزایی یه لبش زیر داره انگار و ستهنش بود کرده روشن فلزی سطل داخل که

 مرد پیر سمت به رفتم و داشتم نگه رو ماشین دوباره اختیار بی

 مگر تا داشتم نگه اتیش رو کمی دستامو.میخونه غمگین ولی نمیفهمم، را اش ترانه که میکرد زمزمه اهسته انقدر

 سالها چروک جای صورتش.بود گذاشته سرش هم مندرسی پشمی کاله بود پوشیده ای کهنه لباسای مرد پیر.بشن

 . بود سختی

 داد مهربون لبخند یه با رو جوابش که.زدم لبخندی. نخوند هیچی دیگه و کرد نگاهم

 ینا سرد اتیش کنار نه باشی نشسته خودت خونه بخاری کنار االن باید تو ، دیروقته کمی نمیکنی فکر دخترم ـ

 !تنها پیرمرد

 کشیدم اهی

 ..نداره سکوت و سرما جز معنی هیچ برات هم گرم خونه گاهی جون، پدر ستنی مهم ـ

  اما غمگینته، زیبای چشمای میکنه توجه جلب که چیزی اولین جوون چهره این تو راستش....زدم حدس درست پس ـ
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 بهتره خیلی بیخانمانی و دری به در از.خونست بازم باشه که جوری هر خونه باشه یادت

 میندازه شعری یاد به منو لبخندش اینبار و میخندد دوباره

 است انگیزتر غم گریه از من تلخ خنده

 میخندم بدان که است گذشته گریه از کارم

 میزاره بود نشسته خودش که جایی نزدیک و میداره بر رو پیاده جدول کنار از ای شکسته بلوک

 و بشینن هم پیش تنها ادم تا دو اینکه از بهتر یوچ تنهایی، من مثل هم تو معلوم قرار از که دخترم بشین بیا ـ

 ...بدن نجات تنهایی از خودشونو

 ...میخندد دوباره و

 میگیره من سمت به رو مشتش و میداره بر تخمه مشتی کتش جیب از میشینم، کنارش

 ندارم پذیرایی برای بهتری چیز دیگه شرمنده بخور، ها تخمه این از یکم بیا ـ

 دپیرمر دست دور شده بسته خونی و کهنه پارچهی به ام توجه که دستم تو بریزه هارو تخمه تا میکنم باز رو دستم

 شدم نگران....میشه جلب

 !!افتاده؟ دستتون برا اتفاقی چه پدرجون ـ

 میزنه لبخند بازم

 شد بریده و گرفت حلبی به ناخواسته پیش ساعت چند نیست، مهمی چیز ـ

 .بردارم میذاشتم ماشین صندلی زیر همیشه که اولیه کمکهای جعبه تا ومیرم و میشم بلند جام از سریع

 انداخت دستم تو جعبه به نگاهی مرد پیر برگشتم وقتی

 ببینم زخمتونو باید جلو بیارید دستتونو جون پدر ـ

 نیست؟ مهمی چیز دخترم میکنی کار چی ـ

 ...بیاد دردتون نمیکنم کاری دکترم، من نباشید نگران ـ

 میکنم، باز را بود بسته دستش دور که ای پارچه.میگیرد من سمت به را دستش و میکنم نگاه را بانشمهر چهره

 .میکنم پانسمان دقت با و میدم شستشو را زخم محل بتادین با.ندارد بخیه به نیازی زخمش خوشبختانه

 درستی کار اصال زخم روی کثیف پارچه بستن باشید، مراقب اینا از بیشتر باید شمام اما شد تموم دیگه ـ

 خطرناکه خیلی این و کنه عفونت زخمتون ممکنه...نیست
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 ممنونم ازت...میکنم دقت بیشتر بعد به این از دخترم باشه ـ

 منه وظیفه این نکردم کاری ـ

 بخونم دردو توشون از نمیتونم میکنم نگاه که نافذش چشمان به

 میشم خوشحال خیلی بدم، انجام شما برای تا اد می بر من دست از کمکی کاری، اگه جون پدر ـ

  میندازه دستش به نگاه یه

 ...مهمه خیلی این و دادی انجام رو اومد می بر دستت از که کاری تو ـ

 میدهد ادامه و میکند رو زیرو را اتش چوب ای تکه با

 امروز تقدیر هست که چی ره اما...شده کشونده اینجا به شب وقت این مهربون و زیبا دکتر خانوم یه چرا نمیدونم ـ

 خوشحالم موضوع این بابت امشب من و شده اشنایی این باعث

 اینجا ناخواسته...ارومم حاال و بودم ارامش خورده یه دنبال روز بیشتر که عجیبه منم برای...باشه شما با حق شاید ـ

 گرفتم ارامش و انرژی لبخنداتون از و اومدم شما کنار

 راحته،اما خوردن غصه و کردن گریه...باشه دلت تو غم دنیای اگه حتی بخندی باید گاهی...دخترم همینه زندگی ـ

 ...بخنده روت به و بیاره کم دنیا تا دخترم بخند.... میخواد جرات خندیدن

 ...کردم پیدا جرات خندیدن برای من و شاید دل ته از خندید

 یداپ شب موقع اون که جایی ترین نزدیک از سریع خیلی.میشم رو به رو منفیش پاسخ با و نه یا خورده غذا میپرسم

 نگاه ها ساندویچ دیدن با...مهربون مرد پیر پیش دوباره برمیگردم و میگیرم دوغ همراه ساندویچ تا دو کردم

 گفتم و زدم لبخندی اما دیدم شرمندشو

 گرسنم حسابی نماال و بخورم غذا نمیتونستم تنهایی اخه خودم، واسه یکی گرفتم شما واسه یکی ـ

 ...اما نداشتم خوردنشون به میلی کوچکترین

 بود لذتبخش مرغ ساندویچ خوردن مهربون مرد اون کنار در

 اینکه زا قبل اما.کردم خداحافظی مرد پیر با.نبود منتظرم کسی اگه حتی برمیگشتم، باید دیگه و بود شده دیر خیلی

 ...برگشتم قبلیم جای به دوباره و اشتمبرد بود پولم کیف تو پول چی هر بشم ماشین سوار

 گرفتم سمتش به پوالرو

 دیگه دوست یه به دوست یه از کوچیکیه کمک فقط...داره براتون منتی نه و صدقست نه پول این ـ
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 ندارم احتیاجی من ولی ـ

 اما...ارزه می نیایید های داشته تمام اندازه به که دارین بزرگی دل شما ندارید، پوال این به احتیاجی هیچ میدونم ـ

 نکنید رد دوستتونو دست میکنم خواهش

 ...التماسو چشام از اون و خوندم رو شرم نگاهش از من

 وارس و کردم خداحافظی ببینمتون دوباره امیدوارم گفتن با من و کرد قبول پوالرو میلرزید که دستایی با بالخره

 شدم ماشینم

 و بود بسته زندگیش بدبختیای روی چشم که میکردم فکر ردیم به داشتم و بودم کشیده دراز تختم روی

 ...میخواد جرات خندیدن میگفت راست...میخندید

 نمیرفت یادش خندیدن داشت که مشکالتی همه با که پیش سال یه بهار همون بشم فردا از که دادم قول خودم به

 .شد عمان ایفون پی در پی صدای اما بخوابم که گذاشتم هم رو پلکامو تازه

 برداشتم رو گوشی

 !کیه؟ ـ

 گفت بلند که بود سبحان عصبانی صدای

 ...ببینم المصبو در این واکن خونه، اوردی تشریف بالخره اینکه مثل ـ

 !!!اوردی؟ سر شبی نصفه چته سبحان ـ

 ...چمه میگم بهت کن باز ـ

 وقته دیر یکمی نمیکنه فکر سبحان ـ

 باال بیایم میخوایم بامنن محسنم و ساپری ندارم، اعصاب کن باز میگم بهار ـ

 .شب موقع این اونم اینجا، کردن کشی لشکر اینا که شده قاراشمیش اوضاع کنم فکر اوه اوه

 ...کردم عوض مناسب بلوز یه با و رفتم سریع که بود مشکی دوبند تاب یه تنم زدم، درو شدن باز دکمه

 که محسن و پریسا بعد و بود، سبحان عصبانیت از سرخ مایچش بود جلوچشمم که چیزی اولین کردم باز که رو در

 .بودن ایستاده سرش پشت نداشت سبحان از کمی دست قیافشون

 شده تنگ من برا دلتون یهو همه شب موقع این شده چی...جمیعا سالم علیک ـ

 گفتک که میشد منفجر عصبانیت مرز از داشت پریسا
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 بیفکر احمق ی دختره خبره، چه ممیکن حالیت اونموقع تو بیایم کنار برو ـ

 چهره هب یکی یکی منم و میشن وارد الفبا حروف ترتیب به یکی یکی.کنار میرم تعجب با و میشه بشقاب قد چشمام

 میکنم نگاه متعجبشون های

 !خبره؟ چه اینجا بگه من به یکی میشه ـ

 صورت تو میخومادبزنه خدا یا... و باال برد دستشو...بود اژدها خشم حکم در که کرد نگاه یه و من نزدیک اومد پریسا

 ..میبندم چشام من،

 شده اشک از پر چشاش من پریسای االهی ، میکنم باز چشامو اروم...نشد خبری چرا پس

 میکنه بغلم میپره سریع میبینه منو باز چشمای تا

 فکر ما به ذره یه چرا میشدم، نهدیوا داشتم خدا به...بودی کرده خاموش گوشیتو چرا بودی، کجا االن تا تو بهار ـ

 یخبرب ازت کامل روز یه من شده ماه شش این تو اخه...بودی قبرستونی کدوم بگی که نمیدی خبر یه اقل ال و نمیکنی

 باشم

 ...گذار و گشت رفتم تنها تنها و بودم داده مرخصی خودم به امروز یکم فقط میکنی، شلوغش داری چرا جون پریسا ـ

 گفت ناراحتی با و دش جدا بغلم از

 سنمح چرا ،...میشه دلواپست یکی نمیگی تفریح، پی میره تنهایی شب نصفه از بعد دو تا عاقلی دختر کدوم اخه ـ

 رعص خود تا خدا به....داشتی صبح شیفت یه امروز که تو....کردی خاموش گوشیتو بعدش و ندادی جواب زد زنگ بهت

 تو و هست شهر این تو زرسید فکرم که کسی تنها.کنم پیدات جا یه تا انبیمارست و خونه میزدم زنگ داشتم بکوب

 هرفکر...شد تموم صبرمون که بود نه ساعت دیگه...بیخبرتر من از که اونم...بود سبحان بیرون بری باهاش شاید

 ارند هامون نوادهخا بیچاره....بگیریم ازت خبری یه تا گذاشتیم پا زیر رو خیابونا همه رسید، ذهنمون به بگی مزخرفی

 ...میمیرن نگرانی از

 تصادف کنهن اومده، سرت بالیی نکنه گفتم خدا به میکنیم، گز بیمارستانارو و کالنتریا داریم که ساعته ازسه بیشتر

 !!!!!بهار؟ تو بیفکری انقدر چرا اخه....میگردن تو دنبال خیابونا تو امیر و رضا االنشم همین کردی،

 هک هستن اطرافم ادمایی هنوز که بودم خوشحال طرفی یه از ولی کشیدم خجالت کلی بودم ردهک نگرانشون اینکه از

 میشن نگرانم

 انداختم نادم نگاه یه پریشونشون و ناراحت جمع به

 زمان ودمب خودم فکر به بس از...بشه نگرانم کسی نمیکردم فکر نبود، قبلی قصد روی از کردم، نگرانتون که متاسفم ـ

 متاسفم واقعا...بود رفته یادم وهار شما و
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 گفت من به رو.بشه اروم یکم تا بود گرفته رو پریسا دست محسن

 یه کاش....بودی برده یاد از اطرافیانتو و زمان چی عزیزه،یعنی خیلیا برا هنوز وجودت بفهمی میخوای کی تو بهار ـ

 !بزنی؟ حرفی ینهمچ داشتی جرات بازم ببینم میکردی، درک حالمونو بودی ما جای لحظه

 !هستم کجا بدم اطالع کسی به باید نمیکردم فکر...خدا به نداشتم منظوری ـ

 داد تکونی راست و چپ به تاسف حالت به کنه،سرشو سرزنشم که بود سبحان نوبت حاال

 میدونمن! میکنی زندگی باهاشون خونه یه تو که ادمایی یعنی خونواده میکنی فکر هنوز که متاسفم برات خیلی بهار ـ

 و هستن فکرت به ساعت هر و روز هر پریسا خانواده مثل کسایی وقتی بدون اما....میده معنی چه دوست حتی تو برا

 ثلم تو یعنی نخوردته شام و ناهار فکر مجد خانوم وقتی...مهمی براشون تو یعنی میگیرن تماس بار چند باهات روزی

 رانینگ فرط از و نه یا برگشتی تو ببینه که خونه این دم تا اومده بار هزار الن تا شب سر از مجد اقای وقتی دخترشی،

 ..دخترشی تومثل یعنی میخوره، خونشو خون

 ...میگرده تو پی خیابونا کوچه تو داره شب سر از نگران برادر یه مثل که میدیدی رضارو حال کاش

 ...کنار به بقیه و محسن و من

 پی خاموشت موبایل با و شب موقع این تا خبر بی داری حق تو اره میده رو نوادهخا جز به معنی تو برای اینا همه اگه

 ...باشی خوشگذرونیت و تفریح

 سعک تنها...بودم نکرده روشن گوشیمو اقل ال که بودم پشیمون واقعا...بود گرفته گریم خالصانه محبت همه این از

 بدم فشارش محکم و پریسا بغل بپرم که بود این العملم

 کنم نگرانتون نمیخواستم خدا به ، جونم پریسا بخشب ـ

 گلم خواهر بده قول بهار، نکنی اینکارو دیگه بده قول ـ

 میدم قول عزیزم، نشه تکرار دیگه میخورم قسم ـ

 بحانس اون از بعد.داد منو کشف و سالمتی خبر و گرفت تماس بودن منتظر اینا پریسا خونه تو که خانوادش با محسن

 ..شده پیدا ه گمشد که من خونه بیان رضا با گفت و زد گزن امیر به

 چند با اومد نمی بدش میزاشتی خودش حال به رو رضا اگه حالیکه در. رسوندن خودشونو رضا و امیر دیقه ده از کمتر

 ....باشه داشته برام عواقبی چه ممکنه بودن بیرون شب موقع اون تا که کنه حالی بهم ابدار سیلی تا

 نزنه داد که کنه کنترل خودشو میخواست

 میکردی چیکار داشتی و بودی کجا شب وقت این تا بگی میشه بهار ـ
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 بدم جواب من تا بودن منتظر همه انگار

.  لخوشگ رستوران یه رفتم کنم،بعدشم خلوت کمی خودم با داشتم دوست و بودم شده خسته کردن کار از که گفتم

 گفتم مهربونو مرد پیر قصه اخرم در. اومدم در شکمم شرمندگی از

 :گفت بودن نشسته همدیگه کنار و بود دستش تو پریسا دست هنوز حالیکه در محسن

 به نه زدنت زنگ شب نصفه اون به نه کردی، خاموش گوشیتو اونم بعد و ندادی جواب زدم زنگ من وقتی چرا پس ـ

 کردنت خاموش گوشی این

 بدم نومحس جواب من تا بودن زده زل مشتاقانه همه

 خوب زدم سکته...بابا چالتونو و چش اون کنید درویش خوب

 گفتم کنان من من و دستپاچه

 سه یه اقل حد ولی شده صبح دیگه گرچه کارم سر برم باید زود صبح من خدا به ندین، گیر انقدر میشه...چیزه ـ

 بخوابم میتونم که ساعت

 گفت پوزخند با امیر

 ...کنم بیرونتون اردنگی با اینکه قبل ببرید تشریف میگه محترمانه داره دکتر خانوم که بریم کنید جمع ـ

 دستپاچگی با بعد و انداخت نمایشگر صفحه به نگاه یه خورد، زنگ گوشیش که بگه چیزی یه خواست بازم محسن

 :گفت و شد بلند جاش از سریع

 ...اجازه با فعال...ایینپ بیاین شما میدم تلفنمو جواب تا منم...بریم،دیروقته باید دیگه اره ـ

 داد تلفنشو جواب میشد در نزدیک وقتی که بود او به نگاهم

 جانم...الو ـ

 گفت اهسته و کرد باز را در

 برگشتم پریسا صدای شدبا بسته در و نباش نگران خوبه اره ـ

 باشی داشته اینا بابا برا خوبی جوابای امروزت کار خاطر به باید فردا اما میریم هم ما ـ

 ام اماده خانواده دادگاه تو محاکمه برا فردا...باشه ـ

 رفتن و کردن حافظی خدا امیر و رضا سرش پشت و پریسا

 گفت و ایستاد روی به رو رسید در نزدیک وقتی سبحان اما
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 ...سخته خورده یه برام کردنش باور اما گذشته خوش بهت خیلی امروز کنم فکر دارم دوست خیلی ـ

 !!خوشگذرونی؟ برم خودم برا نخوام روز یه که دارم کم دیگه ادمای از چی من مگه ی،نمیکن باور چرا ـ

 داری اضافه چیزی یه نداری، کم چیزی ـ

 !!!!!!!مثال؟ ـ

 ....دیش اروم االن که خوند میشه چشات از...میکنه سنگینی سینت تو بزگیش از گاهی که قلبته تو چیزی یه ـمثال

 ...کرد درک بودمو رسیده بهش تازه که ارامشی کجا از سبحان که بودم فکر ینا تو منم و بست سرش پشت درو

 

 شانزدهم فصل

 هاورد بیمارستان به جوونش پسر فوت از ناشی عصبی شوک خاطر به پیش ساعت نیم که میانسالی زن چشمای به

 شفشار.رنگ ابی شصورت رنگ و شده گشاد مردمک میکنم، باز رو نمیزنه،چشماش درست نبضش.میکنم نگاه بودن

 ازهاند این تا فرزند دادن دست از غم یعنی میگم خودم با.داره ای کننده نگران وضعیت...میکنه سقوط تدریج به داره

 .سخته

 مادر این برای پس بود چیز همه پایان معنای به مادرم مرگ من برای اگه دادم، دست از مادرمو که میکافتم روزی یاد

 با ولی.بزنه براش اکسیژن ماسک تا میگم پرستار به عمقش کم تنفس با.باشه شدن فنا معنی به باید جوونش مرگ

 فقط من اما...کرد شدکاری می کاش.بدم ارامش اش شکسته قلب به میتونم حد چه تا ارامبخش داروی و امپول تا چند

 خداست از صبر گرفتن برای دعا و شدید شوک این از جونش نجات بدم انجام میتونم که کاری تنها و پزشکم یه

 گریه مادر ان جانسوز و سخت درد برای همکارام چشم از دور به و میگردم بر اتاقم به بیمار وضعیت شدن ثابت با

 .میکنم

 عذر همشون از و برم مجد خانواده پیش بودم اورده وجود به که دیشب نگرانی خاطر به شدم مجبور کارم از بعد

 ...خطه پشت پریسا.شد بلند موبایلم صدای که بودم فکر همین تو.کنم خواهی

 ....جون پریسا سالم ـ

 !کجایی؟ بهار سالم ـ

 شما، خونه سمت بیام میخوام شده تموم کارم تازه ـ

 !جدا؟ ـ

 !!!!شده چیزی...اره ـ
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 میبینمت خونه تو نیست، مهمی مسیله نه ـ

 چه از قضیه ببینم برم زود باید.میزد نگران کمی پریسا صدای ته.رسید پایان به تماس کوتاه خداحافظی یک با و

 ...قراره

 .داخل رفتم منم و شد باز درسریع زدم که و زنگ

 .گرفتم جواب و کردم سالم.بود هم تو جوری بد قیافش اما جلو اومد استقبال برای پریسا

 !افتاده؟ اتفاقی اینجوریه، قیافت چرا پریسا ـ

 :گفت من من با که شد مضطرب بیشتر انگار حرفم این با

 میشی متوجه خودت اونوقت داخل بیای باید....شاید نمیدونم، ـ

 سمت به پذیرایی سالن از شدن خارج حال در محسن. خونه تو رفیم تردید و شک با.بودم شده نگران منم دیگه حاال

 انداخت من به بعد و پریسا صورت به نگاهی سالم از بعد و اومد ما

 به مه با دو هر پریسا به ای اشاره با و.برمیگردیم االن هم ما سالن داخل برو تو دارم، کار یساپر با دقیقه چند من بهار ـ

 .رفتند حیاط

 داشتمبر که اولو قدم.بود قدم سه تنها پذیرایی سالن و من بین.داشتم بر قدم پذیرایی سالن به عجیب ای دلشوره با

 .کردم حس رو اشنا عطری بوی یکباره

 .شد حبس سینه تو نفسم سوم قدم با و.شد فشرده خود به خود قلبم شتمبردا که دومو قدم

 چشم ود صالیی تراشکاریهای با سلطنتی صندلی یک روی از سالن انتهای در و بودم پذیرایی سالن ابتدای در حاال من

 .بود شده خیره من ی زده یخ جسم به اشنا و سیاه

 نااش و مشکی تاگوی دو اون. افتاد زمین به ام دستی کیف.میرفت افول به رو داشت توانم تمام بودو خشکیده گلوم

 .شد متوقف من قدمی یک در که جایی تا میشد نزدیک بهم داشت

 .میکرد پردازش هامو دیده داشت مغزیم سیستم و بودم شده مسخ

 فاصله هب درست نداشتم انتظارشو اصال که موقعیتی تو اینجا االن و. بودم اشنا نگاه این منتظرصاحب که بود ها ماه من

 .بود ایستاده قدم یک

 شد شکسته سکوت قفل و زد پلک دومون هر الود اشک های چشم بالخره تا کشید طول قدر چه نمیدونم

 ....بهار ـ

  مردانه و بم صدای بازم که میکردم نگاهش داشتم فقط.. بودم کرده هنگ.بود خفته خاموش حنجره در من صدای اما
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 .کنم احساس را درحنجره شده پنهون بغض اون میتونستم کرد،ومن خطابم اش

 !خوبه؟ حالت....بهار ـ

 بدم جوابشو نمیتونم چرا گرفتم، اللمونی چرا خدایا

 میپرسی احوالمو داری که نمیبینی خرابمو حال و کوری نیستم،مگه خوب من نه،

 ...میکردم هشنگا فقط من و نبود شدنی باز زبونم قفل اما بگم، چیزی یه تا بود منتظر

 روی قصد از موشو تار تا چند و بودن خوشفرم هنوزم سیاهش و لخت موهای.بود نافذ هنوز نگاهش شده،اما الغر

 مثل رتشوصو قشنگم ریش ته یه و بود پوشیده مشکی شلوار و بلوز.بیاد نظر به دلبروتر تو تا بود ریخته پیشونیش

 ...میداد نشون جذاب قبل

 یک برای پیش ماه چند.متفاوته حد این به تا دیدنش اینبار چرا اما بود شده تنگ دیدنش رهدوبا برای دلم قدر چه

 ات بود کافی.ندارم رو کلمات ادای قدرت ایستاده روم جلو که حاال اما بدم زندگیمو بودم حاضر باهاش زدن حرف دقیقه

 سنگین بغض این شکستن با تا بخوره سر گونم روی چشمم حلقه در شده جمع اشک زدن برهم پلک یک با فقط

 ...نمیزدم هم پلک اما کنم، امدنش پیشواز اشک با رو دوری روزهای دلتنگی

 .... بزن حرف باهام میکنم بهار،خواهش شده تنگ صدات برای دلم ـ

 مدوک با!!!!!زخمیم؟ و شکسته قلب از یا بگم شبونم اشکهای بگم،از نبودنت سخت روزای از...لعنتی بهت بگم چی اخه

 !رسوند؟ رو تلخی همه اون مفهمو بشه تا بگم ها کلمه

 !ببینی؟ داغونمو درون بیرون از میتونی...بهار میکنی نابود نگاهت این زیر من داری ـ

 ور.ندارم چشماشم به کردن نگاه تحمل دیگه حتی بگم، چی نمیدونم واقعا اما میلرزید داشت حرفام ازدیاد از ام چانه

 گرمای احساس همین و میگیره دستمو مچ حامد برنداشته قدم یه که شم خالص بودن گنگ ینا از تا میگردونم بر

 .بخورن سر هام گونه رو بدم اجازه اشکهام به و کنم باز لب از لب میشه باعث اشنا

 :میگم میلرزید داشت دیدن باره دو هیجان از که صدایی با و نمیکنم نگاهش

 برم میخوام...کن ولم ـ

 بود کرده پیدا ارتعاش اونم صدای.برگردوند خودش سمت به و گرفت را ام چانه دیگش دست با

 !!!!کردی؟ فراموشم زود ببینی،انقدر ریختمم نمیخوای دیگه که متنفری من از انقدر بری،یعنی میخوای کجا ـ

 نبود، راحتی کار اشکهامم کنترل اما نداشتم خوبی احساس بیام نظر به ضعیف جلوش اینکه از

 !بهار؟ کنی فراموشم بخوای که نمیکردم رشمفک ـ
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 هاضاف عصبانیتم داشتم حامد دوباره دیدن از که احساسی همه به حاال و بیام خودم به یکم تا بود کافی کلمه همین

 بشه،

 ...من نه بودی، تو کنه فراموش میخواست که اونی میگی راست ـ

 ستیخوا...کنی بیرون ذهنت از خواستی اشغال تیکه یه مثل منو دیدمت که باری اخرین میکنی، چیکار اینجا تو اصال

 یمردم که بهاری ببینی تا اینجا اومدی کردی پیدا ارامشتو که ماه هشت از بعد نکنه باشی، داشته ارامش تو تا برم من

 !نه؟ یا بیاره دووم تو بدون تونسته برات،

 تو زدم زل.دارم ایستادن توان هنوز من بگه خواستمی بلند صدای با و بود کرده عصیان دوباره خوردم زمین غرور

 چشماش سیاهی

 ااینج االن پس برم نخواستی تو مگه! بگیری؟ منو ارامش تا اینجا اومدی اوردی دست به ارومتو زندگی که االن چرا ـ

 !!!!!میکنی؟ کار چی

 :گفت میشد بارانی داشت که نگاهی با و گرفت دستاش تو دستمو تا دو هر

 !!بری شی،نمیخواستم دور ازم تو نمیخواستم وقت هیچ من بهار، نکن اشتباه ـ

 میکشید داد داشت همچنان نگاهم اما کرد اروم صدامو دستاش گرمای

 ...باشم مجازاتی همچین الیق که بود بزرگ اشتباهم انقدر....کنم تماشا رفتنتو خودم و بمونم میخواستی!!!!چرا؟ ـ

 هتاز که منی...بودم من کرد اشتباه که اونی بدونم که بود اور عذاب انقدر دوریت حملت خدا به...نگو اینجوری بهار ـ

 پردازی رویا داری خودت واسه وقتی بده حق من به هم تو ولی...اومد می بدت من پدر از چرا تو فهمیدم ماهه سه

 بطیر نفرت این که بندازه شک به رو تو و داره نفرت مدیونی بهش زندگیتو چیز همه که پدرت از بگه عشقت میکنی

 ...نه یا داره رابطه این به

 ...بهار شده تموم چیز همه دیگه ولی

 کشیدم بیرون دستاش حصار از دستامو.خوندم چشماش نی نی تو رو غم عمق من حالیکه در انداخت پایین را سرش

 !شده؟ تموم چی همه چی یعنی...چیه منظورت ـ

 :گفت بود شده جمع چشاش تو کاش حالیکه در. و اورد باال رو سرش

 ...مرد خون سرطان خاطر به پیش ماه دو...بابام ـ

 به رسف بار زودی به میدونستم دیدمش بار اخرین برای که روزی همان اینکه با نداشتم خوبی حس خبر این شنیدن از

 بودم متاثر اما نکردم تعجب ببنده، میخواد رو باقی دیار
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 گفتم و کشیدم اهی

 متاسفم ـ

 زیاد حس که کرد تعریف برام گذشتشو از خاطراتی پیش ماه سه اینکه با داشتم دوسش واقعا چون متاسفم منم ـ

 من و سرده خاک اما بود سخت برام مرگش...بودم خوشحال میکرد جبران داشت گذشتشو اینکه از اما نداشتم خوبی

 ...هرگز...تو نبودن به ولی میکنم عادت نبودنش به

 واسه...تو با حتی دارم خبر که جایی تا و کنه تصفیه خیلیا با حساباشو کرده سعی مرگش از قبل درمپ میدونم بهار

 ...بخشیدمش منم همین

 فکر ای دیه چیز به من جز کنارمی وقتی مطمینم من و نیست پدرم دیگه چون برگردی بخوام ازت تا اینجا اومدم

 نمیکنی

 به هنوزم اما دنبالم، اومده که برده اشتباهش به پی حامد میکردم فکر شد، چی میکردم فکر چی...من خدای واااااای

 نه بود مهم برام خان جهانگیر نه.داشت حقیقت بهش من احساس همه نشده ثابت بهش هنوزم داره، شک من عشق

 حس به امیخته منو احساس همه که نداره باور منو هنوزم اما بودم شده حامد خود عاشق وجودم همه با من...کاراش

 انقدر کردم تحمل مادرم مرگ حتی که میگرفتم ارامش اونقدر وجودش با من اینکه فهمیدن یعنی....میدونه انتقام

 ....دردامه مرهم دستش گرمای اینکه..سخته

 کنه تحقیر عشقمو نمیدم اجازه...نه غرورم به اما بزنم ارامشم همه به پا پشت حاضرم مرد این خاطر به من خدایا

 شسته،ن صورتم رو عصبانیت سر از که منه پوزخند میبینه حامد که چیزی تنها و نمیکنم اینبارگریه اما میکنم نگاهش

 میگیرم فاصله ازش قدم چند..میکنه تعجب نگاهم نوع از

 !میکنی؟ نگام اینطوری چرا...بهار شد چی ـ

 که کردی فکر کردی، فکر چی ودتخ با تو....داری شک عشقم به هنوزم که متاسفم خیلی حامد، متاسفم برات ـ

 مسخره کینه یه خاطر به چیز همه میکنی فکر هنوزم....کردم خیانت بهت عشق این تو من و بودی عاشقم خیلی

 حالمه به خوش من و کشیدی زجر رابطه این تو فقط تو که یکساله! بوده؟

 میگرفت اوج بیشتر عصبانیت از داشت صدام لحظه هر

 دوست عاشقتم، بفهمونم بهت تا شدم زنده و مردم بار هزار لحظه هر مسمومت فکر این و تو اطرخ به منم...جانم نه ـ

 اینکه بدون شدم، غریب شهر یه اواره ببینی منو نمیخواستی اینکه واسه برم، جهنم خود تا خاطرت به حاضرم دارم،

 کار غرق خودمو...باشم نکرده فکر بهت که نشده ام ثانیه یه حتی ماه چند این توی....انتظارمه در سرنوشتی چه بدونم

 جازها عاشقترش تو از به اما باشی کرده ازدواج االن تا شاید میدونستم اینکه با...سرم به نزنه خوردن غصه از تا کردم

 خواستگاری قضیه میکنی فکر هنوزم!!!کردی؟ من مورد در فکری چه تو...حامد چی تو اما....بگیره قلبم تو جاتو ندادم
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 یه خودت با شده....بشم عروسش تا کنه خواهش ازم پدرت و بزارم پام زیر غرورشو که بوده این واسه پدرت با ومدنا

 پدر ترضای با میخواستم منم نکردی فکر!باشه؟ داشته میتونسته ای دیگه دلیل چه من اصرار همه اون کنی فکر لحظه

 گذشته و اواقعیته سری یه شنیدن با و برداشتی نه گذاشتی هن تو ولی!برسم؟ زناشویمون زندگی تو نسبی ارامش به تو

 ...کردی فکر تو بزاره، مرهم کارا این با هاش عقده روی و بده بازی منو میخواسته بهار قبولوندی خودت به من زندگی

 زد فریاد یادز غم از یا بود شده سرخ عصبانیت از نمیدانم که صورتی با چون بزنم حرف این از بیشتر نداد اجازه ولی

 بحث به میخوای چرا...دارم شک تو عالقه به هنوزم من که مطمینی انقدر کجا از تو....کن تمومش...بهار کن تمومش ـ

 ...تو اما کنم زندگی نمیتونم تو بدون بگم دارم، دوست هنوزم بگم بهت تا اینجا اومدم من...بدی ادامه پیش ماه 8

 نمیتونم من و پیشه ماه 8 افکار همون تو ذهن زمینه پس تو کن، فکر یزنیم که حرفایی به خوب...حامد چی من ـ

 ...داری شک احساسم به هنوزم وقتی باشم کنارت

 ...بیای کنار زندگیت تو منم نبود با اومدی کنار پدرت مرگ با که همونطوری بهتره

 میگی مزخرف داری چرا بهار ـ

 کنه درک خوب تا میکنم نگاه چشماش به مستقیم میگیرم، قرار رویش به رو و میکنم پر قدم دو با را دبینمان فاصله

 میگم چژی

 باشی داشته کنارت وقت هیچ منو تونی نمی نیاوردی ایمان من عشق به که وقتی تا حامد ـ

 ...بهار اما ـ

  بردم باال سکوت عالمت به را دستم

 مشد خارج مجد پذیرایی سالن از ای دیگه حرف یچه بدون و برداشتم زمین روی از رو کیفم و شدم خم بعد ثانیه چند

 میکرد سنگینی داشت سینم توقفسه چیزی یه هنوز ولی...کنم توجهی حامد پریشون نگاه به اینکه بدون

 تسرع با مشوش و مضطرب گفتناشون بهار بهار به توجه بدون من اما بودن ایستاده حیاط تو نگران محسن و پریسا

 بیرون اومدم

 

 هفدهم فصل

 و رفته فرو سکوت تو هم جاده.میکنم خالی گاز پدال رو حرصمو همه. سنگینه سینم میسوزه، قلبم میکنه، درد سرم

 .خیابونا دل به زدم کردن خلوت برای خلوتم خونه از ها دیونه مثل که منم فقط صبح 3 ساعت انگار

 میکنه همراهی منو گنگ شب این تو داره خواننده صدای
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 باشم مجبور من که خواستی خودت

 باشم دور تو از که جایی برم

 بریدی قلبت از منو پای تو

 باشم اینجور من که خواستی خودت

 سرد بشه احساسم که خواستی خودت

 کرد کاریم نمیشه که خواستی خودت

 افتم می چشمات از دارم میدیدم

 نگفتم چیزی و کردم مدارا

  نبودو بازی تو بودن برام

 نبودو رازی دلم بازی این به

 میدونستم رو اخرش اول از

 نتونستم من ولی تونستی تو

  نبودو کافی من بودن برات

 نبودو میبافی که این حقیقت

 دوریت ازدرد میکنم دق دارم

 جوری چه اما شم تو مثل میخوام

 ..میکرد پریشونم بیشتر حرفاش با داشت و من خونه بود اومده شبونه وقتی.میاد یادم دوباره محسن حرفای

 و کشیده دراز تو تخت روی تو، سابق خونه تو میدیدم سراغش میرفتم وقت هر شد، داغون تو رفتن با حامد بهار ـ

 داشته ارشکن رو تو نبود حاصر طرفیم از و بکشم نفس نمیتونم بهار بدون میگفت.... بودم شده کرده،گیج بغل عکستو

 امدح داراییهای به عصبیم میگرنی درد یه میراث کلی با هک شد این و کرد فوت پدرش پیش ماه دو اینکه تا...باشه

 بودنن به اما شدیم موفق بیاد، کنار مصیبت این با اقل ال کنیم کمکش کردیم سعی خیلی محیا هم من هم. شد اضافه

 از یول نمک قضاوت نمیتونستم...گفت بهم جداییتونو دلیل بالخره تا کردم اصرار اونقدر...بدیم عادتش نتونستیم تو

 ماز ولی دارم تماس باهات هنوز میدونست.داشت تو به نسبت حامد که احساسی نه داشتم شک تو عشق به نه طرفی

 روت به اینکه با تو میگفت پریسا ورم این از. نگم هیچی پریسا به نه و تو به نه خودش درمورد بود کرده خواهش

 .کنی فراموش حامدو نمیتونی معلومه ولی نمیاری
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 صبر تا تلنگر یه شد همین.برسم دارم دوسش که کسی به تا اصفهان بیام میخوام و دارم دوست پریسارو مگفت بهش

 ...کنه تماشات دور از فقط خودش قول به تا بیاد بخواد و شه تموم حامدم

 دیز زنگ وقت دیر شب اون وقتی.بردی بوهایی یه تو شد دار خبر شصتم و داد سوتی خواستگاری شب من مامان اما

 یه که دیدم تو اسم شنیدن با و شد بیدار خواب از اونم موبایل زنگ صدای با بودیم، خوابیده اتاق یه تو من و حامد

 .لرزید وجودش لحظه

 دیدن با که وبماند.پریسا و من دنبال افتاد.بود شده اتیش رو اسفند مثل.بودیم بیخبر ازت همه که عصری اون تا

 یحال بهش جورایی یه چرا نمیدونم داشت حامد از پری دل هنوزم اینکه با پریسا ماا کنه، خودکشی میخواست سبحان

 با یتصادف مورد یه که بیمارستان یه به رسیدیم که بودیم گمشده بهار دنبال. نیست هیچی سبحان و تو بین کرد

 اب که میدیدی رو پریسا اشک.بود کرده فوت جا در راننده اینکه مثل و دادن ما به رو زن راننده و تو ماشین مشخصات

 عین سبحانم.میکوبید دیوار و در به داشت خودشو حامد اینکه از جدا کنه، خفه حامدو میخواست خبر این شنیدن

 .بودن گرفته عذا برات ندیده رو مرده خالصه.میکرد زاری گریه داشت ایا مدرسه بچه

 .ای زنده هنوز تو بدم تشخیص و خونه سرد برم شدم مجبور بیچاره من بین این تو

 تا اما هتل بفرستمش زور به شدم مجبور و شد شروع میگرنیش سردردای دوباره که بود بد انقدر حامد حال اونشب

 .بگیره اروم لحظه یه بود نتونسته بود نشنیده رو تو سالمتی خبر

 ...تو بدون اون نه و شیبا اون بدون میتونی تو نه که وقتی میگیری نادیده عشقو همه این طور چه بگو بهم بهار

 اول از حامد کاش کردم ارزو و.بود شده خیس هام گونه.فرمون رو گذاشتم سرمو و کردم پارک گوشه یه ماشینو بالخره

 ....میخوره دردی چه به شک با اشک وگرنه.نمیدونست بازی و شوخی احساسمو

 میگفت حسی یه. شدم دعوت مجد خانواده طرف زا شام برای حامد با اخرم دیدار از بعد ساعت 41 دقیقا یعنی امشب

 کررم تماسهای اما کنم فکر بیشتر تا کنم خالی شونه رفتن از که اوردم بهونه کلی.داره حضور جمع در هم حامد اینبار

 .بشم رفتن به راضی بالخره تا کرد وادارم رضا و پریسا

 خندان صورت با ورودم محض به و و اومد در اب از درست حدسم دارم قوی خیلی ششم حس کال من که اونجایی از

 المس یه گفتن به تنها و نگیرم تحویلش زیاد کردم سعی. بود شده بلند جاش از ورودم خاطر به که شدم رو به رو حامد

 گذشته مثل دوباره نشده صاف باهاش دلم وقتی تا نمیخواست دلم.نشستم پریسا و محیا بین تفاوت بی و کردم قناعت

 ....میکردم ثابت جفتمون به رو چیزایی یه باید. شمبا باهاش

 به نگاه یه و من به نگاه یه بار یه دیقه چند هر که خانو زهرا.دیگست جورای یه من به امشب جمع نگاه چرا نمیدونم

 هباردر قدر هر اقا علی.افتاده اتفاقایی چه دارن خبر بیش و کم جمع که بفمم تا شد باعث نگاها همین. میندازه حامد

 خصوصی زندگی از داشت زیادی دیگه وقتاییم یه.میاورد در حامدو امار داشت اونورم از میپرسید محسن کاری مسایل

 .میکرد جمع اطالعات حامد
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 ...چایی بفرما خاله پسر بگه بهش نیست یکی.شده اشنا خانواده این با تازه انگار نه انگار که حامدم

 اول روز از که محسن مثل جون مادر میگفت خانوم زهرا به پریسا، خواستگاری اومده این میکنه فکر ندونه کی هر

 شیرین خود....میکرد صدا جون مادر خانومو زهرا خواستگاری

 شامو میز چیدن و پذیرای کار و کنه پذیرایی مهمونا از شام برا خانوم زهرا تا نداد اجازه جونم فرزانه شام موقع

 .جوونترا گردن گذاشت

 .شدن اشپزخونه وارد سرما پشت هم رضا و محیا و شدیم بلند جامون از سریع ساپری و من

 .بودن میز سر اونا بردن مسیول هم رضا و محیا و شدیم ظرفا تو غذا کشیدن مشغول اشپزخونه تو پریسا با

 شد باعث حامد و محسن یکباره حضور که بود شده ما خنده باعث و میاورد در بازی مسخره معمول طبق داشت رضا

 :گفت دیدنشون با رضا.شه محو صورتم روی از خنده

 راییدخت جور چه ببینید کنین باز رو ما مچ اومدین یا بلدید داری خونه خوب کنید ثابت اومدید اینده، دامادای به به ـ

 ..کردیم قالبتون

 فکرشو دیگه ولی بود رفته لو حامد و من قضیه بودم زده حدس درست پس کرد دستپاچه خیلی منو رضا حرف

 .بشه تلقی جدی حد این به تا نمیکردم

 کردم نازک رضا برا چشمی پشت

 برد وسایلو تنها انقدر شد خسته.کن کمک محیا به کم یه شیرینی خود جای به رضا اقا ـ

 برخورد اینده عروس به و شد قرمز وضعیت اوه ـ

 کنه داری خونه هبلد خوب خیلیم پریسا برس، کارت به کردن شوخی جای لطفا رضا ـ

 حامد و محسن به رو بعد بیرون بره فهموند بهش ابرو و چشم با که نیومده خوشم رضا شوخی از زیاد فهمید پریسا

 :گفت

 .میدیم رو کارا ترتیب سالن،خودمون تو برید دوتام شما ـ

 ربیتت برات کدبانویی چه مامانم ببینی تا برنجو دیس اون بده...کنم تماشا فقط من و کنه کار خانومم میشه مگه ـ

 کرده

 بود اومده خوشش ایندش شوهر خودشیرینی از زیادی انگار پریسا

 بمونه همینجوری اخرش تا اخالقت کنه خدا جان محسن ـ

 کرد وجود اعالم دوباره رضا
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 از نیستن ما بیچاره بابای مثل که اینا وگرنه...خودشیرینی جهت صرفا و ازدواجه از قبل حرفا این جان، خواهر نه ـ

 .کنن ایفا رو کزت مذکر نقش خونه تو هم کنن کار بیرون هم زهراجون ترس

 !!!!!!!!!!داره دوسم قدر چه جون مادر که میدونی!!! نه دیگه خودشیرینم من حاال...نگفتم مامانت به اگه رضا ـ

 زگ کیلو چهل جونم زهرا اونموقع....بکنه مامانم به منو چغلی بره میخواد نیومده کن جمع داداشتو این بیا محیا ـاااااا

 نزنم حرفا این از دیگه تا حلقم تو بریزه

 گفت میبرد خورشتو ظرف داشت که محیا

 نمیگم، مامانت به هیچی من بکشی کار دستات از فک اون از استفاده جای به امشب تو ـ

 گفت محیا دنبال و برداشت برنجو دیس دوتا رضا

 ...نکن تنبلی خوب دختر بدو...بکشه طول میز چیدن میترسم بریم بدو داداشت بلوریت پای و دست فدات محیا ـ

 تا که بود مونده ساالد ظرفای فقط. بردن رو لیوانا و پارچ هم جیک تو جیک پریسام و محسن رفتن که تا دو این

 :گفت و جلو اومد حامد دارم بر خواستم

 !کنم کمکت بزار ـ

 بلدم خودم نمیخواد ـ

 من و هکن کمک خانومش به اون داره افت جورایی یه بیارم، کم محسن این از نمیخوام فقط نیستی، بلد منگفت که من ـ

 نه

 گفتم حرص با

 برسم کارم به بزار کنار برو االنم...ندارم تو کمک به نیاز من کن، کمک خانومت به برو پس ـ

 گفت کشش دختر لبخند اون و ارامش کمال با و گرفت جلومو دوباره

 بیارمشون من بشی،بزار خسته نمیخوام...خانومی دیگه هن ـ

 میاوردا در کفرمو داشت دیگه

 !ببینم؟ کیو باید کنی کمک بهم تو نخوام اگه من ـ

 گفت زدو چشمک یه

  جیگر خودمو ـ

 برد ساالدو ظرف تا دو زدن هم به چشم یه وتو
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 بود شده گرد چشام

 !!!پررو بچه بود من با االن این

 دیعا میکردم سعی خیلی.بود حامد کنار درست خالی جای تنها بشینم میز سر شام خوردن برا خواستممی که موقعی

 اینکه نه بودم،انگار کرده پیدا درگیری خود.بودم طوفانی دوباره نزدیکیای این خاطر به درون از حالیکه در کنم برخورد

 مسایل سری یه باید و کرده فرق چیزایی یه االن خوب ولی.میزاشت دهنم تو غذا قاشق با روز یه که حامد همون این

 اخر تو که باشه رمانتیک داستانای همه مثل هم حامد و من عشق قصه دارم دوست.بشه سازی شفاف خوب بینمون

 .بگیرن اروم هم دل تنگ معشوق و عاشق

 تو که نبود کرده اویزون ونبینم تردید جنس از ذخیم ی پرده یه بختانه بد ولی نبودیم رمانتیک کم االنشم تا درسته

 .داشتیم شک هم داستان بودن رمانتیک

 افتاد دهن از غذا خانوم بهار میکنی فکر چی به ـ

 مک کنم،یه اذیتش میخواستم و بودم گرفته سادیسم مرض جورایی یه.فعلی موقعیت تو داد هلم که بود حامد صدای

 بوم کرده راتیتغیی یه اقل ال اصفهان اومدم وقتی از من میفهمید باید

 میکردم فکر قشنگ چیز یه به داشتم ادم افکار وسط میپری پا جفت چی واسه...اه ـ

 زد مایی مرگ مکش لبخند

 !!!!میکردی فکر من به داشتی پس ـ

 بخو اخه داشته ای حرفه ساز مجسمه میکردم، فکر میز روی مجسمه به داشتم اقا، نخیر...بگیر تحویل خودتو یکم ـ

 ساخته افریقایی اصیل انبومی از شکلی

 از نبود حامد قاموس تو اوردن کم که جایی اون از ولی.شد محو کشش دختر لبخند که برخورد بهش خودم جون به

 .بهش بده رو پلو هویج دیس تا خواست رضا

 یدیهمف رو زیبا و زشت بین فرق شاید خوبه،بخور بینای برا هویج میگن بخور پلوها هویج این از یکم بیا ببین، ـ

 سالمه سالمه چشام من باش خودت فکر به شما چییییییییش،

 ونونمکد..حامد بشقاب به نگاهم یه و کردم نگاه روم به رو نمکدون به.بزارم سرش به سر بیشتر یکم میخواست دلم

 کنار گذاشتم بعدشم وم پاشیدم خودم غذای رو احتیاط با یکم و کردم شل ترفندایی یه با رو درش و بداشتم اروم

 نمکا همه داد نمکدون به کوچیک تکون یه تا. بشه اجرا خبیثم فکر تا کرد کاری غذا بودن نمک کم. حامد دست

 .غذاش رو ریخت

 بود گرم خودشون غذای به سرشون همه و بود نشده متوجه کسی.خندیدم ریز ریز منم و گفت اروم لعنتی یه
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 گفت ارومتر

 !میکنی؟ مافات جبران نه،داری بودی نخندیده من بدون بود وقت خیلی ـ

 شد حاضر شکر خدارو که روزا این داشتم سوژه کمبود نباش، من خنده نگران شما ـ

 !میکنی؟ ناز برام شب سر از داری چی برا پس منه با دلت انقدر که تو ـ

 بود قشنگی سال جوک هه هه...تو برا اونم کنم ناز! ؟ من! کی؟ ـ

 است بیان به حاجت چه است عیان که انچه میگن شنیدی ـ

 4میبینه؟ چیا خوابش تو شتر شبا شنیدی توام شنیدم، اره ـ

 میبینم رو تو خواب فقط من ولی نمیدونم شترو ـ

 !!!باالستا زات توهم قرصای شدی،دوز معتادم جدیدا پس ـ

 !خانومی؟ شدی خوشمزه ـ

 .میکنن نگاه مارو چشمی زیر دارن همه که باشه خودت غذای مزه به سرت باش نداشته کاری من مزه با تو ـ

 ورژن االن تو و من دارن خبر همه گلم نکش شده،خجالت احساسات ابراز مانع حیاش و حجب االن خانومم جونم ـ

 فرهادیم و شیرین جدید

 بشه برطرف همگان توهم تا میرم میز سر از میشم پا یا میکنی تموم پرونیتو مزه االن همین یا خان حامد ـ

  میکنم سکوت غذا اخر تا دیگه من من، زیبای پرنسس چشم روی به ـ

 هی پرنمکو غذای همون خودش جون البته تمام زیری به سر با که حامد بیچاره.نزدیم حرف غذا اخر تا و کشیدم پوفی

 .خورد جورای

 بیارن دیگه بشقاب یه براش میگفت چه من به بود خودش تقصیر

 .شد بلند من گوشی صدای که مینمودیم جان نوش میوه داشتیم و مبودی نشسته سالن تو همگی شام از بعد

 .رفتم تراس به و شدم خارج سالن از حامد پرسشگر های نگاه زیر خواهی عذر یه با سبحان اسم دیدن با

 !!!!!الو؟ ـ

 دوست دنبال امثال دوست پارسال معرفت، بی دکتر خانوم سالم ـ

 !سبحان؟ خوبی ، سالم ـ
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 !باشم،کجاهایی؟ بد و بشنوم رو تو صدای میشه ـمگه

 دابع خودم میشه...اینجان خانوادشم و محسن کنم، صحبت زیاد نمیتونم همون واسه اینام پریسا خونه االن راستش ـ

 !بگیرم؟ تماس باهات

 بپیچون منو هی تو حاال بزنی، زور همونقدر باید کردنش باز برا بپیچونی قدر چه هر پیچو یه بهارمیدونی ـ

 میزنم زنگ بهت خونه رسیدم شب شلوغه میگم چیه، پیچوندن وونهدی ـ

 در حامد سینه به سینه و برگشتم ایستاده، سرم پشت یکی کردم احساس که بودم جمالت همین گفتن حین در

 :گفت اروم و زد پوزخندی.اومدم

 بزن حرفتو باش، راحت ـ

 پرسید کنجکاوی با سبحان

 !بهار؟ پیشته کسی ـ

 :گفتم و انداختم حامد به نگاهی اخم با

 داده جا کنارم خودشو زور به یکی االن ولی ، نه قبال ـ

 !کیه؟ ـ

  باشه میزنم زنگ بهت بعدا من ببین نیست، مهم زیاد ـ

 ...اوکی،منتظرتم ـ

 بای فعال پس ـ

 کردم نگاه حامد به حرص با و.زدم قرمزو دکمه بیمعطی و

 !کردی؟ اضافه فردت به منحصر خصوصیات به رو فضولی حاال تا کی از حامد اقا ببینم ـ

 و شد نزدیک بهم قدم یه بود گذاشته شلوارش جیب تو دستاشو حالیکه در سکوت ثانیه چند از بعد و نداد جوابی

 .فیس تو فیس شدیم

 ....میکنه نگام اینطوری داره چرا این خدا یا

 من صورت رو کامل دور یه رو ششب رنگ چشمای.داشت خوبی حس پاییزی سرد هوای اون تو نفساش حرم

 و فرستاد گوشم پشت اروم بیرون بود زده شالم از که منو موی تار چند و اورد در جیبش از دستاشو از یکی.چرخوند

 میکرد پایین باال گونم روی اروم عمد به انگشتاشو
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 و شب ارزوی بود شده دنتکر لمس و دیدنت دوباره لحظه این میشه بود،باورت شده تنگ برات قدر چه دلم میدونی ـ

 زندگیم روز

 پایینم لب روی شد کشیده گونم روی از اروم انگشتاش

 تا ندادم اجازه خودم به ارزوهامه،اما بزرگترین جزو بچشم،هنوزم رو لبا این طعم ندادم اجازه خودم به وقت هیچ ـ

 ...کنم حس لباتو داغی نشدی من برا ابد برای وقتی

 وت دستاش اشنای گرمای حس با بدنم. چشام تو زد زل.گرفت دستاش حصار بین صورتمو و تگرف لبام روی از نگاهشو

 شدمی پخش صورتم پوست روی که گرمی نفس هر با و بودم ایستاده حرکت بی.بود رفته فرو قشنگ و اروم خلسه یه

 بود گرفته غم و التماس رنگ نگاهش.میشدم تر اراده بی من

 گیموزند همه نگاه یه تو که حامدیم همون کابوس،من شده برام زندگی لحظه هر تو نبودنت خدا به...بهار پیشم برگرد ـ

 میدی عذاب دومونو هر داری نمیکنی،چرا فراموش چیزو همه فروختم،چرا چشمات ناز به

 از ورطق دیوار این! کنم؟ چیکار بینمونه که دیواری این با من اما کنم تموم عذابو این لحظه همون داشتم دوست خیلی

 !خوشبختی؟ و من بین مرز بشه نمیخواد ضمانت کدوم با تردید و شک

 گفتم میلرزید نقیضم و ضد احساسهای نهایت از که صدایی با کشیدم پایین دستام با اروم دستاشو

 ....سالن تو برگردم میخوام ـ

 گرفت محکم بازومو که گذشتم کنارش از سست قدمای با

 !برو خواستی که جا هر بعد بده منو جواب اول ـ

 میکنن شک همه االن...حامد کن ولم ـ

 باال رفت کمی صداش تن و شد عصبانی

 ات اقل ال اونو جواب که نیستم مهم برات سبحانم پسره، اون شده،اندازه من وجود از تر مهم تو برای همه ذهنیت االن ـ

 ....نمیکنی حساب هیچی به منو و میدی شب اخر

 قایلی خودت احساس برای که ارزشی اندازه به که موقعی تا حداقل ندارم باهات حرفی هیچ نم....حامد کن تمومش ـ

 متاسفانه و.کردی ظواهر روی از تو که بیموردیه قضاوت عذابا این همه دلیل.بیاری باور قلبم و من به هم اندازه همون

 .میدونی هات خواسته به رسیدن برای من از محقتر خودتو االنم

 لبمق خواسته تسلیم دیگه دیقه دو تا نبودم مطمین چون.سالن تو رفتم و کشیدم بیرون شدت با دستش از بازومو

 .نمیشدم
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 خدا همه از خستگی بهانه به که اوردم می کم داشتم جمع منظور با لبخندای و حامد خیره و کالفه های نگاه زیر

 .کرد بدرقه منو پریسا در دم تا و کردم حافظی

 :گفت پریسا در جلوی

 میکرد لوس بقیه و تو برا خودشو داشت طور چه حامد امشب دیدی بهار ـ

 میگرفتن تحویل اینو انقدر تو مامان بابا چرا نمیدونم من ولی سرش، خیر اره ـ

 زد نمایی دندون لبخند

 ردک تعریف بابا راب اینو از قبل بوده بینتون چی هر جورایی یه و اومد تو قبل ساعت دو یه امروز اقا...نداری خبر پس ـ

 کرد خواستگاری من ددی از رو تو بزرگتری احترام به و

 !!!!!!!چی؟ ـ

 هارب اومد خوشم کرد که کاری از کلی بیخیال،ولی....یهو نیوفتی پس...شد ماهواره دیش قد چشات چرا....پیچی پیچ ـ

 هخودشیفت این به که من.کرده واستگاریخ تو بابای از منو رفته جراتی چه به...نمیزارم زنده حامدو این من پریسا ـ

 بکشه خط منو دور فعال گفتم

 نازو این پس دیگه اومده االن خوب نبودی، منتظرش مدت همه این مگه میکنی، کشی خود داری چرا خانوم اوی ـ

 !چیه؟ دردت دیگه االن ندیدیم تو صورت رو خنده ما اقا این مبارک روی محض ماه چند!چیه؟ برا ادات

 !پریسا کن ولم دیگه تو ـ

 النا اومد پیش بینتون چیزایی یه مدت یه خوب میمردین، دیگه هم برا که نبودین تایی دو همون مگه تا دو شما ـبهار

 بیا کوتاه دیگه تو.شده تموم چی همه دیگه

 میکنیم فکر کلی مردن از قبل ولی میمیریم دیگه هم برا االنم تا دو ما جون پریسا ـ

 .بیرون زدم خونشون از و شدم پریسا سوالی عالمت ورتص خیال بی دیگه

*** 

 .بیام پاشم چی برا دیگه من بابا...شو بیخیال من جون پریسا ـ

 برمیگردیم زود و میریم است، هفته یه فقط بهاری ـ

 یه واممیخ من ضمن در.کنم چیکار اونجا بیام من کردن دعوت خونوادتو و تو نامزدت خانواده...بفهم.عزیزم نمیشه ـ

 ...میشه زیادیش یخورده مسافرت این به اومدنم با االن کنم ادبش خوب تا باشم دور حامد از مدت
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 که من ثانی در. منی نداشته خواهر جای مثال ،تو داری خونوادمونو اعضای از یکی حکم ما برای تو اول جون بهار ـ

 .میمونید هم دل تنگ تهش تا دو شما روشنه همه برا روز مثل.میکنی ناز نسناس حامد اون برا داری میدونم

 !پری؟ بزاریم چی اولمونو بچه اسم ـ

 !!!!مسخره ـ

 .بیایم در دیگه هم عقد به قراره تالش به رسیدن محض به ما میرین پیش دارین شما که اینجوری میگم بد مگه ـ

 ...دیگه بیای میخوای االن یعنی این ـ

 !نخونه محرمیت صیغه نمونبی محسن و تو مثل بابات که شرطی به ـ

 !!!!!!!!خانوم؟ عروس وکیلم.میارم در دایم عقد به تارو دو شما خودم من بیا تو ـ

 !!بابا شو گم برو ـ

 کمک برا میفرستم جونو حامد صورت این غیر در که ببند ساکتو زود صبح فردا پس برا ولی میشم گم االن من ـ

 .....میکنم سعیمو همه ولی نمیدم قولی هیچ من ـ

 به بود خدام از که صورتی در شدم اجباری ظاهر به مسافرت این به مجبور محسن و محیا بیاندازه اصرار با بالخره

 چون.بودم دودل رفتن برای بود فقیری شوهر و زن دست مادرم و پدر خونه که اونجایی از اما برگردم شهرم

 . کنم دایجا براشون مزاحمتی محسن خونه به رفتن با نمیخواستم

 . کرد ارزو رو خوشی سفر برام ولی نشد خوشحال زیاد میرم مسافرت این به دارم که گفتم سبحان به وقتی

 بی.میکنن اب قند کارخونه دارن دلش تو حامد بود معلوم قشنگ.بودیم جمع مجد اقای خانه جلوی همه زود صبح

 هنمیتون اون میل بای همیشه چیز همه بفهمونم بهش کارا این با میخواست دلم.نمیکردم نگاهش زیاد و بودم تفاوت

 .باشه

 مجد خانواده و میاومدیم خودمون ماشین با جداگانه کدوم هر حامد و ،من بودیم انداخته راه عروس کاروان جورایی یه

 ابر بود رخشی دیگه باالی مدل ماشین تا سه بین که خودم رخش وقوربون. بودن خودشون ماشینای تو هم عظیمی و

 ...بخره ابرومو مقصد تا کنه خدا فقط.خودش

 هم جهو هیچ به.داشتیم نگه خوشگل راهی بین رستوران یه تو ناهار برای فقط و نیافتاد خاصی اتفاقی هیچ رسیدن تا

 کنید باور....نشدم مرگ ذوق کنه رانندگی من ماشین کیپ همش میخواست رانندگی حین در که حامد ازتالشهای

 

 هجدهم فصل
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 انقدر رسیدن محض ابه.بودم شده زده ذوق بودن دور وطنشون از سالهاست که کسایی مثل زیبایم زادگاه به ورود با

 هنمذ به که کاری اولین برگشتم اینجا به دوباره دلیلی هر به که حاال.موندم عقب بقیه از که میکردم رانندگی اروم

 .م داد انجام اومدو

 زانو ممادر و پدر ابدی ارامگاه مقابل میشد کوبیده سینم به تند تند هیجان از شتدا که قلبی با و اشکبار چشمای با

 .زدم

 !بود؟ شده تنگ قدر چه براتون دلم میدونید...بابایی سالم مامانی، سالم ـ

 .بخشیدین منو اجباری رفتن این خاطر به که میدونم من عزیزای

 کارام تو بودم داده شما به که قولی خاطر به و نبردم یاد از شمارو زندگیم از ای لحظه هیچ تو میدونید که میدونم

 مبه تا میزنم بهش که لبخندی پشت بفهمه نتونست کس هیچ اما اوردم خیلیا لب رو رو لبخند....نکردم کوتاهی

 نتوننداشت.کنم پیدا مرهمی براش نتونستم که شده پنهون زخمی ، کنم کم جسمیش درد از کمی بزاره و کنه اطمینان

 .میکنه داغونم بکشه سرم رو نوازش دست نیست کسی هیچ هام گریه موقع اینکه.عذابه برام

 یهشب شما بدون بهار...گذاشتین تنهام زود خیلی.... عذاب میشه برام گاه تکیه نداشتن میارم کم غصه و غم از وقتی

 بگیره قوت نوازش کدوم با بهارت...بابا بیاره دووم میخواد کجا تا سرد خزون این تو زندگیم..شده پاییزی خزون

 ...نداره راهی توش خزون که بهاری بشم شما سایه زیر منم نخواست خدا چرا....مامان

 بیاره در زانو به بهارو این بتونه روزی یه پاییزی خزون که نکن ـفکرشم

 حلقه که چشمانی با حامد. انداختم نگاهی سرم پشت به و شدم بلند زمین روی از...شدم زده شوک ای لحظه برای

 .بود ایستاده من قدمی چند در بود کرده براقش اشک

 !میکنی؟ کار چی اینجا تو ـ

 براشون خیلی دلت...میری کجا رسیدنت محض به میدونستم که بودم کسی تنها من و کرد متوجه رو همه نبودنت ـ

 اشتباه قضاوت یه یعنی...بکشی دست داری اینجا که هایی خاطره از اومد دلت طور چه درک به من...نه بود شده تنگ

 ... بشه یکی شبم و روز اشتباه یه برای من و بری و بکشی چیز همه از دست تو که میشد کشیده اینجا تا باید من

 برداشتم سمتش به قدم دو

 وانتا دومون هر اینکه برای بزار پس...رسوند اینجا به رو ما کردی که اشتباهی قضاوت میدونی خودت خوبه ـ

 یگهد اشتباه بعدی دفعه اگه تا بدیم فرصت خودمون به بزار.باشیم دور هم از مدت یه بدیم کافی حد به اشتباهاتمونو

 چیزو یه فقط افتاد تو و من بین که اتفاقایی همه.نشه ویرون عاشقونمون امن خونه ضعیف باد یه با شدیم مرتکب ای

 ودنب قوی انقدر تو عشق.بکشی چی همه از دست میتونی سرعتم نهمو به بشی عاشق نگاه یه تو وقتی. دادن نشون

 لکام چیزو همه تو حامد، طلبی راحت تو...میدادی گوش حرفام به دوست یه عنوان به اقل ال باید که جایی بتونی که
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 ایپ هک نبود قوی خواستنت انقدر بودم گرفته دل به کینه پدرت به نسبت ام گذشته تو من فهمیدی وقتی میخوای

 ...میکنم اشتباه شاید که کنی متقاعد منو و بشینی حرفم

  کشیدم اهی

 ندید رو اجباری دوری مدت همه این راحتی به نمیتونم ،اما ندارم بهت حسی هیچ که بشم این منکر نمیتونم حاالم

 کردیمن کسب ختوشنا این هم پریسا و محسن اندازه بگم میتونم جرات به. نشناختیم رو همدیگه هنوز تو و من.بگیرم

 .بکشیم نقشه ایندمون برای همدیگه کنار دوباره بتونیم که

 همو با بودن دوباره لیاقت بشه ثابت بهت تا کنم چیکار میگی!ندارم؟ رو نبودنت و دوری تحمل دیگه که میدونی بهار ـ

 !داریم؟

 ! کنه کمک دومون هر به میتونه زمان....بده زمان هردومون به مدت یه ـ

 داد بیرون سختی به ار نفسش

 از تربیش میشه ثابت بهت که میدونم و برنمیدارم سرت از دست وقت هیچ من بدون ولی.... باشه ولی سخته اینکه با ـ

 ...میخوامت میکنی فکرشو چه اون

 ینبارا ببینم تا بودم اینده منتظر حاال.زدم حامد به رو میشد گفته باید که حرفایی بالخره که بودم خوشحال دلم ته

 . نه یا میاره شیش جفت زندگیم تاس

 محسن ویالی تا انروز حامد. کردم خواهی عذر ام ساعته یک تاخیر خاطر به همه از محسن ویالی به رسیدنم محض به

 و گیره در فکرش بدجوری که بود معلوم قیافش از.رفت و کرد خداحافظی بشه خونه داخل اینکه بدون و کرد همراهیم

 .داره تنهایی هب نیاز واقعا

 ستا قرار روزی چند و نیستم ساعته چند مهمان دیگر میایم زیبا ویالی این به که دومی بار برای که بود جالب برایم

 .کنم تجربه عظیمی خانواده کنار در را شاهانه زندگی

 نسبتا خواب اتاق 1 شامل باال طبقه بزرگ سالن ان جر.گذراندم نظر زیر از را جا همه بیشتری دقت اینباربا که ای خانه

 عالوه نپایی طبقه.داشت قرار باال طبقه انتهای در هم کتابخانه یک.بود بهداشتی سرویس به مجهز بودکه زیبا و بزرگ

 و یاردبیل سالن اول طبقه از پایینتر پله چند.میکرد خودنمایی هم بزرگ کتابخانه یک پذیرایی و غذاخوری سالن بر

 .میگرفت را ادم وقت تمام ساعتی دو خانه کل دیدن کال. قرارداشت ورزشی لوسای کلی همراه به استخر

 وانفرا پوزش و تمام خستگی با و ناچار به او و گرفتن تماس عظیمی دکتر با یمارستان از شام صرف محض به شب ان

 .شد بیمارستان راهی

 ....پریسا طفلی اخی.بودن کشیده بو اومدنشو انگاری سوخت براش دلم
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 اتاق یه وت هم با پریسا و من. بخوابیم که رفتیم بعدشم و گفتیم اونور ور این از دوساعتی یکی هم ما دکتر رفتن زا بعد

 خاطر هب نیومد دلمون که بخوابه پریسا یا من با میخواست محیا البته.بشه اتاق هم محسن با شد قرار رضام و خوابیدیم

 .بده دست از اتاقشو راحتی هفته یه

 کنار میز روی بیداری و خواب بین.شد ارامشم مخل موبایلم صدای که بود گذشته خوابم از دوساعت کیی کنم فکر

 دادم جواب خواب خمار و کردم پیداش خواب تخت

 !!!!!!!!بله؟ ـ

 شد بلند تلفن پشت از محسن نگران صدای

 دارم باهات مهمی کار اما کردم بیدارت که ببخشید بهار سالم ـ

 بپره سرم از خواب دش باعث نگرانی ـ

 : پنجره کنار رفتم نشه بیدار پریسا تا شم بلند تخت روی از اروم میکردم سعی درحالیکه

 !!!محسن؟ شده ـچی

 گرفت تماس باهام پدرش عمارت مستخدم االن همین...نیست راه به رو زیاد کرده، اود حامد میگرن اینکه مثل بهار ـ

 کنم فکر....خونه بیام نرسیده استیبل حالت به تا نمیتونم نیست خوب اصال لشحا مریضام از یکی برم نمیتونم من ولی

 داروهای مخصوص هست بنفش جعبه یه کارم میز کشوی تو اتاقم تو نخورده،برو داروهاشو کرده خریت بازم حامد این

 بهار روب زود فقط...بشه تموم درداش زودتر تا ببری براش کنی پیدا چیزی امپولی یه بتونی توش کنم فکر ارامبخش

 ...پدرشه عمارت تو االن باشه،

 هک را اتاقش در.محسن اتاق سمت رفتم و شدم اماده سریع و گفتم ای باشه معطلی بی که بودم حامد نگران انقدر ـ

 کاله و شال شبی نصفه چیه بهار: گفت تعجب با اماده حالت ان در من دیدن با و.کرد باز را در کشان خمیازه رضا زدم

 !کردی؟

 اتاق تو بیام میخوام کنار، برو ـ

 زد زل محسن میز سر رفتم که من به متعجب و رفت کنار تردید با

 !بهار؟ میکنی چیکار داری ـ

 کردم پیدا را رنگ بنفش جعبه بالخره و کردم باز کشوهارو یکی یکی

 !میداری؟ بر وشکش از چی داری محسن نبود با شبی نصفه بگی میشه میزنم حرف دارم تو با بهار ـ

  متوجه کسی اگه...ببرم ارامبخش امپوالی براش زد زنگ محسن شده بد حالش حامد ، نمیرم کش چیزی نترس ـ
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 .نباشن نگران بگو شد نبودنم

 بود ه ایستاد روم به رو

 باشی داشته الزم کمک ممکنه بیام منم میخوای ـ

 دیگه برمیگردم میزنم شبه امپول یه میرم...بکنی میتونی چیکار تو رضا، نگو جک ـ

 !مجرد؟ پسر یه خونه بری شبی نصفه نمیترسی ،فقط برو باشه ـ

 کشیدم پوفی

 میام زود میرم مریضه میگم لطفا، بخوابون غیرتتو رگ شبی اخر رضا ـ

 .نشد رفتنم متوجه کسی خوشبختانه و شدم خارج خونه از سریع معطلی بدون وبعد

*** 

 چراغ دیدن با.میشدم رد خودم پدری خانه جلوی از باید انجا به رفتن برای و شناختممی خوب را خان جهانگیر عمارت

 .دارد نگه روشن را خانه چراغ که هست کسی نبودم من اگه اقل ال که شد روشن دلم خانه ایوان روشن های

 .اوردم در اصد به را خانه ان زنگ بار اولین برای و شدم پیاده رسیدم مرحوم خان جهانگیر عمارت به وقتی

 .کرد باز را در بود اشنا برایم اش چهره تقریبا که پیرمردی ثانیه چند از بعد

 بود نگران

 نیست خوب اصال اقا حال بیاید زود خدا رو تو میارید تشریف گفتن دکتر اقای دکتر، خانوم سالم ـ

 کجاست اقا بده نشون بهم جان، پدر سالم ـ

 بیاید دنبالم دکتر خانوم چشم ـ

. شدیم خانه وارد عمارت زیبای حیاط بین از مسافتی طی از بعد و شدیم عمارت دراندشت حیاط وارد عجله با

 . برود تا خواستم ممنونم گفتن با کرد، راهنمایی حامد اتاق به مرا خدکتکار

 و کنم پیدا را مدحا اقل ال تا گذاشتم باز را در کمی.بود تاریک جا کردم،همه باز ارامی به را اتاق در زدن در بدون

 ارفش شدت به دستش دو بین را سرش حالیکخه در کشیده دراز بزرگی تخت روی که دیدمش بزرگ اتاق ان در بالخره

 :گفت ناگهانی خیلی.میدهد

 و بندب لعنتیرم در اون بخواب بگیر برو اتاقم، تو بیای دوباره داد اجازه بهت کی نمیخوام، هیچی نگفتم بار صد مگه ـ

 برد پتو زیر حرص با را سرش بعد
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 . کهدردنا و بد قدر چه میگرنی درد سر میدونستم سوخت براش خیلی دلم.رفتم تختش سمت به اروم و نگفتم چیزی

 مانع ات گرفت محکم دستمو مچ بسته چشمای همون با. کرد عصبانیش بیشتر اینکار که زدم کنار مالیمت با رو پتو

 :گفت و بشه کارم

 !!!بزار؟ راحتم میگم نیست حالیت مگه ـ

 ررفتا خشن داری که نمیشه حالیت من برا با و پیرمرد اون دست مچ فرق عاقل ادم اخه ، بود گرفته درد خیلی دستم

 .میکنی

 ...اخ ـ

 با. کرد باز سختی به چشماشو داره فرق مرد پیر یه صدای با فهمید درصد 01 احتمال به که من نازک صدای شنیدن با

 نکرد ول مچمو اما شد کمتر ستشد فشار من دیدن

 !!!!!!!!!!!!!!سرش باال برسونه رو ای فرشته همچین یه خدا شب وقت این نمیکرد باور کنم فکر

 داره نگه باز چشماشو داشت سعی توانش تمام با

 !!!بهار؟ تویی ـ

 خدا به شکست کنی ول دستمو مچ میشه اجازتون، با ـ

 میکنه درد خیلی سرش بود معلوم صداش از.کرد ولم اروم

 !میکنی؟ کار چی اینجا تو ـ

 گفتم دلسوزانه.خدا رو تو شده شکلی چه قیافش شد،ببین کباب جیگرم

 !حامد؟ کردی چیکار خودت با بده، حالت گفت زد زنگ بهم ـمحسن

 میکنه درد زیادی خورده یه سرم فقط...هیچی ـ

 !خوردی؟ داروهاتو ـ

 کنم تحملش تمام روز یه باید میاد وقت هر لعنتی درد این گذشته، دارو از کارم ـ

 بیارم برات کجان بگو بهم میکنه، درد سرت وقتی بخوری داروهاتو باد نمیشه که اینطوری ـ

 نیستن اینجا ـ

 !کجاست؟ پس ـ
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 خودم خونه تو ـ

 شه بهتر حالت بزنم بهت مسکن یه اقل ال تا کنم روشن چراغو بده اجازه فقط نداره، اشکالی خوب خیلی

 میکنه اذیتم خیلی نور...بهار نه ـ

 بیرون بزار دستتو فقط ببند چشماتو پتو زیر برو تو ، خوب خیلی ـ

 دیدم بستو نقش لباش رو که کوچیکی لبخند

 گذاشت بیرون دستشو یه و پتو زیر برد رو سرش

 نبست برا کشم هی.کردم پیدا توش میخواستمو که چیزی شکر خدارو.کردم باز رو بنفش جعبه و کردم روشن چراغو

 بستم حامد بازوی به رگ کردن پیدا برای که کردم پیدا توش بازو دور

 .رفت ضعف برجستش بازوهای برای لحظه یه دلم

 .دادم انجام تزریقو رگ کردن پیدا از بعد دستشو رو زدم محکم تا چند

 بیرون زیر اون از بیاری سرتو میکنم خاموش چراغو االن شد، تموم ـ

 اورد بیرون پتو زیر از سرشو حامد.شد چیره اتاق بر کم نور همان دوباره چراغ کردن شخامو از بعد

 شدی اذیت شب وقت عزیزم،این مرسی ـ

 دادم انجام وظیفمو چیه حرفا این ـ

 !!!وظیفتو؟ فقط ـ

 زدم لبخندی نیمچه

 برم دیگه باید منم بخواب بگیر ـ

 قویتره ارامبخش تا صد از برام وجودت شمیپی تو وقتی خدا به شب، وقت این بری میخوای کجا ـ

 نکنی پیدا احتیاج کس هیچ به تا بخوری موقع به داروهاتو بهتره رمانتیک اقای ـ

 پیشم بیای تو تا نخورم داروهامو وقت هیچ بهتره پس ـ

  اینجام، هفته یه فقط من نرفته که یادت بود، استثنا اینبار ـ

 رممیخو داروهامو و میکنم گوش حرفتو خوبیم پسر چون باشه ولی بری اینجا از دوباره نمیاد دلت تو میدونم که من ـ

 بود شده تنگ زبونیاش شیرین همین برا دلم خوب کنم چیکار...کردم نگاهش مهربون دوباره
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 ..بهار میاد خوابم داره ـ

 نداری سردرد دیگه شدی بیدار اینکه از بعد بود، قوی ارامبخشش ـ

 نبرده خوابم تا بده بهم قولی یه پس ـ

 !قولی؟ چه گفتم تعجب با

 بمون جا همین امشبو ـ

  حامد بود ای بامزه شوخی ـ

 بخوابی مهمون اتاق تو میتونی میگم جدی ـ

 راحتترم محسن خونه تو ضمن در منتظرمن بقیه شرمنده ـ

 باش کنارم ببره خوابم من تا اقل ال پس ـ

 میبره خوابش نخواد چه بخواد چه این دیگه ربع یه تا نهایتا...میسوخت براش دلمم.کشیدم پوفی

 میرم خوابیدی که باشه،تو ـ

 خوابید تخت گوشه کردو جا جابه تخت رو خودشو یکم.  شد خوشحال

 بخوابم من تا همینجا بشین پس ـ

 نشستم تخت گوشه و دادم تکون سری.باشه من نازنازی مریض این شب باید امشب نخیر

 بخواب بگیر ببند چشاتو حاال بفرما ـ

 بود صورتش روی محوی لبخند حالیکه در بست چشماشو

 لختش موهای.کشیدم باال روتخت خودم یکمی.میخوابه داره یواش یواش کردم احساس گذشت که دقیقه چند

 نمک فکر. بود شده اروم نفساش.زدم کنار موهاشو صورتش رو از انگشتام نوک با.بود شده ریخته صورتش رو پریشون

 ....خوابیده بودم مطمین دیگه.بود نشسته صورتش رو کوچیک اخم یه که بود سردردش خاطر به

 .بود بخش ارامش برام منم کنار بود،وجودش شده تنگ براش دلم انقدر چرا میفهمم االن

 یه و بود زیرم دستم یه.بودم کشیده دراز تخت رو تقریبا شال مانتو باهمون طرفه یه و تخت رو بودم کرده دراز پاهامو

 استفاده سو داشت حامد که وضعیتی از داشتم گرفت خندم میکرد، نوازش حامدو موهای اروم داشت دستمم

 از خیلی رو چشمو میشد کاش.بود داده دست بهم بودن کنارش از قشنگی حس یه.نبود خودم دست اما.میکردم

 هب کارمون تامل بدون قضاوت یه خاطر به بود شده معلوم دومون هر برا. میموندم کنارش همیشه برا و میبستم عقایدم
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 و زارمب حامد سینه روی ابد برا سرمو میخواد دلم میبینم میکنم احساس نزدیک از نفساشو دارم که حاال.کشیذه اینجا

 از دبع میترسم.بکشه من از دست راحت بازم و کنه عرق زود حامد تند تب دوباره اینکه از میترسم اما.بشم خوشبخت

 و دش سنگین پلکام که بودم غلطم و درست افکار بین گم در سر.بشه سیر ازم زود ها گذشته خاطر به جسمم تصاحب

... 

 شدم زده شوک دیدم کنارم که چیزی از دفعه یک و.کردم باز چشامو صورتم رو چیزی یه احساس با

 زشنوا صورتمو داشت دیگش دست با بود کرده سرش گاه تکیه دستشو یه و بود کشیده دراز کنارم حالیکه در حامد

 :گرفت خندش من زده بهت چهره دیدن با که میکرد

 !!!خانومی؟ خوابیدی خوب ـ

 نه،موهای شالم اما بود تنم هنوز انداختم،مانتوم خودم به شک با نگاه یه.نشستم جام سر سرعت به ها زده جن مثل

 بودن شده ریخته شونم دور پریشون بلندم

 میکنم چیکار اینجا من ـ

 بود گرفته ندشخ

 !خوابیدی؟ رویاهات مرد پیش صبح تا شب یه ناراحتی ـ

 !!!میشن نگران همه االن برد، خوابم دیشبم یهو چرا نمیدونم شیفته، خود بابا برو ـ

 بودی من پیش شب گفتم زدم زنگ محسن به من نباش نگران ـ

 شد گرد چشام

 !!!!!!!!!!!!!گفتی؟ چی بهش تو ـ

 خندید بازم

 !گفتی؟ محسن به مزخرفی همچین چی برا بندب نیشتو ـ

 خندید بازم

 !!!!!تم؟گف دروغ مگه!میکردی رسیدگی وظیفت به صبح تا ام تو بود بد حالم گفتم بهش دختر، تو منحرفی انقدر چرا ـ

 شدم بلند تخت روی از و گفتم بابایی برو

 برم باید من ـ

 برداشتم پاتختی روی از سوییچمو و کیف
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 برو بعد بخور صبحونتو اقل ال رفتن، برای داری عجله انقدر ـ

 !باشه نره، یادت داروهات فقط نیستم، نگرانت دیگه پس خوبه، خیلی حالت ،معلومه نمیشه نه ـ

 بود تنش گرمکن با سفید تیشرت یه.شد بلند تخت روی از

 سمتم گرفت و برداشت دستش کنار از شالمو

 دارم هتنگ همینجا ابد تا که بکنم میتونم چیکار ـ

 .شدم کلیپسم کردن پیدا بیخیال و گذاشتم سرم روی سریع شالمو نشدم، احساساتی زیاد

 .موندم زیادی االنشم تا شرمنده ولی گذشته خوش بهت زیادی کنم فکر ـ

 طول امتم. کردم ترکش حافظ خدا گفتن با و انداختم ناراحته یا میخنده داره نبود معلوم که صورتش به کوتاه نگاه یه

 غیر یک هر اگه بودم مطمئن.میکردم فکر بودم گذرونده حامد کنار که شبی به داشتم محسن خونه به رسیدن تا مسیر

 االن تا منو که بود اخالقش همین!!!میشد؟ دار خود اندازه این حامد مثل میدید کنارش تخت تو منو اگه بود حامد

 ...بود ستودنی برام میذاشت جسمم و من به حامد که احترامی.بود داشته نگه احساساتم به پایبند

 چشماش خدا رو تو نگاه.نکن تعریف پریسا مثل یکی برا رو چیزی هر بگیر زبونتو اون جلو بگه من به نیست یکی اخه

 ماهواره دیش قد شده

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بودی خوابیده حامد بغل صبح تا دیشب ـتو

 خوب، یهو برد خوابم میگم. یدنشن همه پایین بیار صداتو کوفت، ای ـ

 !!!!!!!!!!!!!!بهار ـ

 !میکنی؟ نگام اونطوری داری چرا بهار درد ـ

 مگه...رو و بر خوش که توام جذابه و هیکل خوش پسر یه حامد خوب...بگم طور چه...یعنی سالمی، االن مطمئنی تو -

 ...بعدشم بخوابید همدیگه کنار تخت رو صبح تا شب یه میشه

 سرش تو کوبیدم محکم و برداشتم تخت رو از بالشو

 ...میزنه توهم خودش واسه این نمیگم هیچی من چی هر بابا شو گم ـ

 !وحشی خوب میزنی چرا ـ

 کنم استراحت یکم میخوام بیرون برو پاشو میگی پرت و چرت داری که این واسه ـ

 نیافتاد خاصی اتفاق دیگه،هیچ بگو پریسا جون بهار ـ
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 بیرون برو خوش زبون با پریسا ـ

 ...نتونسته که داره مشکلی یه حامد نکنه میگم دیگه، میزنیم حرف داریم خوب بهار ـ

  نداشتم اراجیفشو تحمل دیگه

 بیرون برو خودت پای با خودت پایین نکردم پرتت پنجره از تا پریسا ـ

 نداریا اعصاب جونم بهار ـ

 کنم، استراحت یکم واممیخ برو میگم میزاری، اعصاب ادم واسه مگه تو خوب ـ

 نداری خبر مگه ، اومدی خوب استراحتو اوهو ـ

 ندارم خبر چیو چی ـ

 ونگرامیش فامیالی و فک به عروسشو پز و بگیره کوچولو مهمونی یه گرفت اجازه بابا از محسن مامان صبحونه موقع ـ

 .بدن

 .مهمونی این هست کی حلقم،حاال تو نفست به اعتماد بابا، نه ـ

 شب فردا ـ

 فردا برا بپوشیم چی االن.بیاریم خودمون برا لباس دست یه میدادن خبر قبلش اقل ال بابا ای ـ

 از بعد.کنیم پیدا توش دلخواهمونو لباس میتونیم که هست خوشگل مزون یه اینجا میگفت جون فرزانه.نباش نگران ـ

 با فردا جونم فرزانه.مسافرت میان اماده خدا همیشه که بابام و مامان.خرید میریم محیا و رضا و محسن با ناهار

 .نداره ربطی ما به کارام بقیه. میکنه هماهنگ ارایشگاه

 .بکپم بزار بیرون گمشو برو حاال.باشه...کردین جاشو همه فکر پس ـ

 داری خبر بهار شدی ادب بی خیلی ـ

 !بمونه؟ باقی براش ادبیم باشه داشته تو مثل دوست یه ادم میشه مگه ـ

 شد بلند تخت روی از و فتگ ایشی

  نداشتی منو با نشینی هم لیاقت ـ

 .کنه روی پیاده من مخ رو میخواد شب تا اال و بره و بشه ساکت دیگه تا و کردم قرو بالشم تو سرمو

 رضا و نشستیم پشت پریسا و محیا و من.لباس خرید برای رفتیم محسن ماشین با قبلی قرار طبق ناهار خوردن از بعد

  محسن شهر پاساژای معروفترین از یکی جلوی.بود شده تنگ شهرم خیابونای برا دلم.نشست جلو محسن ارکن هم
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 . داشت نگه ماشینو

 .کنم خرید اینجا از اگه لباس کفشو برا بدم حقوقمو نصف باید که من....خدا یا

 به تخساس نمیتونستم منم و شبه یه بالخره نداشتم ای چاره ولی.کشید سوت مغزم میدیدم رو لباسا قیمتای وقتی

 .بدم خرج

 .داشت زیبایی لباسای و بود بزرگ واقعا بودیم اومده که شبی لباسای مزون

 که خرید رنگ قرمز پیراهن یه هم محیا.کرد انتخاب خوشگل خیلی ای فیروزه دکلته پیراهن یه زود خیلی پریسا

 بود ردهک زندگی اروپا عمرشو بیشتر چون. نبود مهم زیاد یامح برای که استینم و یقه بودن باز. بود زانو زیر تا بلندیش

 باز زیاد که لباسشم یقه.برداشت لباسش رنگ به شال یه هاش بازو پوشوندن برای پریسا ولی.داشت اروپایی تربیت و

 .نبود

 ات سینه زیر از.کرد جلب نظرمو لمه جنس از و مشکی رنگ به لباس یه اخر کردن پرو و زدن دید ساعت یه از بعد منم

 بود ماهی مدل دامنش.بود کننده خیره لباس سیاهی با پوستم رنگ تضاد.داشت قشنگی سنگدوزیای و بود تنگ کمر

 حل ومشکلش شال یه با پریسا مثل منم که بود استین نداشتن و یقه بودن باز مشکلش فقط. داشت دنباله یکمی و

 یم بهشون و بود قشنگ خیلی خودشونم لباسای که صورتی در کردن تعریف لباسم از خیلی که محیا پریسا.کردم

 نوبت ام از بعد.خریدیم و کردیم پیدا پاساژ همون تو گشتن کلی با اونم که رسید کفش خرید به نوبت اون از بعد. اومد

 انجام نو خریداشو محسن دوست بوتیک از و رفتن دیگه پاساژ یه به محسن پیشنهاد به دوشون هر که بود پسرا

 پیراهن با مشکی شلوار و کت هم رضا و.خرید ای نقره کراوات و سفید پیراهن با سفید شلوار و کت یه محسن.دندا

 به رفتیم شام برای محسن دعوت به و گذاشتیم خرید برای وقتمونو شب خود تا خالصه.خرید مشکی کراوات و سفید

 .خونه برگشتیم شامم خوردن از بعد.سنتی رستوران یه

 فقط که محسنم مامان.میکردن صدا و سر بس از نذاشتن برامون اعصاب دیگه خونه خدمتکارای صبح از وزاونر فردای

 خودمونو ناهارم از بعد و ساحل لب رفتیم دخترا با یکمی. شدیم بیدار زود صبح اجبار به هممون.میداد دستور

 ..ارایشگاه به رسوندیم

 یصندل رو بیخیال که محیام.مینداخت بند براش داشت رایشگرها وقتی میکرد جیغ جیغ قدر چه پریسا این که وای

 کردن درست به نوبت اون از بعد.کرد ابروهاموتمیز کم یه فقط بزنن دست صورتم به ندادم اجازه منم.بود نشسته

 .بود نمک با خیلی جوون دختر یه که ارایشگر دست سپردم چیزو همه.نمیکردم نگاه بقیه به دیگه.رسید موهامون

 که بود کرده تاکید پریسا اما. بیاره هم تهشو و سر سشوار یه با میگفتم که بود خودم به اگه بود کمرم تا موهام ندیبل

 اعتس دو.نمیدیدم هیچی و بود ایینه به پشتم. بیام در اطرافم جماعت رنگ به کمی و باشم بودن ساده بیخیال امشبو

 . میشدم فه الک داشتم یواش یواش و بودم نشسته دستش زیر تمام

 .اینه سمت برگردوند منو و داد رضایت بالخره
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 ماییخودن جوری بد مشکی و ای نقره سایه زیر رنگم عسلی چشمای.باشم من اینه تو دختر نکردم باور ثانیه چند برای

 یشدم باعث بودنش براق اما بود گونم رژ رنگ تقریبا رژمم رنگ و بودن شده برجسته اجری گونه رژ با هام گونه.میکرد

 تاج نیم یه.پایین بود ریخته ابشاری بقیشم بود کرده جمع باال یکمیشو و بود کرده فر موهامو.بیاد چشم به زیادی لبام

 بودن هنشست ارایشگاه تو که کسایی همه.پوشیدم لباسمو ارایشگر کمک به. بود گذاشته موهام روی طرفه یه ایم نقره

 عاواق هم پریسا و محیا.کرد افتخار خودش به کلی که ارایشگرمم.کردن مجیدت و تعریف به کردن شروع من دیدن با

 هم محیا و.شد باز متر یه دهنش دید منو وقتی که پریسا.میخوند لباساشون با ارایششون و بودن شده خوشگل

 گزن پریسا به محسن که میذاشتن بغلم زیر هندونه داشتن زیادی دیگه. انداخت صندلی روی قش حالت به خودشو

 .دنبالمون بیاد شدیم اماده اگه که زد

 اون اب منو محسن میکشیدم خجالت یکمی. بیرون رفتیم و پوشیدیم شالمونو و مانتو. رسید محسن بعد ساعت نیم

 ومدا راست یه و نداشت کار محیا و من با اصال برم قوربونش که محسنم.  کشیدم جلو شالمو همین واسه ببینه قیافه

 .رفتن صدقه قوربون به کرد شروع و دایستا زنش بغل

 .اوردیم می باال محسن ذلیلی زن از داشتیم دیگه محیا و من

 ممهمونا که وقتی تا باال رفتم جت مثل سریع منکه.میرسیدن دیگه ساعت یه تا مهمونا و بود 6 ساعت رسیدیم وقتی

 چیکارا شبابا و مامان ببینه تا پایین رفت و وردا در مانتوشو سریع خیلی که پریسا. نیومدم بیرون اتاق از بودن نیومده

 .کردن

 سرم روی طوری شالمو و گذاشتم کنار و خجالت بالخره.پایین برم تا دنبالم اومد محیا رسیدن مهمونا گروه اولین وقتی

 توی پام اسرت به نگاه یه و گرفتم ادکلنم با دوشم یه.لختمو بازوهای هم بپوشونه خورده یه موهامو هم که کردم درست

 .اومدم بیرون اتاق از عمیق نفس کشیدن با.انداختم ایینه

 به.کنهن گیر پام زیر تا کشیدم باال لباسمو دامن کمی دوطرف از.بود شده پخش خونه فضای تو مالیمی موسیقی صدای

 امقدم تو بود دهش باعث همینم و اومدم می پایین ها پله از اروم اروم نداشتم بلند پاشنه کفش به عادت اینکه خاطر

 .بدم خرج به ناز کمی

 ها چشم همه به توجه بی. من رو شدن زوم مهمونا کردم احساس ، پایین برسم که بود مونده باقی پله شش پنج

 ...رسوند من به خودشو سریع محیا.  اومدم پایین اروم همونطور

 ....که یاریم در امشب قیافه و هیکل این با مجلسو بهار،چشم شدی چی....لَ لَ او ـ

 بیرون بزنه شهر از خواستگارات صف فردا از کنم فکر شیطون، شدی من از تر ناز که تو ـ

 ....بگی چی نگی اینو ـ

 ...کجاست ما شفیق رفیق این میگم، حقیقتو میدونی خودتم ـ
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 ...یگهد بزاره مونفامیل بزرگتر اختیار در امارشو باید نشسته،بالخره من بزرگ مادر پیش که پریساست منظورت اگه ـ

 ....کنه شیرینی خود بزرگت مادر برا رفته بگو پس دیگه، اینطوریاست ـ

 نداره شیرینی خود به نیاز که ماهه انقدر پریسا بیچاره...بابا نه ـ

 میشه خوشحال زیادی که نگو بهش اما موافقم باهات ـ

 .گونش چال داخل ببرم انگشتمو میخنده وقتی میخواست دلم.بودم خندیدنش این عاشق من و خندید محیا

 ...پریسا پیش رفتم منم محیا راهنمایی با

 باالی قوی احتمال به اینکه با و بود جون فرزانه شبیه بینهایت.بود داشتنی دوست و شیرین زن واقعا محیا مادربزرگ

 موهای و بود هپوشید رنگی مشکی دامن و کت.میداد نشون سال شصت از کمتر ظاهر در ولی داشت رو سال هفتاد

 ینیدلنش لبخند کرد معرفی پریسا دوست منو محیا وقتی.بود شده پنهان تقریبا رنگ قرمز روسری زیر اش شده مش

 :گفت و نشست صورتش رو

 .باشه داشته خانومی و زیبایی این به دوستایی که نیست بعید پریسای از ـ

. دندش ملحق بهمون جونم فرزانه و خانوم زهرا بعد ققهد چند. نشستم پریسا کنار منم و کردم تشکر تعریفش خاطر به

 .بود زده غیبشون کجا نبود معلوم که رضا و محسن

 .شد پیدا هم رضا و محسن کله و سر بالخره و بودن اومده مهمونا همه ساعت یک عرض در

 .اومد بودمم منتظرش که اونی بالخره اونا سر وپشت

 تیپ محو من اما نبود من متوجه هنوز. بود زده ای نقره کراوات و بود شیدهپو سفید پیراهن با ای نقره شلوار و کت

 و گفتم اخی پهلوم در درد احساس با.بود کرده درست باال سمت به معمول طبق موهاشو.بودم شده جذابش العاده فوق

 :گفت بود کرده باز نیششو حالیکه در پریسا. کردم نگاه کنارمو

 !مردمو پسر که شد تموم خوردی بابا ـ

 !اخه دارم چیکار مردم پسر با من کردی سوراخ پهلوم زدی دیوانه ـ

 !!نه میده قورت و حامد چشاش با داره من عمه ساعته یه ـ

 شد کشیده دستم یهو دیدم که بگم جوابش تو چیزی یه میخواستم

 برقصم میخواد دلم وسط بریم پاشو بهار ـ

 ....بدم قر وسط اون بیام عمرا من بعدشم...منه دست میکشی که نیست کش محیا ـ
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 مثل اینجا ما اونوقت وسطن همه ببین.میبرمت کشون کشون سالن وسط تا نیای کنم تمنا ندارم عادت من بهار ـ

 .میزنیم فک داریم نشستیم مامانبزرگا

 ببریش کشون کشون باید همون میکنه لوس خودشو زیادی این جون محیا ـ

 ...که برقصم نیستم بلد صالا من ، کن ول دیگه تو پریسا ـ

 :گفت محیا دوباره

 میاد خودشم جون پریسا ضمن در رقص میشه بتکون وسط اون خودتو الکی بیا که نمیخواد بودن بلد ـ

 پاشد سریع پریسا

 کنم شادی کلی میخوام و منه شب کنم،امشب ناز نیستم گالبی ببو این مثل من میام، که چی پس ـ

 بریم بیا نکن ناز توام پاشد پریسام ببین بهار ـ

 ..اخه ـ

 دیگه پاشو نداره اخه ـ

 قطف و نبود خوب زیاد رقصم که من. بدیم خودمون به تکونی یه تا وسط رفتیم و شدیم بلند محیا اصرار به بالخره

 که بودیم وسط اون ای دقیقه ده. بودن اومده دنیا به رقاص انگار محیا و پریسا این اما. اوردم می در ادا ناز با داشتم

 چند.رقصیدن به کردن شروع بعدی اهنگ با پریسا و محیا اما بشینم سرجام برم تا برگشتم من.  شد تموم اهنگ

 ارب اولین برای. بود ایستاده فاصله با روم به رو حامد. کردم حس رو نگاهی سنگینی که بودم شده دور ازشون قدمی

 همیدف وقتی.کنه نگاه بهم بهت با بود شده باعث همین و میدید شیارای همچین با و لباسی همچین یه تو منو که بود

 .کرد شل کراواتشو گره کمی راستش دست با شدم نگاهش متوجه

 همدیگه روی به رو اینکه تا حامد ارومم قدم چند و برداشتم من اروم قدم چند. بودم شده داغ نگاهش طرز از

 .ایستادیم

 فتهر کنار شالم کردم فکر.موند ثابت گردنم رو و گرفت چشام از نگاهشو.ودیمب یکی اون چشمای تو غرق دونفرمون هر

 ...اما بیرون زده ندارم دارو و

 کرد لمس گردنمو دور گردنبد کردو بلند دستشو

 . زد اتیشم درون از منو ثانیه یه همون و خورد تنم پوست به ثانیه یه برای انگشتاش ـ

 .اورد در گردش به صورتم روی دوباره نگاهشو ردمیک لمس گردنبندمو داشت که همونطوری

 ... بدن رو زیبایی الهه لقب بهت امشب خانومی،باید شدی العاده فوق ـ
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 انداختم پایین سرمو

 ...میبینی خوشگلتراشم من از بندازی اطرافت به نگاه یه ـ

 ربراب صد چهرتو زیبایی درونیت زیبایی...لباس و ارایش این بدون حتی همیشه، مثل بهترینی، تو من دید از اما ـ

 ...میکنه

 کشید عمیق نفس یه جیبش، تو گذاشت دستاشو و کرد ول گردنبندمو

 ...تکه و خاص زدی که عطری حتی ـ

 گفتم حامد به که شدم خودم روی خانوم زهرا ثابت نگاه متوجه

 .یزنیمم حرف داریم موندیمو وسط این نیست درست اخه.جام سر بشینم برم باید کنم فکر ـ

 .اورد بیرون جیبش از دستشو یه و زد زیبایی لبخند

 نیست ای چاره اینکه مثل اما شی دور ازم لحظه یه حتی نمیخواد دلم اینکه با ـ

 بهم یمحبت با نگاه. نشستم خانوم زهرا کنار رفتم هیجان از لرزان قدمای با و گفتم ببخشیدی گرفته گر های گونه با

 .کردم سالن وسط ادمای زدن دید مشغول خودمو و انداختم پایین خجالت از سرمو. زد لبخند و کرد

 دست و ما سمت اومد محسن اهنگ پخش با همزمان.شد پخش فضا تو الیت اهنگ یه که بشینن اومدن محیا و پریسا

. سطو رفتن باهم و رضا دست تو گذاشت دستشو که رسید محیا به نوبت پریسا از بعد.وسط برن تا گرفت رو پریسا

 ...نداشتن خبر که بقیه اما..مرد یه بغل وسط اون برم برسه چه برقصم تانگو نبودم بلد اصال یعنی.بوق که منم

 کرد دراز من سمت به دستشو بور و خوشتیپ اما الغر پسر یه دخترا رفتن از بعد ثانیه چند

 میدن من به رو همراهی دور یه افتخار زیبا خانوم ـ

 دادم قورت دهنمو اب

  نیستم بلد من ممنون...نه ـ

 بدم یاد بهتون خودم تا وسط بیاید کافی فقط شما که، نمیخواد بودن بلد ـ

 ها داده گیری چندش،چه پسره

 کنم نگاه فقط و همینجا بشینم میدم ترجیح اما ممنون لطفتون از ـ

 کنید نگاه و بشینید جا یه فقط که نیست شما زیبایی به خانومی حیف ـ

  شو پیچ دیگه یکی به برو من برادر یما،کرد گیری عجب
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 صدای هک ورقلمبیده یهو محبتش کیه ببینم کردم کج نشست،سرمو هام شونه روی دستی که بگم دیگه چیز یه اومدم

 اومد در حامد

 !اومده؟ پیش مشکلی عزیزم ـ

 انداخت حامد و من به سفیه اندر عاقل نگاه یه پسره

 کردم دعوت رقص برای ازشون فقط جناب، مشکلی چه ـ

 نمیرقصه مردی هیچ با من جز من خانوم شرمنده ـ

 خانومم جوووووووووووووووون

 شد دور ما از و کرد عذرخواهی بدبخت اینطوریه دید که پسره

 :گفت و کرد راست قد جلوم چنار مثل سریع ـحامد

 !!!میدن؟ که منو به همراهی افتخار خانومم ـ

 بیرون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هنزد سقف از نفسش به اعتماد زیادی

 برقصم نیستم بلد من ولی ـ

 میدم یاد بهت خودم بریم بیا نداره اشکالی ـ

 زدم نیشخندی

 !!میدین وسط اون تانگو رقص تعلیم اقایون توام،شما که میزنی رو پسره همون حرف داری ـ

 هم تو رفت ابروهاش

 گیریب یاد تانگو کسی از نداری حق من جز زده،تو زیادی زر پسره اون ـ

 شم بلند کرد مجبورم و گرفت من دست وبالفاصله

 میکنن نگامون دارن همه حامد خدا رو تو کن ول ـ

  نزن بیخود زور پس برقصی من با باید امشب بیخیال ـ

 داشتن که ای دیگه های زوج وسط رسیدیم میکردیم مجادله من نرقصیدن رقصیدن سر داشتیم که همونطوری

 .محسن شونه رو گذاشت بازم سرشو و زد چشمک یه شد، ام متوجه پریسا. میرقصیدن

 کردم نگاه حامد به کالفگی با
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 میدی بیخود گیر نیستم بلد میگم وقتی چرا ـ

 با هک میکردم نگاهش داشتم تعجب با.کرد نزدیکتر خودش به منو و کمرم پشت گذاشت دستشو یه سریع و خندید

 :گفت و راستموگرفت دست دیگش دست

 من شونه رو بزار دستتو ییک اون حاال

 بود گرفته خندم منم دیگه حاال

 !تانگو این سخته قدر چه ـ

. میکردم لگد حامدو پای بار یه ثانیه41 هر من و گذشت ای دقیقه چند.کرد بیشتر کمرم رو دستشو فشار و خندید

 هب تادستمو دو هر شد وشخام چراغا که اهنگ وسطای و بودم گذاشته کنار خجالتو دیگه که بود قشنگ انقدر اهنگش

 متن غرق هم با دو هر. میکرد همراهیم داشت تمام مهارت با اونم و گذاشتم حامد های شونه رو دیگه دخترای تقلید

 .میرقصیدیم هم بغل تو عاشقانه داشتیم و بودیم شده ترانه

 شب جنگل این کجای

 خورشیدکم میشی پنهون

 سکوت سد کدوم پشت

 چکاوکم میکشی پر

  میکنی شک من هب چرا

 تو برای منم که من

  و تو عشق از لبریزم

 تو هوای از سرشارم

  بدم غزل کدوم دست

 عاشقمو دل نبض

  باز بهانه کدوم پشت

 هقمو هق کنم پنهون

 بیشتر کمرم رو حامد دستای فشار میگفت خواننده که ای کلمه یک هر بود،تو حامد و من به متعلق جا اون زمان

 .میزد اتیشم داشت شدستا جای و میشد
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 نرو نمیکنم گریه

 بشین نمیکشم اه

 بمون نمیزنم حرف

 ببین نمیکنم بغض

 به موهامو بوی داشت انگار.بود من موهای روی چونش و میرفت پایین باال اروم کمرم روی داشت حامد دست یه حاال

 .میکشید هاش ریه

  خورشیدکم نکن سفر

 نرو منو نکن ترک

 منه مرگ نبودنت

 نشو سفر این یراه

  تو و من عشق که نزار

 برسه اخر به اینجا

 منم مرگ و تو برای

 برسه سر تو رفتن

 یه برای سرمو. میسوخت همونجا میخورد که تنم جای هر به دستش...میکرد حل خودش اغوش تو منو داشت دیگه

 شدم خیره چشماش تو و کردم بلند لحظه

 نرو نمیکنم گریه

 بشین نمیکشم اه

 بمون یزنمنم حرف

 ببین نمیکنم بغض

 شالمو روی لباش کردم احساس و سرم روی کرد خم سرشو.میدرخشید کم نور همون تو داشت چشماش که دیدم

 کرد پنهون منو اغوشش تو دوباره و بوسید

 ببین و کن نوازشم
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 صدام از میریزه عشق

 باز که ببین و کن صدام

 هام ترانه میدن غنچه

 تو چشم به من چه اگر

 گمم ام قدیمی کمم

 عشقمو اتشفشان

 تالطمم پر دریای

 نرو نمیکنم گریه

 بشین نمیکشم اه

 بمون نمیزنم حرف

 ...ببین نمیکنم بغض

 اومد سراغم به دخترونه شرم که بود اهنگ شدن تموم از بعد تازه.شد جدا ازم اکراه با حامد بالخره و شد روشن چراغا

 گفت گوشم زیر و گرفت دستمو اخر لحظه تو اما شدم جدا ازش کنم نگاه حامد به اینکه بدون و

 ....بهارم بری و بزاری تنهام نمیزارم ـ

 بودن معلوم چون پیشش بمونم نتونستم ام لحظه یه کرد،دیگه پر وجودمو تمام قشنگ گرمای یه صداش شنیدن با

 نگاه به توجهی و سرجام برگشتم و کردم جدا دستش از ارومی به دستمو.شه دور ازم نذارم و نشم اویزونش همونجا

 .نکردم خانوم زهرا و جون فرزانه و پریسا معنادار های

 فرزانه کنار که پریسا.شد تموم مهمونی بالخره.کردم صرف حامد لبخندای و ها نگاه زیر بازم که شام خوردن از بعد

 که اخر ی لحظه تو حامد.یکردم خداحافظی محسن نزدیک رو دو فامیالی با داشت ترتیب به و بود محسن و خانوم

 گفت و کنارم اومد بره میخواست

 ببینمت خودم خونه تو میخوام فردا

 بیام نمیتونم من اما ـ

 منتظرتم من ولی ـ

 .رفت کوتاه خداحافظی یه با نشدو جوابم منتظر دیگه
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 بکوب پریسا.ردمک تجربه خوبو حسای همه حامد اغوش تو چون بود عمرم شب بهترین من دید از و بود خوبی شب

 خونش تو منو میخواد چی برای حامد بود،یعنی مهم مهمون یه فقط من برا ولی میگفت مهمونا و مهمونی از داشت

 راچ نمیدونم ولی نیستم ناراحت ازش دیگه دلم ته اما بزنه میخواد همیشگیشو حرفای بازم میدونم که ببینه؛من

 !!! من؟ بودم چی منتظر شدم، خسته جدایی این از منم که بیارم زبونم به نمیخوام

 .شد بسته شناورم افکار بین چشام و نشدم متوجه رو پریسا حرفای از کلمه یک حتی

 **************************************************

*************************** 

 نوشته توش که بود فرستاده گوشیم به پیامک یه برام زود صبح.گذاشتم حامد با که قراریم فکر تو پاشدم که صبح از

 فکر حامد و خودم به و کنم خلوت خودم با همش میخواست دلم و داشتم خاصی هیجان یه.منتظرمه1ساعت بود

 ترجیح رو تنهایی و. نکردم قبول بگردیم کمی شهر تو بریم دیگه هم با تا خواستن ازم امروز ها بچه حتی.کنم

 نمیدونم جونم زهرا و خانوم فرزانه و دمیکردن بازی شطرنج اقایون و مینشتن هم دل تنگ فقط که باباها و مامان.دادم

 .میکنن پچ پچ هم گوش دم هی چرا

 هوا.بگیرم ارامش کمی دریا از تا ساحل تو ورفتم کردم تنم بافت یه سریع بود دریا کنار محسن خونه که اونجایی از

 .دمیکشی رخ به باید سرماشو پاییز اما بود افتابی

 هر و بود دریایی اونام دل میکردم فکر اینکه خاطر به شاید.افتادم مادرم و پدر یاد یهو چرا نمیدونم دریا دیدن با

 جای حدودی تا دپریسا خانواده قدرم چه هر.بود خالی زندگیم تو واقعا جاشون.میدادن ارامش بهم دریا مثل دوشون

 کیاش قطره رفتم دست از عزیزای یاد به. بود ای دیگه چیز یه ودشونخ وجود مطمئنا اما بودن کرده پر برام خالیشونو

 .اومد پایین چشمم گوشه از

 امدمح حاال. بود کرده سختتر تنهاییمو برام خیلی واین نداشتم نزدیکم فامیل حتی افتادم،من تنهاییام یاد دوباره

 میزد حرف پدرش عمارت تو بزرگ ونیایمهم از همیشه یادمه اما بود داده دست از مادرشو و پدر من مثل درسته

 من که کسایی تمام اما.نبود غریبه دعوت برای جایی عمارت اون تو که بودن زیاد فامیلشون اعضای انقدر واینکه

 .بودن شده اضافه بهشون ها عظیمی حاالم و بودن مجد خانواده داشتم

  تنهایی بودن،همش فرزند تک بشه چی کنم،اخه خالی هامو عقده تا میارم بچه تا 41 کردم ازدواج روزی یه اگه خدا به

 میکنه نگام مهربونی لبخند با داره اقا علی دیدم کردم کج که سرمو.نشت کنارم یکی که بودم فکرا همین تو

 !باباجان؟ سرید حوصلت پاتاال پیر بین میگذرونه، خوش تنهایی داره گلم دختر که میبینم-

 !!نمیزنیدا بیشتر سال 11 هم سر تخته به بزنم ماشاال ندارید سنی هنوز میزنید،شما چیه حرفا این ـ

 ....بشه خوش دلم ذره یه کنم باور منم بگو تو ـباشه
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 برسید پیری دوران به تا مونده خیلی اقا،هنوز علی میگم راست کنید باور ـ

 .نمیشم حساب پیرمرد من بزرگ بابا نگن بهم رضا های بچه تا میگی راست که اونو ـ

 خندیدیم دومون ره

 این.اون برای میزارم وقتمو تمام و میکنم نشسته باز خودمو اومد دنیا به نوم اولین اینکه محض به جان بهار میدونی ـ

 .کنم احساس منم رو خوشبختی این پاشون به پا و مببینم هام بچه خوشبختی که منه ارزوی بزرگترین

 !!!!نمیبینن پدربزرگشونو محبت وقت هیچ من های بچه...سوخت خودم حال به دلم لحظه ،یه بود دلنشین حرفاش

 :بگه پدره یه وجود تو که محبتی تمام با و دستم رو بزاره دستشو اقا علی شد باعث اه همین که کشیدم اهی

 .بگیرم بغل رو رضا بچه بعد و بدم سواری دخترم تا دو های بچه به اول ارزومه من ـ

 شد جمع چشام تو اشک محبت همه این از

 چشم به من پریسای زندگی تو گذاشتی تو پا وقتی ندارم،از دوست پریسا از کمتر رو تو که میدونی جان بهار ـ

 به رو تو دیگه اصفهان اومدی وقتی.بودم خوشحال بابت این از و خودش رفتاری الگوی کرده رو تو اون که میدیدم

 ارزوی تو خوشبختی.میکنم افتخار وجودش به وزر هر که میدیدم دختری چشم به ندیدم پریسا دوست چشم

 مثل رو زهرا و بدونی پدرت مثل منو تو دارم دوست من اما نمیشه ادم واقعی مادر و پدر مثل هیچکس درسته.منه

 .میدونیم خودمون بچه رو تو ما که همونطوری. مادرت

 به.مکن افتخار بهت پریسا و رضا از شتربی اوقات بعضی شده باعث تو اراده ولی کرده تا سخت باهات زندگی میدونم

 ....بده دست از رو گوهری همچین یه نخواد که میدم حق حامدم

 گرفتم گاز لبمو و انداختم پایین خجالت از سرمو حامد اسم شنیدن با

 ابخانت.بگذرونیم رو زندگی این ادامه باهاش کنیمو پیدا جفتمون باید روزی یه ما همه دخترم،بالخره نکش خجالت ـ

 اام.بشید تردید دچار کمی تا دو شما شدن باعث اتفاقا سری یه حامده،اما توام انتخاب میدونم ، بوده درست که حامد

 اربز کنار رو تردیدا توام.بده دستت از نمیخواد که برده پی تو وجودی حقیقت به بالخره حامد من دید از بگم باید

 وعن شناخت صرفا مسافرت این به ما اومدن نکن فکر.بدید خاتمه اجباری یدور این به تا بزار جلو قدم یه خدا به توکل

 ... حالجه مرده چند دخترم یکی اون خواستگار بفهمم تا اینجا اومدم من ، بوده محسن زندگی

 اینکه جز نداره بدی اخالق هیچ حامد اقا این فهمیدم من که جایی تا بگم باید داری قبول پدرت عنوان به منو اگه

 .بدم بهش گلمو دست دختر تا کنه راضی منو میخواد فرصتی هر تو که عجوله قدران

 و بیاره در بازی سیریش انقدر حامد نمیشه باورم نشست، لبام رو کوچیکی لبخند بود پایین سرم که همونطوری

  اقا علی بازم.نهک روشن فقط اصفهانو تو خودش حضور دلیل میخواسته حتما گفتم بارم یه همون.بشه اقا علی اویزون
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 بمونم فکر تو این از بیشتر نذاشت

 !نه؟ یا کنیم قبول غالمی به مهندسو جوجه این باید ما گرفته،ایا تصمیمی چه من دختر حاال بدونم میخوام ـ

 نزدم زل اقا علی چشمای به اما اوردم باال سرمو شرم با و کردم جمع خودمو زود ولی خندیدم واقعا دیگه اینبار

 با دلمو دوهفته از کمتر وتو کنم توجیح رو ماهه 8 دوری یه راحتی همین به نمیتونم کنم، فکر یکم باید من راستش ـ

 زا بیشتر تا بیرون زدم داشتم دوسش که شهری از حتی که جایی تا شدم اذیت مدت این تو خیلی من.کنم صاف حامد

 داره دوسش که کسی به میخواست فقط.بود کردهن باور منو هنوزم دنبالم اومد وقتی حامد تازه.نکشم زجر اینا

 .باشم داشته تردید هنوزم که بدید حق بهم.برسه

 گفت میشد بلند کنارم از ودرحالیکه. زد لبخند یه و کرد ول اروم و دستم اقا علی

 هدبخشن هم کمی گیریت تصمیم تو امیدوارم ولی.بگم چیزی این از بیشتر نمیتونم من عقله روی از همه حرفات ـ

 .کنه قشنگتر دوتون هر برای رو زندگی میتونه منطقی گذشت یه. باشی

 داخ که خوشحالم خیلی.میکردم فکر حرفاش به داشتم میکردم نگاه رفتنش مسیر به که همچنان من و رفت اقا علی

 .کرده زندگیم وارد رو ای خانواده همچین یه

 

 نوزدهم فصل

 یه.بود گذشته 1 از دقیقه 1.رسوندم حامد درواحد جلوی به خودمو الخرهب ها نیامدن امدن و تردید و استرس کلی با

 کتانی طخ تو بودم زده که تازگیام. بودم پوشیده مشکی شال و سفید مانتوی با مشکی جین یه که خودم به کلی نگاه

 ...بود پام خوشگلش مشکی و سفید دونه یه االن که استار ال های

 خودم واحد به نگاه یه بدم فشار زنگو اینکه از قبل.میلرزه دستام انقدر چرا ولی.بود خوب چیز همه شکر خدارو

 .روزا اون واسه کشید پر دلم.انداختم

 .بوده چی دعوتش از حامد قصد نمیدونم که کنم فکر االن به باید االن.....نیست گذشته به کردن فکر وقت االن کن ول

 . بده شارشف و کن ریلکس یکم. زنگه نیست که بمب جان بهار

 .زدم زنگو بالخره و کشیدم عمیق نفس یه

 .کرد باز درو زدن هم به چشم یه تو

 .شد ظاهر جلوم پهن لبخند یه با

 .. خوابیده در جلوی دیشب از این کنید باور
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 ودب پوشیده مشکی جین.میزنه تیپ یه روز هر چیه مدله نیست معلوم المذهب. زمین افتاد می داشت فکم دیدنش از

 چهی نمیدید کال باالییم های دکمه باالو بود زده ارنجش تا معمول طبق استیناشم که خونه چهار جذب پیرهن هی با

 کنم رفک.بود کرده درست باال سمت به همیشه مثل لختش و مشکی اموهای.بود گرفته ادکلن با اساسیم دوش یه. وقت

 .میزنه برق اینطوری داره صورتش که کرده اصالح از تازه

 .نیست مهم برام ظاهرت اصال و اینجام من یعنی.زدم نما دندون لبخند یه و ایستادم صاف حامد اهم هما با

 داد گشاد لبخند یه با خندمو جواب

 !خانوم؟ بهار کردم سالم ـ

 نذاشتی خودت برا ابرو که بهار بمیری

 سالم..س ـ

 شد باز بیشتر نیشش

 ...داخل بفرما اومدی، کردی خوشحالم ـ

 .داخل رفتم منم و رفت کنار

 به اهنگ یه تعجب پا.پام جلوی گذاشت رنگ ابی دخترونه فرشی رو یه خودش. گذاشتم جاکفشی تو و اوردم در کفشامو

 ...کیه برا اینا یعنی.انداختم حامد به دارم معنا نگاه یه و پام جلو صندل

 کرد ترجمه زود نگاهمو

 .باشی راحت تا خریدم اینارو همین واسه میشدی اذیت دمپایی نبدو سرامیکا رو کردم احساس اومدی که قبل دفعه ـ

 . کردم پام رنگو ابی صندالی و زدم بهش مهربونی لبخند

 . نشستم ای نفره تک مبل روی. داشت رو قبلی دیزاین همون خونش

 مخودش برا و شتگذا من مقابل رو قهوه فنجون. بیرون اومد خونه اشپز از بود توش قهوه فنجون تا دو که سینی یه با

 .من روی به رو جایی نشست رفت و برداشت

 مدیگهه تحویل لبخند دیقه به دم فقط و بودیم کرده سکوت.بود دستپاچه کمی انگار ولی بود صورتش رو لبخند هنوز

 .میکردیم مزه مزه قهومونو و میدادیم

 ورتص به زدن زل از کی حامد این نیست معلوم واال بشکنم سکوتو این تا دیدم صالح زمین گذاشتم که قهومو فنجون

 .بکشه دست من

 !بشنوم؟ سکوتتو تا اینجا بیام گفتی ـ
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 گفت لبخندش همون با و جلوش میز رو گذاشت اروم فنجونشو

 .شوکم تو ذره یه همون واسه اینجایی نمیشه باورم هنوزم راستش ـ

 نداره دلیلی زدگیت شوک کردی دعوتم خودت ـ

 کشید گردنش به دستی

 خوب میگی راست ـ

 کرد سکوت بازم

 اینجا میام نگفتم بقیه برگردم،به زود باید من چون بگی حرفتو میشه حامد اقا ـ

 گفت و کشید پوفی

 ..میگم...باشه ـ

 ...دوختم چشم بهش منتظر

 .رفت باال تعجب با ابروهام حرکاتش از.گرفت دستش تو دستامو.نشست من مقابل زانوش رو اومد شدو بلند جاش از

 !میکنی؟ چیه کارا این دیگه بزن حرفتو نشستی که همونجایی از خوب حامد، میکنی چیکار داری تو ـ

 انداخت پایین سرشو کشیدو پوفی

 !کنی؟ گوش من به و نزنی حرف لحظه یه میشه ـ

 !شده؟ چش این

 !!!!!!!!!!!بفرما ـ

 داد فشار دستاش بین دستامو

 !بهار؟ ـ

 !بله؟ ـ

 چشام تو زد زل و کرد بلند سرشو

 ...دیوار به بکوبم سرمو دستت از میخوام!!!...بهار کردی دیوونم ـ

 گرفت خندم

 !میگی؟ چیه پرتا و چرت این ـ
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 کرد اخم

 مهه نمیشی راضی نزنم زانو جلوت اگه میکنم احساس که انداختی روزی چه به منو بخندی،ببین بایدم...بخند اره ـ

 ...کنی فراموش چیزو

 !خوبه؟ حالت مطمئنی تو حامد ـ

 این از شدم خسته بهار...نمیشم خوب من پیش سال یه بهار همون نشی برام تو که تازمانی...نیستم خوب نه ـ

 باید بودنت دوباره برای...شدم خسته خودخواهم من میکنی فکر اینکه از...کردنت دوری بودنت،از دور نبودنت،از

 مثل هبش چی همه تا کنم چیکار بگو!..بزارم؟ بیابون به سر مجنون مثل بکنم، کوه فرهاد مثل برم کنم،میخوای چیکار

 خونه تو که روزی همون کردم قضاوت زود میدونم....شد اجباری جدایی و دوری این باعث چی ببریم یاد از بیا....سابق

 به اشمب داشته رو تو نمیتونم دیگه بمونم غلط باور این پای به بخوام اگه و اشتباهم تو هنوز انداختی یادم اینا پریسا

 تو خالص و پاک عشق از وجودش ذره ذره زده زانو جلوت که حامدی این االن خدا خداوندی به بهار... اومدم خودم

 بود زهر مثل برام که رو نبودنت مزه چون ازقبله، قویتر خیلی دارم بهت که احساسی دیگه االن...پرشده

 وت گیر در روحمو تمام بلکه گذاشتم احساس این پای رو قلبم تنها نه دیگه االن چون بود الزم برام ولی...چشیدم،

 دگیزن تو که نبود من بهار کس هیچ چون بذارم قلبم تو جایگزینی تو جای به نتونستم لحظه یه برای ،حتی کردم

 ماا دبو ظاهرم و موقعیت خاطر به میومدن من سمت که دخترایی همه تو قبل...نشکست ولی شد خم مشکالتش جلوی

 وسه تو عشق تو....نیستی کس هیچ مثل بهاری،تو تو چون...گذشتی ازم اما دارم دوست گفتم بهت خودم اینکه با من

 فکر اینکه با ، بشی بیخیالم تا داشتی دلیلم تا هزار. میکرد من جایگزین سبحانو بود تو جای کسی نداره،هر جایی

 و منی زا عاشقتر تو که کردی ثابت بهار....کردم زندگیم وارد تو جای هب دیگه یکی و بزارم قلبم رو پا شاید من میکردی

 ...محضه حقیقت عشقت

 داد ادامه ارومتر و گرفت التماس رنگ چشماش

 ....بهار کن باورم...اوردم باور حقیقت این به من کن باور بهار ـ

 .پایین خورد سر گونم روی چشمم گوشه از اختیار بی اشکی قطره

 اشک قطره شصتش انگشت نوک با و اورد باال راستشو دست.خورد چرخی صورتم روی نوازشگرش و مهربون نگاه

 ...نشوند روش کوچولو بوسه یه و لباش سمت برد انگشتشو.گرفت رو بخوره سر میخواست که بعدی

 ...ندارم طاقت که پایین مرواریدارو این نریز....شدن بارونی خیلی من خاطر به میدونم که چشات اون فدای خودم ـ

 کردم صداش لرزون و اروم ـ

 ...!!!!حامد ـ

 حامد جون ـ
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 بگو داری دوسش بگو بزن حرف خوب کنی، زندگی اون بدون نمیتونی که بگوتو چیزی یه لعنتی...بگم هیچی نتونستم

 ، یلعنت گهدی بگو...کنی سر حامد بدون دیگه روز یه نمیخوای بردی،بگو یاد از چیزو همه که هست قوی انقدر عشقت

 ....میکنه التماست داره چشاش با نمیبینی

 اینده یه دیگه هم با و کنیم فراموش هارو گذشته که نیستیم این الیق تو و من یعنی....بهار نمیگی هیچی چرا ـ

 ...بسازیم قشنگ

 و کنیم شروع دوباره بتونیم حامد و من تا بود منطقی گذشت اون وقت افتادم،االن اقا علی صبح امروز حرفای یاد

 قبلش یول.بیاریم دست به رو خوشبختی بتونیم تا بذاریم احترام بودنش به باید که احساسی و باز چشمای با اینبار

 .نگذره عشقمون از جمله یه با شد عاشقم نگاه یه تو اگه حامد که بشم مطمئن باید

 ....بگه دروغ بهم وقت هیچ نمیتونست که چشمایی به دوختم نگاهمو

 ضمانتی چه با....نشه خاکستر دیگه جرقه یه با احساس همه این و نیافته اتفاق این دوباره تا میدی تضمینی چه ـ

 چه...حقیقیه من عشق که نندازه شک تو رو تو خطا یه یا حرف یه دیگه روز یه و کنی مهر عشقو همه این پای میخوای

 و نزندگیمو هم پشت به پشت و باشه دیگه هم دست تو دستمون داریم عمر تا که تضمینی چه....حامد میدی تضمینی

 ....میمونم چیز همه پای اخرش تا من بده من به تضمین یه تو...بسازیم

 و اتاقش تو رفت و شد دور ازم لبخند با.نگرانی هم بود امید هم چشماش تو. شد بلند جاش از و کرد ول اروم دستمو

 از داشتن چشماش...من پای رو گذاشت قرانو و زد زانو جلوم باره دو....بیرون اومد دست به قران دقیقه چند از بعد

 میدرخشیدن هیجان

 میلرزید صداش من، دست رو گذاشت خودشم دست و قران رو گذاشت و گرفت دستمو

 هب باختم دلمو نگاه یه تو اگه...نکنم شک عشقمون به وقت هیچ دارم عمر تا میخورم قسم مقدس کتاب همین به ـ

 زا باالتر ضامنی چه....میمونم عشقم پای نبستم ابد برای چشامو وقتی تا گذاشت من راه سر رو تو که داییخ همون

 نفس تا که قسم خداییش به بهار.... خدا از تر اعتماد قابل ضامنی چه...پاکمون عشق برای میگیرمش شاهد که خدا

 ....بزنه تو برای فقط قلب این میکشم

 همونگا و گرفتم و حامد دستای.میز رو گذاشتمش و بوسیدمش لرزون لبای و خیس صورت با و روپام از برداشتم قرانو

 نگاهش به دوختم

 بگذرم عشقم از میتونم من مگه اوردی تو که ضامنی این با ـ

 پام روی گذاشت سرشو و لرزید هیجان از چونش

 دیوونم... میخوامت خیلی بهار اوردم، دووم تو بدون طور چه امروز تا نمیدونم....بهار نوکرتم دارم عمر تا قسم خدا به ـ

 کردی دیوونم بهار کردی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

264 

 دادم حرکت بینشون اروم و بردم موهاش الی دستمو

 ور دوری این باش مطمئن نبود پریسا اگه...مدت همه این کشیدم چی نمیدونی...تو نه بودم من شد دیوونه که اونی ـ

 اوردم نمی طاقت

 شم بلند کرد مجبورم و شد بلند اروم و گرفت دستمو...دوخت صورتم رو هربونشم نگاه و کرد بلند سرشو

 و اروم و پیشونیم رو گذاشت لباشو و کرد خم سرشو اروم که بود گردنش تا سرم..بودیم گرفته قرار هم سینه به سینه

 . بوسید پیشونیمو طوالنی

 ...بمونی دور ازم ام لحظه یه نمیذارم دیگه ـ

 دور دستاشو.انداختم اغوشش تو خودمو و کشیدم بیرون دستش تو از دستامو که قشنگ انقدر...بود قشنگی حس

 .رفتم فرو اغوشش تو بیشتر و کرد حلقه کمرم

 بود هام شونه رو سرش

 هم از تا و شدیم راضی بالخره....بودیم کرده دریغ هم از بود ها ماه که میگرفتیم رو ارامشی دیگه هم اغوش از داشتیم

 چشماشو و گزید و لبش اما. شد متوقف لبام روی که جایی تا خورد چرخ صورتم روی نگاهش بشیم،دوباره جدا دیگه

 بست

 ومتم ها فاصله این زود خیلی میخوام.باشیم دور هم از نمیتونیم دیگه تو و من بگیم همه به باید امشب همین بهار ـ

 ...خودم مال بشی تو و بشن

 کرد باز چشماشو

 !؟بهار باشه ـ

 کردم باز و بستم رضایت عالمت به چشمامو

 ...ضمن در....برگشتن برای کنم ردیف کارامو باید ، بده فرصت بهم مدت یه...نه االن اما...باشه ـ

 پایین انداختم شرم با نگاهمو

 کنی خواستگاری بزرگترم از منو و بیای نگرفتی،باید یاد کردنو خواستگاری اداب هنوز تو ـ

 بود پوشونده صورتشو تلخی لبخند..کنم نگاه بهش و بیارم باال سرمو شد باعث تسکو ثانیه چند

  کنه خواستگاری برام رو تو تا بیاد همراهم که ندارم بزرگتری هیچ اینبار اما ـ

 انداخت پدرش یاد اونو دوباره حرفم این االن و داشت دوست پدرشو قدر چه میدونم چون...شدم ناراحت
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 شتمگذا گونش روی دستمو

 کنم ناراحتت نمیخواستم...نداشتم منظوری ببخشید، ـ

 گرفت تلخو لبخند اون جای دلنشین لبخند یه اینبار گذاشتو دستم روی دستشو

 ... ببینی منو عروس که بود ارزوش شد تنگ بابام برا دلم که،راستش نداری تقصیری گلم،تو نه ـ

 کشید اهی

 ...رفت دنیا از دل به ارزو اما ـ

 به یگهد نباید اما...ببینه عروسی لباس تو منو داشت دوست ،اونم مادرمه فوت سالگرد دیگه هفته میکنم،چند درکت ـ

 ...نه مگه...میکنیم شادشون خوشبختیمون با ما کنیم، فکر چیزا این

 .بوسید بردو لبش سمت دستمو

 میشن شاد ما شادی دیدن با اونا و میشیم خوشبخت ما...اره...گلم اره ـ

 شد شبش رنگ به چشمای مهمون شیطنت ودوباره پوشند صورتشو پهنی دلبخن

 ...شدم خسته مجردی از دیگه من چون بکنی کاراتو همه باید دیگه ماهه یه از کمتر...دوم نکته واما ـ

 یرشوئنز از نباید که دارم مسئولیتایی منم...بگیرم انتقالی بار دو سال در نمیتونم من...ام شرمنده دیگه موردو یه ـاین

 تیاد ولی کردی راضی منو فعال بدم،شما تغییر کارمو محل کردم اراده وقت هر نیست که بازی بچه..کنم خالی شونه

 یا نیک خوشبخت منو میتونی ببینن کنن گزینشت باید.. حساسن من رو بینهایت که دارم جدید خانواده یه من باشه

 !نه؟

 گهدی میکنم کاری یه نیست خیالی ولی...بگذرم خان هفت از اینبار تو اوردن دست به برای باید بگو دیگه هیچی ـ

 نیاد چشم به محسن

 گرفت خندم

 میاره سرت بالیی چه پریسا ببین بنداز، چشم از منو خواهر شوهر داری جرات ـ

  شد بسته نیشم.میخندیدم داشتم که من لبهای به دوخت چشمشو و نداد جوابی

 دوران پای میزاریم ماهم چند واین میمونم منتظر بازم تو خاطر به برم قوربونت باشه...بهار هاتم خنده عاشق من ـ

 !طوره؟ چه نامزدیمون

 ...عزیزم میکنی درکم که مرسی ـ
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 گفتم و شدم جدا ازش زود خیلی اینبار اما. بردم فرو سینش تو سرمو منم و کرد اغوشش مهمون منو دوباره

 شنب نگرانم برگردم،ممکنه باید دیگه ـ

 ...میام باهات منم عزیزم باشه ـ

 تر ودز چه هر پس بدونن باید که اخرش گفتم خودم با اما بودم حامد پیش من بدونن بقیه میکشیدم خجالت اینکه با

 ....بهتر

 حرف اونور ور این از داشتن و بودن نشسته سالن تو همه خونه تو گذاشتم پامو حامد شونه به شونه وقتی

 ارفش دستاش تو محکم دستمو حامد اما.کردم سالم اروم ای نه دخترو شرم با و بگیرم باال سرمو منداشت جرات.میزدن

 زهرا برای که احترامی خاطر به.کرد شدمون قفل هم تو دستای و خودمون متوجه رو همه باال بلند سالم یه با و داد

 ثایه چند.بودم شده خیره زمین به ونطوریهم و اوردم بیرون دستش تو از اروم دستمو بودم قایل اقا علی و خانوم

 زد داد که بود رضا صدای وبعدش سکوت

 کشیدن هورا و زدن سوت به کرد شروع و مرتب کف یه اینده دوماد و عروس افتخار به ـ

 .شد بلند زدنشون دست صدای و کردن امر اطاعت هم بقیه

 ندبل جاشون از محسن و پریسا....جیغ قرمز ودمب شده کنم فکر بود کم صورتم رنگ وصف برای لبو سرخی لحظه اون

 گفت کردو بغلم پریسا...ما سمت اومدن و شدن

 !نه؟ کردی قبول غالمی به پسرو شازده این و شدی خر بالخره ـ

 .گفتم بهش لبی زیر دیوونه یه ـ

 شد بلند بود دستش تو حامد دست درحالیکه محسن صدای

 ارسو و بشید پیاده شیطون خر از دوتا شما که بودیم لحظه این منتظر تهوق خیلی ما...ها بچه کردین خوشحالمون ـ

 ....بشین مراد االغ

 نپایی سرشو و بکشه خجالت اینطوری بود بعید میشناختم من که حامدی از یعنی میدید اشتباه چشام کنم فکر

 . بندازه

 الخرهب حامد و من میدونستن که این تبریک گفتن به کردن شروع ماو سمت اومدن و شدن بلنند ترتیب به هم بقیه

 هطوریک ، انداخت حامد به جدی نگاه یه اقا علی ولی. برسیم دیگه هم به و برداریم لجبازی از دست سفر این تو قراره

 .بودند کرده سکوت جمع همه و بزنه زل چشماش به نداشت جرات حامد

 :گفت ای پدرانه تداراق با و انداخت حامد به پایین به باال از نگاه یه اقا علی
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 و رسم یه چیزی هر...کنی خواستگاری ازدخترم من از بیخبر که نیست رسمش این اما هستی الیقی جوون درسته ـ

 تصمیم اونموقع من خونه اومدی بزرگترت با وقت هر اما باشه مثبت شاید دخترم جواب اینکه با...جوون داره رسومی

 ...کنی ابتث بهم لیاقتتو باید محسن از بیشتر چون نکن ذوق زیاد االن...نه ای بهت بسپرم گلمو دست دختر که میگیرم

 هم هب ما نزاره و بده گیر الکی نکنه...داده دست از مادرشو پدرو حامد نمیدونه اقا علی مگه ، لرزید جونم تمتم لحظه یه

 ...ترسیدم لحظه یه ولی مثبته خودشم نظر میدونم اینکه با...برسیم

 بود محکم صداش ولی بود انداخته پایین سرشو.کنم فکر این از بیشتر نذاشت حامد صدای

 میرسم خدمتتون بزرگترم با بعد هفته اخر تا ایشاال ـ

 ...دیگه میکنه پیدا بزرگتر یه من مثل اونم بالخره...کشیدم راحتی نفس اما نگرفتم منظورشو

 افتاده ذوق از اینکه مثل هم بقیه و جاش سر تنشس رفت جدی چهره یه با هستیم منتظرتون گفتن با اقا علی

 گفت و کرد بغلم خانوم زهرا.بودن

 دونهب بزار...بزاریم مردم پسر دست تو دستشو راحتی همین به که نیاوردیم راه سر از دخترمونو ما...مادر نباش نگران ـ

 .....نیستی پریسا از کمتر ما با تو

 پرونیاش مزه خجالت از فقط چون.بود نشده ناراحت هم ذره یه اقا علی یحرفا از انگار و نموند زیاد شب اون حامد

 شام از بعد ولی موند شام برای محسن پدر و جون فرزانه اصرار به.بود نشسته جا یه دادمادا مثل بود شده کمتر

 همگی از ممن رفتنش از بعد و نبود اون از بهتر منم حال.بدرقش برای نرفتم خجالتم از که منم. رفت بالفاصله

 محض به و بود حامد...اومد در گوشیم صدای لباسم تعویض محض به.بخوابم زودتر تا باال رفتم و کردم عذرخواهی

 برای اصفهان به ما برگشتن محض به که داد و اطمینان این و رفتن من صدقه قوربون به کرد شروع دادنم جواب

 ردمو این در حرفی هیچ خودشم. بشه ناراحت میترسیدم ، اریمی کجا از بزرگتر بگم نداشتم جرات. میاد خواستگاری

 ....برد خوابم زود عاشقانش حرفای و حامد به کردن فکر با شب اون. کنه قطع اومد دلش ساعت یه از بعد بالخره نزد

 یمبمون نمیتونستیم این از بیشتر که پریسام و من.داد سر و رفتن ساز یواش یواش اقا علی شب اون از بعد روز سه

 و میرفتیم بیرون ها بچه با همش روز سه این طی. بود اتمام به رو مرخصیم من و داشت دانشگاه و درس اون چون

 دنز به میکرد شروع گوشم زیر میکرد پیدا تنها من که فرصتی هر تو و رفتنا بیرون این ثابت پای بود شده حامدم

 من با و پیچوند هارو بچه بالخره اخر روز.بخوابه راحت تا میزد حرف باهام ساعت یه باید شبم هر و قشنگ حرفای

 ازشون من عزیزای برای فاتحه خوندن از بعد و میکنه خوشبختم که داد قول بهم همونجا.مادرم پدرو خاک سر رفتیم

 دعا و فاتحه خوندن از بعد و رفتیم هم حامد مادر پدرو خاک سر دیگه هم با. کنن دعا خوشبختیمون برای تا خواست

 زایمان سر که حامد مادر مخصوصا.  باشن ما مراقب باال اون از همیشه تا خواستم ازشون منم حشون رو ارامش برای

 .عزیزه خیلی خدا برای و بهشته تو جاش بمیره زایمان موقع که زنی میفت مادرم بودو کرده ترک رو دنیا
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 های خاطره ازش کلی که خوردیم جایی تو ناهارمون لذت اب و ابی ستاره رستوران به رفتیم ناهار برای حامد اصرار به

 .داشتیم قشنگ

 ریمب شهر اون از نمیخواست دلمون و بودیم کرده بغض پریسا و من رسید، راه از اصفهان میرفتیم باید که روزی بالخره

 یه طی خودش اتاق تو خجالت بدون و راحت صیغه خاطر به که محسن.بود مونده جا اینجا قلبمون تیکه یه چون

 فقط و بگه هیچی نمیشد روش اقا علی ترس از بیچاره حامد.کرد راضی رفتن به رو پریسا ساعته یه خداحافظی

 ریز ریز و میکردن پچ پچ هم گوش تو چی نمیدونم محیا و رضا. نیست خوشحال زیاد بود معلوم و بود هم تو اخماش

 هی حامد گوش زیر هم رضا و بیرون میرم خونه از که باشم نفری اخرین کرد مجبورم محیا اینکه از بعد ولی.میخندیدن

 یمبر بالخره که شدن بلند همگی.ایناست کاسه نیم زیر ای کاسه یه فهمیدم واشد اخماش بالخره که گفت چیزایی

 مادر پدرو و کردن پاره تیکه تعارف کلی از بعد خانوم زهرا و اقا علی و حیاط تو رفتن همه از قبل پریسا و محسن.

 زدن سالن از سریع محیا به اشاره یه با و زد حامد به چشمک یه رضا. بیرون رفتن بالخره سرشون پشت محسنم

 کرد بغل منو سریع بزنم حرفی بده اجازه اینکه بدون و استاد من روی به رو اومد زدن هم به چشم یه تو حامد.بیرون

 ردنک پاک به شروعکرد و برداشت سینش رو از سرمو زودی.پایین بریزن اشکام و بشکنه بغضم شد باعث کارش این

 بود شده بلند هقم هق و میلرزید داشت چونم ساله 7 های بچه مثل....اشکام

 هم رو چشم عزیزم...بشیا دور ازم قدمم یه نمیزارم و نمیارم طاقت که اینجوری نکن... اشکات این فدای حامد االهی ـ

 شتربی که کن پاک اشکاتو حاال. بخوری تکون کنارم از لحظه یه نمیزارم عمرم اخر تا و برمیدارم هارو فاصله این بزاری

 کردی اغفال دخترمو میکنهمیگه بیچارم اقا علی بمونیم از

 چسبوند خودش به بیشتر منو اونم و گذاشتم سینش رو سرمو بازم من ولی

 دارم دوست خیلی حامد ـ

 میلرزه ینطوریا داره صداش که کرده بغض اونم کردم احساس

 ...باش منتظرم ، پیشت میام زود...عزیزم دارم دوست منم ـ

 . اومدم بیرون حامد بغل از سریع.شد بلند ای سرفه صدای بزنیم ای دیگه حرف اینکه از قبل

 گفت رضا که میخندیدن ریز ریز و بودن ایستاده ما از قدم چند فاصله با هم کنار محیا و رضا

 لطفا. عاشقن کفتر تا شمادو منتظر بقیه شرمنده اما بشیم رمانتیک های صحنه این حممزا نمیخواست دلمون ـ

 ...دیگه هفته یه برای بزارید رو بعدی سکانس

 االن که نبود مهم براش اصال و کرد همراهیم در دم تا باش خودت مواظب گفتن با و گرفت دستمو عادی خیلی حامد

 و بیرون بیان من سر پشت محیا و رضا گذاشت و کرد دستموول حیاط تو بریم اینکه قبل. انداخت تیکه بهش رضا

 و خانوم زهرا شدواز جدا ازش دیدار امید به گفتن با و گرفت رو اقا علی دستای مردونه خیلی. اومد همه از بعد خودشم
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 برون اروم که گوشی در نصیحتای کلی با و بشم سوار تا کرد باز منو ماشین راننده سمت در. کرد خداحافظی هم پریسا

 ن.جو کلی با بالخره و نشست من کنار اومد هم پریسا.ببنده درو تا داد رضایت قبیل این از و باش خودت مراقب و

 .بیفتیم راه شدیم راضی کندن

 

 بیستم فصل

 چی نمیدونم میگی اینجا نشستی حوله با هنوز تو میرسن دیگه ساعت یه تا اینا کردی، دیوونم بهار وای ـ

 ...ببینم کنار برو بیا! میگیری؟ فال داری وایسادی کمد جلوی ساعته شش...وشمبپ

 از تیق و از بگم داشتم دچی بگم،یعنی هیچی بهش نداشتم جراتم گرفتم، فاصله کمد از متر یه زد پریسا که دادی با

 خوب...دارم گفتم انداختم گوش پشت هی من بخر حسابی درست لباس دست یه برو میگه بهم هی برگشتیم مسافرت

 ....نمیبینم چرا کو،کجاست، االن

 دکم تو از گشادی لبخند با بالخره بود تخت روی یکی یکی من لباسای کردن پرت و زدن غر حال در همچنان پریسا

 گفت زده ذوق و بیرون اومد

 هی بود افتاده دلم به انگار خدایی...بخر گفتم زور به پیش ماه یه که سفیده شلوار و کت کردم،همون پیداش بیا، ـ

 ...کنی تنت قراره شبی همنچین

 نمیاومد دلم اصال ازش، خوردم فحش قدر چه لباسه این خرید سر بیرون بودیم رفته پریسا با اونروز. اومد یادم تازه

 من ربش این با بار هر...، میشه بلند گرم جای از نفسش که پریسا این ولی شلوار و کت دست یه برا بدم پول همه اون

 اقل ال داشت ارزششو فحش همه اون...گرم دمش خدایی ولی.بیرون اومدم می فروشگاه از خالی جیب با خرید رفتم

 .اومد می خیلی منم به و بود دوخت خوش خیلی کتش...میشم جیگر حسابی شلواره و کت این با میدونستم امشب

 . نمیذاشت باقی گفتن واسه حرفی دیگه زیرش از نفتی ابی ساتن تاب یه با که داشت بازی انگلیسی یقه

 کردم تشکر پریسا از نما دندون خنده یه با

 یافتوق گول فقط حامد بدبخت...میکنه داره چیکار نیست معلوم صبح از بریم، بپوشش سریع بگیر نیشتو ببند ـ

 میافته خوردن... گ به کنه زندگی باهات روز دو خورده،

 ...شد دیر برسم تا ، دیگه بودم کار سر کنم چیکار بخو...ادبیا بی خیلی پریسا...اِ ـ

 . بود بدتر دار بوق فحش تا صد از که انداخت بهم نگاهی یه....شد غضب میر شبیه قیافشو اوه اوه

 و اوردم در تنم از رو حوله مینداخت اژدها خشم یاد من که هایی نگاه زیر و گرفتم ازش لباسو رفتم ریلکس خیلی

 .. پوشیدن به کردم شروع التیخج کوچکترین بدون
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 دار چیز نگاههای همون با نیاد پایین میرغضبیش جایگاه از اینکه برای ولی اومده خوشش لباسم از خیلی بود معلوم

 کرد انداز بر پامو تا سر

 یکهالح در... کنم انتخاب درمون و درست شال یه برات من تا بکش صورتت و سر به دستی یه بشین بیا پاشو...خوبه ـ

 داد ادامه اورد باال تهدید حالت به اشارشو انگشت

 پای و دست با پایین میکنم پرتت پنجره همین از خودت جان به... نباشی حاضر دیگه دیقه 41 تا حالت به بهاروای ـ

 ...شد فهم شیر...بشینی عقدت سفره سر شکسته

 تو داره دیروز از داره پایین،حقم کنه پرتم واقعا تا بگم کلمه یه کافی دارما یعنی...ندارم گفتن برای حرفی من کال

 که نه. بودم شیفت پیش ساعت دو همین تا من اما باشم خونشون تو باید مهمونا از قبل ساعت دو میخونه گوشم

 عمه و عمو همراه امشب حامد...خجستم من انقدر...دیگه ندارم شوور قصه کال بستن صف در پشت خواستگارام

 ..حلقم تو نفسم به اعتماد...میرسم کارام به استرس بدون ریلکس من اونوقت اصفهان میان دارن بزرگش

 به نگاه یه....حاضرم من گفتم و ایستادم پریسا روی به رو فته ر در بناگوش از نیش با ورگل و ترگل دیقه 41 از کمتر

 یومدن خوشش اما گذاشتم شالمو...سمتم گرفت رو سفیدی وشال نگفت هیچی که شد راضی انگار نه...کرد وضعم و سر

 اینکه مثل

 تس لباست تاب با...دارم رنگی همون صندل و نفتی ابی روسری یه من خونه بریم...میشی مییتا شبیه اینجوری ـ

 ....نکرده سکته دستت از مامان تا بریم بدو...میشه

 میدن انجام میگه چی هر بز عین و بزنن حرف مامانشون حرف رو ندارن جرات که ساله 6 های بچه این عین بودم شده

 ...خواستگاری پرشکوه مراسم برای اقا علی خونه بریم تا گرفت دستمو مامانم االنم. نمیگن وهیچی

********** 

 کنار میشینی زیر به سر بعد...میگی امد خوش بهشون میمونی پریسا کنار میای زدن زنگو مادر،وقتی جان بهار ـ

 زا بعد میکنی پذیرایی عموش از اول کردنم تعارف موقع...میریزی چایی میری کردم اشاره بهت وقت هر...رضا و پریسا

 ونیدجو بالخره بخونه، بینتون صیغه یه گفتم حاجی به من گذشت خوشی خیرو به که ایشاال امشب جان بهار....عمش

 ..و بگیری دستت تو نامحرمو دست نیست درست

 بیاد بند طقشن خانوم زهرا شد باعث رضا بلند خنده

 از نوماشی ماه یه تا میگم بابات به بیاری در بازی مسخره امشب علی والی به رضا...سفید چش پسره میخندی چی به ـ

 ...بره یادت خوشمزگی دانشگاه تا کنی گر پیاده بیاری در پات زیر

 خورد خندشو رضا
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 گرفت، خندم افتادم چیزی یه یاد...مامان ببخشید ـ

 یرز به سر و کردم نازک رضا برا چشم پشت یه ،و شدم سفید و سرخ کرده بغلم حامد بود دیده رضا کهاین اوری یاد با

 مچیشو ساعت داشت حالیکه در اقا علی که بپردازه مهمش نکات کردن گوشزد ادامه به خانوم زهرا تا موندم منتظر

 پاشدم. نگفت هیچی و کرد داری بروا شوهرش جلوی دیگه که خانومم زهرا.پذیرایی سالن تو اومد بست می دستش

 به تا اینا پریسا خونه اومد می شب تا صبح از خونه کارای برای جدیدا که خاتون نرگس و پریسا پیش اشپزخونه رفتم

 تا دو تا دو میخره که چی هر از میدیم اما پریسا جهاز تهیه به بود داده فکرشو همه خانومم زهرا و کنه کمک مامانش

 ....بودم خانواده این محبت مرده من...میگیره

 وت داشتم نفس به اعتماد چی هر و لرزیدن به کرد شروع پام و دست.زدن ایفونو که بودم نذاشته اشپزخونه تو پامو

 برای پریسا. کرد صدا دومون هر خانومم زهرا و بیرون اومد اشپزخونه از بدو بدو پریسا.هوا رفت شد بخار ثانیه صدم

 .یمرفت استقبال برای هم با و گرفت دستش تو محکم دستمو و انداخت من به بخش اطمینان نگاه یه امروز بار اولین

 محض به و مهربونه خیلی که بود معلوم چشماش از.شناختم داشت خان جهانگیر به که زیادی شباهت از و حامد عموی

 نز یه به رسید نوبت اون از بعد.یمکرد احوالپرسی هم با صمیمی و گرم خیلی و درازکرد سمتم به دستشو من دیدن

 و خانوم زهرا با کردن احوال و حال و بوسی رو از بعد.داشت حامد به زیادیم شباهت که زیبا و پوش شک العاده فوق

 مخوشحال خیلی دیدنت از گفتن با و بوسید صورتمو بود مهربون برادرش مثل. من به رسید نوبت وپریسا اقا علی

 .همچنین بگم و بندازم پایین سرمو حجوبانهم شد باعث خانوم عروس

 و کرد معرفی حامد عموی پسر رامین خودشو و بود حامد سال و سن هم تقریبا که اومد هم پسره یه سرشون پشت

 وارشل و کت دست یه تو بزرگ گل دسته یه با که دوماد شاه به رسید نوبت. خوشحاله دیدنم از گفت خانوم عمه مثل

 دلش تو دارن که بود معلوم چشماش از.. من به رسید تا شد رد کننده استقبال جماعت از رنگ مشکی شیک خیلی

 .من سمت گرفت لیلیومو گالی از بزرگی گل دست.کنه پنهون خوشحالیشو نمیتونست و میکنن اب قند

 از گلو کرد وادارم ارهند رو تو قابل گفتن با و کرد سالم زیر به سر که بود نزدیکیا اون اقا علی بودن خاطر به کنم فکر

 .اومدی خوش بگم زیر به سر خودش مثل و کنم تشکر و بگیرم دستش

 به داشت هم پریسا حتی.بودن شده صمیمی هم با همه دقیقه چند عرض در که نبود غریبه هیچکس انگار جمع تو

 عمیق سنف یه با. بیارم رو ییچا برم کرد اشاره خانوم زهرا اینکه تا.میشنید گل و میگفت گل خانوم عمه با گفتنی قول

 شروع حامد عموی از خانوم عمه حرفای طبق و برداشتم رو بود ریخته فنجونه تو خاتون نرگس که هایی چایی سینی

. اشتبرد فنجونشو لرزون دستای با که داره استرس بیشتر من از فهمیدم رسیدم حامد به وقتی.کردن تعارف به کردم

 لد ور نشستم و ای گوشه یه گذاشتم رو سینی اروم. مضطربه اینطوری که میدونه موجواب خوبه...بود گرفته خندم

 ..قضیه اصل سر رفت و کرد صاف گلویی میز روی خالیش فنجون گذاشتن با حامد عموی.پریسا

 مطلب، اصل سر بریم دیگه بهتره اقا علی اجازه با -

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

272 

 کرد حامد به ای اشاره

 متاسفانه.شده خانوم بهار چاک سینه عاشق وقته خیلی قضا از و منه پسر جای میبینید که مارو گل حامد اقا این ـ

 شما به داد عمرشو سرطان بیماری خاطر به پیش ماه چند عزیزم برادر دارید خبر که همونطور

 گفتن هم با همه

 کنه رحمتشون خدا ـ

 اخوی جای به امشب تا دونستم خودم وظیفه و هستم مرحومم پدر بزرگ فرزند من.بیامرزه شمارم رفتگان خدا ـ

 ربها بدید افتخار اگه تا بشیم مزاحمتون خواهرم همراه امشب ببینه دامادی لباس تو پسرشو بود ارزوش که مرحومم

 اشم اما دیده مادر و پدر داغ خودش مثل بهار که گفتن برامون جان حامد.کنیم خواستگاری پسرمون این برای خانومو

 از.اورده دست به ای خانواده همچین مادرش پدرو از بعد که خوشبختیه دختر خیلی واقعا.ریددا رو خانواده حکم براش

 رو همدیگه خاطر وقته خیلی معلوم قراره از که جوون تا دو این عمر بشه عزیزانه این خاک چی هر میخوام خدا

 بشه دختری همچین که بدید افتخار ما به و بدونید الیق خودتون،امیدوارم دست قیچی و ریش دیگه.میخوان

 .عروسمون

 اقا علی. خواستگاریم به بودن اومده باز چشم با و بودن کرده قبول منو شرایط که بودم خوشحال بودولی پایین سرم

 .سمتش بره حواسم شد باعث که کرد ای سرفه تک

 به ماها.داره دوست ترمودخ قدر چه کرده ثابت و میمونه من پسر مثل جانم حامد...افراسیابی جناب دارید اختیار ـ

 دو ینا بزنیم ای دیگه حرف اینکه قبل میخوام.همدیگه دست تو بزاریم جوونو تا دو این دست وظیفمونه بزرگتر عنوان

 .بپردازیم مسایل بقیه به بالخره ماهم تا وابکنن هم با سنگاشونو اخرین گوشه یه برن رعنا جوون تا

 :گفت من به رو مهربونی با خانومم زهرا. کرد نگاه خانوم زهرا به میفرمایید درست شما گفتن با خانوم عمه

 النس از اجازه با گفتن با.شدیم بلند هم با دو هر حامد و من.بزنید حرفاتونو تا پریسا اتاق برید حامد اقا با جان بهار ـ

 و بست درو سریع امدح شدیم پریسا اتاق داخل اینکه محض به.باال رفتیم سالن بیرون های پله از و شدیم خارج

 بغلش تو رفتم خواسته خدا از منم و کرد باز دستاشو و انداخت من به شیطون نگاه یه.بیرون داد نفسشو

 .بوسید موهامو روسری روی از و کرد خم سرشو. بود شده تنگ تلخش ادکلن بوی برای دلم.  فشارداد روسینش سرمو

 یحساب و درست تا اورد پیش موقعیت یه بالخره که ورسومات رسم این قوربون...گل خانوم بود شده تنگ برات دلم ـ

 ...کنیم احوالپرسی هم با

 .بشیم همدیگه مال قراره باالخره که خوشحالم... حامد بود شده تنگ برات دلم ـ

 کرد نگاه پامو تا سر کش دختر لبخند یه با حامد و گرفتیم فاصله همدیگه از بعد ثانیه چند. شد بیشتر دستاش فشار
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 ..خیلی.. بهار خوشحالم خیلی..میرسم ارزوم به دارم باالخره...بهار شدی قشنگ قدر چه ـ

 ...عزیزم خوشحالم منم ـ

 ...ادمایست اینجا سالم االن که ارمینه سر صدقه از.میکردم پرواز داشتم رانندگی جای به اصفهان بهارتا نمیشه باورت ـ

 یخاص برق یه چشماش.چشمام به زد زل و گرفت صورتمو طرف دو ستاشد با بعدشم بوسیدو نرم پیشونیمو و شد خم

 بست چشماشو که لبام رو خورد سر یواش یواش نگاهش.داشت

 ....عزیزم پایین برگردیم دیگه بهتره -

 .پایین داد سر هام گونه روی از دستاشو نوازشگرانه هم حامد و گفتم لبی زیر باشه

 چه زا قضیه که فهمیدن همه بودیم گرفته پایین خجالت از که سرایی و ورتمونص رو لبخند از شدیم سالن وارد وقتی

 .گفتن تبریک و زدن دست به کردن شروع.قراره

 یکی تو متری 311 واحد یه.کنه تعیین رو مهریه خودش تا خواست بزرگترا اجازه با حامد که مهریه به رسید نوبت

 اما ، بودن راضی همگی.ازادی بهار سکه تولدم سال تعداد به اضافه هب زمین متر 4111 همراه تالش شهر نقاط ازبهترین

 چهارده نیت به اونم و بشه تعیین مهریه برای سکه 41 فقط میخواست دلم.باشه زیاد انقدر نیست نیازی گفتم من

 االب خدای فلط سایه و بود زندگیم تو حامد وجود من مهر.نداشتم احتیاجی چیزا بقیه به داشتم و حامد وقتی. معصوم

 خودم درخواست به و شدم مواجه جمعیت برانگیز تحسین و راضی نگاه با زدم دلمو حرف خاطر اطمینان با وقتی.سرم

 .میخوره نامش به نخواد چه و بخواد بهار چه خونه و زمین گفت حامد ولی شد تعیین سکه چهارده فقط مهریه

 .کنه عوض حامد با جاشو خواست اپریس از و انداخت حامد به پرمحبتی نگاه خانوم عمه

 نظر هب زیبا بینهایت برلیان ردیف دو با که سفید طالی از انگشتر یه. گرفت حامد سمت به نشونو انگشتر جعبه

 بختخوش ایشاال گفتن با و کرد مهمونم قشنگ لبخند یه کرد دستم انگشترو احساسش تمام با حامد وقتی.میرسید

 انومخ زهرا و عمه. انداختم پایین سرمو همگی دست صدای با.نبود گفتن قابل حالیمخوش انداره.کرد ول دستمو بشیم

 ارزوی و بوسید پدرانه و پیشونیم اقا علی اما. کردن اکتفا دادن دست به اقایون. گفتن تبریک و بوسیدنم پریسا و

 وجود خاطر به رو ازخدا دوباره دلم تو همونجا و شد خیس چشام محبتش همه این از.کرد دومون هر برای خوشبختی

 خواستگاری مجلس تو ما دوی هر مادر پدرو اونشب میخواست دلم اینکه با.کردم تشکر زندگیم تو ادمایی همچین

 برامون عزیزانو این نبود که بودن کنارمون ادمایی عوض در.نشد اینطوری خدا خواست به اما باشن داشته حضور

 .کردن کمرنگ

 روزی دو مراسم اون از بعد فامیالش و حامد.میگذره من خواستگاری مراسم از هفته یک دقیقا و ست یلدا شب امشب

 مسخره انقدر رضا و پریسا ولی بودیم کرده بغض دومون هر حامد و من رسید که رفتنشون موقع.موندن اصفهان تو

 و حامد روی یکمی خوند حامد و من برا اقا علی که ای صیغه.شد پیدا صورتمون رو لبخند یه بالخره که اوردن در بازی
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 های زمزمه گوشم تو هی و میگرفت منو دست دیقه به دم نمیکشید خجالت دیگه.بود کرده زیاد اقا علی جلوی

 !!!!!!!میگنا این به پررو بچه. میداد سر عاشقونه

 اطرخ به من ولی برسن دیگه ساعت یه تا کنم فک.برسونن اصفهان به خودشونو هواپیما با محسن همراه قراراه امشبم

 صبح از که امروزم.باشه خودم برا کال فردا تا بردارم دیشب رو همکارا از یکی شیفت شدم مجبور فردام مرخصی

 .بود خودم شیفت

 میشهن و میاد داره جونم نامزد بالخره. بپوشم امشب برا باید چی میکنم فکر دارم االنم و گرفتم دوش یه سریع خیلی

 .کنم تنم بود دستم دم چی هر همیشه مثل که

 هک افتاده یقه با صورتی بافت یه باالهره.تختم رو بودم ریخته داشتم لباس چی هر و بودم کرده درو بدبختمو کمد

 رایشا یه و کشیدم اتو موهامو. کردم امتحانش سفید کتان شلوار یه با.کردم انتخاب میرسید باسنم روی تا بلندیش

 خودم صدقه قوربون حال در.فرستادم خودم برا بوس یه انداختمو خودم به اهنگ یه اینه تو.کردم خوشگلم صورتی

 بهانه هی به بار هر داره عادت کال.بهم بده الکی گیر که اومده پریسا این بازم خودم جون به.زد زنگو یکی که بودم رفتن

 .بزنه کوچیک گل من مخ رو دور یه

 ینکها قبل اقل ال تا دستشویی رفتم خودمم. گذاشتم باز رو خونه در و و زدم ایفونو دره پشت پریسا اینکه حساب به

 .بکنم کارمو راحت خیال با خونشون ببره من کشون کشون

 میکردم کرف داشتم.باشه نبسته قتلم به کمر پریسا کردم دعا و کردم باز درو اهلل بسم با شستم روشویی تو که دستامو

 کوچیک سالن به برسم تا گذشتم راهرو از اینکه محض به همین واسه. نکنه دعوام و شه خر شاید بریزم زبون یکم

 قیهب باز دهن با بود دستش قشنگ گل دسته یه که حامد دیدن با نگفته س که کنم سالم اومدم بلند صدای با خونه

 .رفت یادم کلمه

 تاشودس.میز رو گذاشت گلو دسته و داد تحویلم بودم عاشقش من که خوشگل لبخند یه دید وضعیت اون تو منو وقتی

 .بغلش بپرم خواست ازم خندونش چشمای با و کرد باز

 هکاناپ جلوی شکر رو خدا ، حامد بغل تو کردم پرت رو خودم دو با و گفتم بلند جونم حامد وای ویه نکردم نامردی منم

 ...بیاد کمرش های مهره سر بالیی چه نبود معلوم اال و شد ولو کاناپه رو و داد دست از و تعادلش که بود ایستاده

 و شد خم یکم همونطوری کردو موهام الی دستشو.بود سینش رو سرم منم و بود کرده حلقه کمرم دور محکم دستاشو

 .بوسید موهامو

 .....شدا سرویس دور یه رسما بود،کمرم شده تنگ برام اینجوری دلت که برم قوربونت االهی...خانومی سالم ـ

 ، اریدنب به کنه شروع تلنگر یه با تا بود منتظر تقریبا و میزد برق داشت هیجان از که ماییچش با و کردم بلند سرمو

 .کردم نگاهش
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 اینجا...اینا پریسا خونه بری محسن با نبود قرار مگه...اینجایی االن نمیشه باورم حامد وای...جونم سالم...عشقم سالم ـ

 !میکنی؟ چیکار

 کرد نگاهم مهربون و زد کنار صورتم رو بود ریخته که چتریهایی دستش یه با و بود کمرم رو دستش یه

 خواسته خدا از منم اونجا نرفتی هنوز تو گفت زد زنگ فرودگاه از پریسا به محسن شم فدات...دلم جــــــــون ـ

 !کردم؟ بدی کار.....تو خونه واومدم پیچوندم محسنو

  گذاشتم سینش رو اروم سرمو

 چی نمیدونم ذوقم از اینجایی،االن االن خوشحالم بود،خیلی شده تنگ برات دلم...کردی اروک بهترین...عزیزم نه ـ

 ....بگم

 ..کرد نوازشم ارومش و بم صدای با

 انومخ میکردم،قوربون دق دوریت از داشتم رسما دنیاست،دیگه یه برام بغلمی تو االن که همین بگی، چیزی نمیخواد ـ

 یه ازت نمیتونم من دنیاست،بهار عذاب بدترین خدا به باشه دور ازش و باشه فرشته یه صاحب بشم،ادم خوشگلم

 یه تو شوهرت نمیگی....کنی کش زجر منو و بمونی همینجا عروسی تا میخوای تو اونوقت انصاف بی باشم دور ساعتم

 .....گلم اخه ندارم دوریتو تحمل من نفسم جونم، عمرم، عشقم،....میکنه کار چی تو بدون دیگه شهر

 .کرد بلند سرمو

 ...میشم روانی من که بشی من خونه خانوم تو دختر،تا بکن بیقرارم دل این حال به فکری یه بهار ـ

 هب کردن نگاه از دست و خورد وول دلم ته چیزی یه بار اولین برای. داغ و بود تند بود،نفساش شده جوری یه نگاهش

 تن نمنمیدو.شدیم فیس تو فیس که طوری کشید باالتر من یکم.منداشت بر میشد تر خمار داشت لحظه هر که چشماش

 سر چشام رو از نگاهشو.داشتم دوسش من و بود دلنشین گرمای یه بود که چی هر. بودم کرده داغ من یا بود داغ حامد

 روما یشونیموپ و کرد کمتر صورتشو فاصله.بود نوسان در چشمم تا دو بین و باال رفت باره دو اما. لبام به رسید و داد

 رمن و اروم پی در پی و هام گونه و گوشم بغل...چشام روی...پایینتر اومد و نشد ختم پیشونیم به بوسش اما.  بوسید

 دونه یه ره با که من....ببوسه لبمو بار اولین برای گرفت اجازه انگارازم و اورد باال یکم سرشو بوسید که چونمو.میبوسید

 ردمک احساس لبهام روی رو لطیفی بعدگرمای ای ثانیه و بستم چشمامو میشدم قبل از تر مست داشتم هاش بوسه از

 ...و

 گفت میلرزید داشت که صدایی و بریده بریده نفسای با و کرد جدا اروم خودش از منو حامد بعد کمی

 ...بریم پیش این از بیشتر عروسی از قبل نمیخوام...نبود،نمی خودم دست...عزیزم ببخش ـ

  ایینپ سرشو...شده سرخ صورتش و کالفست که دیدم. نشستم کاناپه رو درست و شدم بلند منم گرفته گر رتیصو با
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 میکردم احساس بلکه صدام تنها نه و نداشتم حامد از کمی دست... موهاش الی بود کرده فرو دستشو و بود انداخته

 ...میلرزه داره هیجان از دستامم

 ...من...من ـ

 اختاند محکم دستاشو حامد که بودیم نشسته همدیگه کنار.کردم سکوت همین واسه...بگم چی ستمنمیدون واقعا اما

 :وگفت بوسید سرمو.فشارداد خودش به منو و هام شونه دور

 رو همدیگه که طبیعیه این...محرمم و منی زن االن شدی،تو سرخ اینطوری نداره خجالت اینکه...تو فدای حامد ـ

 ..عروسی شب میخواد دلم...ندارم اطمینان خودم به من راستش اما،...بریم جلو اینا زا بیشتر حتی و ببوسیم

 رو گذاشتم دستمو و طرفش برگشتم سریع همین واسه...میشدم اب خجالت از همونجا میگفت رو بعدی جمله اگه

 دهنش

 ناای پریسا خونه بریم شیم دهاما بهتره االنم....میکنم درکت و بگی میخواستی چی فهمیدم...حامد نده ادامه دیگه ـ

 بوسید و برداشت دهنش رو از دستمو بود، گرفته خندش کارم از

 .بریم بپوش لباساتو برو میمونم همینجا من...بگه خانومم هرچی.....برم قوربونت ـ

 ...ممیش حاضر سریع بخوره ابمیوشو تا گفتم و اوردم پرتغال اب لیوان یه براش اتاقم به رفتن از قبل و شدم بلند

 معلوم...میگرفتن اتیش داشتن که هام گونه رو گذاشتم دستامو و بیرون دادم شدت با نفسمو اتاق به رسیدن محض به

 یچیه تقریبا اینه، روی به رو ایستادم....بود ساخته خودم برا وضعیتی چه االن نمیکرد کنترل خودشو حامد اگه نبود

 .کردن ارایش به کردم شروع دوباره.نمونده باقی ارایشم از

 ساق بوت یه.داشت قشنگی هارمونی شلوارمم با بودکه سرد هوای این تو پوشیدن برای گزینه بهترین قرمزم پالتوی

 سفید هاورای با قرمز روسری ویه کردم پا بودم خریده پالتوم خاطر به روز همون که سانتی 7 های پاشنه با قرمز بلند

 .کردم سرم

 و مکرد حواله اینه سمت خودم برا بوس یه و کرد گل خودشیفتگیم دوباره....انداختم اینه تو هیکلم کل به نگاه یه

 .بیرون زدم اتاق از و برداشتم دستیم کیف سریع

 گفت لبم روی کوتاه بوسه یه با...من طرف اومد شد پا کاناپه رو از و کرد نگام تحسین با حامد ـ

 ینهم و بشم مهمونی این به رفتن بیخیال ممکنه نمیگی باش، هداشت رحم کم یه ولی....گلم شدی خوشگل خیلی ـ

 ...بگیرم عروسی برات امشب

 ...کنه قرمز منو هی میاد پسر،خوشش بترکی ای
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 گرفتم گاز پایینمو لب خجالت از

 .داد هل سینش سمت سرمو کردو مهمونم خوشگل نگاه یه حامد

 ....من برم مخجالتی زن قوربون...میشی تر خوردنی که اینطوری نکن ـ

 برداشت سینش رو از سرمو دوباره

 ...میکنی دیوونم یواش یواش داری که بریم بیا ـ

 .اومدیم بیرون خونه از رفتیم همدیگه با و کرد حلقه هام شونه دور دستاشو

 یکهحال در کس همه بودند شده برام که کسایی و زندگیم مرد کنار.بود من زندگی شبای قشنگترین از یکی اونشب

 چشم با و کردم حس وجودم تمام با خانومو زهرا مادرانه محبت من اونشب.نداشتند من با نزدیکی خویشاوندی هیچ

 ما جمع تو تا بود خواسته هم امیر و سبحان از رضا.خندیدم میخندید دختراش خوشبختی خاطر به که پدرای های

 هرچند بده انجام ای احمقانه کار بخواد باره دو من دست تو دست حامد دیدن با سبحان میترسیدم اولش...بشن حاضر

 حامد با وقتی اما مونه می باقی کنارم همیشه دوست یه مثل که گفت و زد زنگ بهم خودش حامد با نامزدی از بعد

 ازم عزیزامو از تا دو اگه خدا خوشحالم... خوندم کالمو صداقت فقط چشماش از من گفت تبریک بهش و داد دست

 و ور خوشبختی میتونستم کنارم در بودنشون لمس با و دیدنشون با بار هر که داد قرار راهم سر رو اییادم اما گرفت

 .کنم معنی رو بودن خوشحال

 با تنه یک خودم به خودم اثبات برای من.بودم گذاشته هام خواسته تمام روی پا گاهی ارزوهام به رسیدن برای من

 .تمهس االن که اینی شدم و جنگیدم مشکالتم

 همون شه،من بلند خواب از افتاب طلوع از قبل بود بور مجبور مدرسه به رفتن برای که بودم روستایی دختر یه من

 یزنان تبار از دختری من کنه، منع زندگیم ارزوی بزرگترین به رسیدن از منو راه سختی نذاشتم که هستم دختری

 صبر الهه که مادری...مادرم فرزند بهارم، من... ببرن کار به اسمشان جای به را ضعیفه پسوند دیگران نذاشتن که هستم

 به رسیدن برای امشب من.نداشت معنا برایش شدن خم که بود کوهی مثال اما بود غم هزاران امال وجودش بود،تمام

 .دادم نشان لیاقت ادمها این کنار در بودن برای و گذاشتم سر پشت رو طوفانها ارامش این

 برای قلب اما میکنند انکار را وجودش نسبتها که ای خانواده هستم ام خانواده کنار در من و یلداست شب امشب

 .دارد دلیل هزاران بودنشان

 .میکنه بازی عشق ادمها دل با زیبا شب این در حافظ زیبا قدر چه و....میگیره حافظ فال گانه جدا همه برای اقا علی

 .نمیداد ما به خندیدن هم با برای فرصتی دیگر شاید که دیمبو فردایی بیخیال و میخندیدم بودیم، شاد

  و بودیم اتاق یه تو پریسا و من.رسوندیم صبح به مجد اقای خونه رو شب حامد و من و رفتن امیر و سبحان شب اون
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 و دکر اصرار اینجا موندن برای خودش حامد اینکه از خوشحالم بلکه نبودم ناراحت.مهمان اتاق تو هم حامد و محسن

 خودش جسمی نیاز ارضای برای فقط منو حامد فهمیدن همه چون کرد جا مجد خانواده دل تو بیشتر اونو کارش همین

 .خودشون شهر به برگشتن بعدشم و موندن دوروز حامد و محسن. نمیخواد

 هب میخواستم.وسیعر زمان تا میکردیم سپری همینطوری باید ولی بود اور عذاب واقعا پریسا و من برای ها فاصله این

 قبول حامد عمه و عمو اما خان جهانگیر فوت سالگرد از بعد برای بندازم رو عروسی مراسم افراسیابی خانواده حرمت

 ...بگیره سر ازدواجمون مراسم بالفاصله عید از بعد ما میخواستن و نکردن

 . ماه تیر اوایل برای بودن گذاشته عروسیشونو و عقد تاریخ که هم پریسا و محسن

 راضی بیمارستانو رییس شدم موفق باالخره. میکردم انتقالیم برای اساسی فکر یه باید من و بود مونده عید به ماه سه

 .کنه موافقت خودم شهر به انقالیم با کاریم داد قرار اتمام از زودتر ماه یک کنم

 تو نم با تنها تا نبود حاضر شبی هیچ و ندمیگذرو اصفهان تو هاشو هفته اخر بیشتر همچنان حامد برسه راه از عید تا

 باهاش محسنم اوقات بیشتر که حامد به متعلق ها هفته اخر مجد خانه مهمان اتاق جورایی یه و.کنه سر خودم خونه

 .بشه بود همراه

 .بودم خوشحال واقعا داشت نامزدش به من مشابه احساسی هم پریسا اینکه از و بود قشنگ خیلی نامزدیمون روزای

 در خودم که جهازی با رو کنیم زندگی توش بود قرار که ای خوه تا تالش برم خواستم حامد از مونده عید به ماه یه

 .نمیکرد قبول عنوان هیچ به اما کنم پر بودم خریدش صدد

 که نهک فکر این به نفر یک حتی فردا نبودم حاضر عنوان هیچ به چون بیام راه حامد دل با نمیتونستم دیگه بار این

 ب چیزی همچین پس از بتونم که داشتم اونقدری اما نبودم پولدار شاید من.شده قضیه این باعث مادر و پدر نداشتن

 .میخوره دردم به خیلی دارم که اپارتمانی رهن پول اون بر عالوه. بیام

 .ناراضی اقا علی ولی شد راضی حامد

 هدیگ که خانوم زهرا.بشه خریده منم برای میشد خریداری ساپری برای که وسایلی بایدهمون که داشت این بر اصرار

 بدم نظر تا میکرد صدا منو و میخرید بلکه نمیکشید گفتن زحمت

 خوشم طرحش این از خیلی خریدم همینو عین هم پریسا برای قشنگه، طرحش چینی سرویس این ببین مادر بهار ـ

 میدم سفارش دیگه یکی میرم نیستین راضی شما اگه حاال.اومد

 ندیمیپس ببین ببا..میخونه اینا با رنگشون گرفتمم که پتوهایی ببین گرفتمو که بالشیایی رو این دخترم ـ

  بیارم منمیتون تنهایی خوشگلن خیلی اورده کریستال سری یه جا فالن تو فالن فروشگاه بیا دیگه ساعت یه جان بهار

  به مگه ببرم اونجا تا طوری چه اینارو من بخر شما اصال یگمم من چی هر میرسه خانوم زهرا این به زورم مگه حاال
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 .چیزا همین بردن واسه کردن افتتاح چی برا رو باربری میگه میره گوشش

 . میکردن قبول مگه میخرم خودم نمیخواد میگفتم من چی هر

 . بخرم ندگیموز وسایل خودم میخواست دلم واقعا ولی ترحم نه و عالقست و عشق روی از اینا همه میدونستم

 کمال در و بده ادامه این از بیشتر نذاشتم دیگه ولی شد خریداری خانوم زهرا توسط من جهاز نصف منوال همین به

 .بگیرم همونجا از رو چیزا بقیه و خواب سرویس دارم دوست گفتم احترام

 تو و خریدم میخواستم که سایلیو حامد و خودم سلیقه با و تالش رفتم ای هفته یه مرخصی یه با ازعیدم قبل ماه یه

 طبقه 41 اپارتمان یه تو خوشگل خیلی خوابه سه خونه یه.گذاشتم بود کرده نامم به حامد که متری سیصد خونه همون

 .شهر نقاط بهترین از یکی تو

 . باشه حامد خود عهده به ها پرده و ها اتاق دیزاین شد قرار و نداشتم وقت چیدنشون برای دیگه

 محسنم و محیا که حامد گردن افتاد چیزها بقیه و عروسی مکان ولی. کردیم انتخاب سفر همون تو هم وسیعر کارتای

 زا عروسی خریدای بقیه و حلقه ظهر از بعد تا سه تو و برگشتیم اصفهان به حامد با هفته یک از بعد.کردن کمکش

 که بود عروسی لباس خرید کار بخش رینت مشکل.شد خریداری اصفهان از عروسی لباس و داماد شلوار و کت جمله

 یرهخ و گیر چشم حال عین در ولی ساده.کنم پیدا رو بود نظرم مد که اونچیزی تونستم گرونقیمت مزون یه از باالخره

 اون اینکه با.اورد در شلوارش و کت خرید موقع عوضشو اونم و ببینه تنم تو حامد ندادم اجازه پرو موقع ولی.کننده

 بخندل دنیا به دلم ته از من که بودن روزایی جزو ولی خرید دنبال میرفتیم کارم از بعد مجبورا و بودم خسته واقعا روزا

 .میکردم تشکر خدا از لبخندام تک تک بابت و میزدم

 چیده پریسا و من دست به که ای سفره کنار من دست در دست حامد اینبار رسیدو راه از بهار و شد تموم زمستون

 .کرد اغاز را نو سال محبت دنیا یک کنار رد بود شده

 بهش شکل قلبی کوچولو پالک یه که بود زیبا دستبند یه حامد هدیه و بود چرم کمربند و کیف ست حامد به من هدیه

 .بود شده هک روش دومون هر اسم حروف اول و بود شده وصل

 ارایک تمام بتونیم تا بگذرونیم تالش تو رو عید هفته دو هم با همگی شد قرار و بود رسیده اصفهان از من رفتن موعد

 ....بدیم انجام رو عروسی برای الزم

 امونبر امیر.کنم خداحافظی ازشون تا رفتیم امیر و سبحان دیدن به حامد با بگذرونم اصفهان تو بود قرار که اخری روز

 امیر و سبحان روی به رو مدحا دوشادوش.پرتالطم و بود طوفانی سبحان چشم دریای ولی کرد خوشبختی ارزوی

 که فهموندن بهم کم مدت همین تو اما شدم اشنا که نبود وقت خیلی سبحان و امیر با که درسته.بودیم نشسته

  گرفتم خودمو جلوی اما داشت گریه هوای لم.باشن میتونن برام خوبی دوستای

  پیدا شما مثل خوبی دوستای اینکه از و داشتم شهر این تو خوبی رسیده،روزای سر من رفتن وقت دیگه ها بچه ـ
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 . خوشحالم واقعا کردم

 نبود موفق زیاد اما کنه پنهون صداشو لرزش میخواست سبحان

 رینت حساس تو اومدنش با که بودی ای فرشته اراده بی من برای بشیم،تو ناراحت رفتنت از که بده حق بهمون بهار ـ

 معقل از میده فرمان احساس که اونجایی و کنم علم قد مشکالت لویج کردن سرخم جای به داد یاد بهم زندگیم لحظه

 باز وحمور دیده بلکه جانمو چشم تنها نه من رسید گوشم به صدات بیمارستان تو که اولی روز گفتم بهت.کنم استفاده

 به میخوام خدا از میری داری که حاال ولی سخته برام رفتنت بهار...چیه عاشقی اصول داد یاد بهم که کسی.کردم

 . برسی الیقشی که چیزی

 گفت تر اینبارمحکم و کرد نگاه حامد به

 طوفانی دنیاتو و میام باشم که جایی هر اونوقت چون.بشه ابری چشماش اسمون وفت هیچ نزار و کن خوشبختش ـ

 اداشد نیست حرف تنها میگم که اینایی. شکونده و دلش کسی ببینم که روزی به وای عزیزه ما همه برای بهار...میکنم

 میکشم اتیش به زمینو بهار مثل ای فرشته خاطر به بیافته که عمل پای...

 ترف و شد بلند حامد من ناباور نگاه تو و کردم نگاه بهش میکنه، سبحان حرفهای از برداشتی چه حامد نمیدونستم

 تو و دادن فشار رو همدیگه ایدست مرد تا دو مثل ثانیه چند عرض در. ایستاد صاف حامد جلوی سبحان.سبحان سمت

 .رفتن فرو هم اغوش

 ....دارن هواشو جوره همه که گذرونده روزگار ادمایی با همسرم که خوشحالم ـ

 کن خوشبختش حامد، سپردیم تو به خواهرمونو....میمونه امیر و من خواهر مثل االن از بهار ـ

 بخوره تکون دلش تو اب نمیزارم قسم شرافتم به داداش، میکنم خوشبختش ـ

 ندارم انتظار کرده انتخاب بهار که همسری از این جز ـ

 لبق خواستم خدا از و گرفتم دستم به سبحانو برادرانه که دوستانه تنها اینبارنه و پرمحبت دستای من انتها در و

 .باشه برادرانه و حمایتگر حس همین حسش تنها و کنه پاک ابد برای من عشق از سبحانو

 . بیان عروسیمون برای حتما که گرفتیم قول دوشون هر از عروسی کارت دادن از بعد

 .اومدیم بیرون خونشون از حامد دردست دست و کردم حافظی امیرخدا و سبحان از

************** 

 دافر از بخوای که این.دلنگرانم کردن تجربه رو اینروزا که کسایی همه مثل و دارم استرس...منه تجرد روز اخرین امروز

 برای حامد که ای اندازه به یعنی...نیستم مطمئن خودم از ولی قشنگیه حس بشی شریک دیگه یکی با زندگیتو

 .بدم بهش تضمینو همین میتونم منم میده اطمینان من کردن خوشبخت
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 محسن خونه وت بازم جون فرزانه اصرار به ولی بود ما از پذیرایی اماده خان جهانگیر عمارت اومدیم اصفهان از وقتی از

 و بودیم بیرون فقط که حامد و من.برن اونجا اومدن می اصفهان از مجد اقای دعوت به که مهمونایی تا شدیم مستقر

 که ای خانواده کنار زندگیم قشنگ روزای از دیگه یکی پیش روز چند.میشد پیدامون خونه تو خوابیدن برای

 دوباره ریزی برنامه با حامد مجردی خانه در و غافلگیرانه ازمب که من سالگی 46 تولد جشن.خورد رقم دارم دوسشون

 مکردی باز درو وقتی. برم باهاش تا کرد مجبورم چیزی برداشتن بهانه به حامد شام از بعد.شد برگزار محیا و پریسا

 عموهای تا دو حتی و پریسا خانواده ،همراه خانوادش و محسن قرمز و سفید بادکنک عالمه یه بین و شد روشن چراغا

 بچه فهمیدم بعد و نمیشناختم من که پسری و دختر عالمه یه و خانوادش و داییش همراه به هاش عمه تا دو و حامد

 حامد گردن از همونجا که بودم زده ذوق انقدر....مبارک تولدت خوندن به کردن شروع حامدن، ودایی عمه و عمه های

 بمونم باقی زده هیجان زیاد نذاشت رضا یول کردم لپاش از ابدار ماچ یه و شدم اویزون

 عقب غافله از بگیریم زن زود میخواد دلمون ما میکنی رو اینکارا خب داریم مجرد جوون اینجا من خواهر ـ

 من میبوسی چی برا شوهرتو اونوقت خورده جر لپام کردم فوت بادکنک تا 411 زدم زور اینقدر بیچاره من نمونیم،تازه

 ...نمیدونم

 ...پایین انداختم سرمو و بیرون اومدم حامد بغل از ندگیشرم با

 چه میدونمن و مرسی بگم میتونم فقط بگم چی نمیدونم کنید باور بودید فکرم به که ممنونم همتون از من.... ببخشید ـ

 ...کنم جبران هاتونو محبت جوری

 ونهمش از و گرفتم گرم غریبه و اشنا با عسری که بودم خوشحال انقدر.بود عمرم زیبای و موندنی یاد به تولد اولین

 غرق فقط من امتا بودند اورده هدیه برام باارزشی چیزای خیلی هرچند نبود مهم مکادو من برا اونشب. کردم تشکر

 قایل احترام و ارزش برام اما میدیدن منو که بود بار اولین برای بیشترشون که این بودم حاضر جمع محبت دریای

 همسر قراره من اینکه از و نشدن خوشحال دیدنم از بود معلوم قشنگ.دختراش تا دو و حامد وچیکهک عمه جز بودن

 نم،ک تشکر اومدنشون خاطر به ازشون تا رفتم سمتشون به حامد با وقتی.میرسیدن نظر به ناراضی کامال بشم حامد

 تبامیذاش نمایش به ندارشو دارو مهه خودش به دادن تکون یه با و بود تنش مشکی ساتن متری نیم لباس که دختری

 ...شدی زده هیجان اینطوری که میگیرن برات جشنی همچین بارته اولین معلومه عزیزم: گفت و گرفت دستمو اکراه

 تو محکم دستشو من که جوابشو میخواست برخورده بهش اش عمه دختر حرف من از بیشتر بود معلوم که حامد.

 که پارمیس های عمه دختر امثال.کنه سکوت تا خواستم ازش لبخند با و شدم هخیر چشماش به و دادم فشار دستم

 داد میشه ادما این به که جوابی تنها. نبودن کم میدیدن ثروت در رو چیز همه و نبودن قایل ارزشی تحصیالت برای

 لطف به من چند هر. نیست میپوشن که لباسی به ادما ارزش کنی حالیشون اخالقت و زندگی نوع با باید چون سکوته

 به رو فقط چشمت دریچه وقتی.نیست بودن انسان مالک اینا اما.میپوشم خوبی لباسای دارم که امدی در و شغل

 .داره رو واقعیتا انالیز قدرت میزان چه تا ذهنت معلومه بازه دنیا ظواهر
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 ستخاموشی ابلهان جواب گفتن قدیم از چون میکنم سکوت من.نیست استینم تو جواب نداشتن معنی به من سکوت

 یستن اونقدر بزنم باید که حرفی از درکش میزان چون شناخته تنم لباس جنس با منو که اونی حرف به میزنم لبخند و

 .کنه درک رو بزنم قراره که حرفهایی معنی که

 دیگههم با.تگذاش حامد و من جلوی میز رو پریسا که بود شکلی قلبی تولد کیک به نوبت شادی و رقص کلی از بعد

 سرویس وبعد گفت تبریک بهم و تولدم و بوسید پیشونیمو همه جلوی حامد کیک خوردن از بعد. بریدیم کیکو

 :گفتم و زدم زل چشاش تو عشق دنیا یه با.داد هدیه بهم جواهری

 ...ندارن قیمتی مقابلش در جواهرات این امثال که توست وجود من زندگی هدیه بزرگترین...عزیزم ممنونم

 زد دستم به کوچیک بوسه یه اینبار و گرفت دستش تو دستامو حامد

 ....بهارم تویی من زندگی همه ـ

 ....شدما شدید محبت کمبود دچار االن....میخوام زن منم بابا ـ

 گفت و پسرش سر تو زد گردنی پس یه باباش ارمین حرف این با

 !میخوای؟ زن بازم یا کمبودات االن شد جبران ـ

 خونه سر برگردیم دوباره تا دادن رضایت همه ساعت دو یکی از بعد باالخره و خنده از ترکیدن جمع همه

 یدادیمم عروسم لباس به تغییراتی یه داشتیم چون میرفتم همراهش باید جون فرزانه دستور به کال که منم.زندگیمون

 ...بود دور به همگان چشم از که

 یشناختنم منو و بودم دیده اینا پریسا خونه تو بیشترشونو قبال که یکشون درجه بستگان که داد خبر مجد اقای صبح

 پذیرای همه از خوبی به و عمارته تو خانوم عمه که میدونستم.اینجا به رسوندن خودشونو پرواز با اصفهان از امروز

 وسعر خونه تو خودشونو که پریسا و محیا.نکنن غریبی مهموناشون تا اونجا رفتن امروز اقام علی و خانوم زهرا.میکنه

 اومدم که روزی اون از.بندازم شدن وصل تازه که هایی پرده به نگاه یه حتی من نمیذارن انصافا بی.کردن خفه داماد و

 نتکو جاشون از و میشینن جا یه فقط عروسی تو اال و نذارم پا عروسی شب تا جدید خونه به که برام گذاشتن شرط

 ....نمیخورن

 اب دارم دوست.کنم کار همونجا پزشک عنوان به و روستا تو برگردم دوباره میخواد دلم و دادم مرخصی دمخو به ماه یه

 اضیر من از عزیزانم میکنم روستا مردم به که خدمتی با بتونم و نبره یاد از زحمتکشمو مادر و پدر هیچکس من دیدن

 درمانگاه برای وسیله تا چند عروسی از بعد هگذاشت قرار و شد خوشحال خیلی موضوع این شنیدن با حامد. باشن

 .بشه مجهزتر تا بگیریم روستا

  رزودت عصر من تا داد رضایت و شد رفتن بیرون بیخیال امشبو یه حامد همین واسه ارایشگاه برم زود صبح قراره فردا
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 شده گرفته نظر در عروسی برای که باغی تو دیروز از حامد فامیل پسرای از تا چهار سه و رضا و محسن.خونه برگردم

 .هستیم عروسی خرید ریزای خورده دنبال مغازه اون به مغازه این از خیابونا تو که خودمونم. مشغولن

 قبول حامد اما بندازیم راه بپاش و بریز عروسی یه خاطر به نداشتم دوست عنوان هیچ به بود خودم دست اگه

 شریکن شادیمون تو که ادمایی همه برای بلکه خودمون برای اتنه نه زندگیمون روز بهترین داره دوست نکردچون

 .بشه موندنی یاد به خاطرات جزو

 دارن جون و دل با و هستن اطرافمون که ادمای وجود با کمبودشون اما خالیه مراسم این ماتو دوی هر مادر پدرو جای

 وارد حامد.بیرون میام فکر از میخوره در به که ای ضربه صدای با.شده کمرنگ میکشن زحمت ما ازدواج ماسم برای

 میشینه من کنار تخت روی لبخند با و میشه اتاق

 !کردی؟ فردا برا کارتو عزیزم،همه نباشی خسته ـ

 میده جوابمو روش ای بوسه با و میگیره دستش تو دستامو

 ...دارم برات خوبم خبر یه تازه.است اماده رویایی روز یه برای چی همه نباش گلم،نگران نیستم خسته ـ

 !شده؟ چی ـ

 ...میرسن دیگه ساعت دو تا امیر و سبحان ـ

 !میگی؟ جدی ـ

 ...رشتن نزدیک گفت و گرفت تماس باهام االن سبحان خود ، گلم اره ـ

 شدم خوشحال اومدنشون خبر از واقعا

 ما شادی تو دارم میکنن،دوست شرکت عروسیمون تو عزیزن برامون که کسایی همه فردا...حامد خوبه خیلی ـ

 باشن شریک همشون

 کن جمع االن همین داری الزم چی هر ارایشگاه، بریم دنبالت بیام باش حاضر 7 ساعت فردا راستی...عزیزم میدونم ـ

 باشی داشته انرژی کلی باید فردا برای چون بخواب زود بعدشم

 ....چرا هنوزنیومدن محیا و پریسا راستی...باشه ـ

 مخ است هفته یه...میگذره چی فکرشون تو نیست معلوم شده تموم وقته خیلی که خونه یدوتا،کارا این دست از ـ

 روز دو عمارت تو دیدی که رو تینا و نینا.بده قرض بهشون روز دو دوقلوهاشو تا زدن منو بدبخت دایی دختر این

 پریسا با زود صبح روز هر و نمیگذره تا دو این از که خالقشه ذهن اون تو چی نمیدونم فقط...عاشقشونه محیا.پیش

 ....میارن ها بچه سر بالیی چه نیست معلوم پارک بهونه به و دنبالشون میرن
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 گفتم خنده با

 !دارن؟ چیکار دیگه معصوم طفل های بچه اون با!چی؟ یعنی ـ

 یچیزا رمنتظ باید تا دو این دست داده هارو بچه خودش رضایت با ستاره وقتی ولی میشد، خوب که میدونستم اگه ـ

 ...باشیم خوب

 باشن سالم تینا و نینا فردا تا امیدوارم فقط ـ

 نشست لبام رو کوتاهی مدت برای دوباره حامد خندون لبای

 ...عزیزم برم باد دیگه من ـ

 !کجا؟ ـ

 خودشون پسرا و بودم بیخبر ازش من تقریبا چون گرفتم، اجبار به خودم مجردی خونه تو مجردی جشن یه امشب ـ

 ....کردن ریزی برنامه ودشونخ برا

 !!!حامد ـ

 حامد جون ـ

 !!!!!!!!!کنین؟ شیطونی امشب نیست قرار احیانا که شما ـ

 گفت شدن بلند حال در و زد چشمکی

 تلپ من خونه تو ساعته دو االن خودشون و دارن خبر بهم تازه خبره، چه اونجا امشب ندارم خبر خودم جون به ـ

 اونجا کردن جمع دارن فامیالشون تو پسر چی هر رضا و محسن و مینار این میدونم فقط....شدن

 شی بیدار خواب از سردرد با فردا که نکنی کاری بده قول فقط...برو باشه ـ

 ....باشی حال سر دنبالت میام زود صبح تا بخواب توام...نکردن داغون خونمو تا برم عشقم، میدونم ـ

 .بیرون رفت اتاق از بعد و بوسید گونمو اینبار و شد خم دوباره

 

 سوم و بیست فصل

 ...بکنم کارمو من بزار بخور تکون کمتر عزیزم ـ

 ...خدا رو تو ارومتر یکم....میاد دردم خدا به ـ
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 هنوز...بشه راهت جفتمون خیال بدم انجامش سریع بزار میاد دردت بیشتر تو بکنم کارمو قدرارومتر چه هر من ببین ـ

 داریم کار خیلی

 میندازه بند صورتمو داره و مخصوص اتاق تو اورده منو خانوم مرجان این ساعته یه...سخته قدر چه شدن عروس خدایا

 به دستم خداجون...عروس شکنجه مخصوص اتاق تو منم و هستن اصلی سالن تو محیا و پریسا... نشده تموم هنوزم

 ....بیارم دووم جون مرجان دست رزی چندساعت تا بتونم تا بفرما عنایت الساعه جمیل صبر یه دامنت

 اینه وت نپوشیدم عروسو لباس تا نذاشت ولی. داد کارو پایان ندای خانوم مرجان بگیرم بستر زخم اینکه از قبل باالخره

 .بندازم نگاه خودم به

 داده لباس وت که تغییراتی این با بود کاشته گل خانوم فرزانه خدایی.کنم تنم و رنگم نباتی لباس تا کرد کمکم خودش

 نبالهد لباس وسط از ای پیله حالت به شده کار حریر با لباسو پشت.کجا این و کجا گرفتم من که ای ساده لباس. بود

 از اینکه با سینه زیر.میشد کشیده زمین روی بود کرده کار حریر همون از بود بلند اونقدر که عروسم تور و بود داده

 وسعر تاج گذاشتن یعنی اخر مرحله وقتی.بود داده توش تغییرات کمی جون انهفرز بازم اما بود شده سنگدوزی قبل

 ..دیدم اینه تو خانوم عروس من بالخره شد تموم

 شنرو رنگ ای نقره و طالیی از ترکیبی ای سایه با بود شده کوتاهتر ابروهام باشم، من اینه تو دختر نمیشد باورم ـ

 هدید غلیظ ظاهر در ارایشم اینکه با و میدادن نشون تر برجسته لبام و ها گونه.میکردی خودنمایی بیشتر چشمم

 های ژهم و بود کشیده که نازکی چشم خط.بودن زیبا العاده فوق ها سایه و لب رژ تو شده برده کار به ترکیب اما نمیشد

 صورتم تا بود هشد باعث همین و بودن شده جمع باال سمت به همه موهام. بودن داده چشام به خاصی جلوه مصنوعی

 .بیاد چشم به بیشتر

 .زدن سوت و کشیدن کل به کردن شروع دیدنم با پریسا و محیا.بیرون اومدم اتاق از جون مرجان از تشکر دنیا یه با

 خیلی صورتشون مو ارایش و بودن پوشیده شکل یه رنگ دکلتهاجری پیراهن من ساقدوش عنوان به دوتاشون هر

 ...خودشون برا بودن شده جیگری خودم قول به.بود شده قشنگ

 ...باال میاد داره داماد اقا که گفت ارایشگاه تو خانومای از یکی و اومد در صدا به ارایشگاه زنگ

 و دش باز در که بودم ایستاده سالن وسط همونجا.شدم حامد اومدن منتظر بیصبرانه و بود شده حبس سینه تو نفسم

 قرمز رز گل دسته مشکی پاپیون و نباتی پیراهن و مشکی شلوار و کت با همیشه از جذابتر و پوشتر شیک اینبار حامد

 . نبود حواسش اصال حامد و میداد تز داشت خودش واسه سرش پشت فیلمبردار.شد وارد دست به

 راچ نمیدونم. گرفتم گاز و لبم و پایین انداختم سرمو.شد نزدیکم اروم خیلی بعد و بود شده زوم من رو ثانیه چند

 هی با و اورد باال شدچونمو که نزدیکم. بودم ایستاده جلوش لخت های سرشونه با که بود بار اولین.کشیدم خجالت

 کرد زمزمه بودم عاشقش که بمی صدای و قشنگ لبخند
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 ...عمرم ببینمت بزار...بهارم باال بیار سرتو ـ

 از بشه داغ یکباره وجودم تا شد باعث کالمش لحن...زدم زل حامد بارون ستاره چشمای تو و اوردم باال اروم سرمو

 ...محبتش حجم

 دست به رو تو داشتن لیاقت کی زمینی منه....کرده تقدیمم دستی دو هاشو فرشته از یکی کارم کدوم خاطر به خدا

 گیدزن نفس...باشم همسرت تا شدم این الیق باالخره من که زیبای الهه بگو بهم بهار، نیستم خواب بگو بهم...اوردم

 ...زندگیم تو اومدی که من،مرسی

 رس چشمم گوشه از شوق از اشکی قطره فقط بودند شده معنی بی هایم حرف زندگیم مرد کالم زیبایی تمام مقابل در

 جمع همه.بوسید و برد لبش سمت انگشتشو همه چشم مقابل در و شد گرفته حامد انگشت با زود که گونم رو خورد

 گرفت سمتم به گلو دسته حامد... میکردن فکر چی به داشتن حامد و من دیدن با نمیدونم و بودن ساکت

 ...عشقم به تقدیم عشقم تموم با اما نیست هیچی گل این تو زیبایی مقابل در چند هر ـ

 رازیرس اشکم عالقه شدت از من تا بگه حامد بیشتر کلمه یه بود کافی فقط....مرسی گفتم اروم و گرفتم گلو دسته

 نمداشت دوست نهایت از میدونست حامد مطمئنا که لبخندی با فقط و بزنم حرف نمیتونستم اینم از شتربی. بشه

 .زدم حامد به رو دلم حرف میگیره سرچشمه

 شنیدیم باالخره و فیلمبردار صدای

 از یدمیخوا جور هر بیاید خودتون نمیزنم حرف ام کلمه یک دیگه من استارین سوپر خودتون که تا دو شما بابا ـ

 ...میشه دیر اتلیه بریم باید چون بیرون برید ارایشگاه

 به حامد که درشتی انعامای کلی از بعد. دوشم رو بندازمش تا کرد کمک حامد و نزدیکم اورد لباسمو شنل پریسا

 باسمل بلند دنباله با تا بود من نگران همش.پایین اومدیم ها پله از حامد دست تو دست داد دستیاراش و ارایشگر

 ضمح به.شدیم عروس ماشین سوار حامد کمک با.اومدیم پایین ها پله از هم با و بود گرفته بازومو سفت. زمین نخورم

 :میکردگفت جا به جا رو دنده که حال همون در و بوسید دوباره و گرفت دستمو گاز رو گذاشت پاشو اینکه

 رسیدم زندگیم یارزو بزرگترین به من و منی کنار االن نمیشه باورم عزیزم

 دارم دوسش وجودم تموم با که نشستم مردی کنار االن نمیشه باورم منم چون عشقم، میکنم درکت ـ

 ...عاشقتم...بهار عاشقتم ـ

 .کردیم تصدیق رو همدیگه حرفهای دل ته از لبخندی با و کردیم نگاه هم به دو هر

 .افتادیم راه باغ سمت به مختلف حالتهای در گرفتن سعک ساعت دو از بعد و شدیم اتلیه وارد زندگیم مرد کنار در
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 دستمو حامد شدنم پیاده محض به. بودن ایستاده رضا و محسن کنار امیرم و سبحان.بودن ما منتظر در جلوی همه

 ساقدوش عنوان به هم شبیه رنگ دودی شلوارای و کت تو رضا و محسن بندشون پشت و پریسا و محیا و گرفت

 ورد اسفند خانومم زهرا و ما سر باال شاباش ریختن به کرد شروع اقا علی.کردن حرکت ما سر تپش و گفتن تبریک

 اب امیر اول که امیر و سبحان به رسید نوبت و گفتن تبریک و اومدن جلو حامد یک درجه فامیالی همه.گردوند سرمون

 هر از حامد و من.سبحان به رسید نوبت امیر از بعد و کرد خوشبختی ارزوی و گفت تبریک و داد دست دومون هر

 و بود خوشحال ازدواجمون خاطر به سبحان.کردیم تشکر بودن اومده و بودن کشیده زحمت اینکه خاطر به دوشون

 و باشیم خوشحال امروز مثل همیشه تا کرد ارزو دادو جا دستاش تو گرمی به رو ما دوی هر دستای دوست یه مثل

 .بشیم خوشبخت

 لوهایدوق تا دو. اوردن بالیی چه پریسا و ،محیا تینا و نینا سر فهمیدم تازه بشیم داخل ما تا رفتن کنار جمعیت وقتی

 طرف دو دست به گل سبد مینداخت المانی های بچه یاد ادمو بور موهای با ابیشون و درشت چشمای که ستاره

 و قرمز رز گل پرپر برگهای میداشتیم بر جلو به باغ سنگفرش جاده روی حامد و من که قدم هر با و بودن ایستاده

 االب سمت به تاج با بلندشون و طالیی موهای و بودن پوشیده عروس لباس دوشون هر.پامون جلوی میریختن سفید

 .بود شده جمع

 اقعاو لحظه یه ،برای دیزاینش و ای فیروزه رنگ که عقدی سفره دیدن اینبار که رفتیم دوماد و عروس جایگاه سمت به

 .بود شده تزیین گل عالمه یه با جایگاه کنار.ردک شوکم

 ...قشنگه خیلی من خدای...کیه کار اینا حامد

 ..نیستن هیچی عروسم زیبایی مقابل در دیگه االن اما بودن قشنگ خیلی اره بیای تو که این قبل ـ

 دادم فشار دستم تو محکم دستشو

 ..نیستم محبت همه این الیق واقعا من...عزیزم ـ

 ...عمرم هستی گلم، هستی ـ

 سرزمین پادشاه با میرفت که داشتم رو ای ملکه حس دقیقا لحظه اون ، حامدانداختم به ای شناسانه قدر نگاه بازم

 خوندن اماده و کرد باز بزرگشو دفتر عاقد و نشستیم داماد و عروس جایگاه در حامد همراه...بشینه تخت روی رویایش

 .شد عقد خطبه

 روعش عاقد.میسابید قند پریسا عموی دختر هستی و بودن گرفته ما سر رو رو سفیدی شده کار چهپار پریسا و محیا

 ...عقد خطبه خوندن به کرد

 با مادرم پدرو حامد و من سر پشت کردم حس لحظه یه که میکردم نگاه حامد به داشتم ایینه تو من و میخوند عاقد

 !وکیلم؟ ایا خانوم عروس گفت عاقد.میکنند نگاه ما به ایینه تو از دارن و ایستادن لبخند
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 عسری و برداشتم اینه از چشم بچینه گال رفته عروس گفت محیا وقتی و بودم ایینه تو تصویر محو فقط من ولی

 داد شارف دستش تو دستمو.شد متوجه حامد و کردم نگاه ایینه به دوباره.نبودن اما. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

 گفت شمگو زیر اروم و

 !عزیزم؟ افتاده اتفاقی ـ

 کردم نگاهش لرزون نگاهی با

 کردم نگاه سرمو پشت میکنه صدام داره کسی کردم فکر لحظه یه....نیست هیچی....نه ـ

 هدیگ اما شدم خیره اینه تو بازم. نشه دگرگونم افکار متوجه کسی تا اینه سمت برگردوندم سرمو و زدم لبخندی ـ

 ...نبودن

 وکیلم ایا مخانو عروس ـ

 بیاره گالب رفته عروس ـ

 ...ببینم مادرمو و پدر دوباره تا بودم منتظر اینه در همچنان من و شد خونده خطبه بار سومین برای

 خانوم عروس وکیلم

 ...میخواد لفظی زیر عروس ـ

 ...من... نمیخوام لفظی زیر من...باشن کنارم تا میخواستم مادرمو و پدر فقط لحظه اون تو من سوگند پاکم عشق به

 کشیدم دست ازتصوراتم و دوختم چشم حامد مضطرب نگاه به گردنم دور گلوبندی شدن بسته با

 ...گلم شده چیزی بهار ـ

 !خدا؟ به نه ـ

 غمگینه نگاهت چرا پس ـ

 ....همین افتادم مامانم بابا یاد لحظه یه ـ

 گفت و گرفت دستش تو محکم دستمو بست که رو گلوبند قفل

 ....شادن ما شادی دیدن از اونام باش مطمئن و کن فکر خوشبختیمون و خودمون به فقط ناال ـ

 افراسیابی حامد اقای دائم عقد به را شما معلوم مهریه با میدهید وکالت بنده به خانوم عروس میگم چهارم بار برای

 وکیلم ایا...بیاورم در جهانگیر فرزند

 ننک دعا خوشبختیمون برای تا خواستم دارن حضور جشنم تو االن میدونستم که مادرم و پدر روح از و بستم چشمامو
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 بله...بزرگترا اجازه با ـ

 پیشونیمو خجالتی هیچ بدون و گرفت قرار صورتم طرف دو حامد گرم دستای شد بلند که کل و سوت و دست صدای

 بوسید

 ....بشم همسرت دادی اجازه که ممنونم ـ

 ....حامد دارم دوست ـ

 ...بهار عاشقتم من ـ

 ومخان زهرا و اقا علی کشیدن کل و سوت و جیغ به کردن شروع ما احساسی بینهایت رفتار خاطر به جمع اینکه از بعد

 زهرا.کنه خوشبختم تا گرفت قول ازش حامد صورت بوسیدن از بعد و بوسید و پیشونیم اقا علی.  کنارمون اومدن

 دحام دست به مارکدار ساعت یه اقا علی.  کرد خوشبختی ارزوی برامون و کرد پاک روسریش گوشه با اشکشو خانومم

 .داد هدیه من به سفیدی طالی سرویس خاونم زهرا و بست

. ودب زیبا و قیمت گرون اندازه همون به کادوهاشون هم بقیه و بود گرفته برام سنگینی طالی سرویس هم حامد عموی

 دادی من به که قوالیی امیدوارم گفت گوشش زیر کرد بغل و حامد تیوق دادو هدیه ما کدوم هر به سکه یه سبحان

 ....کن خوشبختش و بهار....نره یادت

 ارزوی و هدیه دادن و روبوسی از بعد و اومدن جلو باالخره هم محیا و رضا و پریسا و محسن دادو اطمینان بهش حامد

 بردار فیلم دستور به.بود ای نقره جام یه تو که عسل خوردن به رسید نوبت.جاهاشون سر ما،برگشتن برای خوشبختی

 انگشتشو روی عسل وقتی. من دهن جلو اورد و کرد فرو عسل تو انگشتشو حامد.حامد سمت گرفت جامو و اومد محیا

 و عسل تو بردم دستمو من به رسید که نوبت.کردم ول دستشو خنده با بعد و گرفتم کوچولو گاز یه اخرش خوردم

 و مکید دهنش تو انگشتمو اروم دیدم که بودم محکم گاز یه منتظر میخندید، داشت چشماش حامد، دهن تو گذاشتم

 هک پایین بندازم سرمو و بشم سرخ شد باعث دخترونم حیای و شرم.زد روش کوچولو بوس یه بیرون اورد که بعدشم

 ازمون عاقد شد تموم که ونخور عسل مراسم...برسه گوشم به اروم خیلی حامد خنده صدای شد باعث کارم همین

 .کنیم امضا عقدو دفتر پای تا خواست

 ...برداشت سرمون از دست و داد رضایت عاقد بالخره انداختیم عقد دفتر پای امضا تا هفتاد شصت اینکه از بعد

 اددام و عروس افتخار به خواست حضار از خواننده که میکردم نگاه میرقصیدن داشتن وسط اون که شادی جمعیت به

 ....بزنن مرتب کف یه

 عروسیم بلند تور.برقصیم وسط بریم کردن مجبورمون و ما سمت اومدن محیا و پریسا که اومد می دستا صدای هنوز

 دیگه قضیه این با مشکلی و بود شده جدا تاجم از ای حرفه خیلی جون فرزانه هنرمند دست به قبل دقیقه چند

 .بودند کرده درست رقص برا که جایگاهی وسط بریم هم با تا گرفت ستمود و شد بلند من از زودتر حامد. نداشتم
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 داشت خودش انگار ولی حامد.شد گم مجلس جوونای سوت و دست بیین خواننده صدای وسط اون رفتیم وقتی

 میخوند من برا هارو جمله تک تک و بود گرفته رقص موقع که قشنگی حس اون با میخوند

 تو با گیرممی جون ببین کن وا چشماتو

 تند انقد من قلب میکوبه که

 تو دنیا تو کی تا بمونم میتونم نمیدونم که

 .....گرفت دستش تو دستامو

 هستم تو با من

 دستم تو دستاتو

 بستم که عهدی رو میمونم میگیرم

 داد ادامه و گذاشت قلبش رو دستامو

 میمونی قلبم تو

 میدونی فقط تو

 یبلرزون قلبمو حرفایی چه با که

  قلبم که لحظه هر

 میلرزه تو عشق از

 ارزه می دنیا یه به لحظه اون

 کنم همراهی باهاش تا کرد وادارم منم میداد نشون خودش از خوندن موقع حامد که هیجانی با

 ....خسته بشی اخر دستم از میترسم وابستم بت

 ام بین عشق دارن اطرافم ادمای همه کردممی حس و میخوندیم و میرقصیدیم هم با و بودیم گرفته رو همدیگه دستای

 ...میزنند لبخند بهمون و میکنن احساس وجودشون تموم با رو تا دو

  هستم تو با من

 دستم تو دستات

 بستم که عهدی رو مونم می میگیرم
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 مونی می قلبم تو

 میدونی فقط تو

 بلرزونی قلبمو حرفایی چه با که

 ندارم رو تو بی دنیای تو موندن نای

 بذارم هم رو چشمامو چشمات پیش یشهنم

 دارم دستام تو رو دنیا من انگار باشی تو

 هستم تو با من

 دستم تو دستات

 بستم که عهدی رو مونم می میگیرم

  میمونی قلبم تو

 دونی می فقط تو

 ...بلرزونی قلبمو حرفایی چه با که

 ما به هم بقیه و محسن و رضا و پریسا و محیا ینبارا و خوند اول از اهنگو دوباره خواننده که بودیم شادی و لذت غرق

 این از یکی تو امیرم و سبحان حتی. میرقصیدن هم دست تو دست و دادن تشکیل دایره تا چند ما دور و شدن ملحق

 وسط اون انقدر. میگذره خوش بهشون حسابی بود ومعلوم بودن گرفته رو دختری یه دست کدوم هر که دیدم ها دایره

 .میکرد ذوق ذوق داشت پاهام بلند پاشنه کفشای اون با واقعا یکی من که رقصیدیم

 هم روی به رو و وسط اومدن هم دیگه پسرای دختر اینبار و شد شلوغ بازم رقص جایگاه نشستیم جامون سر وقتی

 و رضا و گرفت و حامد دست اومد وسبحان کردن شیطونی وسط اون پسرا بعد دیقه چند.رقصیدن به کردن شروع

 نازک راشب چشم پشت یه پریسا. باشن داشته تشریف کنار لطفا خانوما و اقایونه برا جایگاه فعال گفتن بلند محسنم

 پسر.کنن چیکار نمیدونستن دیگه میکردی ول رو مردا این که واقعا.کرد خودشو کار چشمک یه با محسن اما کرد

 بقیه.رقصیدن به کرد شروع و هاش شونه رو گذاشت و حامد داشت، درشتی هیکل بود علیرضا اسمش که حامد دایی

 دوشش رو دامادو که علیرضا دور و بودن گرفته رو همدیگه دستای.میکردن هالک وسط اون خودشونو داشتن پسرام

 حامد از و دادکردن و جیغ به کردن شروع و گذاشتن زمین رو و حامد باالخره. میکردن پا رقص مثال بود گرفته

 نیم.اومد در درشت اسکناسای با همشون خجالت از حامدم.بده شاباش باید وسطن اون که اونایی همه به خواستن

 بودن گذاشته اسمشو و میاوردن در بازی مسخره گاهیم و میرقصید همجنساش با داشت وسط اون حامد تمام ساعت

 .رقص
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 ارهبی در کتشو لحظه چند خواستم ازش.بود شده سرازیر پیشونیش از عرق درشت های قطره نشست کنارم اومد وقتی

 دنبر زور به اینبار منو اومدن که کنن کم رو پسرا از میخواستن دخترا حاال. کرد قبول باز روی با واونم بشه خنک تا

 گیرنب دوششون رو نتونستن منو فقط.نشه پیداشون وسط اون اقایون گفت بلند شوهرش از تبعیت به پریسا و وسط

 هم با هماهنگ بودن رقاص حسابی که دخترا از تا سه دو.نمیکردن کوتاهی جمع به دادن هیجان برا کاری هیچ از ولی

 یه.میرقصیدن باهام و وسط اومدن می یکی یکی و زدن حلقه من دور اون از بعد.فارسی رقص به کردن شروع من دور

 سریع بودن زده اسپرتم تیپ که اپریس عموهای دختر از تا دو اما اوردم کم واقعا من و شد پخش تند اهنگ یه لحظه

 وخودشون کشیدن جیغ با داشتن که جمعیت به برسه چه.بودم کرده هنگ خودم من.زدن تکنو به کردن شروع کنارم

 یه کنوت اهنگ از بعد که بودن کرده هماهنگ خواننده با قبال انگار....بزنم دست براشون تونستم فقط.میکردن تخلیه

 یترک به کردن شروع کنارم حامد دایی دختر ستاره و محیا باورنکردنی بهطرز اینبار و ترکی رقص به رسید نوبت

 از قشنگی و مختلف رقصای اهنگا همه ازای به من و شد پخش مختلف اهنگ تا چند ساعت نیم عرض در.رقصیدن

 ....کرد وجود ابراز پسرا جلو نمیشد که این از بدتر دیگه.دیدم بودن گرفته دورمو که دخترایی

 .همدیگه کنار رقصیدن به کردن شروع راحت خیال با پسرا و دختر بازم و نشستم منم باالخره

 ارواینک گفت بس از.بخورم راحت نتونستم قاشق یه حتی من فیلمبردار این وجود با که خوردن شام به رسید نوبت

 هند تو بزار قاشقو حامد یا کنم حامد تودهن غذا باید من حتما چشه، خوردن غذا عادی مگه بابا.بکنید اونکارو بکنید

 ....دیگه کارت پی برو بگیر فیلمتو توام بخوریم غذا راحت ما بزار بابا خب...من

 .نشستیم خودمون جای رفتیم دوباره و خوردیم غذا قاشق چند اطوار و ادا کلی با خالصه

 .....کنه خالی دوماد و عروس نفره دو رقص برای جایگاهو تا خواست همه از خواننده دوباره دقیقه چند از بعد

 رفته...گذاشت شونش رو دستامو منم و شد حلقه دورکمرم اروم حامد ودستای کردن کم نورو وسط، رفتیم حامد و من

 ....بود گرفته اغوشش تو کامل و من حامد و گرفت جا حامد شونه رو من سر خواننده احساس با رفته

 بهم بزن زل واکن چشاتو

 اومدم اینجا تو دیدن واسه

 عاشقتم هنوز بگم اومدم

 نزدم قدیمم حرفای زیر

 عشقم گفتم تو به رفتن وقت

 برمیگردم دوباره روز یه من

 تنهایی و دوری روزای تو
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 کردم فکر تو به فقط من

 میزارم تو دستای تو دستامو که خوبه قدر چه

 دارم دوست دنیامو قدر چشمات،چه تو دنیایی چه

 شبام مهربونت نگاه با

 مهتابه شب قشنگیه به

 احساسه از پر تو های خنده

 جذابه اخمتم وقتا بعضی

 اما بودی کی تو نمیدونم

 کردی مجنون رو دیونه من

 کردم گم تو عشق تو دلمو

 کردی پریشون موهاتو وقتی

 میذارم تو تودستای دستامو که خوبه قدر چه

 دارم دوست دنیامو قدر چشمات،چه تو دنیایی چه

 و کنم بلند سرمو شد باعث گوشم پشت لباش داغی که میکردم حس داغش اغوش با و حامد عشق ذره ذره داشتم من

 ام کردن زیاد نورو وقتی.بده انتقال وجودم به ازلبام شیرینو حس همون بعد و لبام روی بخوره سر چشام از حامد نگاه

 صورت با. بزنن سون و دست برامون وهمه شهب بلند جمعیت صدای دوباره تا شد باعث همین و بودیم حالت همون تو

 ...کردیم خالی بقیه برای رو نفره دو رقص میدون و برگشتیم جایگاهمون به گرفته گر

 پسر و پریسا،محیا و محسن.میکردیم نگاه میرقصیدن داشتن همدیگه بغل تو وسط اون که پسرایی دختر به

 اون از خیلی. بودند کرده پیدا پارتنر یه خودشون برا دومهرک بود معلوم که امیرم و سبحان و رضا دایش،همچنین

 و من مثل خواستم لحظه یه تو خدا از خبره،فقط چه قلبشون تو نمیدونستم و بودم دیده بار یه فقط پسرارو دختر

 ....کردم خوشبختی ارزوی همشون برا.برسونه هم به عاشقو دالی حامد

 قیعش میرقصید، داشت بغلش تو اروم خیلی و محسن گردن دور بود انداخته دستشو که پریسا سمت به رفت نگاهم

 هنتیج این به کردن فکر کلی از بعد جفتشون بود معلوم و بوده احساس و منطق با اولش از بود تا دو این بین که

 ردخت کمر دور دستشو که کردم نگاه سبحان به.کنن شروع رو ال ایده زندگی یه همدیگه کنار میتونن که رسیدن

 ور جونش نیمه جسم امیر که افتادم روزی یاد.بود انداخته رنگ قرمز ماکسی لباس و زیاد چندان نه ارایش با بلوندی
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 رفته شب یه تو و بوده بغلش تو میکرده اراده که هرشب تمام یکسال که کسی اینکه خاطر به اونبار. بیمارستان اورد

 لنگرت یه با زود خیلی خودشم که کاری.بود زده خودکشی به ستد کنه تحمل بود نتونسته ، دیگه یکی بغل تو بود

 یجا به رو هوس بیشترشون که پسرایی و دختر بارها. بودم ندیده کم رو سبحان امثال.بوده بزرگی اشتباه فهمید

 ....با یکی زنی رگ یکی قرص با یکی بودن، اومده دستم زیر بودند گرفته اشتباه عشق

 به میشهه دلم.بودند خاک زیر االن خیلیاشون ولی زندگی به برگردونیم میتونستیم اشتود دوسش خیلی خدا که اونی

 عاشق که مادرن پدرو این ادما همه از قبل بفهمونن هاشون بچه به بودن نتونسته که میسوخت مادراشون و پدر حال

 ازت و کرده عالقه برازا بهت توخیابون راهت سر که جووی میگفت دخترش به که پدری.هستن فرزندانشون واقعی

 براش و میکنه ولت خیابون همون تو روزی یه بشناسید بهتر مثال رو همدیگه بتونین تا باشی باهاش مدت یه خواسته

 ....کوره عاشق چشم میگن راست.... دیدی عشق تو بوده هوس اون احساس اگه نیست مهم

 شدل تو هوس بازم بفهمه اینکه کنم،بدون برانج براش من زندگیشو حدیث وجود کمبود میخواست روزی یه سبحان

 رفط تازه مدتی گذشت از بعد و بشه عاشق هم اگر بشه عاشق واقعا نمیتونه شناخت بدون واقعی،ادمی عشق نه بوده

 یا و شهمیک دست عشق این از باالخره نیست روشه روبه االن که اینی میکرده تصور که اونی بفهمه و بشناسه مقابلشو

 .بوده کرده باز قلبشو دروازه و بود بسته عقلشو چشم که میخوره رو روزی حسرت مرشع اخر تا

 مادرم مثل بزرگتری عشق که چرا ندادم یکروزه عشق این به جوابی من اما شد عاشق نگاه یه تو خودش قول به حامد

 بازم اما داره دوسم فهمیدم اهم چندین از وبعد مادرم از بعد.بشم عاشق باز چشم با بود داده یاد بهم که بود کنارم

 که اونشبی حامد و.باشی رفیق عشقت برای باید بلکه باشی عاشق نباید جاهای یه چون نبود خالص داشتنش دوست

 ... دید تر مقدم عشقشو میشد رفیقم باید

 یداشتن تدوس باطن حقیقت من چون داشتم نگه بسته احساسمو دروازه دارم دوستت گفتم حامد به که زمانی من اما

 به معتقد چون. کنم پاک روحم و قلب از رو حامد عشق قضاوت یک صرف به تونستم نمی و بودم دیده رو حامد پاک و

  سازگاری فقط سازگاریست دوم دفعه... میافته اتفاق ادم زندگی در یکبار عشق که اینم

 ،با میدیدم درونش تردید های هرگ هنوز اما داشت هنوز حامد که عشقی نشدم حاضر هم دلتنگی سر از حتی من

 تدس تو دستمو نشدم حاضر نشده برطرف احساس این خالصیهای نا نشدم مطمئن که وقتی تا...کنم قبول باز اغوش

 .بودم شده عاشقش کامل شناخت با که بزارم مردی

 !؟ جان بهار ـ

 کنم نگاه بهش تا میشه باعث حامد صدای

 !گمی؟ خودت دنیای تو یا جالبه برات دیگران رقصیدن خانومم،انقدر کجایی ـ

 کردم نگاه میخندید که چشماش به
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 ...بسازمش تو با قراره که میکردم فکر دنیای به داشتم نبودم، گم خودم دنیای تو ـ

 رسید کجا به تفکرات این نتیجه ـ

 دستش تو گذاشتم دستمو

 ختخوشب میتونه فقط داره دوسش دل ته از که مدیحا کنار بهار که این نداره،به رنگی برام دنیام تو بدون اینکه به ـ

 ...باشه

 بخشید عمیق ارامشی قلبم به گرمش نگاه و شد سپاس از پر خندونش چشمای اینبار

 بی و بودن لخت که درختایی زدن رسیدن،شکوفه بهار،فصل....شده خالصه فصل یه تو فقط االن من دنیای همه ـ

 ...فصل...شدن دل یه و شدن یکی فصل شدن، زنده برگ،فصل

 کردم کامل حرفشو جمله یه با و دادم فشار دستم تو دستشو

 ...داره من برای رو معنی این فقط بهار....بودن تو با فصل ـ

 ....زندگیم بهار دارم دوست ـ

 ....دارم دوست منم ـ

 نارک رفت دیدم که کردم تماشا شدنشو دور نتعجب چشمای با.پاشد کنارم از زیبا خنده یه با و زد دستم به ای بوسه

 ....بلند پایه صندلی یه رو نشست و گرفت یکیشون دست از گیتارو و ها نوازنده جایگاه

 ...زدن دست براش بودن شده دستش تو گیتار با حامد متوجه که کسایی

 هپای سه روی رو میکرفون بود فشن موهای با جوونی پسر که خواننده.  نشنوم خوب اولو نتای شد باعث دستا صدای

 گذاشت حامد جلوی و کرد تنظیم ای

 .دوخت من به نگاهشو راحت خیال با بعد و رفت ور گیتار کوکای با کمی حامد بودن، شده ساکت همه

 هک زندگیم بهار عشق به میخونم.... داد معنی زندگیم به اومدنش با که بخونم دختری عشق به امشب میخواد دلم ـ

 ...کرد زیبا بهار مثل زندگیمو

 اهنگ و زیباش صدای با حامد که شد سرگردون تا دو ما بین پرحسرتشون نگاهای وبعضی خندون های نگاه همه

 ...مهربونش قلب مجذوب منو همه از بیشتر و کرد خودش میخکوب رو همه زد که شادی

 بهار گل ای شدم عاشقت

 نیار پاییزو منم عاشقت
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 مهربون یار شدم عاشقت

 بمون من پیش دارم دوست من

  بهار گل ای شدم عاشقت

 نیار پاییزو منم عاشقت

 مهربون یار شدم عاشقت

 بمون من پیش نرو ایندفه

 کبود گنبد این زیر بدون

 نبود عاشقت من مثل هیچکی

 بشیم همصدا تو و من بیا

 بشیم عاشقا واسه قصه یه

 بهار گل ای شدم عاشقت

 نیار پاییزو منم عاشقت

 مهربون یار شدم عاشقت

 بمون من پیش دارم دوست من

 طال غنچه بگو واسم تو

 ها قصه توی کجاست دیگه عشق

 بشیم ما که میخواد دلم من

 بشیم جدا سیاه شب از

 کبود گنبد این زیر بدون

 نبود عاشقت من مثل هیچکی

 بشیم همصدا تو و من بیا

 بشیم عاشقا واسه قصه یه
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 بهار گل ای شدم عاشقت

 نیار پاییزو منم عاشقت

 مهربون یار شدم قتعاش

 بمون من پیش دارم دوست من

 بهار گل ای شدم عاشقت

 نیار پاییزو منم عاشقت

 مهربون یار شدم عاشقت

 بمون من پیش نرو ایندفه

 هدوبار دوباره بگیره،صدای من از نگاهشو و بزاره پایین گیتارو تا کرد همراهی رو حامد بقیه سوت و دست صدای بازم

 ...باره یه فقط مزش گفت و کرد عذرخواهی دحام شد بلند که همه

 .بشینه کنارم و بیاد دوباره تا رفتم استقبالش به عاشقانم نگاه با

 کردی سوپرایزم اهنگت با ممنونم ازت جان حامد ـ

 ...میشه عادی دیگه برات و ببینی بیشتر قراره سوپرایزا این نداشت،از رو تو قابل عزیزم ـ

 بود شده شیطون نگاهش

 نمیشه عادی من برای وقت هیچ تو رایکا ـ

 ...بازیهامه دیونه عاشق همسرم که باشم خوشحال خیلی باید پس ـ

 نزدیکتر بردم سرمو و بازوش دور کردم حلقه دستمو

 ...عشقم شدم بازیهات دیونه همین عاشق من ـ

 دبوسی موهامو روی و اورد جلو سرمو کمی اونیکی با و گذاشت دستم روی دستاشو از یکی

 ...جمعیت دست دادیم سوژه کلی مجلس اول از میکنن، نگاه مارو دارن همه نکن زشته حامد...ااا ـ

 دوست کی ببوسمت،هر راه به راه دارم دوست زنمی...هستم زنم عاشق من بفهمن همه بزار گلم داره اشکالی چه ـ

 ...نکنه نگاه نداره

 ...نشسته جمع تو بزرگتر بابا...حامد بده ـ
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 ... میشی جریمه شب اخر دیقه یه هر ازای به باشم گفته اما میکنم تحمل دوساعتم یکی این میگه انوممخ چون ـ

 پایین انداختم سرمو و شدم رنگ به رنگ مشترک زندگی شب اولین اوری یاد با

 گفت گوشم زیر اروم و کرد بلندی نسبتا خنده دخترونم شرم دیدن با حامد

 منتظرم ماهه چند میدونی که خودت بدم تخفیف بهت نمیتونم عنوان هیچ به من دهشرمن....گلم چیه برا خجالتت ـ

 امشبم

 گفتم زیری به سر همون با و گرفتم گاز خجالت از پایینیمو لب

 کنم حساب تصویه باهات جوری چه میدونم خودم خونه بریم نزنیم،بزار حرف قضیه این راجب دیگه میشه ـ

 از دور خوشی از مونده کم طلب فرصت که حامدم این خدا رو تو نگاه زدی بود رفح این االن بهار بمیری الل ـای

 ...کنه سکته جونش

 شب اخر تا میکنم حساب باهات نسیه فعال کنی،پس تصویه باید میدونی خودت که میاد خوشم ـ

 !!!!!!!!!!چرا؟ نیست پسره این تووجود حیا ذره گاهی،یه میشن پررو انقدر چرا مردا این مامانم وای

 اروم و بگه چیزی یه گوشم کنار بار هر میشد باعث همینم که کنم نگاه حامد به نمیشد روم عروسی اخر تا دیگه

 ...بخنده

 امدح و شدم بلندش شاستی ماشین سوار حامد کمک به.شد برون عروس وقت باالخره بخور و برقص و بزن کلی از بعد

 رمس واقعا که شنیدم جیغ و بوق صدای انقدر خونه برسیم تا. شستن فرمون پشت خودشم لباسم کردن مرتب از بعد

 عروسو ماشین جلوی پیچا از یکی تو.کرد اروم هیجانو و شور از پر دخترای پسر این میشه مگه ولی.بود گرفته درد

 طوس بودن انداخته راه تکون تکون باغ تو کم.رقصیدن به کردن شروع شدن پیاده ماشینا از و گرفتن تاشون چند

 لما ایستادن جلومون که ماشینایی اولین چون.بودن ارمین و رضا این همشونم سرگروه.نبودن ماجرا کن ول خیابونم

 یه کنم رفک.کنیم حرکت ما بزارن و بشن سوار دوباره نداشتن قصد بودن نگرفته جلوشونو بزرگترا اگه.نفربود دو این

 .بودن خوش سر زیادی بعضیاشون که بود شده سرو وسطا اون چیزایی

 همراه خانوم وزهرا اقا علی.کردن توقف ماشینا همه بود شاملش هم ما خونه که ای طبقه 41 ساختمون جلوی باالخره

 گذاشت و من دست.دیدم رو شادی اشک اقا علی چشمای عمق تو. ایستادن ما جلو اومدن حامد عموی و بزرگ عمه

 حامد دست تو

 که لباسی مثل میخوام بهت سپردم نداره،دخترمو رضا و پریسا با فرقی هیچ من برای بهار باش، مراقبش پسرم ـ

 هافتاد راه اشکاش دوباره خانوم زهرا.کرد بوسی رو هم حامد باغ و بوسید و پیشونیم...باشه سفید بختشم پوشیده

 گفت اروم گوشم تو و کرد بغلم.بود
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 شی خوشبخت میخوام خدا ندی،از خبر بهم اگه مادر مدیونی اومد پیش برات مشکلی اگه باش خودت مراقب دخترم ـ

 ...نبینی زندگیت تو خوشی جز و

 بوسید پیشونیمو اقا علی مثل و اومد حامد عموی کنار رفت خانومم زهرا که شد سرازیر اشکام محبت همه این از

 میکنم ادمش بگو خودم به بیا کرد اذیتت حامد بشی،اگه خوشبخت االهی دخترم ـ

 بپیچونید گوششو تا ان،میفرستمج عمو چشم ـ

 خواهرش بغل سپرد منو خنده با عمو

 ..بدی ندا بهم کافیه داشتی نیاز بهم وقت هر بدون، مادرت مثل دخترم،منم بشی خوشبخت ـ

 ...جون عمه مرسی ـ

 این قدر چه میشمو دور خواهرم از دارم فهمیدم تازه و زد اتیش دلمو گریونش چشمای با که پریسا به رسید نوبت

 سخته دوری

 یریبگ شمارمو کافیه فقط خوردی بر مشکلی به اگه گلم...بشیم جدا هم از مجبوریم بازم که خواهری شم فدات بهار، ـ

 من یجا به تا بگو محسن به بیخیال اینارو عمو کرد اذیت اگه حامدم این....برسونم بهت خودم باشم که دنیا کجا هر تا

 ...کنه ادبش

 ...میشه تنگ برات دلم پریسا....باشه اما نیاد امیدوارم وقت هیچ وزر اون اینکه با ـ

 بریز رفتن موقع اشکاتو بقیه بمون.هستیم اینجا روز سه دو فعال ولی شده تنگ االن همین از برات منم دل ـ

 بیام تا کن خبرم رفتن موقع باشه ـ

 !بهار چیزی یه ولی حتما که اون ـ

 چیه ـ

 گفت ومار و گوشم سمت اورد سرشو

 معاینت و زنان دکتر یه پیش میرفتیم باهم دیروز ،کاش میگم چی که باشی،میدونی داشته خودتو هوای امشب ـ

 بشی اذیت میترسم میکرد،

 ساورژان تو خاطر همین به زیادی عروسای بود،تازه عادی برامون اینا شغلم صرف به اما کشیدم خجالت خیلی اینکه با

 .بود کرده پیدا مشکل کلی اول شب که بودم دیده

 اجی نباش نگران ـ
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 ساختمون البی از وقتی. گذاشتن تنها رو داماد و عروس و ماشیناشون به برگشتن و کردن خداحافظی همه کم کم

 بمونم تا خواست ازم حامد که بشم اسانسور سوار میخواستم گذشتیم

 !جان؟ حامد شده چی ـ

 خونه به ببرمت خودم دستای رو و رمبیا جا به رسمو میخوام فقط نیست خاصی چیز ـ

 که میشه داغون بگیری،کمرت بغل منو میخوای طور چه رو طبقه 1 شدی دیونه ـ

 بغلم بیای باید االن همین از اما میریم اسانسور با باشه ـ

 بودم معلق هوا رو بدم جوابی من اینکه قبل

 داره اشکالی چه اخه بیام خودم پای با خودم کاریه، چه بابا ـ

 من بغل تو همینجاست، تو جای بعد به این از پایین، بیای بغلم از بزارم عمرا که نزن غر انقدر بهار ـ

 رست از منم و بود گرفته دستاش رو منو حامد. برداشتم کردن تقال از دست دیگه منم و نبود مستقیم صراطی هیچ به

 وقتی.زدم رو 1 طبقه دکمه منم و شدیم اسانسور وارد بود ترتیبیکه هر بودم،به کرده حلقه گردنش دور دستامو افتادن

 گلخوش قلب یه.بیرون بیارم رو خونه کلید و بندازم کتش جیب تو دستمو خواست ازم حامد بیرون اومدیم اسانسور از

 ....رویاهام خونه به گذاشتم پا حامد بغل تو و کردم باز اروم درو. بود شده وصل کلید به

 ...نکشم جیغ تا دهنم جلو گذاشتم دستمو روم به رو صحنه دیدن از اومدم بیرون حامد بغل از وقتی

 زمین رو لباسم دنباله حالیکه در اروم اروم و قدم به قدم. بود شده گذاری نشونه رز گالی با خوابمون اتاق تا در دم از

 نزدیک خوابمون اقات به و گذشتم بود پوشونده رو کف سفید سرامیک که رز گل گلبرگای روی از میشد کشیده

 شکل هب رز گل گلبرگای روشون بود شده تزیین زیبایی دار چین و سفید های تختی رو با که بزرگ نفره دو شدم،تخت

 خدا . بود شده استفاده اتاق روشنایی واسه سفید و قرمز بلند پایه های شمع از چراغ نور جای به.بود شده ریخته قلب

 هگرفت اتلیه تو امروز که حامد و من از بزرگ عکس یه.بود کرده روشن رو ها شمع االب به ما رسیدن از قبل کی میدونه

 قبع به سرمو منم و بود کرده بغلم پشت از حامد عکس تو!...اینجا؟ بودن اورده کی اینو.بود تختمون روی به رو بودیم

 . میگرفتیم لب هم از داشتیم و بودم کرده خم

 کرد بغلم پشت از حامد که میکردم نگاه عکسمون به داشتم

 عشقم اومدی خوش خودت خونه به ـ

 شده خوشگل خیلی اینجا حامد ـ

 مال ابد برای تو و من که نبریم،روزی یاد از شبو این و روز این داریم عمر تا میخواد دلم عزیزم، توئه خاطر به همش ـ

 شدیم همدیگه
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 کرد بیشتر شودستا فشار.کشید عمیق نفس یه کردو فرو گردنم گودی تو سرشو

 یگمم جمله یه تو فقط...سخته خیلی اما کنم بیان و دارم تو کنار اینجا و االن که حسی کلمات با میتونستم کاش ـ

 چه تو از قبل موندم...کشیدنم نفس دلیل شدی بدونی کاش بگذرم،بهار جونم از حاضرم خاطر به که دارم دوست انقدر

 !...میکردم؟ زندگی جوری

 !!داری؟ خبر...حامد میکنی لوسم زیادی یدار دیگه تو ـ

 بوسید گوشمو الله

 ....خوشگلم میگم حقیقتو دارم ـ

 شد جدا ازم اروم بعد و بوسید گردنمو دوباره

 برگشتم سمتش به

 تنمون از امروز خستگی تا داریم احتیاج کافئینش به دومون هر چون کنم درست قهوه خودمون برا میرم من عزیزم ـ

 بیاد در

 کفشای اون اوردن در کردم که کاری اولین منم و رفت بیرون اتاق از حامد.کردم اعالم خودمو موافقت بخندیل با

 .میکرد کالفم داشت حسابی که بود بلند پاشنه

 اروم سرم از رو تاج.بود نخورده تکون هم ذره یه ارایشم کردم نگاه خودم به دوباره اینه تو و رفتم ارایشم میز جلوی

 وعشر بیارم در تنم از لباسمو اینکه از قبل.میگرفتم دوشم یه و میاوردم در لباسمو باید.میز رو گذاشتم و اوردم در

 خسته دیگه دستم اینا دارن تمومی االن مگه خدا وای.بودن کرده خشک جا سرم تو که هایی گیره اوردن در به کردم

  شد نزدیکم دست به قهوه فنجونای.رسید دادم به حامد که بود شده

 !خانوم؟ کنی می داری چیکار ـ

 دادم جواب کالفه ـ

 فرو داشتن ارایشگاه تو گیره چی هر انگار خدا به کردن خستم.بیارم در سرم از رو ها گیره این میکنم سعی دارم ـ

 بیچاره من موهای الی کردن

  گذاشت رومیز رو فنجونا خنده با

 !میشی؟ عصبانی چرا دیگه میارم، در برات خودم من صندلی رو بشین تو ـ

  موهای وقتی. کرد خارج سرم از هارو گیره حوصله با حامد و نشستم ارایش میز کوتاه صندلی رو خواسته خدا از

  وت چی نمیدونم.کرد معذبم کمی حامد وجود که بیارم در لباسمم خواستم.ریخت هام شونه دور ازاد تافتم به اغشته
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 گرفت خندش که دید نگاهم

 !میخندی؟ اچر بگی میشه ـ

 ! کنی عوض لباستو تا بیرون کنی شوت منو میخوای االن معلومه خانوم خوشگل

 !داره؟ خنده کجاش این خوب ـ

 شوهرتم االن من بکشی خجالت ازم میخوای کی تا شم فدات اخه ـ

 پایین انداختم سرمو

 ...نیست خودمم دست میکشم خجالت ازت هنوز من....باش خوب ـ

 وسیدب پیشونیمو و شد خم

 ...کنیا صاف باهام هاتو بدهی قراره امشب باشه یادت اما بیرون میرم من برم قوربونت ـ

 .رفت بیرون اتاق از خنده با حامد و گفتم لبی زیر پرروی بچه یه

 مگه.کنن ضایع رو تو تا میدن هم دست به دست فلک و خورشید و مه و باد ابرو که ای لحظه اون از امان ولی

 شدم مجبور و نرسید جایی به تالشم ساعت نیم.نمیرسید زیپ به دستم اصال پایین بکشم لباسو این زیپ میتونستم

 کرد نگاه تنم تو لباس به شیطونش چشمای با و بود اورده در تنش از کتشو.کنم صدا کمک برای و حامد

 شدی الزم خانومم،کمک شد چی ـ

 ...پایین کشمب لباسمو زیپ کنی کمک بیای و نپرونی مزه میشه حامد ـ

 لباسمو جلوی محکم اگه ، پایین کشید لباسمو زیپ اروم.ایستاد سرم پشت اومد و گفت بلند چشم روی به یه

 های سرشونه روی داغش دستای اما بیرون بره دوباره حامد بودم منتظر.بیرون میریخت ندارم دارو همونجا نمیگرفتم

 . سختیه کار اتاق از شانداختن بیرون دیگه فهمیدم گرفت قرار وقتی لختم

 نوم حامد ماه چند این بودم،تو گرفته قلب تپش چرا نمیدونم. بوسید رو گردنم و زد کنار گردنم از موهامو دستش با

 و بازو میزد گردنم کنار و گوشه به که ای بوسه هر با دستاش.بود کرده فرق هاش بوسه االن اما بود بوسیده زیاد

 دبع چشم رو اول نگاهشو و برگردوند خودش سمت به منو اروم حرکت یه تو.میکرد مسل فشار با لختمو های سرشونه

 اشچشم سفیدی کردم نگاه حامد به.نخوره سر باالتنم از تا بودم گرفته لباسم جلوی دستمو همچنان. دوخت لبام رو

 رو تند ریتم با که بود اتیش داغ هرم مثل نفسهاش.میشد دیده چشماش مردمک تو خاصی برق یه و بود شده قرمز

 .مینشست صورتم

  از بامل وقفه بی شدن بوسیده اما.بکنم حرکتی هیچ نتونستم ثانیه چند برای کردم حس لبم رو لباشو داغی وقتی
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 دیگه. بود طوالنی و عمیق هامون بوسه.کنم همراهیش منم شد باعث و کرد منتقل بهم رو قشنگی حس حامد سمت

 لحظه هر و نخورد تکون جاش از میلم یه اما دادم هل عقب به اروم حامدو دستم هی با که میاوردم کم نفس داشتم

 از بشول.دادم هلش عقب به تر محکم اینبار که شد سخت برام کشیدن نفس واقعا دیگه.میشد بیشتر هاش بوسه شدت

 بیقرار نگاهشو دوباره حامد.میلرزه کمی داغش دستای کردم ،احساس بود اتشین همونطور نگاهش.برداشت لبام رو

 و جلو اورد و داد حرکت لختم کمر روی دستاشو اروم.موند ثابت دستم رو چشماش اینبار و گردوند صورتم اعضای بین

 رو زا دستامو بوسیدن حین و بوسیدنم به کرد شروع دوباره و لبام رو برگشت بازم نگاهش مسیر. من دست رو گذاشت

 اشولب دوباره.بود اومده در دستم از حامد های بوسه با شرایط کنترل.ایینپ سمت به خورد سر لباسم و کرد شل لباس

 تملخ کمر رو دستاشو.کردم حس دومونو هر قلب ضربان رفتن باال.انداخت لختم بدن رو چشماشو و برداشت لبام رو از

 .برد تخت سمت به و کشید اغوش به محکم منو و گذاشت

 شده گم لحظه تو دومون هر. میشدم اماده زندگیم از ای تازه فصل شروع برای داشتم همسرم عاشقانه های بوسه تو

 .کردم لمس داغشو تن و کردم باز پیراهنشو های دکمه.بودیم

 پا بودن زن جدید دنیای به و شدم جدا دخترونم دنیای از حامد دل ته از های دارم دوستت و ها بوسه بین اونشب

 .گذاشتم

 پاهامو حامد پاهای و بود حامد بازوی رو سرم. شدم بیدار خواب از کردم حس شکمم زیر و کمر تو که شدیدی درد با

 یرپذ امکان حامد شدن بیدار بدون تخت روی از شدنم بلند تقریبا. بود دستش حصار تو لختم تن و بود کرده قفل

 وچشماش تکون اولین با حامد و نشدم موفق اما نشه بیدار که بردارم شکمم روی از دستشو جوری یه کردم سعی. نبود

 کرد باز

 !عزیزم؟ شدی بیدار چرا ـ

 لحظه اون بهم خاصی حس یه ،اما بودم کرده بغض چرا نمیدونم... داشتم درد واقعا اما کنم نگرانش نمیخواست دلم

 کردم حس خودم صدامو لرزش کنم، ضعف احساس اینطوری بود شده باعث که بود داده دست

 ...فقط...فقط...هیچی ـ

  کشید اغوش به منو و شد خیز نیم جاش تو نگران حامد...اومد در اشکم و بدم ادامه این از بیشتر نتونستم گهدی

 میدی سکته منو داری گلم، اورده در اشکتو چی ـ

 برای و بودم مملکت دکتر سرم خیر کردم، فرو شوهرم موی بدون و لخت سینه تو سرمو لوس های بچه دختر مثل

 گریه درد از نباید جماعت دکتر مگه داشتم،اصال درد خودم جان به ولی...بود اومده در گریم یطبیع اتفاق همچین

 ...کنه

 ...حامد دارم درد ـ
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 گفت بود شده اضافه بهش هم نگرانی که مهربونی لحن با و برداشت سینش رو از سرمو حامد

 !اره؟ کردم اذیتت...حامد جون به بالت و درد ـ

 کردم نگرانت اگه ببخش..طبیعیه نیست، تو تقصیر نه، ـ

 کرد پاک دستش با اشکامو

 !خانومی؟ دکتر ببرمت میخوای ـ

 گرفت خندم حرفش این با

 !!!دیگه چغندره کنارته که اینی اونوقت ـ

 خندید لباش حامدم من خنده دیدن با

 !بشه؟ کمتر دردت تا کنم چیکار االن بگو پس....منه سر تاج چیه چغندر ـ

  بیاری سکنم برام میشه ـ

 میارم برات االن وایسا...عزیزم نه که چرا ـ

 با هدقیق چند از بعد و شد خارج اتاق از پوشید، و برداشت شلوارک یه لباسش توکشوی از و رفت پایین تخت از سریع

 برگشت سینی یه

 ....بخوری اینو مسکن خوردن از قبل بهتر کنم اوردم،فکر عسلم شیرو برات لیوان یه ـ

 کمی با قرصمو اون از بعد و سرکشیدم رو عسل شیرو محتوی لیوان حامد کمک با و بودم پیچیده دورم رو فیدس مالفه

 .خوردم اب

 کشو تو از برام رو رنگی قرمز روبدوشامر سریع اونم و گفتم حامد به. بشه بهتر حالم تا میگرفتم گرمم اب دوش یه باید

 پایین خجالت از سرمو زیرم مالفه دیدن با شدم بلند تخت رو از یوقت ولی. کنم تنم تا کرد کمکم و اورد بیرون

 .برد اتاقمون تو حموم سمت به رو من لبخندی با حامد. انداختم

 کوتاه خواب لباس یه و شده عوض تختمون مالفه که دیدم بیرون اومدم حوله با ای دقیقه چند دوش یه از بعد وقتی

 ولیک بعد و کنم صبر صبح تا نتونستم که کشیدم خجالت خودم از واقعا من و بود تاریک هنوز هوا.تخته رو رنگ قرمز

 .بندازم راه بازی

 بود نگران هنوز نگاهش اتاق، تو اومد حامد

 عزیزم بهتره حالت ـ
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 بخوابی توام نذاشتم که ببخشید....نباش نگران خوبم ـ

 بشینم تخت رو کرد وادارم

 اومد بدم خودم از شدم حالت این باعث اینکه از ایبخو راستشو بهار...میزنی حرفیه چه این ـ

 هب خودتو نداره بشه،دلیلی اذیت یکم شبی همچین تو که طبیعیه زنی هر برای این...دیونه میزنی چیه حرفا این -

 .نشدم اذیت میکنی فکر که انقدرام اال و اوردم در بازی لوس زیادی من کنی، سرزنش اتفاق این خاطر

 بوسید گونمو و کرد بغلم بود نشسته کنام که همونطوری

 .بخواب بگیر و بپوش خوابتو لباس و بیار در حولتو پس ـ

 ندب بیرون بره اتاق از اینکه جای به اما فهمید زود خودش میکشیدم، خجالت بیارم در لباسمو جلوش اینکه از هنوزم

 هب این از و بزارم کنار خجالتو میخواد نکارشای با کردم احساس.کرد تنم خوابمو لباس و کرد باز کمرم رو از رو حوله

 رمش اون تقریبا من و شد موفق بگم باید داشت منظوری همچین اگه.نباشم معذب و کنم برخورد تر راحت جلوش بعد

 ات برگشتیم تختمون به حامد با. کرد خشک حوله با موهامو بکنه ای اضافه حرکت اینکه بدون.دادم دست از رو اولیه

 که کردم احساس کمرم روی رو حامد دستای وقتی و برگشتم تعجب با.کنم پشت بهش تا خواست ازم هک بخوابیم

 تهبس یواش یواش چشام گرفت بغلش تو پشت از منو کامال وقتی.نشست صورتم رو لبخندی میداد ماساژ اروم داشت

 .شد

 چشماش من از بدتر.بود کرده بیدار دمحام در زنگ مزاحم صدای اینکه مثل.کردم باز زور به چشامو در زنگ صدای با

 کردم صداش و ریختم بهم دستم با موهاشو.برداره من باالتنه روی از سرشو نداشت تصمیم و بودن خواب خمار هنوز

 !!!؟ جان حامد ـ

 بود خواب مست صداش

 !حامد؟ جون ـ

 !صبحی؟ اول کیه ببین نمیشنوی،پاشو مگه زنگو صدای عزیزم ـ

 یتفعال وقت دیر تا دیشب ندارن خبر دومادیم عروس تازه ما سالمتی نا بابا میره، میشه خسته خودش بیخیال بهار ـ

 !میخوان؟ چی اخه صبح کله!داشتیم؟

 ببین برو...نمیشه حساب صبح کله صبح 41 ساعت میفهمی بندازی نگاه یه سرتو پشت ساعته.....نکن غرغر انقدر ـ

 کنم عوض لباسمو پاشم منم بزار کیه

 چسبوند بهم بیشتر خودشو
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 بخوابم بزار نکن اذیت من جون خوبه جام من بهار ـ

 !!ــــد حامــــــــــــــــــــــ ـ

 برداشت سینم قفسه رو از سرشو کالفه

 ...مزاحمه ادم چی هر روح تو ای ـ

 کردم صداش دوباره که کنه باز درو بره شلوارک و لخت باالتنه همون با میخواست و زد کنار حرص با رو روتختی

 !جان؟ حامد ـ

 کنه باز درو میخواد بسته چشم با بود معلوم من،قشنگ سمت برگشت و کرد پوفی و کشید موهاش روی دستشو

 !دیگه؟ امر ـ

 کردم اشاره شلوارکش به

 !کنی؟ باز درو بری میخوای اینطوری ـ

 ازب درو رفت و پوشید ادیداس مارک رنگ مشکی خونه تو شلوار با لیمویی شرت تی یه سریع خیلی و کشید پوفی

 تنم بود زانوم تا بلندیش که رنگ بنفش و ربع سه اسیتین پیراهن یه منم حامد رفتن بیرون محض به.کنه

 پریسا تبریک و سالم صدای. ریختم هام سرشونه روی باز حالت به روش بنفش تل یه با و کردم شونه موهامم.کردم

 و دست.برسم نظر به سرحال مشترکم زندگی اول روز میخواستم. شنیدم رو دیگه نفر سه دو همراه به خانوم وزهرا

 دش اتاق وارد حامد که بیام بیرون میخواستم خواب اتاق از و دادم انجام ای دقیقه دو سریع ارایش یه و شستم صورتمو

 :گفت چشمک یه با و انداخت پام سرتا به قشنگ نگاه یه

 ...ضعیفه قلبم من یگینم!خودش؟ با کرده چه خوشگلم خانوم ـ

 .باشیم اتاق تو ما اومده مهمون زشته بیرون، برم کنار برو حامد، نشو لوس

 !!!بری میزارم شرط یه به ـ

 !! !!!حامــــــــــــــــــــد ـ

 !حامد؟ جون ـ

 !اخه؟ گذاشتنه شروط و شرط وقت االن بیرون، برم بزار ـ

 بری بزارم بده بوس یه وقتشه، االن اتفاقا ـ

 بوسیدم گونشو و شدم بلند پا پنجه روی سریع
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 گفت گوشم کنار و کرد بغلم محکم

 میخوره خودت درد به بوس این خانوم زرنگ ـ

 بوسید منو نرم و گذاشت لبم روی لباشو

 .بیام بیرون اتاق از داد اجازه کردو ولم بعدش

 دیدنم محض به و بودن نشسته اتاق ای قهوه چرم مبالی روی محیا و خانوم زهرا و پریسا با جون فرزانه و خانوم عمه

 گفت گوشم زیر اروم پریسا.گفتن تبریک و بوسی رو به کردن شروع و شدن بلند

 !؟ خوبه حالت ـ

 دادم جوابشو همونطوری

 ...نباش نگران عزیزم، اره ـ

 که بزرگه سینی یه خونمون نفره چهار غذاخوری میز روی که دیدم و کرد هدایت اشپزخونه سمت به منو خانوم زهرا

 .گذاشتن میز چیز کلی توش

 رممادر،می شی تقویت بخوری میتونی تا کن سعی گذاشتم هم کره و عسل کردم، درست کاچی مادر،براتون جان بهار ـ

 بیاد، کنم صدا شوهرتم

 ...بشینم میز پشت کرد مجبورم و شونم رو گذاشت دستشو

 پذیرایی همشون از خودمم نشستیم سالن تو بقیه و من شی،نمی بلند میز این پشت از نخوردی صبحونتو تا ـ

 اماده نامهمو برای رو خونه باید بعدشم و میشینیم کم یه ما بخوری صبحونتو تو باش،تا نداشته ما با کاری تو.میکنم

 داری مهمون کلی ناهار از بعد کنیم

 کردم نگاهش تعجب با

 !چی؟ برا دیگه مهمون ـ

 !دیگه میان عروس تازه دیدن برای...تختیهپا امروز مادر خب...وا ـ

 نیستم اماده مهمونی برای اصال من ولی ـ

 میوه رفتن سبحان و رضا اینجا، اوردم چی برا ادمو اینهمه من میکنی فکر پس باش، نداشته اینکارا با کاری تو ـ

 ، شیب اماده بری صبحونه از بعد هاینک جز نداری کاری هیچ تو...بیان بگیرن ناهار قراره محسنم و امیر بخرن، شیرینی

 ...میان خانوما فقط ناهارم از بعد خودمونیم که ناهار
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 فیدس شرت تی یه اینبار و بود خیس هنوز موهاش.بود کرده عوض لباساشو و گرفته سریع دوش یه بود معلوم که حامد

 .کرد تشکر صبحونه بابت زهراخانوم از و نشست کنارم اومد.بود پوشیده سفید شلوار همراه

 . رفت بیرون خونه اشپز از چایی کردن دم از بعد خانومم زهرا

 داشتم دیگه که بودم خورده انقدر.بیارم در رو کاچی ظرف ته تا کرد وادارم و من برا گرفتن لقمه به کرد شروع حامد

 اوردم می باال

 ...ندارم جا خدا به دیگه، بسه حامد ـ

 و گون هیچی دیگه پس الزمه، برات مقوی صبحونه این...افتاد برات اتفاقی چه بدیش بردی یاد از اینکه مثل عزیزم ـ

 بخور میدم بهت چی هر

 میارم، باال دارم دیگه خدا به ولی الزمه برام میدونم خودم عزیزم ـ

 خورد خودش اخرو لقمه کشیو پوفی

 بدن انجام کارارو خودشون ختراد بزار بهار، شی راست و خم نشی پا بیرون رفتی االن فقط...شدم راضی باشه ـ

 یچ هر ،بسه برم کنم جمع میزو بزار پاشو خوردی صبحونتو توام اگه دیگه،حاال میگیری سخت خیلی داری تو حامد ـ

 ...گذاشتیم تنها رو مهمونا

 !میکنی؟ نگام اونطوری داری چرا

 !بشه؟ راست و خم نیست الزم گفتم بودم کی با من االن بهار ـ

 !کنه جمش برام بیاد دیگه یکی بگم زشته....دیگه صبحونست یزم یه عزیزم ـ

 میکنم جمع خودم من برو تو بیاد دیگه یکی نگفتم که من ـ

 ...بقیه شپی رفتم و گرفتم حامد گونه از کوچولو بوس یه قبلش ولی شدم بلند میز پشت از لبخند با و دادم تکون سری

 خونه از اقایون بازی مسخره کلی از بعد و بودن ما پیش ناهار ها هبچ.شدم اطرافیانم محبت شرمنده حسابی اونروز

 ندچ نگاه از درسته.من خونه به اومدن خانوم فرزانه یکه درجه فامیالی از بعضی و حامد فامیل خانومای و رفتن بیرون

 بزرگ دلگرمی یه برام پریسا و خانوم زهرا وجود اما.نیومد خوشم میگذره فکرشون اون تو چی نبود معلوم که تاشون

 .بود

 با. جفتنمون هر مادر و پدر قبر سر بریم سر یه تا خواست ازم و اومد خونه به حامد که بود غروب مهمونا رفتن از بعد

 دست تو دست حامد و من فاتحه خوندن از بعد و عزیزامون خاک سر رفتیم مریم گالی از خوشگل گل دسته چهارتا

 .بشم خوشبخت که ادیمد قول تاشون چهار هر به همدیگه
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 . گذروندیم عسلمونم ماه قو، متل و رامسر جمله از مازندران استان شهرهای به ای هفته دو مسافرت یه با

 که میکردم شکر بارها رو خدا زیباش صورت دیدن با صبح هر که بود بخش لذت و زیبا انقدر برام بودن حامد کنار

 بودیم خوشبخت هم کنار روزگار بازی از بیخبر دومون هر و میزد خندلب رومون به داشت زندگی.دارم همسری همچین

 ....بیاد سر زود ممکنه خوشبختیمون عمر نداشتیم خبر و

 

 دوم و بیست فصل

 ....بعد یکسال

 هب میکنم وشروع میقاپم دهنم با رو لقمه هوا تو دستم از استفاده بدون منم و میگیره برام عسل و خامه لقمه یه حامد

 مابین خودشم میکنه درست من برا لقمه که همونطوری...میده تکون سری و میگیره خندش حرکتم از حامد.شخوردن

 ....میخوره صبحونشو

 خوردنش به میکنم شروع اروم و میدارم بر پرتقالمو اب

 !رسیدی؟ نتیجه به فرزاد دکتر با بهار راستی ـ

 ...باشه داشته دندانپزشک روستا درمانگاه ها یکشنبه عفته این از قراره و عزیزم اره ـ

 بیارن بدم سفارش تا بگو دارین نیاز درمانگاه برا اگه ای دیگه چیز خانومم ـ

 به مانگاهدر برای میشه ببینم بدم درخواست یه که اینم فکر تو فقط تکمیله نیازمون مورد وسایل فعال شم، فدات نه ـ

 شهر تانبیمارس به برسونیم بیخطر صورت به بیمارو تا نیازه عاواق اوقات کنیم،بعضی ردیف امپوالنس یه خیرین کمک

 و کمر ناحیه تو فوری جراحی به نیاز پایین بود شده پرت بلندی از اهالی از یکی پیش وقت چند عمل،همین برای

 .بیمارستان اوردم خوابوندمش ماشین پشت جوری یه بدبختی با داشت،خودم گردن

 ..نه ای بفرستن فاتحه براش دونفر که بشه خرج جاهای یه باید بابا میراث باالخرهکنم، یکاریش خودم میکنم سعی ـ

 خدابیامرز اون برای خیر دعای کلی ریکاوری و احیا ضروری وسایل به مجهز اتاق یه کردن اضافه با اینجاشم تا ـ

 ...خریدی

 دست هنره،ب کار به مالک عنوان به فقط افراسیابی اسم کنم کاری میتونم که جایی تا وظیفمه پسرش تنها عنوان به ـ

 ..امالکه و زمین از بیشتر اهمیتش من برای مردم دل اوردن

 دستش روی گذاشتم دستمو

 ...نکردم اشتباه انتخابت تو میکنی ثابت بهم کارات با همیشه که خوشحالم ـ
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 کادوی سوار ومنم خودش لکسوز سوار حامد.شدم خودمون ماشین سوار هرکدوم و اومدیم بیرون خونه از حامد همراه

 مامانی و رنگ قرمز کمری...امسالم تولد

 کمک با و کردم مشغول روستا درمانگاه تو خودمو عسلم ماه از بعد من چون بخوریم همدیگه با نمیتونستیم ناهارو

 دکتر زوج ایروزه.کردیم مجهزش حامد ثروت لطف به و دادیم سامون سرو درمانگاهو بود اومده من از بعد که دکتری

 داروخونه یه دیگه.بودم درمانگاه تو روز هر عصر تا خودم میل به من ولی درمانگاه اومد می ظهر تا صبح از ایزدی

 مکک با داشتیم دیگه االن.شهر به برن داروها بیشتر برای نبودن مجبور مردم و بودیم کرده درست کنارش کوچیکم

 من پدری خونه. نباشن روستا از مهاجرت فکر به دیگه مردم تا ممیکردی درست روستا تو دبیرستانم یه خیرین

 و من دوم خونه خان جهانگیر وعمارت.بود شده سپرده بهشون پیش دوسال که بود مردی و زن همون دست همچنان

 .میگذروندیم توش رو ها هفته اخر که میشد حساب حامد

 دوماه سبحان.کرده نامزد شیوا اسم به همکالسیاش از یکی با رضا کردن، ازدواج هم با پیش ماه یک محسن و پریسا

 هم اونا و ایران برگرده اونا همراه به ماه این اخر تا قراره و مادرش پدرو پیش انگلیس رفت من ازدواج مراسم از بعد

 دو تا و بده ادامه درسش به زیبا هنرهای رشته تو همونجا قراره و فرانسه رفته محیا.بمونن ایران دیگه همیشه برای

 ندگیز محسن خونه تو همینجا پریسا تخصص گرفتن از بعد پریسا و محسن.برگرده ایران به نداره تصمیم دیگه سال

 کرف هفته این اخر تا.میشن دلتنگ خیلی زهراخانوم و اقا علی ولی خوشحالم خیلی نزدیکمه خواهرم اینکه از.میکنن

 .برگردن فرانسه یعنی عسلشون ماه از کنم

 میزنه کارمو اتاق در هدار یکی

 ...داخل بفرمایید ـ

 ره باید قلبیش بیماری و خون چربی خاطر به.پیشم میاد فشارش گرفتن برای هفته هر که ای ساله 11 زن گالبتون

 شد اتاقم وارد شیرین نون سبد یه و خنده با بازم.بشه چکاب دقیق هفته

 خانوم گالب سالم ـ

 ماربی صندلی به شدن نزدیک حال در.میکنه پیدا رفتن راه موقع قشنگی و موجی حرکت محلیش لباس پرچین دامن

 میده جوابمو

 عزیزم شدم مزاحمت بازم ببخش....دکتر خانوم سالم ـ

 تالشیم لهجه این عاشق

 کنی چک فشارتو میخوای بازم.منه وظیفه گلم، چیه زحمت ـ

 بدبختی شده من برا مریضیم دکتر،این خانوم اره ـ
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 بتمراق و پرهیز با ایشاال هست ها ادم همه برای چیه،مریضی بدبختی...نزن حرفا این از ام دیگه و باال نبز استینتو ـ

 میشه خوب حالتون زود

 میکنم چک فشارشو منم و میگه شااهلل ان یه

 !الحمداهلل؟ نداری دیگه که قلب تپش حاله، چه در قلبتون وضعیت بگید فقط خوبه که فشارتون شکر رو خدا ـ

 یگفت که دکتریم اون پیش ندارم، مشکلی دیگه و میخحورم موقع به من دادی رو قرصا اون وقتی از دکتر خانوم نه ـ

 ...میشه بهتر روز هر حالم استرس از دوری و پرهیز با گفت و زد خودتونو حرفای رفتم

 دیگه تا کن مصرف وقت سر توداروها و نخور حرص الکی دیگه شما فقط میدیم انجام وظیفمونو که ما....روشکر خدا ـ

 نشی الزم دکتر

 خاک چی هر ایشاال.دادن جامعه تحویا گلی دسته چه ببینن تا نبود دنیا به بیامرزه،عمرشون مادرتو پدرو ایشاال خدا ـ

 الس تا دبیرستان این اگه.کردین شاد واقعا کاراتون با رو روستا مردم سالها از بعد که باشه شوهرت و تو عمر اوناست

 رداف و برن دانشگاهم شما دیدن با امیدوارم و میخونن درس راحت خیال با روستا دخترای بیشتر دیگه بشه باز بعد

 بخورن مردمشون و دردخودشون به روزگاری

 .بشن کسی خودشون واسه زادگاهمون های بچه خدامونه از که ما ـ

 ینجاا تا نمیتونه علیلش کمر اون با خدا بنده بزنی، سکینه به سر یه میتونی قدمت دکترقوربون خانوم راستی ـ

 .میاد در زور به نفسش االن پایین خورده پله از اب به دست دیوار به روم میرفته داشته بیاد،دیروزم

 گفتم نگرانی با

 نکردین خبرم چرا دارید همتون که بودم،شمارمم همینجا من عصر تا که دیروز میگین من به االن چرا خوب ـ

 تو دیدم رفتم بیام اینکه قبل منم.میکنه زندگی تنها و نیستن پیشش هاش بچه سکینه که میدونی تو فدای ـ

 .نیست خوب حالش و کشیده دراز رختخواب

 شده چش ببینم بریم هم با پاشو خب خیلی ـ

 ونگالبت اب بود دور خانوم سکینه خونه چون و اومدم بیرون درمانگاه از خانوم گالب همراه پزشکی کیف برداشتن با

 .سکینه خونه سمت رفتیم و شدیم ماشینم سوار

 احتمال به و نداشت خوبی وضعین کمرش های بود،مهره رسونده اسیب کمرش به بدجوری اینکه مثل بیچاره پیرزن

 46 دختر نسرین به گفتم گالبتونم به. بیاد شهر به من با تا کردم وادارش گالبتون کمک به.داشت نیاز جراحی به زیاد

 داشت احتیاج کمکم به کسی اگه و بمونه درمانگاه تو ظهر تا بده اجازه بشه دکتر روزی یه داشت دوست که الشس

 .ومدما شهر سمت به سرعت با و دادم گالبتون به درمانگاهو کلید.برسونم روستا به خودمو تا بگیره تماس باهام سیع
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 انومخ سکینه این پسر باالخره و بودم بیمارستان تو عصر ات عوض در ولی نگرفت تماس باهام کسی درمانگاه از اونروز

 پا عروسش ولی.داشت همراه به نیاز شب و بود شده عمل مادرش.بیمارستان اومد و شد خبردار کی طریق از نمیدونم

 مونهب ههمرا بدون بیچاره زن پیر اومد نمی دلم نداشتم ای چاره.بودن دیگه شهر یه تو پسراشم دختر بقیه و بود ماه به

 .بگذرونه من بدون شبو بار اولین برای داد اجازه نارضایتی با.گفتم جریانو بهش و گرفتم تماس حامد با

 نهسکی ساعت چند تا اینکه و نرمال وضعیت از اطمینان از بعد که بود صبح دمای دم.نذاشتم هم رو چشم صبح خود تا

 و دادم تکیه دیوار به سرمو نداره احتیاج چیزی به و یشهنم بیدار خواب از قوی ارامبخش داروهای خاطر به خانوم

 .میکنه وزوز دستیم کیف تو داره ای دیقه چند موبایلم گفت و کرد بیدارم پرستار زود صبح.خوابیدم

 رجلود سریع من دیدن با و بود کرده پارک خیابون از گوشه یه ماشینشو.منتظرمه بیمارستان بیرون گفت و بود حامد

 .شم سوار تا کرد باز رو

 بوسید گونمو و کرد بغلم شدن سوار محض به

 میکنن نگامون دارن مردم کن ولم بیمارستان، در جلوی حامد زشته ـ

 4کنم؟ چیکار ندیدم صبح دیروز از کنن،زنمو نگاه بزار ـ

 اسولهم از وزامر دخترش تا داشت گناه بیچاره زن بستم، چسامو نیست ساعتم سه خدا به گلم که نیومدم تفریح برا ـ

 .میموندم پیشش باید برسه

 ....نبودم راحت چرخیدم طرف هر نبرده،به خوابم صبح تا منم بهار میشه باورت ـ

 ...دیگه میشه همین باشه من سینه قفسه رو سرت وقتی صبح تا هرشب نباشی راحت بایدم ـ

 !یمارستان؟ب موندی شب چی برا میبره خوابم تو قلب صدای اهنگ با من میدونی که تو ـ

 و بگذرم راحتم تخت از شب یه میکرد حکم انسانیم وظیفه داشت، نیاز وجودم به زن نیستی،اون متوجه جان حامد ـ

 .بمونم سرش باال

 اهدرمانگ تو خودش عصر تا میتونه اگه بسپار نیازی دکتر به درمانگاه بری نداری حق دیگه امروز ولی قبول باشه ـ

 میزنم سر یه خودمم.خونه میای و میکنی خانومو سکینه سفارش پرستار به دیگه ساعت سه دو تا هم شما.  بمونه

 .کرده کالفم بیخوابی واقعا چون برمیگردم و شرکت

 زود بشم مطمئن پیرزن این وضعیت از بزار خستم منم.مادرش سر باال برسونه زود خودشو دخترش ایشاال باشه، ـ

 .خونه میرسونم خودمو

 من سمت گرفت و برداشت عقب صندلی روی از بدیهس و برگشت حامد

 !چیه؟ دیگه اینا ـ
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 و خامه و پنیر و گرم نون و چایی ،فالکس نرسیدی شکمت به زیاد حتما دیروز از میدونم ، گلم اوردم صبحونه برات

 .گذاشتم برات عسل

 گرفت خندم ولی بودم ممنون ازش اینکه عین در

 !خانومم؟ داره خنده کارم ـ

 رمب سبد این با من نداری انتظار که تو میخوردم، میگرفتم چیزی یه خودم خب اوردی برداشتی چیه اینا خوب پسر ـ

 بخورم مفصل صبحونه بگیرم بیمار اتاق تو

 بخوره بده بیمارم به تازه میشه چی خوب ـ

 میارن براش مخصوص صبحانه خودشون بخوره، اینارو نمیتونه که خدا بنده اون خب ـ

 برو بعد و بخور همینجا پس ـ

 برای نگرفت لقمه به کرد شروع.ریخت ایی فالکس از بعد و اورد در سبد تو از یهفنجون سریع کنم مخالفت اینکه قبل

 ...من

 خوردن اینکه با.بخوره لقمه چند باهام خودشم تا کردم مجبورش.بودم فردش به منحصر محبتای همین عاشق

 .داد مزه بهم خیلی ها لقمه اون حامد پرمحبت دستای با اما بود سخت ماشین تو صبحونه

 خانوم سکینه دختر افسانه 0 ساعت تا شکر و خدا. شدیم جدا همدیگه از زد پیشونیم رو حامد که کوچولو بوسه یه با

 .خونه برگشتم منم و اومد ماسوله از

 اومدم حموم از پیچ حوله.فتمگر ساعته نیم حموم یه و کردم پر رو وان و اوردم در تنم از لباسامو رسیدن محض به

 برخ در قفل تو کلید چرخش صدای که میمالیدم لوسیون پام و دست به داشتم.کردم خشک سشوار با موهامو و بیرون

 .بود 44کردم، ساعت به نگاه یه.میداد حامد اومدن از

 ازب نیشمون همدیگه دین از هردومون.شوهرم استقبال به رفتم بود پوشونده تنمو نصف فقط که کوتاه حوله همون با

 مکرد پرت خودمو دو با خواب اتاق دم از.میکردم لوس شوهرم برا خودمو کمی کننده خسته شب یه از بعد نبود بد.شد

 لقهح کمرش نزدیک پاهامو.بلندکرد منو و پایین انداخت کیفشو جوابم تو اونم و کردم سالم بهش همونجا.حامد بغل تو

 نیافتم تا کردم

 براش بری میکنم پیدا رو یکی هرشب خودم میای استقبالم به اینطوری من از دوری شب یه واسه بدونم دلم عزیز ـ

 .بمونی همراه

 ریختم بهم موهاشو و موهاش الی بردم بود گردنش دور که دستامو

 !بد؟ پسر بمونی دور ازم شبا میخوای که میکردم استقبال ازت گریه با قبال مگه ـ
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 گرفت لبم از کوچیک بوس یه

 !دیگه؟ میکنه هوس ادم خوشگل بغل این و توتنت کوچیک حوله این با االن ولی...برم قوربونت نه ـ

 گرفتم پایینیش لب از کوچولو گاز یه وتهشم بوسیدم لبشو خودم ایندفه

 شدیا شیطون بیمارستان موندی شب یه بهاری ـ

 نمیدیدی منو شطنتای بودی هات زیادی جنابعالی بودم شیطون ـ

 !قدره؟ چه شیطنتت میزان ببینم بگیرم ازت عملی امتحان یه باید اینطوره که افتادی،حاال راه بابا،خوب نه ـ

 و املب بوسیدن به کرد شروع و داشت نگه بغلش تو سفت منو که کنم فرار دستش از نمایشی حالت به میخواستم

 ...برد خواب اتاق سمت به همونطور

 یشدم ساعتی سه کنم فکر.میشد پخش لختم باالتنه رو اروم نفساش.بود ذاشتهگ روسینم سرشو همیشه مثل حامد

 هر و نبودیم جدا هم از شبم یه کردیم عروسی وقتی از.بوده من از بیخوابتر حامد اینکه مثل ولی بود برده خوابمون که

 بمقل صدای میگفت و من سینه روی بزار سرشو داشت عادت.میخوابیدیم همدیگه بغل تو شب باید میرفتیم که جا

 .خوابشه الالیی

 مترارو خلی و بوسیدم اروم شوهرمو پیشونی و زدمشون کنار دستم با.بود ریخته پیشونیش روی موهاش تار از تا چند

 یه ات اشپزخونه به رفتم و خوندم نمازمو سریع دوش یه گرفتن از بعد.شدم بلند تخت رو ا و بالش رو گذاشتم سرشو

 .ناهار گفت بشه میشه خورده عصر 1 ساعت که غذایی به امیدوارم البته.کنم تدرس ناهار برا چیزی

 درست ساالدم شدنش اماده حین در و غذا کردن درست به کردم شروع سریع خیلی.بود پلو زرشک گزینه بهترین

 .هستم درمانگاه تو هنوز گفت که زدم نیازی دکتر به زنگم یه.چیدم میزو و کردم

 .بگیره دوش رفته و شده بیدار خودش دیدم که کنم صدا حامدو مرفت شد حاضر که غذا

 من نبوسید از بعد و شد اشپزخونه وارد خیسش موهای با حامد بعد ربع یه.کردم مرتبش یکم و اشپزخونه به برگشتم

 ومیز من غذا از بعد.خوردیم همدیگه کنار لذت با رو غذا حامد توسط دستپختم از تعریف کلی با.نشست میز پشت

 تو میوه مقدار یه و کردم دم چایی منم بشوره ظرفارو حامد تا.شست ظرفارو خودش خواست به حامدم و کردم جمع

 .سالن تو بردم و چیدم ظرف

 هم اب و میکرد نوازش موهامو دستش.بودم گذاشته پاهاش روی سرمو منم و بود نشسته تلوزیون مقابل کاناپه رو حامد

 .میدیدم فیلم و میکردیم رو استفاده نهایت بودیم داده خودمون به خودمون که مرخصی از داشتیم

 .شد سپری من زندگی از دیگه قشنگ روز یه ترتیب این به و

  مونخود که الکتروکاردیوگرافم دستگاه درمانگاه، بیای روز یه هفته در بتونی تو که خوبه خیلی این جان پریسا ـ
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 بدم خبر لیماها به من که کن مشخص روزشو تو فقط داریم

 میدم خبر بهت میکنم چک هامو برنامه بازم.باشه شنبه پنج یعنی هفته اخر ازادم وقت تنها کنم فکر ـ

 کوبیدم هم به محکم دستامو کردم ذوق ها بچه مثل

 شحالخو خیلی شنیدنش با مردم کنی، کمک روستا اهالی به من کنار میتونی هم تو بعد به این پریسا،از عالیه این ـ

 نمیش

 !نیومده در صداشون اقایون تا کنیم حاضر شامو میز بریم پاشو خوشی، از نیافتی پس حاال ـ

 بیان شام برای تا کردیم صدا و حامد و محسن و چیدیم غذاخوری سالن تو رو غذا میز هم کمک با

 برای درمانگاه تو شد قرار پریسا خود خواست به. بودن برگشته فرانسه از پریسا و محسن که میشد ای هفته یک

 نمیتونست اهالی از خیلی اینطوری.بده انجام هفته در روز یک اونم قلبی بیمارای برای رایگان ویزیت اهالی به کمک

 کرف به منم داشت بود قلب متخصص االن پریسا اینکه.بشن درمان پیسا کمک به باشن داشته قلبی مشکل اگه

 ظرن ببینم کنم مشورت حامد با درموردش فرصت اولین در باید .کنم اماده خودمو گرفتن تخصص برای که مینداخت

 .چیه اون

 .بزنن اصفهان به سر یه دیگه دوهفته تا قراره اینکه و بود اینا پریسا قشنگ عسل ماه درمورد بحثمون بیشتر اونشب

 داربی زود صبح دبای هردومون چون بریم باید و دیروقته دیگه گفت حامد پذیرایی سالن بزرگ ساعت به نگاه یه با

 .شیم

 نگاه حامد داشتنی دوست چهه به.کنم باز زور به رو چشمام بودم کرده تنظیمش شش روی که ساعت زنگ صدای با

 .میکردم بیدارش باید من و نشد بیدار زنگ صدای با معمول طبق که کردم

 .حامد کردن بیدار سراغ رفتم بعدش و چیدم میز روی مفصلی صبحونه اول

 حامد صورت رو شدم خم و زدم کنار رو بازم موهای ، کشیدم دراز تخت رو کنارش

 کردم صداش اروم و بوسیدم صورتشو.میرفت در نفساش برای جونم

 !جان؟ حامد ـ

 کردم صداش دوباره نخورد تکون

 !نمیشی؟ بلند عزیزم حامد ـ

 بوسیدمش دوباره شه، بیدار نازش خواب از نداشت تصمیم اینکه مثل نه

 !!!!دیگه شو بیدار ها میشه دیریت داره عزیزم ـ
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 !جــــــــــــــــــان؟ حامـد ـ

 واب پارچ اومد نمی نبود،دلمم بشو بیدار اما دادم ادامه کردنش صدا به همینطوری و میکردم نوازش دستم با صورتشو

 رختخوابش از بکنه دل بلکه صورتش رو کنم خالی

 ها میشه دی داره دیگه شو بلند عزیزم ـ

 باقیه شکرش جای بازم خورد تکون جاش از میل یه

 .....حام ـ

 گرفت بغلش تو منو و کرد دراز دستاشو بگم اخرو د اینکه قبل

 برسم خوابم به همچنان تو های بوسه با میشه مگه حامد عشق حامد، عمر حامد، جون ـ

 !نمیدی؟ جواب چرا س میکنم صدات دارم ساعته یه من بدی خیلی ـ

 :گفت و گرفت گونم زا گنده بوس یه

 خانوم کنم،خوشگل لوس برات خودمو یکم میخواست دلم ـ

 شد دیرمون پاشو....بد پسر ـ

 ونیمپیش رو از که بود ریخته پیشونیم روی مو تار تا چند.من روی بیوفته بدنش شدسنگینی باعث که زد غلطت یه

 زد کنار

 !کنی؟ فکر کار به من بغل تو االن میاد دلت ـ

 نداری جلسه امروز شرکت تو مگه تو 7 نزدیک عتسا دیونه ـ

 گفت و بوسید گردنمو ـ

 کاری قرارای بیخیال تره، مهم االنم جلسه ـ

 و...و گونه و چونه و گردن بوسیدن به کرد شروع و

 ....کرد قفل لباش با لبمو که نیست وقتش االن بگم خواستم

 !وردیم؟نخ صبحونه هنوز ما شده 8 نزدیک ساعت تو دست از حامد ـ

 ردک متوقف لبام رو دستشو حرکت و من صورت نوازش به کرد شروع دیگش دست با و کرد سرش گاه تکیه دستشو یه

 گفت چشمک یه با و
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 برسم کاریم قرارای به برم میتونم عالی روحیه یه با االنم ندارم، خبر رو تو خوردم خوشمزه چیز یه که من ـ

 .برسیم کارمون به بریم پوشب لباساتو پاشو حامد، ای دیونه تو ـ

 پریدم تخت رو از و اومدم در بغلش از سریع ببوستم، دوباره میخواست و من صورت سمت به کرد خم دوباره سرشو

 پایین

 دیگه بسه کردیم، دیر خدا به حامد ـ

 هوا رفت خندش صدای

 ببوسمت میخواستم فقط نداشتم کاری باهات دیگه که میری،من در داری کجا ـ

 گفتم میکردم تنم بلوزمو که ورهمونط

 !!!!ناپذیرت خستگی روحیه اون با میشه ختم کجاها به بوسیدنت این اخر میدونی خودتم من، جون اره -

 شد بلند تخت رو از بلندی خنده صدای با

 !من روحیه این از میاد بدت قدر چه که توام ـ

 به ارمونک خواب اتاق تو دیگه دیقه دو تا نبود معلوم اال و بیاد حامدم تا صبحونه میز سر رفتم و گفتم بلند بیحیای یه

 بکشه کجاها

 اب نداشتم رو خونه برم اینکه بخورم،حوصله ناهارمو نتونستم حتی دارم تهوع حالت همش درمانگاه اومدم که صبح از

 شوهرش همراه که خانوم صغری.بمونیم همونجا شب تا پدریش عمارت سمت بیاد امروز گفتم و گرفتم تماس حامد

 قند اب لیوان یه برام سریع پریده رنگم کمی دید وقتی و استقبال اومد همیشه مثل دیدنم با بود خونه سرایدار

 چیزی.دستشویی سمت دوییدم خوردم ازش قلپ یه اینکه محض به چون بخورم قندو اب نتونستم حتی ولی.اورد

 خودمم و بود افتضاح کالم یک در حالم.اومد می بیرون عدمم از که بود زرداب فقط و بیارم باال کهخ بودم نخورده

 کمی فشارپایینم خاطر به.کشیدم دراز کاناپه روی همونجا برگشتم وقتی.بدم انجام خودم برای زیادی کار نمیتونستم

 .برد خوابم همونجا و شد گرم یواش یواش چشام.اورد پتو یه برام خانوم صغری. بود شده سردم

 من روی به رو کاناپه جلوی که دیدم و حامد کردم باز که چشامو.میکرد صدام اروم و میکرد ناز صورتمو داشت یکی

 بخونم چشماش سیاهی تو میتونستم رو نگرانی نشسته، زانو چهار

 !افتاده؟ برات اتفاقی چه برم قوربونت ـ

 گفتم ای گرفته صدای با خاطر همین به و بودم کرده ضعف کمی

 !؟اومدی کی تو سالم، ـ
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 بیام تر زود تا بده حالت نگفتی گرفتی تماس باهام چرا گلم، اومدم االن همین ـ

 بهترم االن پایین، افتاده فشارم فقط نباش نگران نیست، چیزی ـ

 بیان بزنم زنگ محسن یا پریسا به گلم،میخوای پریده حسابی رنگت ـ

 نخوردم ناهار اینکه خاطر به حتما کردم ضعف کم نیست،یه خاصی چیز چغندرم،میدونم مگه اینجا بابا،خودم نه ـ

 درمانگاه میفرسته ناهار برات روز هر که خانوم صغری نخوردی، ناهارتو چرا ـ

 خدا به خوبم حامد نده نداشتم،گیر اشتها ـ

 نگرانتم چرا میفهمی کنی نگاه اینه تو خودت به نده گیر چی یعنی ـ

 امادست شام گفت و سالن تو اومد خانوم صغری که بدم جوابشو میخواستم

  کشید روم از رو پتو و شد بلند سریع حامد

 شدی بهتر شاید بخور شامتو بریم پاشو پس خب خیلی ـ

 .شام میز سمت رفتیم هم دوشادوش و گرفت بازومو زیر اما نبود احتیاجی اینکه با

 بلند میز پشت از سرعت به. باال تسم به اورد هجوم بود معدم تو چی هر رسید مشامم به غذا بوی اینکه محض به اما

 .غذاخوری سالن کف سرامیک رو افتاد بدی صدای با و برگشت صندلی که جوری شدم

 اومد نمی باال نفسم دیگه که بودم زده اوق انقدر.بیارم باال که نبود چیزی اب زرد جز بازم

 !خوبه؟ حالت جان بهار ـ

 بود ایستاده دستشویی در چهارچوب تو نگران حامد

 ...عزیزم،خوبـ خوبم ـ

 زدم اوق بازم کنم کامل جملمو اینکه قبل اما

 خوب تا اورد تر پایین شونم،سرشو رو گذاشت دستشو و من کنار اومد سریع که بود شده تموم تحملش حامددیگه

 ببینه پریدمو رنگ چهره

 ته،چ ببینن بیان اینا پریسا مبزن زنگ بکش دراز بریم بیا من با نکن بازی لج خوبه،بهار حالت قدر چه معلومه ـ

 دبو شده هردومون بای االن که حامد سابق خواب اتاق تو رفتم باهاش و کردم گوش حرفش به بدم جوابشو نداشتم نا

 پریسا با خواست ازش و گرفت تماس محسن با خوابوند تخت رو منو اینکه محض به حامد.کشیدم دراز تخت روی

 .خان هانگیرج عمارت به برسونن خودشونو سریع
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 ...اخ ـ

 بالیی چه نداری خبر واقعا انداختی،تو راه اوخ و اخ نداره درد انقدر انژیوکت سوزن یه بهار نیار در اصول ادا من برا ـ

 بهار اوردی خودت سر

 میکنی پیدا رگ بد خیلی ضمن در کردم ضعف اینطوری بارمه نپرون،اولین مزه انقدر پریسا ـ

 گفت متعجبی حالت با و نشست تخت رو کنارم

 راه اون به زدی خودتو یا شده چت نمیدونی واقعا تو بهار ـ

 نداشتم کرئن فکر حوصله که بودم شده ضعیف انقدر

 نمیشم متوجه واقعا چیه،من منظورت بگی میشه پریسا ـ

 گذشته پریودت موعد از وقته چند بهار ـ

 کردن وصل ولتی441 شوک یه بهم انگار بعد ولی منظورشو نگرفتم واقعا اولش

 پ!!!نــــــــــــــــــــه ـ

 گفت خنده با و انداخت پایین باال سرشو

 میشی مامان دیگه ماه چند تا کنم فکر....عزیزم اره ـ

 عنیی میشدم، مادر داشتم واقعا من یعنی بود، سخت برام باورش...کنم ،ذوق کنم گریه بخندم، نمیدونستم لحظه اون

 نمیشه باورم نمیشه، باورم خدایا....نهم شکم تو حامد بچه االن

 !میشیم؟ دار بچه داریم واقعا حامد و من... یعنی...یعنی!...مطمئنی؟ تو پریسا ـ

 کرد بغلم خوشحالی با و شد خم سمتم به پریسا

 تو از یمیرصالح دکتر خانوم...بارداریه عالیم اینا و بارداری تو درصد 71احتمال به ولی نیستم مطمئن هنوز اینکه با ـ

  بدی تشخیص نتونستی که بعیده

 گفت خندون و شد بلند

 جواب اینکه از بعد میمونی یا بدم میزنه بال بال اتاق این بیرون داره که شوهرت به االن خبرو این میخوای حاال ـ

 میگی بهش گرفتی ازمایشو

 و کردم پاکش زود که پایین خورد سر چشمم گوشه از اشکی قطره بود، رفته یادم خرابم حال کل به و بودم زده هیجان

 :گفتم
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 نده بروز هیچی فعال توام میکنم میگم،خواهش بهش خودم شیم مطمئن بزار...نه نه ـ

 وگفت بوسید صورتمو دوباره خوشحاله خیلی موضوع این کشف از بود معلوم که پریسا

 ولا فردا فقط نمیگم جونت شوهر به چیهی باشه شدم، عاشقش نیومده که برم فسقلیم زاده خواهر اون و تو قوربون ـ

 ...باشی داشته سختی بارداری قراره میکنم فکر چون بده ازمایش برو وقت

 توصیه ات هزار و رفتن من صدقه قوربون کلی از بعد هم پریسا و گفتم ای باشه بود، نشسته گلوم تو بغض خوشحالی از

 .بیرون رفت اتاق از میکردم بیمارام به خودمم که

 دستش تو دستمو بعد و بوسید صورتمو و شد خم.منه نگرانه هنوز بود معلوم و پیشم اومد حامد دقیقه یک از کمتر

  گرفت

 گلم بهتره حالت ـ

 گفتم و کردم نوازش دستشو پشت

 .بودم کرده ضعف فقط گفت پریسام که دیدی....نباش خوبم،نگران ـ

 .ببینمت اینجوری ندارم تحمل من نمیگی خانومم، اخه نیستی خودت مراقب چرا ـ

 رو چشمامو یکم بشه تموم سرمم تا بده،منم تنهان پایین ها بچه برو نباش نگران االنم دیگه، میاد پیش جان حامد ـ

 .پایین میام بعدش و میزارم هم

 بیارم برات االن نداری احتیاج چیزی به تو...باشه ـ

 .بمونن تنها اینا محسن نزار هممکن پایین میزنم،برو صدات خواستم چیزی... عزیزم نه ـ

 میزنم سر بهت میام زود زود اما پایین میرم...باشه اما برم نمیخواد دلم که این با ـ

 ردمک استفاده اومده دست به فرصت از منم.رفت بیرون اتاق از حامد و کردم بسته بازو دور یه چشامو موافقت نشانه به

 شکمم رو گذاشتم دستمو و

 ....میشم مادر دارم واقعا من یعنی...خدایا ـ

 رانقد شدن مادر حس ولی.نبودم مطمئن رحمم تو بودنش از حتی که جنینی با قشنگ اینده ترسیم به کردم شروع

 .بزارم هم رو چشمامو قشنگ خیاالی با و بچم رفتن صدقه قوربون به کنم شروع االن همین از که بود قشنگ

 

 دوم و بیست فصل
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 :ـــــــــــــد ـــحامـــــــــــــــــــ

 به سرکشی برای باید دیگه طرف از و داشتم مهم جلسه تا دو طرف یه از بودم، شده خسته شرکت تو حسابی امروز

 نگران اصال خودش که میخوندم چشماش از ،ولی بود کرده کالفم حسابی رزه دو این بهار بد حال.میزدم سر ساختمون

 ممن و میشه تاریک داره کم کم دیگه هوا.میداد جوابمو شادی و خنده با گرفتم تماس باهاش که بار هر امروزم و نیست

 از رقشنگت روزم هر کردم شروع بهار با مشترکمو زندگی وقتی از.زندگیمم موجود عزیزترین دیدن منتظر بیصبرانه

 من تنها نه.میکنم ارافتخ وجودش به واقعا که کسی.نازنینم همسر بایت میکنم شکر رو خدا هزاربار روزی و دیروزه

 تو اشوج که میده نشون خوشحالن روستا تو بهار بودن خاطر به دل ته از مردم میبینم وقتی میرم روستا به بار هر بلکه

 .کرده پیدا همه قلب

 .میخرم براش بزرگ گل دسته یه.قرمزه رز بهارعاشق ، افته می فروشی گل به چشمم راه سر

 کلتهد پیراهن یه حالیکه در من بهار.میشه اب قند دلم ته میبینم روم روبه که ای صحنه از میکنم باز رو خونه در وقتی

 قشونمعاش که خرمایشو موهای.ایستاده سالن وسط کرده زیباتر زیباشو چهره که ملیحی ارایش با.پوشیده یاسی کوتاه

 خداروشکر.کرده دلبرش حسابی که زده گوشش کنار کوچیک گیره یه فقط و شونش دور ریخته ساده همیشه مثل

 تاشودس.میزنه مشکوک داره جوراییی یه.سالم میگه همونجا از و میزنه لبخند دیدنم با. بهتره خیلی حالش اینکه مثل

 و باشه سالش 46 نمیخوره قیافش به اصال.کاراشم همین عاشق.میباره چشماش از داره شیطنت و کرده قایم پشتش

 .کوچولو خانوم میگم بهش دل ته از واقعا گاهی و میمونه ساله 48 دخترای مثل هنوزم

 رممیگی سمش به گلو دسته.طرفش میرم دستمه تو گل دسته حالیکه در و میدم خنده با خودش مثل سالمشو جواب

 میگیرتشون ازم و میاره بیرون پشتش از دستشو یه خوشحالی با اونم

 قشنگن خیلی عشقم، مرسی ـ

 .نداری گل به نیاز و گلی مثل خودت گرچه.عزیزم نداره قابلتو میگم و میبوسم اروم لبشو همیشه عادت به

 میکنم نگاه کرده پنهون پشتش که دستی به شک با

 !کردی؟ قایم پشتت چی بهار ـ

 میخنده شیطون چشماش

 !سوپرایزه؟ ـ

 باال میندازم ابروهامو

 !!!فضولی از مردم دیگه ببینم بیرون بیار سوپرایزتو اون خوب...بابا نه ـ

 میشه باز خنذه به بیشتر لبش
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 بعد ببند چشماتو اول نمیشه که اینجوری ـ

  چشمام اینم بیا تو دست از ـ

 یه روش که میگیره جلوم پاکت یه چشام کردن باز محض به و کنم باز چشامو تا میده رضایت دقیقه یک از کمتر

 .داشت قرار رنگ قرمز پاپیون

 بهار چیه این ـ

  میکنه نگام بود محسوس خوشی برق توش شبام که چشمایی همون با

 میفهمی خودت کن بازش ـ

 اروم بهار کارای از تعجب و خنده بین.خوشحاله انقدر چیزی همچین خاطر به بهار چرا اما بود ازمایشگاه برای پاکت

 میندازمو مدست تو کتپا به نگاه یه و بهار به نگاه یه....شوکم تو میبینم که چیزی از دقیقه چند برای.میکنم باز پاکتو

 ...نمیشه باورم اصال.اومده بند زبونم واقعا.میکنم تکرار اینکارو بار چند

 !!ای؟ حامله تو..تو...بهار...بـ ـ

 میشه خندانتر من قیافه دیدن از لحظه هر صورتش

 .میشیم دار بچه داریم تو و من...حامد میشه باورت ـ

 که هبود بلند اونقدر صدام کنم فکر.گردوندمش هوا رو و گرفتم بغلم بهارو محکم.کنم کار چی نمیدونستم خوشی از

 بشنوم دستی بغل واحدای

 خیلی....میشم بابا دارم من نمیشه باورم خدایا..دادی بهم زندگیمو هدیه قشنگترین عزیزم...مرسی...مرسی بهار ـ

 ....میخوامت خیلی.....کوچولو مامان عاشقتم...خیلی...بهار دارم دوست

 پایین بزارمش بغلم از تا کرد تقال یکم نبود من از کمتر زدگیش ذوق که بهار

 ...میارم باال دارم.....پایین بزار منو میره، گیج داره سرم خدا رو تو بسه حامد ـ

 گفتم بهش بودم عالی خبر این شوک تو هنوزم و ندیدم1میخ داشتم که همونطور و پایین گذاشتمش اروم گفت اینو تا

 ....بوده وروجک این خاطر به تهوع حالت و پریدگیا رنگ این همه دلیل پس ـ

 .هام بوسه حصار تو گرفتمش اینبار و کردم بغلش دوباره

 شریک من خوشی تو دنیا همه میخواستم.میکردم احساس زندگیم تو رو شادی داشتم واقعی معنای به بودم خوشحال

 هوقت چند تا اینکه میشم پدر دارم اینکه. نداشتم من که زندگیش تو میخواست چی دیگه ادم یه مگه خدایا.باشن

 .زندگیمه رویای قشنگترین کنه صدا مامان زندگیمو وعشق بابا بگه بهم قراره خوشگل کوچولو یه دیگه
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 شیدهک دراز رسیده هزار توان به اما بود بینهایت اینکه با بهش عشقم میکردم حس االن که بهار کنار صبح تا اونشب

 .میزدم حرف کوچولومون نی نی با و میکشیدم شکمش رو دستمو گاهی و میکردم نوازش خودشو هیگا.بودم

 .میاومد دنیا به کوچولومون دیگه ماه 8 تا یعنی این و بود ماه یک بهار جنین

 یشترب میبینم بهارو خوشحای وقتی.کنم چیکار براش میخوام بیاد دنیا به نیست معلوم شدم عاشقش االن از که منی

 با.بفهمم رو خوشبختی واقعی معنای تا گذاشت زندگیم راه سر رو زنی همچین یه که میکنم شکر خدارو و میکنم ذوق

 .کنم سر بهارم بدون ماه چند تونستم طور چه که میدم فحش خودم به همیشه لبخندش دیدن

 بهت قراره که دردی تو داره ارانتظ ازت میده هدیه بهت شادی وقتی خدا نداشتیم خبر ولی بودیم شاد و میخندیدیم

 .باشی صبور بده

 مشامش به غذا بوی اینکه محض به. میشد اذیت بارداریش دوران تو داشت واقعا من بهار ولی بود خوب بچه این بودن

 نوع هیچ خودم به دیگه بهار خاطر به.میشد کالفه بود عاشقش روزی یه که منم ادکلن بوی از دیگه.میاورد باال میخورد

 زنهب تقویتی وامپول سرم براش تا کرد خواهش پیسا از دید اینطوری خودشو وضعیت که خودش.نمیزدم ادکلنی و رعط

 خارج اینکه خاطر به.بود پیشش ذهنم و فکر تمام درمانگاه میرفت وقتی.کنه رشد خوبی به مادر رحم تو بتونه بچه تا

 خونه وت بشه بهتر جسمیش وضعیت زمانیکه تا مسیر طرخا به شد راضی اخر.بودم نگرانش بیشتر میکرد کار شهر از

 خونه هک موقعیم.بگیره بهارخبر حال از و درمانگاه بره نیستم من وقتی خواستم خانوم صغری از.کینم زندگی من پدری

 هک بود دوماه االن اما میشه بهتر وضعیتم ماه سه دو از بعد میگفت خودش.نمیدادم رو کاری هیچ انجام اجازه بهش بود

 چیکار نمیدونستم.بود کرده کالفم دیگه مداومش تهوع حالت و فشار افت.نمیدیدم وضعیتش تو بهبودی من

 بعد لک به دیگه.نبود ساخته دستم از کاری منم.طبیعیه اینا همه میگفتن و میدادن دلداریم همش پریسا و محسن.کنم

 بره زیاد نمیدادم اجازه بهارم به.باشه کارا به ربیشت هواسش مدت یه خواستم شریکم از و نمیرفتم شرکت ظهرا از

 که ایم هفته در روز سه.اومد می پریسا هفته اخر. میرسید کارا به خودش که بود نیازی دکتر که روزی سه.درمانگاه

 .میشد غافل خودش از کال درمانگاه به رسیدن محض به چون.الیم عذاب بود شده برام میرفت بهار

 هی بود معمولی درد سر اگه.شد اضافه بارداری عالیم بقیه به هم سردرد که رسیذ خودش اوج به وقتی نگرانیم ولی

 اب بهار بارداری شادی.بکشم خودمو میخواستم کنه خورد دستاش بین جمجمشو میخواد بهار وقتی میدیدم اما چیزی

 .بود شده زهرمارم دیگه حالتاش این

 دکتر. میرفت بارداری دوران مراقبتای برای رضایی مینو دکتر پیش هارب پریسا خواست به بارداری اول ماه همون از

 چکش کامل بار به ای هفته رضای دکتر که بود طوری بهار شرایط.بود شهر زنان متخصص بهترین جزو رضایی

 رو چهب قلب صدای که باری اولین.باشم همسرم بارداری جریان تو بیشتر بتونم تا مطب میبردمش خودم همیشه.میکرد

 .بود ریختنامون اشک اول تازه این ولی ریختیم اشک خوشحالی از بهار هم و من هم شنیدیم

  که نباشیدی خسته و سالم از بعد و جلو میاد خانوم صغری.خونه اومدم ناهار برای اخیر وقت چند معمول طبق امروزم
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 میگیره کیفمو میگه

 !کجاست؟ بهار خانوم صغری ـ

 ...اقا اتاقشونن تو ـ

 بود؟ خوب حالش مروزا ـ

 بزنه حرفشو داره تردید انگار و میشه نگران خانوم صغری نگاه

 4شده؟ چیزی ـ

 خونه،سردردشون اومدن زود و بمونن درمانگاه تو نتونستن سردرد از دکتر خانوم امروز بخواین راستشو اما...اقا نه ـ

 معلومه قیافشون از ولی داره ضرر بچه برا گفت اما بخورن مسکن خواستم ازشون پیش ساعت نیم شدیده، خیلی

 .بریده امونشونو سردرد

 . اتاق تو میرم و میرسونم دوم طبقه به خودمو سریع بگه چیزی این از بیشتر خانوم صغری مونم نمی منتظر دیگه

 .گرفته دستاش بین سرشو که میبینم بهارو میکنم باز درو وقتی

 میکنم صداش اروم و میرسونم کنارش خودمو

 میکنی اینطوری داری عزیزم،چرا شده چی...بهارجان ـ

 سرخی از کرد بلند سرشو وقتی.باال بیاره سرشو خواستم ازش و هاش شونه رو گذاشتم دستمو و نشستم کنارش

 .بودم ندیده وضعیت این تو بهارو حال به تا. کردم وحشت چشماش

 !اومده؟ سرت بالی چه بهار ـ

 کنه راحتنا منو نمیخواست حال این با حتی

 میکنه درد سرم یکم نیست، چیزی....سالم ـ

 میکنه تحمل داره رو بدی درد چه االن میدونم.میشد شروع من میگرن که بود شده شبیهوقتی قیافش

 شدنم بابا از داری خدا دکترت،به پیش بریم زود پاشو!داری حالی چه معلومه چشات بهار،از میگی دروغ داری چرا ـ

 حالت، ینا با میکنی پشیمونم

 میکنی شلوغش انقدر داری چیه،چرا به چی میدونم دکترم خودم سرم معمولیه،خیر سردرد یه....حامد خبرته چه ـ

 اب ات بارداری این خاطر به ببینم روز هر اینکه از خدا به معلمی،ولی تو نمیگم که من میکنی، لجبازی داری چرا بهار ـ

  کنیمس یه با اقل ال شد اگه کنه چکت دوباره بریم رضایی دکتر به بزن زنگ االن همین خدا رو تو.میکشم زجر میشی
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 کنه کمتر دردتو چیزی

 میاومد در زور به صداش

 .....میشه خوب حالم کنم استراحت یکمی جان حامد ـ

 نمیشه، راحت خیالم من نده اطمینان من به رضایی دکتر تا بهار ـ

 ردمک تنش زور به و اوردم در کمد تو از لباساشو سریع ندارم، احتیاجی ردکت به و خوبم میگه داره نبود مهم برام دیگه

 بریم دهب اجازه رسیدنمون محض به گفتم و گرفتم تماس منشیش با قبلش. رضایی دکتر مطب بریم تا کردم مجبورش و

 .داخل

 تو ربیشت لحظه هر و یدپرس بهار از سوال تا چند.کرد کنترل و جنین ضربان دوباره و گرفت بهارو فشار رضایی دکتر

 .میرفت فکر

 شد تموم طاقتم دیگه

 نمیدم اجازه باشه اینطوری من زن بارداری اخر تا قراره اگه.میشه بدتر داره روز هر بهار چرا بگید میشه دکتر خانوم ـ

 .کنه سقطش باید فردا همین و بیاره دنیا به رو بچه

 من سمت برگشت عصبانیت با بهار حرفم این شنیدن با

 دوران خر تا تازه.بیاد وجود به ممکنه زنی هر بارداری دوران تو شرایط این....میگی داری چی هست معلوم ـحامد

 .بزنی حرفی همچین میاد دلت طور چه تو.ماهه سه دو همین نیست بارداریم

 گفت ارامش با خیلی دکتر خانوم

 افت خاطر به ممکنه میدونی خودتم باشه دوروز کیی برای اگه سردردا این جان بهار.بگیرید اروم دوتون هر لطفا ـ

 نتوز خیلی میدونم حامد اقا.بشی بهتر ،امیدوارم کن استفاده معمولی مسکن یه از فعال.باشه بارداری دوران تو فشار

 االنم.میده نشون توجه فرزندش بعد و خودش سالمتی به شما از بیشتر و دکتره خودش باشه یادت اما داری دوست

 ودتمخ. نداره مشکلی هیچ و عالیه جنین شرایط.بخوابی تخت بگیری و بخوری معمولی مسکن یه و خونه برید بهتره

 ادی از ویتامیناتو ومولتی اهن قرص.کنی فراهم جنینتو و خودت بدن الزم ویتامینای مقوی غذاهای خوردن با کن سعی

 .میشه بهتر حالت باش مطمئن.بده صیمرخ خودت به هفته یه من دید از و باش داشته کافی استراحت.نبر

 بهم بخشی ارامش لبخند گرفتم دستم تو دستشو وقتی اما بود شده دلخور ازم کمی بهار. شدم اروم کمی دکتر حرف با

 .خونه اومدیم و کردیم تشکر دکتر از.کرد راحت خیالمو که زد

 موهاشو بار چندمین برای امشب. شده گم بغلم تو تقریبا که ظریفه اندامش انقدر.خوابیده بغلم تو اروم زندگیم نفس

 هاینک با.میزارم شکمش روی دستامو.زیباست و طراوت با اسمش مثل.میدم حرکت صورتش روی دستامواروم میبوسم
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 بچم اب کم یه میخوام خوابیده که حاال.نیست معلوم شکمش برجستگی اصال اما میشه کامل ماهش سه دیگه هفته یه تا

 .بزنه حرف باهاش مامانش همش که نمیشه.کنم خلوت

 میکنم نوازش شکمشو نازکش خواب لباس روی از

 بغلت محکم تا بیای دنیا به زودی خدامه از...میدونی!ها؟ میگذره خوش خیلی بهت تو اون...کوچولو سالم ـ

 ازت خواهشی یه میشه فقط....باشی و بیای میخوام فقط نیست مهم جنسیتت اصال برام پسر یا دختری نمیدونم.کنم

 تو خاطر به همشم.شده ضعیف قدر چه اینروزا مامانت نداری خبر و تویی اون که تو.نکن اذیت مامانتو انقدر بکنم،

 ازهت مامانت کردی خشک جا تو اون وقتی از میشه باورت.بکنم براش کاری هیچ نمیتونم و میبینم دارم من اما.وروجکه

 کوچولو...نبود اور عذاب براش غذا بوی شب یه باالخره.بکشم جیغ شحالیخو از میخواستم خورد اخر تا غذاشو امشب

 به وت اونوقت بیا راه مامانت با یکم بابایی فرشته....نشه اذیت غذاخودن برای دیگه مامانت و بمونه همینجوری کن دعا

 ....عمرم باشه نکنی اذیت دیگه رو مامانی فقط.بیام در خجالتت از میدم شرف قول اومدی دنیا

 بوسیدم بهارو شکم روی اروم و شدم خم

 خیر به شب فعال پس...بگیره درد سر دوباره و بشه بیدار مامانی میترسم چون بگم خیر به شب بهت باید دیگه االنم ـ

 ...بابا کوچولو فرشته

 شبخ ارامش سنفونی با تا گذاشتم سینش روی سرمو شب هر مثل و گرفتم بهار خوشگل لبای از کوچیکم بوس یه

 .ببره خوابم قلبش ضربان

 وسرش و بود شده بیدار بهار.کردم نگاه کنارمو بود خواب خمار که چشمایی با.شدم بیدار خواب از کوچیکی تکون با

 شدم خیز نیم جام تو و پرید سرم از خواب دیدنش با.بود گرفته دستاش بین

 عزیزم شده چی...جان بهار ـ

 کردم تهی غالب میلرزید و بود گرفته درد از که شنیدم صداشو وقتی

 کن کمکم...میمیرم دارم...حامد سرم..س ـ

 بین و اوردم در دستاش حصار از سرشو.رسوندم بهار سانتی یک فاصله به خودمو و کشیدم کنار روم از کامل رو پتو

 میافتادم پس نگرانی از داشتم.بود شده قرمز دوباره چشماش.گرفتم خودم دستای

 ...شه بهتر حالت تا کنم چیکار باید االن...بهار شدی اینطوری دوباره چرا تو ـ

 گفت حالتش همون با

 االن همین...بده بهم مسکن یه...یه ـ

  تو اب وانلی یه با و برداشتم مسکن یه اشپزخونه کابینت تو از.بود تنم شلوارک یه فقط. پایین پریدم تخت از سریع
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 .طرفش گرفتم لیوان با و اوردم در کاورش تو از رصوق. بهار به رسوندم خودمو دقیقه دو از کمتر

 بخوری اخر تا ابو کن سعی....عزیزم بگیر ـ

 خورد نصفه تا ابم و دهنش انداخت قرصو

 میکرد دیوانم داشت ببینمش حال این تو اینکه

 کنه بهتر حالتو یکم اب خنکی شاید.داغه کمی تنت.بزن صورتت و دست به ابم یه میخوای جان بهار ـ

 بلند اروم و داد تکیه تخت به دستاشو.بشه اروم دردش میخواد فقط و نداره دادن جواب حوصله بود علومم

 اما.مکن کمکش دستشویی به بردن برای تا گرفتم دستم تو نگرانی با بازوشو.میلرزه داره پاهاش چرا نمیدونم.شد

 اینکه از قبل و گرفتم محکم کمرشو.یخورهم زمین داره شدو خالی پاش زیر کردم احساس که بود نداشته بر دوقدم

 رنگ صورت دیدن با پامو و دست.بود بسته چشماش و بود شده خم بدنش رو سرش.کشیدمش اغوش به بخوره زمین

 .نشستم زمین رو همونجا بود افتاده بغلم تو بیحال بهار درحالیکه.کردم گم پریدش

 بودم داشته نگه فصا صورتشو دیگه دست با و بودم کرده بغلش دستم یه با

 .میلرزید داشت ترس از وجودم تمام

 ...چشاتو کن باز خدا رو تو بهار...یهو اخه شدی چی خانومم...کن باز چشاتو بهارم ـ

 کار از دبو مونده کم قلبم ندیدم العملی عکس وقتی اما.بشه هوشیار شاید تا خوابوندم گونش روی اروم سیلی تا سه دو

 ...کشیدم فریاد وتقریبا دادم دست از صدامو کنترل.بیافته

 خدا رو تو بهار...چشاتو کن باز حامد جون رو تو بهار...ابولفضل یا ـ

 تمندونس اصال خودمم.کردم بهار تن و اوردم در کمد تو از شال و مانتو یه سریع.نکردم معطل دیگه نگرفتم جواب وقتی

 تمالاح به بودو باغ ته شوهرش و خانوم صغری خونه.پایین بردمش و گرفتم بغلم بهارو.کردم تنم پیراهنی و شلوار چه

 فرمون پشت خودمم و خوابوندم عقب صندلی روی بهارو سریع.میکردم صداشون اگه نمیشدن متوجه اصال زیاد

 .نشستم

 تتخ اب پرستار تا چند زود خیلی.کنه کمک بهم و بیاد یکی تا دادزدم کردم باز بیمارستانو اورژانس در شدت با وقتی

 .خوابوندن روش بهارو و اومدن سیار

 .اومده زنم سر بالیی چه بدم توضیح خواست ازم مخصوص اتاق به میبرد بهارو که همونجوری پرستار

 و شد تموم تحملم تو بردنش قتی و.برم داخل ندادن اجازه رسیدن که معاینه اتاق به.دادم توضیح براشون رو چی همه

 .ارنبب تا دادم اجازه اشکام به و گذاشتم صورتم رو دستامو.بیمارستان راهرو لیهایصند روی کردم پرت تقریبا خودمو
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 .بیرون بیان اتاق این از سالم هردوشون کن کاری قسم عظمتت به رو تو. سپردم بهت بچمو و زن خدایا ـ

 اومد بودن برده اروبه که اتاقی از دکتر ربع یه از بعد که میزدم حرف وزاری گریه با دلم تو خودم خدای با داشتم

 طرفش رفتم و پاشدم عجله با.بیرون

 افتاده، خانومم برای اتفاقی چه دکتر، اقای ـ

 .اتاقش تو برم و باشم اروم خواست ازم و انداخت بهم نگرانی نگاه دکتر

 هب تدعو منو که نطوری همو شدم اتاقش وارد سرش پشت وقتی.بود چاق نسبتا و جوگندمی موهای با میانسال مرد یه

 زدن حرف به کرد شروع و برداشت صورتش از فرمشو بدون عینک.گرفت قرار میزش پشت خودشم میکرد نشستن

 بدونم اسمتونو بزنم حرفمو اینکه از قبل میشه ـ

 رودکت جواب اما طوره چه حالش بهارم بدونم میخواستم فقط و نداشتم پردازی حاشیه حوصله اینکه با و بودم کالفه

 دادم

 افراسیابی حامد...دکتر هستم یابیافراس ـ

 بپرسم همسرتونو اسم میشه نباشه جسارت اگه ـ

 بهم و بشید ما اسم بیخیال االن کنم خواهش میشه اما.میشه محسوب شما همکار و بهاره اسمش...میکنم خواهش ـ

 طوره؟ چه زنم حال بگید

 هک ازمایشی سری یه جواب باید چون طوره چه رتونهمس حال بگم بهتون نمیتونم االن....افراسیابی اقای باشید اروم ـ

 هست وسط این مشکلی یه اما.بزنم حرف باهاتون موضوع این مورد در بتونم تا بیاد گرفتیم

 بده ادامه حرفشو تا دکتر دهن به بودم زده زل نگرانی با

 شدنی انجام کار این نکرده تموم ماهشو سه هنوز جنین چون اما بشن اسکن باید همسرتون افراسیابی جناب ـ

 رخاط همین به.بیاد وجود به براش معلولیت امکان و بخوره بهم جنین نرمال وضعیت میشه باعث اشعه چون.نیست

 .بدیم انجام اینکارو دیگه دوهفته یک تا نمیتونیم

 میکرد گیجم حرفاش با داشت دیگه

 تو...هشد چش بهار مگه...نمیشه بچه خاطر به و کنید اسکن باید که چی یعنی....دکتر اقای نمیشم منظورتون متوجه ـ

 بدید توضیح برام تر واضح خدا رو

 داد تکیه صندلیش به تقریبی خونسردی با دکتر

  هب دقت با و کنید حفظ خودتونو خونسردی نشده تموم حرفم تا باشه یادتون اما میدم توضیح واضح براتون ـباشه
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 شده شروع سردرداش وقته چند دقیقا همسرتون بگید همیش...بدید سواالتمو وجواب بدید گوش حرفام

 ...بشه بیهوش که نبوده حد به شدتش ولی شد اینطوری دوبار یکی قبال.میشه ماهی یه کنم فکر ـ

 ...نمیاومد خوشم دکتر نگاه از اصال

 میکرد بروز عالیمی چه سردرداش با بگید میشه ـ

 ناای که میداد اطمینان بهم خودش ولی.داشت سرگیجه وگاهیم رممیگی گر درون از دارم میگفت همش ولی...ـنمیدونم

 .کرد تایید حرفشو زنانم متخصص حتی.بارداریه عالیم همش

 دقیقا مشکل بزنه حدس نمیتونست کسی مطمئنا بیهوشی از قبل و داد نسبت بارداری به اینارو همه میشه ـ

 مسلط خودتون به میکنم خواهش نکردم کامل وحرفم من که زمانی تا و کنید گوش حرفم به خوب میخوام!چیه

 ...باشید

 بگه میخواد چی ببینم تا موندم ساکت نشه پشیمون زدن حرف از دکتر اینکه برای اما میکردم سکته داشتم

 تهساع یک نزدیک االن و شده بیهوش شدید سردرد خاطر به همسرتون گفتید پرستار به شما که اونطوری حامد اقا ـ

 همسرتون سر تو تومور وجود به من نیست نرمال باردار زن یه برای بدنش دمای که اونجایی از و بیهوشه که

 ...امانمیـ...مشکوکم

 تومور سرش تو من زندگی همه...من بهار....نشنیدم دکترو حرفای بفیه و شدم کر تقریبا شد وارد بهم که شوکی از

 هچ االن من خدایا...نمیشه باورم خدا به...نمیشه باورم...افتاده روز این به لعنتی تومور یه خاطر به من بچه مادر....داره

 معذاب میکنه،خدا شوخی باهام داره بگه بهم مردک این کن کاری یه باشه، خواب اینا همه کن کاری بکنم،خدایا غلطی

 بشم امید نا ازت نزار سپردم تو به بهارمو من خدا...خدا میدم قسمت...نده عذابم علی به رو نده،تو

 ....شمام با افراسیابی اقای....شنیدین کامل پریده،حرفامو رنگتون چرا...شمام با جناب....افراسیابی اقای ـ

 به چسبوندمش گرفتمو پزشکیش روپوش یقه از اونه تقصیر چیز همه انگار و شدم بلند جام از دکتر شدی تکونای با

 دیوار

 گفتم عصبانیت با دندونام الی از

 شوخی باهام داشتی بگو....باشه داشته تومور نداره امکان من لعنتی،بهار میگی دروغ داری....میگی دروغ داری ـ

 میکردی

 میکرد دعوت ارامش به منو داشت کنم جدا یقش از دستمو تا میکرد تقال که همونطور دکتر

 ازمایشاتشو جواب هنوز نم گمان، یه...حدسه یه اینا همه گفتم بهت....ندادی گوش کامل حرفم به چرا من برادر ـ

 بدم توضیح برات دیگه دفه یه بزار و کن کنترل نگرفتم،خودتو
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 کردم جدا یقش از اروم دستمو

 ...ندارم تحملشو من خدا به دکتر...اشتباهه تشخیصت بگو میپرستی کی هر به رو تو ـ

 شونم رو گذاشت دستاشو

 بیشتر نمیتونم االنم که میبینی.بگم هیچی بهت نمیتونم مند انجام اسکن تا من.نمیدی گوش حرفام به چرا من عزیز ـ

 تا دکنی صبر باد یا بده انجام اسکنو فردا همین و کنه سقط رو بچه بشه راضی همسرت که این مگه.بگم چیزی این از

 ....نباشه افرین خطر براش اشعه و باشه کرده تکمیل ماهشو سه جنین که دیگه هفته دو

 حدستون اگه...داد انجام اسکنو اگه...چی دوهفته از بعد اما...میشناسمش...کنه سقط رو چهب نمیشه راضی میدونم ـ

 ....بریزم سرم به باید خاکی چه اونموقع بود درست

 زنت به حواست همه هفته دو این تو کن، توکل خدا به.نیست معلوم هیچی هنوز باش، مسلط خودت به....حامد اقا ـ

 زمان ات میکنم توصیه اما.میشه نگران وضعیتش به نسبت بیاد بهوش که االن باش ئنمطم و پزشکه خودش باشه،اون

 گمب پزشکی محکم دلیل تا چند با میتونم منم.نیست خوب اصال براش استرس االن چون نگی، هیچی بهش اسکن

 و کناس زمانیکه نزارتا و باش مسلط خودت اعصاب به هفته دو این تو شما فقط.بوده دیگه چیز یه خاطر به بیهوشیش

 به و باشه نداشته وجود اصال یا و باشه خوشخیم نوع از تومور ممکنه.بشی امید نا نشدیم مطمئن و نشده انجام ای ار ام

 .باشه داده دست بهش حالتی همچین مغزیش رگای از یکی گرفتکی خاطر

 اگه و باش کنارش برو.اومده بهوش گهدی خانومت.برسی نظر به سرحال یکم تا بزن صورتت و دست به ابی یه برو االنم

 .بود شده چت میگه بهت خودش ازمایش جواب از بعد دکتر بگو پرسید چیزی

 تا استخو ازم سفارش کلی از بعد و کرد صحبت باهام دقیقه چند دکتر.میکرد خفم داشت که بود گرفته گلومو بغضی

 .بهار پیش برم

 که بود فتهگ بهم پرستار.بسته چشماشو دستشه به سرم درحالیکه من زندگی فرشته دیدم و تو رفتم عمیق نفس یه با

 چشماش عمق تو رو نگرانی و ترس من و کرد باز چشماشو.بوسیدم ماهشو مثل صورت اروم کنارشو رفتم. اومده بهوش

 خوندم

 ...حامد ـ

 !!!!!!!حامد جان ـ

 !خوبه؟ حالش بچم...بود،بچم شده چم من ـ

 فحر به باید اما گریه زیر بزنم بود مونده کم دیدنش پایین،با خورد سر گونش روی از اشک قطره یه و لرزید چونش

 نمیگفتم بهش هیچی فعال و میدادم گوش دکتر
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 ازت ازمایش تا چند نبوده، مهمی چیز گفت دکتر...بابایی فرشته حال هم خوبه تو حال هم نباش، نگران عشقم ـ

 بود شده چت یهو میگن اومد جوابشون وقتی که گرفتن

 ...باشه اومده بچم سر بالیی میترسیدم اومدم بهوش وقتی....شکر رو خدا ـ

 بدم انجام وپذیرشت کارای و برم منم تا کن استراحت یکم بگیر و ببند چشماتو االنم....نباش نگران که دلم،گفتم عزیز ـ

 .باشی اینجا مهمون امروز کنم فکر.بیام و

 اطرخ به یا میگرفت نفسم داشت بیمارستان بوی از نمیدونم.بیرون زدم اتاقش از خودم و بخوابه کردم مجبور بهارو

 عمیق فسن یه با خواستم و رسوندم بیمارستان محوطه به خودمو. بکشم نفس راحت نمیتونستم بود گلوم تو که بغضی

 .شکوند بغضمو هوا سنگینی ولی کنم باز تنفسیمو راه

 حالش که کرد مطمئنش جوری چه و گفت بهار به چی دکتر نمیدونم.خونه وردما بیمارستان از بهارو ساعت41 از بعد

 اما ممیگرفت اتیش درون از داشتم.کنم بازی نقش براش مدت این تو بود سخت برام خیلی.نباشه چیزی نگران و خوبه

 چشم اشک با بود خوابیده اروم بغلم تو بهار که شبی هر که صورتی در میخندیدم ظاهر به.بدم بروز نمیتونستم

 بهم نمیتونست کسی خدا جز لحظه اون تو میکردم خلوت خودم خدای با شب تاریکی و توسکوت.میکردم نوازشش

 .میشد دیده امید از کوچیکی روزنه یه دلم ته هنوز.بده ارامش

 تارمرف به گاران سوم روز اما.میرفتم خودم نه بره کارش محل به خودش گذاشتم نه دوروز بزارم تنها بهارو نمیتونستم

 کردهن خدایی و بشه بد حموم تو حالش میترسیدم.بزاره حموم تو پاشو تنها بهار نمیذاشتم حتی من.بود شده مشکوک

 عنوان چهی به ولی کارم سر برگشتم.کنم نگرانش بیشتر ممکنه خونه بمونیم امروزم اگه فهمیدم.بشه بیهوش دوباره

 به دیگه روزا این شکر رو خدا.خوبه حالش بشم مطمئن تا میگرفتم تماس ربها با دقیقه هر.نداشتم تمرکز کارام روی

 همش.بود کرده پیدا شدت ویارش دیگه حاال.بخوره غذا خوب میتونست و نبود حساس من ادکلن بوی یا غذا بوی

 اویزون گردنم از خودشو ها بچه مثل میخریدم ترشک و قوروت قره براش وقتی.بخوره ترش چیزای داشت دوست

 یشپ روز دو.خوردن به میکرد شروع و میگرفت دستم از خوشحالی با دلخواهشو خوراکیهای پالستیک بعدشم میکرد

 یترش و لواشک عالمه یه با میکرد صداش خانوم گالب بهار و بود بهار بیمارای از قبال که روستایی خانومای از یکی

 یچ نمیدونست بیچاره زن که کرد تشکر خانوم گالب از قدران بود دیدنی بهار لحظه اون حال. اینجا بود اومده خونگی

 طبق و مینشست لبم رو لبخند بدبختی هزار با.میگرفت گلومو بغض خوشی اوج تو میدیم خندونشو چشمای وقتی.بگه

 یا بهانه یه اخرش چون.بود حموم دوش زیر کنم خالص لعنتی بغض این شر از خودمو میتونستم که جایی تنها معمول

 .میشد پیدا حموم از بعد چشام قرمزی برای

 فوق هک پرتو دکتر از تونستم جو و پرس با پیش روز دو.میگفتم رو ای ار ام و اسکن قضیه بهار به جوری یه باید دیگه

 ملکا سالمتی جز چیزی ای ار ام و اسکن جواب که بود این امیدم تنها.بگیرم وقت بهار برای بود اعصاب و مغز تخصص

 اربه به باید چی ولی.نداشت بچه برا خطری اسکن دیگه بود کرده رد بارداریشو سوم ماه بهار که االن.هنباش همسرم

 .بگم بهش رو قضیه باید شده طوری هر امشب.جوری چه و بگم
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 دهز بیرون کوچولو یه شکمش.میکنم نگاه خوابشه لباس پوشیدن مشغول که بهار به دارم و نشستم تختخواب روی

 رنگ با سفیدش پوست تضاد میپوشه که مشکیشو حریر خواب لباس.حاملست ماهه سه که نیست شخصم هنوزم ولی

 منم گردنم، دور میندازه دستشو.میشینه پام روی و سمتم میاد خرامان خرامان. میکنه خودش جذب ادمو مشکی

 همدیگه چشمای تو میشیم خیره دومون هر و میکنم حلقه کمرش روی دستامو

 داره سگ چشات گفته بهت کسی حاال تا حامد ـ

 میگیره خندم

 وت بکنه دستشو میخواد ادم گفته خودت به کسی حاال تا گفت،اما بهم رو جمله این خوشگل خانوم یه االن همین ـ

 بزنه ناخونک بهش چشات عسلی

 میشه بلند خندش صدای

 میکنم زمزمه گوشش دم و نزدیک میبرم سرمو

 .بیاری مرد یه سر بالیی چه میتونی هات دهخن با گفته بهت کسی حاال تا و ـ

 ی ینهس روی دستشو اروم.پامه خونگی شلوار یه فقط و لخته تنم باال.سینم تو میکنه فرو سرشو و میکنه لوس خودشو

 هب بیشتر و میبوسم موهاشو روی.میکنه پیدا جریان بدنم تو زیبا حس کلی دستش حرکت هر با.میده حرکت لختم

 باال سرشو.میکنن مار زهر برام رو خوشی این دارن مزاحم افکار اما. میکنه دیونم داره تنش طرع.میچسبونمش خودم

 .بهم میشه خیره دوباره و میاره

 !حامد؟ ـ

 !حامد؟ جان ـ

 نمیگی بهم رو میکنه سنگینی داره سینت تو که حرفی چرا ـ

 ...رفت یادم کشیدن نفس لحظه یه برای

 !نمیشم؟ منظورت متوجه...مـ ـ

 صورتش روی میشینه قشنگ لبخند همون ازمب

 یه میری کلنجار خودت با داری روزه ده.بخونم چشات تو از رو نگرانی نتونم که نیستم بچه من حامـــــــــــد ـ

 نم که میزنی اتیش و اب به خودتو داری خونه اومدیم بیمارستان از وقتی کردی،از سکوت هنوز اما بزنی بهم رو حرفی

 ماتچش تو حس اما خوبه حالم بفهمونه بهم که اورد پزشکی دلیل اونقدر برام دکتر شب اون بینم،شایدن چشماتو غم

 بچم سالمتی از که اینه واسه نزدم حرفی بهت االنم تا داره،اگه مشکل وسط این چیزی یه گفت بهم شب همون از

 ...رحممه تو سالمه جنین ارومم اینکه دلیل تنها االن و هستم مطمئن
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 خودش که بدم،حاال بهش جوابی چه نمیدونستم و بودم شده کرد،الل نوازشش انگشت با و گونم رو گذاشت شودست

 میداد ازارم داشت بدی حس یه بزنم حرف من تا بود منتظر و بود فهمیده

 !جان؟ حامد نمیزنی حرف چرا ـ

 !بگم؟ باید چی...چی ـ

 !پریشونی؟ انقدر چرا!گفت؟ چی بهت اونشب دکتر بگو ـ

 .زدن حرف به کنم شروع و بکشم عمیق نفس یه تا کرد وادارم منتظرش چشمای

 ماهگی سه از بعد تا خواست دکتر گفتم وقتی.میداد گوش حرفام به داشت کامل سکوت در بهار و میزدم حرف من

 رو یمغز ومورت اسم نمیتونستم.بدم ادامه حرفام به من تا نزد پلکم اما شدم متوجه رو شدنش شوکه بدی انجام اسکن

 .نیست خاصی چیز بشن مطمئن تا بدی انجام اسکن و ای ار ام باید حتما گفته دکتر گفتم فقط بیارم زبونم رو

 دقیقه چند.دهنم به بود زده زل و بود گذاشته سینم روی بیحرکت دستاشو.نمیکرد نوازش گونمو دستاش دیگه

  کردم صداش باشه،اروم شده شوک دچار مترسید لحظه یه.زدن پلک بدون میزد نگاهم ثابت همونطور

 ...بهار ـ

 سح رو پنجره کنار بره تا میداشت بر که قدمایی شد،سنگینی بلند پام روی از که اومد خودش به گویا من صدای با

 اما نیست هیچیش که میدونه بهتر خودش اون و اشتباهه دکتر حرفای بگه بگه،بهم چیزی یه میخواست دلم.میکردم

 کردم صداش اروم و سمتش به رفتم.میداد عذابم بیشتر داشت سکوتش.بود کرده سکوت بهار

 !بهارم؟ ـ

 نگفت هیچی

 !نمیگی؟ هیچی چرا بهار ـ

 باشم تنها ساعت چند میخوام....حامد بیرون برو...برو ـ

 ... اما ـ

 ...بزار تنهام بگم،فقط چیزی نه و بشنوم چیزی میخوام نه حامد،فعال میکنم خواهش ـ

 با میتونستم و نبود دکتر بهار کاش کردم ارزو لحظه میکردم،یه کار چی ،باید میبارید صورتم و سر از ناتوانی و عجز

 دمخو چون بزنم نداشتم حرفی بدم،هیچ انجام نمیتونستم کاری هیچ من اما کنم، ارومش کمی مصلحتی دروغ چندتا

 ینکها از ،قبل بیرون بیام خوابمون اتاق از تا گرفتم فاصله ازش پریشون و درمونده....کنه ارومم یکی داشتم نیاز االن

 ویرتص به بود دوخته چشماشو و شکمش رو بود گذاشته دستشو که کردم نگاهش دوباره برسه دستگیره به دستم
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 رو گذاشتم سرمو و نشستم زمین روی در پشت همونجا و بردارم نتونستم قدمم یه اما بستم درو...پنجره از بیرون

 ...کن کمکمون خودت خدایا.... کشیدم فریاد خودم تو.هامزانو

 یه.داره احتیاج تنهای این به میکردم احساس اما بهار سراغ برم و کنم باز درو اومد،میخواستم نمی صدایی هیچ اتاق از

 ،برامنداشتم ناراحتیشو تحمل.باشم بهار جای واقعا بود خدام از لحظه همون تو و گذاشتم بهار جای خودمو لحظه

 و هکن درک رو گرفته قرار توش که شرایطی تا میره کلنجار خودش با داره در این پشت االن زندگیم عشق بود سخت

 .بدم قلب قوت بهش کمی و باشم پیشش حتی نمیتونم من

 .شد بسته یواش یواش چشام که بودم حالت اون تو قدر چه نمیدونم

 دیشب از اومد یادم تازه.میکرد درد تنم تموم و بود شده خشک نمگرد.کردم باز چشمامو شونم روی دستی احساس با

 .برده خوابم در پشت همینطوری روشنه هوا که االن تا

 !!!!!!حامد ـ

 سریع گردن درد بیخیال.میکشه تیر گردنم که برمیگردونم سمتش به سرمو چنان سرم پشت از بهار صدای شنیدن با

 گفتم نگرانی و ترس با میکنم، نگاه تنشه بیرونش لباسای که بهار به و میشم بلند جام از

 !بهار؟ میری داری کجا ـ

 بود اروم صورتش

 .ای ار ام و اسکن انجام برای بریم شو حاضر برو ـ

 بگم هشب چی یا کنم چیکار باید نمیدونستم.میگفت رو جمله این داشت وقتی بخونم چشاش از رو حسی هیچ نمیتونم

 .شدم حاضر سریع خیلی و دادم ونتک مثبت عالمث به سرمو فقط

 .کنم سکوت تا میخواست ازم بگم چیزی میخواستم من بار هر و نزد حرف هم کلمه یک حتی ماشین توی بهار

 داره دکتر وقتی نداد اجازه بهم بهار اما شدیم اعصاب و مغز تخصص فوق پرتو هادی مطب وارد سنگین قدمای با

 وقتی.میکرد اذیتم بیشتر بهار اینکار.بودم اورده کم کلمه واقعی معنای به.مباش داشته حضور منم میزنه حرف باهاش

 این با.میدم توضیح بعدا برات خودم نپرس هیچی گفت جمله یه تو بزنم حرفی بده فرصت بهم اینکه بدون بیرون اومد

 .باشه خودش حال به فعال خواستم اما میکرد عصبیم داشت رفتارش

 بودن ویق به تظاهر داره میدونم.شده سست بهار قدمای که دیدم رفتیم پزشکی برداری یرتصو کلینیک به هم با وقتی

 هم با.ونهبم تنها نذاشتم دیگه اینبار.کنم حس دستاشو لرزش نمیخواد فهمیدم بگیرم دستشو نداد اجازه وقتی.میکنه

 قبل هارب و رفتیم غفاری دکتر خانوم شپی بهار با قبلش.رفتیم بود ای ار ام انجام برای شدن اماده مخصوص که اتاقی به

  به خطاب مهربونی لحن با غفاری دکتر.بشه مطمئن جنین موندن سالمت درمورد دیگه بار خواست ای ار ام انجام از
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  گفت ما هردوی

 اشعه از ای ار ام تو چون ولی... انژیوگرامه و اسکن سیتی ای، ار ام هست، بیماریتون تشخیص برای که روشی سه ـ

 تموم شماهگی سه که جنینی که بدم شما دوی هر به اطمینانو این میتونم نمیشه استفاده رنگی مایع تزریق یا و کسای

 ...نمیاد بوجود براش مشکلی شد

 .کشید اسودگی سر از عمیقی نفس بهار

 اتاقی دوار خواست وقتی.کنه عوض مخصوص لباس با لباسشو تا کرد کمک بهار به بود جوون دختر یه که دکتر دستیار

 داشص ارتعاش...کنه پنهان گلوشو بغض تا داشت سعی گرفت،خیلی دستش تو محکم دستمو بشه بود دستگاه که

 لرزوند دلمو

 کن دعا حامدبرام ـ

 میده لو درونیمو غوغای چشمام میدونم اما نیستم قویم،نگران منم که کنم وانمود خودش مثل میخواستم

 ....میخندیم لحظه این به دومون هر ای ار ام جواب دیدن از بعد نباش،مطمئنم نگران عزیزم ـ

 .رفت ای ار ام انجام برای دکتر دستیار با بهار و بوسیدم دستشو روی

 داشتیم اینکه مثل.کنم بازش من گذاشت نه و انداخت نگاه بهش خودش نه بهار اما بود دستمون ای ار ام جواب پاکت

 بهار.یمبود گرفته دستمون تو ساعتی بمب انگار.بگه بهممون رو واقعیت پرتو دکتر تا میخردیم فرصت خودمون برای

 حالت به پاشو....خبره چه توش نبینه و نکنه بازش خودش تا بود داده من دست به رو پاکت حتی بود، کرده سکوت

 .بده بهمون دکترو اتاق به ورود اجازه منشی تا میکوبید زمین روی عصبی

 رهب تنها دوباره خودش تا پاشد سریع بهار. شنیدیم دکتر عملی دماغ منشی دهن از رو صالحی رمی خانوم اسم باالخره

 .کردم نگاه چشماش به جدی خیلی و گرفتم محکم دستشو من اینبار اما

 .میشنویم بایدو که چی هر و تو اون میریم هم با تو و من بهار ـ

 .شدیم دکتر اتاق وارد هم با بود دستم تو دستاش که همونطور و نگفت هیچی بازم

 

 سوم و بیست فصل

 اتاق وسایل روی بود کرده خشک جا سینم تو صبح از که بغضی و حرص تمام داشتم و بودم داده دست از کنترلمو

 خودم دست اشکام ریختن االن اما نشه امید نا تا نبینه گریمو بهار میکردم سعی وقتا خیلی.میاوردم در خواب

 یزندگ امید تنها کاراش با داشت که بود بهار خود حاال اما میدادم امید الکی داشتم بهار و خودم هب صبح از انقدر.نبود
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 داد هارب سر مشترکمون زندگی تو بار اولین برای و خواب اتاق اینه سمت کردم پرت موبایلمو گوشی... میگرفت ازم منو

 کشیدم می

 دهاما عمل برای باید بعدش...بهار میکنی سقط رو بچه اون و یمیر فردا همین....لعنتی میکنی سقط رو بچه اون تو ـ

 و یلعنت عمل اتاق اون تو میبرمت زور به شده بهار...میارم بچه اون سر بالیی یه خودم بیاری نه خدا خداوندی به بشی،

 یه به چسبیدی و شدی بیخیال منو.....عزیزتره برات من از بچه اون لعنتی....میارن در سرت از رو مسخره تومور اون

 که نمک لعنت خودمو بار صد روزی میخوای چرا...بهار نیستی من فکر به چرا....نیاوردیش دنیا به هنوز که گوشتی تیکه

 ........چرا...بهار میدی عذابم داری چرا...بچم اون پدر

 گفت فریاد و گریه با و شکست صبح از بهار بغض باالخره کشیدم که بادادی ـ

 ور بچه اگه حتی نیست، قطعی من درمان نفهمیدی نگو.... نفهمیدی دکترو حرفای نگو...حامد میگی رتچ داری چرا ـ

 که جایی تومور اون نمیفهمی چرا تو بیرون، بیام عمل اتاق از زنده داره امکان درصد 11 فقط عمل زیر برم و کنم سقط

 عمل ینا انجام به راضی اگه که میشه حالیم تو زا بهتر پزشکیه شغلم که منی کما،دیگه تو برم برداشتنش با ممکنه

 ادنی به سالم بچمو و بمونم زنده میتونم که ماهی چند این تو بذار...زندگیمو هم بدم دست از بچمو هم ممکنه بشم

 ....نمیکنی درکم چرا نمیفهمی، منو چرا...حامد بمونه زنده اقل ال بچم بزار....بیارم

 داشت گریه جای به دیگه حاال.زمین رو نشست سجده حالت به و خورد سر نوهاشزا روی که نداشت ایستادن تاب

 میکشید زجه

 میکشید اتیش به منو وجود داشت حرفش هر با و بود گرفته سرش دوطرف دستاشو

 هک ای چهب...بکشم بچمو نخواید ازم خدا رو تو...بمیرم بگیرم بغل بچمو اینکه بدون نمیخوام...لعنتی بمیرم نمیخوام ـ

 هزند میخواد بچه این چی،میفهمی یعنی مادر یه برای این ،میفهمی زد لگد شکمم تو عمل اتاق اسم شنیدن با امروز

 و بگیرم بغل بچمو بار یه برای شده اقل ال بمونم زنده نیست قرار اگه بزار حامد...چی یعنی بکشه نفس و بمونه

 تخم رو ور بچه این بدی قول بهم باید بکنی، اینکارو باید تو بیارم دووم لحظه اون تا نتونستم من اگه ببوسمش،حتی

 نای امکان درصد یه اگه حتی نزار میدم قسمت عشقمون به رو تو....بیافته ابروش به خم نزاری و کنی بزرگ چشمات

 ...بدم دست از بیارمو دنیا به زنده بچمو که

  بود اشک از خیس هردومون صورت بغلم، تو گرفتم سرشو و زدم زانو جلوش رفتم ـ

 بچه خاطر به و بگیری نادیده موندنتو زنده راه تنها میخوای چرا...میدی قسمم داری چرا...بهار میدی زجرم داری چرا ـ

 من هب یکم میکنی فکر بچه اون به داری همه این عزیزم....بدی دست از بودنتو زنده شانس نیومده دنیا به هنوز که ای

 دست از عمل زیر تو نمیزارم اما میکنم کنم رو و زیر رو دنیا شده.... بهار،نمیتونم کنم اینکارو کن،نمیتونم فکر

 ارید االن اما...بشیم دار بچه میتونیم بازم ما و میشی خوب تو میگه دلم ته چیزی یه نشدم امید نا هنوز من بهار....بری

 وت چرا....شکمتو تو بچه اون هم منو هم میکنی بدبخت خودتو هم دستی دستی داری میکنی، لجبازی من و خودت با
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 رو زندگی شانس داری چرا...بهارم بمونم زنده نمیتونم لحظم یه تو بدون من بفهمی نمیخوای بفهمی،چرا منو نمیخوای

 ....میگیری من و خودت از

 کرد نابود هستیمو همه نگاهش و باال اورد سرشو

 داره، قرار حساسی ی نقطه تو که بدخیمه نوع از تومور یزنی،اینم گول خودتو داری چرا...حامد زندگی شانس کدوم -

 المس عمل اتاق تو گذاشتم پامو وقتی که بده تو و من به اطمینانو این نمیتونه هیچکس اما هست برداشتنش امکان

 ....بیرون بیام

 داد ادامه نشوند لبش روی زور به که لبخندی با و اشکام کردن پاک به کرد شروع و کرد نوازش گونمو دستاش با

 این میخوام شده که ام بچه این خاطر تاست،به دو ما زندگی از جزوی بچه این االن...زندگیمون شانس نمیگی مگه

 شدن اگه اما جراحی تیغ زیر میرم بود باقی فرصتی اگه بیارم، دووم بارداریم زمان پایان تا و بدم مون سه هر به شانسو

 پدری براش باید تو کنم مادری براش نتونستم اگه و بیارم دنیا به زنده باید شد هک شرایطی هر تو رو بچه این

 طاقت مامانش میخواد میکنه، حرکت شکمم تو و میشه اماده کردن زندگی برای داره،داره جون بچه این حامد...کنی

 بشه بچم جون قاتل نمیتونم....نگیره ازش رو زندگی شانس و بیاره

 سردادم گریه ها بچه مثل و بهار بغل تو مرفت که بودم من حاال

 ادم یه هنوز که میفروشی ای بچه زندگی به منو زندگی امید داری میفهمی....بهار میخوای ازم چی داری میفهمی ـ

 من جای خودتو چرا....کنم بدبخت دومونو هر و بدم تن خواستت به میکنی مجبورم داری چرا...نمیاد حساب کامل

 چرا...لعنتی کنی داغونم میخوای چرا...نمیکنی فکر من به ددرص یه و نمیزاری

 رستمگ پادشاه بود شده من بهار لحظه اون اما کنه رحم بهم تا میخواستم ازش و میزدم زار ها بچه مثل بهار بغل تو من

 ....بود مادر یه فقط اون و نبودم بهار زندگی عشق دیگه من لحظه اون...روحم و قلب

 مغزی تومور بهار گفت بهمون و همسرم منو چشمای تو زد زل دکتر که روزی.بود زندگیم روز ترین گند اونروز

 کنه ابودن رو مغزی بافتهای ممکنه و مغز توی تکثیر به میکنه شروع نشه برداشته دیگه ماه سه تا اگه که توموری.داره

 جنین سقط به راضی بهار که ذیرهپ امکان شرطی به عمل این اما..بشه درصد 11 از کمتر بهار زندگی شانس و

 زنده تونهب سال یک از بیشتر بهار که نیست تضمینی هیچ صورت این غیر در. است بسته بهار جون به که جنینی.بشه

 ممیرفت حال از داشتم من که شرایطی اون تو و گذاشت شکمش روی دستشو جمله این شنیدن محض به بهار اما.بمونه

 یادن به بچم که زمانی تا گفت لب روی ای خنده با و شد بلند صندلیش روی از ، بودم دهش روح بی مجسمه یه مثال و

 ....نمیزارم عمل اتاق تو پا نیاد

 و نهک سقط رو بچه میگفتم من....گرفت شدت بهار و من بین بحث لحظه همون از و کردیم نگاه هم به فقط دکتر و من

 .نزنم عمل از حرفی بچه اومدن دنیا به موقع تا یدادم قسم خودشو جون اون اما شه اماده عمل برای
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 مکنهم که بیموقعیه بیهوشی سردرداش از بدتر و میشه بیشتر بهار سردردای بود داده هشدار بهمون دکتر دیگه حاال

 .بشه گریبانگیرش

 از تر بد پریسا.هکن جراحی به راضی بهارو تا شدم پریسا دامن به دست.کنم چیکار باید نمیدونستم و بودم اورده کم

 یبال همچین نمیشد باورش محسن.زاری و گریه به کرد شروع و داد کف از اختیار شنید بهار بیماری مورد در وقتی من

 گریه بهار جلوی و باشه دار خود تا کرد سعی خیلی.رسوند بهار به خودشو ساعت یک از کمتر پریسا.اومده سرمون

 رایب که میکرد مجاب بهارو داشت فریاد و داد تقریبا و بلند صدای با ریساپ.شنیدم صداشونو اتاق در پشت از.نکنه

 بده رضایت عمل

 ترین احمقانه این میکنی،بهار لجبازی داری چرا...نده عذابمون همه این و کن سقط رو بچه و نیار در بازی ـدیونه

 هک مطمئنی کجا از احمق بگیری،توی خودت از درمانو شانس بچه اون اوردن دنیا خاطر به میخوای که زندگیته ریسک

 تاژکور برای میریم هم با میای فردا همین و نکن حماقت بهار...خدایی تو مگه نمیای،اخه بیرون سالم عمل اتاق تو بری

 بدون داره که میکنه نفرینت و لعن فردا بچه همین مردی زایمانت از بعد و شد تموم فرصتت اگه احمق دختره اخه...

 باش عاقل ذره یه بهار....میاد سرش بالی چه میدونی ببره دل بچه این از حامد کن فکر درصد یه...یشهم بزرگ مادر

 ....نکن بازی زندگیت با مادرت روح به رو تو...

  نبود بدهکار حرفا این به گوشش بهار اما

 دلم وت میاد عمل اتاق و کورتاژ حرف که بار بیاد،هر دنیا به میخواد بچه این...میگم چی بفهمی تا پریسا نیستی مادر ـ

 ...نمیتونم...پریسا باشم بچم قاتل نمیتونم من....بیام دنیا به میخوام من مامان میفهمونه وبهم میره پایین و باال

 و بیرون زدم خونه از خمیده های شونه ،با نمونده باقی برام راهی هیچ فهمیدم و شد تموم توانم بهار حرفای شنیدن با

 رو ها لحظه و روزا این درد و بغض و سردش اغوش تو بذارم سرمو تا بود مادرم مزار رسید ذهنم به که یجای اخرین

 .کنم قسمت باهاش

******** 

 مثل من و میکشه درد بهار... سرراغش میاد بار یه ای هفته دیگه بارداریشه،سردرداش ماه پنجمین تو من بهار حاال

 بکنم ممیتون که کاری تنها من و میکشه داد بهار.میکنم نوازشش اشکام با و یرممیگ بغلم تو سرشو فقط بیچاره ادمای

 ....باش گلم،اروم باش اروم بگم بتونم فقط و بشکنم خودم تو که اینه

 رانگا و خوردن تکون به میکنه شروع میزنه حرف باهاش مامانش وقتی که دختری.دختره بچمون میدونیم دیگه حاال

 چیکار لحظه اون نمیدونم من اما میده جواب منم دستای گرمای به دخترم.میگه چی بهش داره مامانش میدونه

 مزندگی عشق از رو زندگی شانس داری چی برای بگم و کنم گریه یا اومدنتم دنیا به منتظر بگم و کنم خنده.کنم

 .میگیری
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 اخر تا خودش به مثال درمانگاه تو خوردن زمین و شدن بیهوش ترس از دیگه حتی که بود مهم براش بچه این انقدر

 زشا لحظه یه حتی نمیتونستم بهار از تر بد منم.کرد درمانگاه برای پزشک یه تقاضای شهر از و داد مرخصی بارداری

 ربها و شهر توی خودمون خونه بودیم برگشته دوباره حاال...بود بهتر نرفتنم که میرفتم شرکت جوری و باشم دور

 .بچه خواب اتاق کردن هاماد به بود کرده شروع

 دمنبو کنارش من اگه و رفت حال از خوابش اتاق قفسه توی بچمون رنگارنگ بازیای اسباب چیدن موقع دیروز بهارمن

 زود پرتو دکتر.بیمارستان بردمش و گرفتم بغلم تو بهارو البه و عجز با.بخوره زمین به ای ضربه چه با نبود معلوم

 ...هبگیر اروم بزار و خونه ببرش گفت بهار اومدن هوش به از بعد دارویی هیچ بدون اما بیمارش سر باالی رسوند خودشو

 ....بود جمله همین من بهار بیهوشی و سردرد به دکتر جواب تنها...همین

 اجازه بهار.بکنیم رو استفاده نهایت بودنمون هم با لحظات همه از میخوایم انگار و افتادیم زندگی و کار از هردومون

 به یلیفام مهمونیای از هیچکدوم تو بود کرده تاکید منم به و بگه چیزی بیماریش درمورد کس هیچ به پریسا بود دادهن

 .نکنم اشاره موضوع این

 هر...یهاباز اسباب و بچگونه لباسای انواع.میخرید سیسمونی دخترش برای عشق با بهار و بیرون میرفتیم هم با روز هر

 کجا رو چی یادنبرم از و کنم حفظ همشونو جای تا میکرد وادار منو بچینه کمد تو رو بچه وسایل میخواست که بار

 رحاض لباش روی لبخند یه خاطر به و بگم نمیتونستم هیچی اما میکرد داغونم درون از داشت اینکاراش با.گذاشته

 .نزنم دم اما بشکنم بودم

 نمیتونست دیگه.بود نمونده چهرش به رنگ دیگه اما مداو می جلوتر روز هر بهار میگذشتن،شکم هم سر پشت روزا

 و میخورد زور به غذاییشو وعده هر.میداد دست از داشت اشتهاشو و بود افتاده گود چشماش زیر.بمونه پا سر زیاد

 .بود دخترمون خاطر به همونم

 نفس بچه اومدن با میترسم من اما میکنن شماری لحظه بچشون اومدن دنیا به برای همه...خدا بدبختم انقدر من چرا

 بشم گیزند پایبند زور به بخواد من دست به دادنش با که یادگاری یه بشه بهار از من سهم میترسم.بشه بریده زندگیم

 گرمای از عمرش اخر تا خودم مثل بخواد که بشم ای بچه پدر میترسم...باش نداشته معنی دیگه بهار بی برام که

 ...باشه محروم مادرش مهربون دستای

 به هک بیافته یادم دیدنش با تا چشام جلو بزاری دلیل یه وبعد ببری نفسمو میخوای که کارته تو حکمتی چه خدا

 .بجنگم بودن زنده برای و کنم علم قد کوه مثل غم جلوی دادم قول مادرش

 ،داری دوست خیلی بندتو ونممید ، دارم باورت هنوز دارم، امید بهت هنوز من گرفتی،ولی نظر در برام امتحانی بد خدا

 به...نکن امیدم نا خدایا.بیرون بیان ازمایش این از سالم زندگیمه همه که مادرش هم دخترم هم تا میکنی کاری میدونم

 زمینی تا میکنه رشد من زمینی عشق وجود تو داره که ای فرشته اون خاطر به خدا...بده زندگی فرصت بازم من و بهار

 ...نکن امیدمون نا بگیره یاد شدنو
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 مروزا اما منه با مدتهاست دلشوره این اینکه با.بیافته اتفاقی یه قراره امروز میکنم احساس دارم بدی دلشوره صبح از

 وضعیت.میاد دنیا به بچمون دیگه ماه یک از کمتر و بارداریشه ماه اخرین تو بهار.دارم بهش نسبت بدی حس یه

 بارداری خاطر به اینا همه میکنه فکر میبینه وضعیت این تو بهارو اشنایی قتو هر و نیست راه به رو زیاد جسمیش

 .نگفتیم بیماریش درمورد کسی به پریسا و محسن نه و من نه بهار خواست به چون.بهاره سخت

 شدن تموم محض به. شرکت بیام ساعت دو برای شدم مجبور همین واسه میکردم امضا رو قرارداد سری یه باید امروز

 .خوبه حالش که میکنه مطمئنم و میده جواب بوق تا دو از بعد.میگیرم بهارتماس با رمکا

 کموزی صدای میچرخونم در تو رو کلید تا.خونه دم میرسونم خودمو اسانسور با و میزارم پارکینگ تو سریع ماشینو

 میکنم صداش نمیبینم سالن تو بهارو وقتی.میشه بلند خونه تو از ارومی

 !خانومی؟ کجایی....جان بهار ـ

 جوابمونمیده

 !بهارم؟ ـ

 ....ـبهـ

 ...ماسید دهنم تو حرف بیرون اومد خواب اتاق تو از برامده شکم با که زیبایی الهه دیدن با

 ریخته هاش شونه دور پریشون همیشه مثل موهاشو بود، پوشیده حریر جنس از سفیدی بلند دکلته پیراهن بهار

 مسخ ادمو درخشانش عسلی چشمای که بود زیبایی الهه مثل درست داشت صورتش رو هک ملیحی ارایش اون با...بود

 اومد خودم به زیباش صدای با که میکردم نگاه عشق با پاشو تا سر داشتم باز دهن با.میکرد

 نباشی خسته...عزیزم سالم ـ

 بستم دهنمو

 ......!!!!!!!!کردی منو جون قصد امروز خبره چه...خانومم سالم ـ

 حاال.غلمب میپره همیشه مثل و میرسونه صفر به بلندی نسبتا قدمهای با رو بینمون فاصله و میکنه ای مستانه هخند

  بگیرمش بغلم تو راحت تا میشه مانع شکمش دیگه

 :میگه میداره بر گونم روی از لباشو وقتی.میگیرم جون تنش عطر با و میدم فشارش خودم به احتیاط با خیلی

 ندارم دوریتو ساعت دو طاقت منی پیش شب تا صبح از بس از...حامد بود شده تنگ برات دلم ـ

 میزد شور دلم همش.میکردم دق ندیدنت از داشتم ساعته چند این تو منم....عشقم برم قوربونت ـ

 !!!نه؟ میکنم، نگرانت انقدر که منه تقصیر همش ـ
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 میندازم نگاه صورتش به اخم با و برمیدارم سینم رو از سرشو

 مینیمز فرشته عشق به که منه قلب تقصیر....گلم داری تقصیری چه تو اخه...نشنوما حرفو این دیگه....کوچولو خانوم ـ

 ...میتپه

 حظهل یه.بوسیدنش به کردم شروع و شیرینش و داغ لبای رو گذاشتم لبامو.نشست صورتش رو زیباش لبخند دوباره

  مکرد نگاه خمارش چشمای به و گرفتم فاصله ازش

 !دارم؟ دوست قدر چه میدونی...بهار ـ

 اونه برابره دو من داشتنه دوست باشی داشته دوست منو قدرم چه هر تو باش مطمئن ـ

 عاشقتم.....بهار عاشقتم ـ

 ....من بوسیدن به کرد شروع و کرد قفل لباش با لبامو بهار اینبار

 .میدادم هاشو بوسه جواب شدیدتر و میاوردم دست به دادمو دست از انرژی بهار بوسه هر با من که میدونه خدا

 بار هزارمین برای رو عشق و لذت نهایت همدیگه وجود از میخواستیم دومون هر و بودیم داده کف از طاقت دیگه

 ....خواب اتاق سمت بردمش و گرفتم بغلم تو بهارو اروم و پاهاش زیر انداختم دستمو یه.بگیریم

 که داشت جریان بینمون ناب حس عمیق،یه لذت بود،یه متفاوت دیگه شبای با موناونشب اغوشی هم چرا نمیدونم

 دوباره جان بوسیدنش از بار هر و میکشیدم هام ریه به تنشو عطر و میبوسیدم بهارو.میکردیم حسش هردومون

 که ودب ماشچش تو خاصی برق یه کشید لختم سینه رو داغشو دستای و کرد باز پیراهنمو دکمه بهار وقتی.میگرفتم

 و یمبود کرده کمتر روابطمونو کمی بارداریش خاطر به وقته چند این.باشم دیگه روزای از حریصتر امشب میشد باعث

 تو بغض و نگرانی و تنش ماه چند این تو انقدر...کنه اذیتمون مساله این نمیخواست دلمون هیچکدوممون امشب

 .نکنیم فکر بدی چیز هیچ به شب یه برای شده حتی میدونستیم خودمون حق که میکرد سنگینی وجودمون

 سیراب یکدیگر وجود از داشتیم ما دوی هر و رسید اوج به بودنمون باهم افتاد،نیاز زمین روی بهار پیراهن وقتی

 ونا نمیخواست دلم که ببینم رو اشکی حلقه میتونستم میشد قفل بهار چشمای تو چشمام که گاهی اما.میشدیم

 هیچ وادنمیخ دلم کنه، ابری برامون رو مهتابی شب میخواد که بهاره فکر تو چی بدونم نمیخواستم.دونمب دلیلشو لحظه

 ارافک میگفتم دلم ته از که ای عاشقونه های جمله با میکردم بریزه،سعی هم به شب یه همین برای شده ارامشمو چیز

 ....کنن پیدا فرار راه شدن زندونی چشماش تو که میمزاح های قطره اون نزارم و برگردونم ها لحظه اون به فقط بهارو

 ....من لخت سینه روی فرضی خطای کشیدن به کرد شروع دستش با و باالکشید سینم رو خودشو کمی بهار

 !!!!!!!!!!!!حامد ـ

 کشیدم کنار صورتش رو از مزاحمو موهای و زدم موهاش روی ای بوسه
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 !حامد؟ دل جون ـ

 !بکنم؟ یخواهش یه ازت میخوام ـ

 ...عمرم بخواه جون تو ـ

 ...دارم دوست اسمو این خیلی من...باران بزاری دخترمونو اسم میشه حامد ـ

 !من؟ به یا بره تو به میکنی فکر بهار...بودم مونده وروجک این اسم انتخاب تو هنوز من...قشنگه خیلی...عزیزم ـ

 کردم حس خندشو تلخی اما خندید

 میشی ناراحت بشه من بهشی دارم دوست بگم اگه ـ

 باشم داشته خونه تو هم شبیه خوشگل فرشته تا دو که میشه من خوشبختی نهایت این....گلم نه ـ

 شنیدم کشید که ارومی اه

 بودنن وقت هیچ نزار باش، عالی پدر یه براش تو کنم مادری براش و ببینم دخترمو نتونستم اگه بده قول بهم حامد ـ

 ...داشتم دوسش قدر چه من گوب بهش...کنه اذیتش من

 کرد داغونم صداش بغض

 یمنیست خدا ما...میگه قلبم میکنی،اینو مادری دخترمون برای تو مطمئنم من...نکن خراب امشبمونو خدا رو تو...بهار ـ

 سپردم خودش به رو تو نمیکنه،من امیدم نا میدونم...سرمه باال خدای به امیدم چشم من نیستن، خدا بهار،دکترا

 ....بهارم

 کرد پاک سریع میچکید گونش روی داشت که رو اشکی قطره که دیدم

 گهمی بهم بشنوم دخترم دهن از که میکنم عمر انقدر بیافته،نمیدونم برام اتفاقی چه قراره فردا نمیدونم من حامد ـ

 ینا مورد در کمتر پشیمونم،کاش ام حرفه و شغل خاطر به بار اولین برای اما باشم امیدوار تو مثل میخوام...نه یا مامان

 چند این تو میدونم ببندم، حقیقت روی چشممو نمیتونم اما باشم امیدوار تو مثل میتونستم ،کاش میدونستم بیماری

 دست میکردم،اما حس خوابم میکردی فکر که شبا گونم روی اشکاتو گرمی من کشیدی، عذاب خیلی من خاطر به ماه

 حامد...نبود من دست مادرم و پدر بیماری که همونطوری....نیست خودم دست لعنتی یبیمار این...حامد نیست خودم

 مثل بده قول بهم نشی،حامد ناراحت نبودنم از بده قول بهم و باش قوی تو افتاد من برای اتفاقی هر اگه خدا رو تو

 ...باشی همونطور دخترمون برا توام کرد کاری هر برات مادرت نبود در که پدرت

 کشید اتیش به وجودمو تمام که نگاهی....کرد نگاهم خیسش نگاه با و کرد بلند سرشو

 !!!!!!!حامدم؟ میدی قول بهم ـ
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 ..سپردم خدام به بهارمو من... دارم ایمان خدا قدرت به هنوزم من...بدم سر گریه و بشکنم االن نباید من...نه

 خدا قدرت از و بده ارامش هردومون به زاری و کاش بدون سکوتی گذاشتم و کشیدم اغوش به حرفی هیچ بی سرشو

 بهار وشگ زیر و گرفتم ندید قلبمو شدن تکه تکه...بگیره ازم امیدو گرمای بهار اشکای داغی نخواستم.نباشیم ناامید

 .دادم سر عاشقونه های زمزمه

 شم بیدار تا میداد تکونم روما داشت پریده رنگ و کرده عرق صورتی با بهار...شدم بیدار خواب از ارومی تکونای با

 ...شو بیدار..بی..حامد..حا ـ

 گرفتم دستام بین سرشو. شدم خیز نیم سرجام نگرانی با

 !تو؟ شدی اینطوری چرا بهار پریده، رنگت چرا...عزیزم شده چی ـ

 ...دارم درد... حامد...سم...میتر...بیمارستان ببر منو...نیست خوب حالم..حا ـ

 ...........نبود کردن سوال و زدن حرف جای دیگه

 دیگه طرف از و مینالید سردرد از داشت طرف یه از بود، بد خیلی حالش رسوندم، بیمارستان به بهارو سریع خیلی

 زا قبل...باشه بچم و زن مراقب میخواستم خدا از لبم زیر داشتم بیمارستان خود تا...میاد دنیا به داره بچم میگفت

 محض به.بیمارستان میبرم بهارو دارم گفتم بهش و گرفتم رو پرتو دکتر شماره عجله با سیمبر بیمارستان به اینکه

 ...معاینه اتاق به بردنش و خوابوندن سیار تخت روی رو بهار بیمارستان به رسیدن

 از ربع یه از بعد وقتی.افتاده بهار برا اتفاقی چه ببینه تا رفت سریع خیلی و رسید بعد دقیقه پنج از کمتر پرتو دکتر

  اومد بیرون اتاق

 رسوندم بهش خودمو دو با

 !شده؟ چی دکتر ـ

 ...داد سوالمو جواب زود و کرد من پریده رنگ و نگران صورت به نگاهی دکتر

 کردن نابود به میکنه شروع داره که کرده رشد حدی به قوی احتمال به تومور...بودم منتظرش که چیزی همون ـ

 ومورت که ای منطقه تو فشار اینکه از قبل باید...نیافتاده اتفاق این االن تا که کرده رحم یخیل خدا...مغزی بافتهای

 زور به االن بگم باید بوده درصد 11 عمل موفقیت احتمال پیش ماه چند اگه.. بدیم انجام عملو بشه بیشتر شده تکثیر

 حاضر رحمش تو جنین خاطر به اون اما دادم هشدار بهش همسرتون معالج پزشک عنوان به من.میرسه درصد 41 به

 زایمانی دردای دارم اطالع که جایی تا بیاد دنیا به زودتر میخواد خودشم بچه اون حاال بده، انجام عملو این نشد

 با ات بگیرن تماس زنان متخصص با تا گفتم...بدیم انجام هم با عملو تا دو مجبوریم ما حاال و شده شروع همسرتونم
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 یادب عمل اتاق از سالم تابهار میکنم سعیمو تموم و میدم انجام خودمو کار من اون از بعد بیاره دنیا به ور بچه سزارین

 ...بیافته قراره اتفاقی چه نمیدونم عمل از بعد اما بیرون

  کنم کنترل چونمو لرزیدن که نداشتم قدرت انقدر

 !دکتر؟ میشه چی...چی بعدش ـ

 و باش کنارش در عمل انجام از قبل و همسرت پیش برو االنم...کن توکل خدا به...جوون نداره خبر بعدش ار هیچکس ـ

 ...داره نیاز خیلی بهت االن اون...بده ارامش بهش

 .شد دور ازم و کشید شونم روی دستی دکتر

 سرش باال ارپرست یه کردم باز و بود توش بهار که اتاقی در وقتی.نره تحلیل توانم اشکام ریختن با تا کردم بلند سرمو

 .میکرد وصل سرم بهش داشت و بود

 باشم تنها همسرم با من تا شد خارج اتاق از و زد کمرنگی لبخند من دیدن با

 چنگ تخت روی مالفه به و بود بسته چشماشو فقط و اومد نمی در صداش اما بود شده جمع درد از صورتش بهار

 نبود الهن به شباهت بی که صدایی با کرد باز اروم چشماشو بهار و گرفتم دستم تو بود گرفته رو مالفه که دستی.میزد

 کرد صدام

 !حامد؟ ـ

 ...حامد جان ـ

 رو کذایی عمل اون میخواد.. میخواد بارانم اومدن دنیا به از بعد گفت دکتر حامد..حا...میاد دنیا به داره بچم...بچم ـ

 ...بده... انجام

 باید...میباختم خودمو نباید االن من اما بریزه پایین و بشکنه استمیخو میکرد سنگینی گلوم تو داشت که بغضی

 ..کنه تحمل بهارم تا میکردم تحمل

 بیرون سرت از رو لعنتی تومور اون دکتر اون از بعد و میاد دنیا به دخترمون...نباش هیچی نگران...برم قوربونت ـ

 ..بگیری بغل دخترتو تا رونبی میای اتاق اون از سالم و میشه خوب حالت تو بهار...میاره

 اشک رهقط یه بارید چشماش از که اشکی قطره اولین دیدن بگیره،با اشکاشو ریزش جلوی نمیتونست دیگه انگار بهار

 پایین خورد سر من چشم گوشه از مزاحمم

 گفت بریده بریده هاش گریه بین

  دوست دوتونو هر...من...من ببوسشـ و کن بغلش روز هر من جای به تو بگیرمش بغلم نتونستم اگه...اگه...ـحامدم
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 این کردم اذیتت خیلی...حامد کن حاللم خدا رو تو...نیست من دست اما بشم جدا..ج..ازتون نمیخواستم..نمی...دارم

 ...ماه چند

 کرد جدا خودش از مدتها از بعد رو بود نوشته التین حروف با روش من اسم که زنجیری و گردنش دور انداخت دستشو

 من دست تو گذاشت سختی به و

 هدیه هشب تولدش خاطر به میتونستم که بود چیزی عزیزترین بگو بهش شد بزرگ وقتی...گردنش بنداز زنجیرو..این ـ

 گیزند گردنبند این صاحب عشق به مامانت بگو...بوده گردنبند این...اصلی صاحب عاشق همیشه مامانت...بگو...بدم

 ...کرد

 ستمیخوا خیسمو های گونه زیباش و ظریف انگشتای با بهار دستش، روی چکید اشکم...وسیدمب و اوردم باال دستشو

 نبود خودم دست صدام لرزش میدادن،دیگه باد به زحماتشو همه لعنتی اشکای این اما کنه پاک

 ...تو اربه...بزاری تنها دخترمونو و من نیست قرار بیافته،تو برات اتفاقی هیچ نیست کن،قرار تمومش...بهار ـ

 لبم روی گذاشت لرزونشو انگشتای

 میدا یه با نمیتونم دیگه...حامد ندارم وقت دیگه...بزنم حرفامو همه بشم بیهوش اینکه از قبل من بزار...نگو هیچی ـ

 ...کنم سکوت...واهی

 چهی من باران نزار...باشی داشته دوست بچمو داری دوست منو که اونی از بیشتر میخوام...تو به میسپرم دخترمو من

 بزرگش چشمات روی منو یادگاری خدا رو تو حامدم...باشه داشته کمبودی زندگیش تو نزار...بشه خیس چشاش وقت

 ...کن

 حانمسب به حتی...داشتم دوسشون خانوادم مثل بگه بهشون...کنن حاللم بگه خونوادش به بگو پریسا به من طرف از

 ...دارم و داشتم دوسشون بگید همشون به...برم دنیا از مدیون نمیخوام..کنه حاللم بگو

 تنها...دارم هواشو که منم میدرخشه بیشتر همه از که ای ستاره اون... کنه،بگو نگاه اسمون به شبا بگو دخترم به

 تنگ محبتت و عشقث همه برا دلم...میشه تنگ برات دلم...حامدم توئه از شدن دور سخته برام که چیزی

 داره..داره...دادی یاد رو عاشقی بهم که ممنونم...دارم دوست...دو جونم بیشتراز...دارم دوست یلیخ حامد...حا...میشه

 ...عشقم دارم دوست خیلی...دارم دوست..کن حاللم..حال نکردم باز دیگه چشامو اگه...حامد میاد خوابم

 فتمگ ، میسوخت داشت هاش یکه که قلبی با گرفتم، بغلم سرشو و دادم دست از تحملمو

 موندختر برا باید تو...بزاری تنها منو نداری حق...بیرون بیای عمل اتاق از سالم باید تو میمونم، منتظرت من...بهارم ـ

 ...بهار...کنی مادری

  بود خوابیده اروم من بهار...کردم بلند سرمو خورد که گردنم روی ارومش نفسای
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 ...میچرخید صورتش اجزای تمام بین نگاهم...تختش رو شتمگذا اروم خیلی سرشو و کردم بارون بوسه خیسشو صورت

 من...میکنی باز خوشگلتو چشمای بازم تو...بهار نمیکنه امید نا منو خدا...دارم دوست خیلی...عشقم دارم دوست ـ

 ...عمرم نزاری تنهام بده قول بهم...بهارم منتظرتم

 یرونب برم خواست ازم و اتاق تو اومد پرستار بکارم، بهارم زیباب صورت روی ای بوسه دیگه بار یه بتونم اینکه از قبل

 ...عمل اتاق به ببرن بهارو تا

 کردم بلند سرمو هام شونه روی دستی احساس با که بودم نشسته تنها عمل اتاق در پشت تمام ساعت یک

 !میکنی؟ کار چی اینجا تو!!!!!!!محسن ـ

  شد باز کوچکی لبخند به لباش

 !شده؟ چی ندادی خبر بهم چرا...میکنم کار بیمارستان این تو من که رفته ادتی...داداش سالم ـ

 انداختم پایین دوباره سرمو و کشیدم پوفی

 ...نمیاد یادم خودمم اسم االن که رفیق بگم چی ـ

 نداشت بر شونم روی از دستشو اما گرفت جا صندلی روی کنارم

 ...میشه درست چی خدا،همه به کن توکل...داداش نخور غصه ـ

 ....کنه ازمایشم سخت امتحان یه با بخواد میترسم ولی....کردم تحمل که داده صبر بهم خدا جاشم همین تا ـ

 یگمم بهت کامل اطمینان با که دیدم خدا از معجزه انقدر بودم اتاق این تو که سالهایی تمام تو...باش داشته صبر بازم ـ

 فقط که میکشه رخ به برام رو عظمتش و رحمت و قدرت جوری خدا بشم یدام نا بیمارم درمان از اگه حتی پزشک منه

 ...ببخشه منو تا بخوام ازش ایمانم نبودن کامل خاطر به و کنم خم براش بندگی سر میتونم

 بیرون ازش پرستاری و شد باز عمل اتاق در که بزنم حرفی میخواستم میدرخشید امید برق از محسن چشمای

 سمتش رفتم و پریدم جام از ها گرفته برق اومد،مثل

 !طوره؟ چه همسرم حال....خانوم شد چی ـ

  زد کوچکی لبخند بود جوان دختری که پرستار

 گذاشته عملو اتاق خوشگلتو دختر االنم و شد انجام خوبی به همسرتون سزارین پدر،عمل اقای هستید چی نگران ـ

 وجود به براش مشکلی اومدنش دنیا به زود هفته سه دو این که اطفال بخش ببره تا میاردش همکارم االن...سرش رو

 نیاره
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 کرف لحظه همون اما بدم سر شادی از ای گریه شد باعث که گرفت وجودمو پای تا سر عجیب شوقی خبر این شنیدن با

 به نریزن ونربی این از بیشتر اشکام تا میگرفتم گاز لبو داشتم کرد،درحالیکه تلخ دوباره برام خبرو این شیرینی بهار

 ...کرد تشکر خوبش خبر خاطر به پرستار واز بود ایستاده پشتم ای برادرانه لبخند با که کردم نگاه محسن

 کرد بغلم محسن پرستار رفتن از بعد

 !؟پدر اقای اخه چیه برای ها گریه ،این بخندی باید االن....باشه خیر قدمش که ایشاال...جان حامد میگم تبریک بهت ـ

 پرستاری به دوختم چشامو و کردم پاکشون عمل اتاق در دوباره شدن باز با که نداشتم محسن برای جوابی هگری جز

 .بیرون میاورد رو دار حفاظ کوچیک تخت یه داشت که

 دهنم جلوی دستمو بودن گذاشته رنگ سبز های پارچه بین که کوچولویی فرشته دیدن با نزدیکش رفتم وقتی

 تهبس چشماشو.میکرد نق نق و میداد تکون پاشو و دست داشت که شدم خیره دخترم به ونگری چشمای با و گذاشتم

 .بود

 کردم نوازش صورتشو انگشتم نوک با اروم جلو بردم دستمو

 هک حاال چرا بابا دل عزیز...مبارک تولدت شه فدات بابا بارانم،االهی...مبارک شدنت زمینی...بابا کوچولو فرشته ـ

 شمچ بازم رو بابا و اومدی تنها تو چرا پس بود دوتون هر منتظر بابا...کوچولو نیاوردی خودت با مامانو، بابا پیش اومدی

 گذاشتی انتظار

 خودم چشمای مثل چشماش...میکرد نگاه من صورت به خیره و نزد پا و دست دیگه که میفهمید حرفامو انگار باران

 که بود لطیف و نرم انقدر صورتش پوست... دیدم بهارو ورتص کردم نگاهش دقت با وقتی و میزد برق و بود سیاه

 و فتگر بازومو محسن که ببوسم تا گرفتم دستم تو شدشو مشت دستای اروم...بمونه روش انگشتم جای میترسیدم

  کنار کشیدم اروم

 بودهن یادت اصال ئنممطم...بیار بچتو ساک برو کردن گریه جای به هم تو....ببره رو بچه پرستار باید االن جان حامد ـ

 ...بیاری خودت با ساکشو

 تمام محبت با محسن.دخترم صورت رو گذاشتم و زدم شصتم انگشت روی اشک ای قطره همراه کوچولو بوس یه

 گفت و انداخت دخترم به نگاهی

 شتربی ،نبایدداداش ببره رو بچه پرستار بزار جان حامد...خدا ملوسه قدر چه ببین...عمو خوشگل باشه مبارک تولدت ـ

 داره نگهش اینجا این از

 گرفتم فاصله باران از و دادم تکون مثبت بهعالمت سرمو

  ونهخ کلید و شلوارم جیب تو بردم دستمو و کردم پاک دستم پشت با اشکامو شدن دور ازم پرستار همراه باران وقتی
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 اوردم بیرون توش از رو

 من...بیا بردار کمدش تو از لوازمشو ساک و بچه اتاق تو برو ونست،خ کلید این....بکنم ازت خواهشی یه میشه محسن ـ

 ...بزارم تنها بهارو دقیقه یه برا حتی نمیتونم

 گرفت ازم کلیدو کردو بلند دستشو

 سرت نندازی،خیر راه زاری گریه ها بچه مثل انقدر و باشی صبور بده قول فقط میارم،تو و میرم االن همین...باشه ـ

 شدی اباب دیگه االن

 نشست صورتم رو تلخی لبخندی

 ...باشن داشته فوری احتیاج ساک اون وسایل به ممکنه..داداش برو ـ

 ...رفت زود و زد پشتم به اروم دستشو

 اومد سریع قدمای با بودو سرخ گریه از پریسا کنارم،چشمای اومد پریسا با ساک جای به محسن ساعت یک از کمتر

 من طرف

 خواهر عمله اتاق تو که اونی انصاف بی.... بدید خبر من به باید االن طوره،چرا چه حالش بهار شده، چی حامد ـ

 ...عمل اتاق بردنش بفهمم دخترش اومدن دنیا به از بعد باید من...منه

 پریسا باشه خوب حالش کن دعا...خبره چه بفهمم که نیومده بیرون اتاق اون از هیچکس االن پریسا،تا باش اروم ـ

 کن دعا قطف...جان

 محسن سمت چرخید نگاهم

 !بشه؟ چی که اوردی کردی بیدار زنتو صبحی سر رفتی تو...بیار رو بچه ساک گفتم بهت من ـ

 هب دادم نباش،تحویلش ام بچه ساک نگران....بکنه سرم از پوست تا بدم خبر بهش ظهری سر نمیخواستی که تو ـ

 ...نوزادان بخش

 زا پرستاری گاهی محسن خاطر به.میزدن قدم نگرانی با داشتن عمل اتاق در پشت محسنم و پریسا من جز دیگه حاال

 .میبست دهنمونو داره ادامه عمل هنوز گفتن با و بیرون اومد می عمل اتاق

 شصفح به نگاه با و اورد در مانتوش جیب از رو گوشی شد،کالفه بلند پریسا موبایل صدای که گذشت ساعتی چهار

 دوخت حسنم به نگرانشو چشمای

 .....بهش بگم چی...مامانه محسن ـ

 کارتی سر بگو بگی،فقط هیچی نمیخواد ـ
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 گوشش رو گذاشت رو وگوشی داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 مامان سالم ـ

........ 

 ...خوبه محسنم خوبم، من اره ـ

..... 

 !شده؟ ـچیزی

 رفت بود شده متوجه که محسنم...دوختم محسن به نگرانمو نگاه رفته فرو شوک حالت یه تو انگار که پریسا دیدن با

 گفت اروم و دورکمرش انداخت دستشو و زنش سمت

 !میگه؟ چی مامان...جان پریسا شده چی ـ

 لرزون پایی و دست با و محسن سمت گرفت رو گوشی و دوخت بهش خیسشو نگاه محسن صدای شنیدن با پریسا

 نشست صندلی روی

 گوشش سمت برد رو گوشی نگرانی و تشویش با محسن

 ...مامان...الو ـ

..... 

 !مامان؟ شده چی....ـسالم

 ....خوبه حالمون ما همه...خدا به نشده هیچی...جان مامان نه ـ

 گفت لرزونی صدای با و داد قورت دهنشو اب..بود زوم من روی اینبار پریسا جای به محسن نگران چشمای

 اومده دنیا به دخترشون چون باشی الخوشح باید االن شما...مامان خوبه!!!!بهار ـ

... 

 ....رو بچه اوردن دنیا به سزارین با عمله،اخه اتاق تو هنوز خودش فقط خوبه دخترش نباشید،حال نگران اره ـ

............ 

 میدی، عذاب خودتو داری چرا برم دیدم،قوربونت خواب میگی خودت...جان مامان نه ـ

..... 
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 ...دیگه هست پریسااخه، چی برا اینجا بیای ـ

..... 

 من به داد رو گوشی همون برا بچه پیش بره کرد صداش پرستار...من مادر نه ـ

.... 

 میگم شد راه به رو حالش و عمل اتاق از بیاد که بهار باش داشته نده،صبر عذاب خودتو الکی خدا رو تو مامان ـ

 ....میکنی الکی تعبیر خودت برا اخه چرا معزیز دیدم خواب میگی داری جان مامان....بزنه زنگ بهت خودش

..... 

 .خداحافظ فعال...برم بگی،قوربونت شما چی هر....میزنم زنگ بهت خودم اومد عمل اتاق چشم،از رو باشه ـ

 کنارش رفتم مکالمش پایان محض به

 !میکرد؟ گریه داشت میگه،چرا چی زهرا محسن،مامان شده چی ـ

 کشید پوفی و انداخت پریسا به نگاهی محسن

 دهش نگران نداد جواب کسی گوشیش و خونه به زده زنگ اینکه ،مثل بود شده نگران دیده بهارو خواب....بابا هیچی ـ

 ..نشه نگران این از بیشتر تا نگفتم بهش هیچی...گرفته تماس پریسا با

 تو ور پریسا سر حسنم.بود شده جوشان دوباره پریسا اشکای چشمه.نشست پریسا کنار رفت و نگفت بیشتری چیز

 ادرم حرفای پیگیر این از بیشتر دیگه که بود بد حدی به خودم حال.بهش دادن دلداری به کرد شروع و گرفت بغلش

 ...نشدم پریسا

 ازش بیخبری و بود عمل اتاق تو من بهار تمام ساعت زده،شش تاول پاهام کف کردم احساس که بودم رفته راه انقدر

 با کترد.برداشتم رفتن راه از دست دکتر دیدن با و رسید پایان به انتظارمون باالخره.میکشید جنون مرز به منو داشت

 بهش رسوند خودشو محسن من از قبل.اومد بیرون عمل اتاق از سبزرنگش گان

 !طوره؟ چه حالش دکتر،بهار اقای شد چی ـ

 دکتر دهن به بودیم زده زل و بودیم ایستاده محسن کنار هم پریسا و من حاال

 کشید خفیفی اه دکتر

 ... اما کردیم خارج سرش از موفقیت با و کردم،تومور تالشمو همه من ـ

 پرسید دکتر از میپرسیدمو بایبد که سوالی پریسا اما بودم شده الل که من
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 !شده؟ چی....دکتر چی اما ـ

 دوخت من به نگرانشو نگاه دکتر

 ....یا یادم بیرون کما این از ایا نمیدونیم وما کما تو رفته االن بیمار....بود کرده میانی بافتهای تخریب به شروع تومور ـ

 فتهگ بهم بهار که میگفت،کمایی بهار که چیزی همون....رسید صفر به کما کلمه شنیدن با من طاقت تموم شد، تموم

 ...نشه ختم بیداری به وقت هیچ شاید بود

 دردی....بشنوم دکترو حرف بقیه و کنم تحمل نمیتونستم این از تربیش دیگه....نداشتم ایستادنو پا رو قدرت دیگه

 ....نفهمیدم هیچی دیگه من و کرد سیاه چشام جلو رو دنیا که پیچید سرم تو ناگهانی

 ***************************** 

 االن و ودب تهبس نفساش به زندگیم تموم که زنی پریده رنگ صورت به بودم شده خیره ای شیشه بزرگ پنجره پشت از

 و نخوردم تکون پنجره این کنار از روزه ده.بده ارامش کمی بهم تا نکرده باز ثانیه یک برای حتی چشماشو روزه ده

 دلتنگشم، که کنم زمزمه گوشش زیر و کنارش برم میدن اجازه بهم گاهی هراز.گذروندم همینجا رو روزم و شب

 یم،میکرد معنا رو عشق هم وبا بود کنارم که روزایی دلتنگ....بتشمح پر و گرم هاش،مهربونیاش،دستای خنده دلتنگ

 از بهش کنارش میرم که روزی هر...زیبا و بود ،بهاری بهارم کنار من برای اش ثانیه و دقیقه و ساعت هر که روزایی

 موضوع یساپر مادر پدرو دیگه حاال.کنم پدری براش نتونستم هنوز من و خودش شبیه شده که بارانی میگم، باران

 دست تو دست وقتی.اینجا رسوند خودشو فرداش خبر این شنیدن محض به خانوم زهرا و بودن فهمیده بهارو بیماری

 تو زد و کشید خفیفی جیغ بود وصل بهش سیم و لوله عالمه یه که بهاری دیدن با ICUاتاق پشت اومد رضا

 و گریه به کرد شروع و نداشت کنترلی هیچ تارشرف رو که بود سخت براش انقدر وضعیت این تو بهار دیدن.سرش

 تنمیتونس هم رضا دیگه.کنه مادری دخترش برا و شه بلند تخت رو از تا میکرد صدا بهارو بلند صدای با کردنو زاری

 دش بهتر وقت هر و ببره اونجا از مادرشو بخواد ازش عصبانیت با شد مجبور پریسا که جایی تا کنه کنترل اشکاشو

 بیمارستان به بهار دیدن برا فامیلم اعضای همه.اومده سرمون بالیی چه بودن شده خبر با همه دیگه.ونهگرد برش

 .کنن همدردی من با بهار وضعیت خاطر به یا بگن تبریک دخترم تولد خاطر به نمیدونستن ها بیچاره اومدن

 خبری بهار از تا محسن به میزدن زنگ محیا یا خانوم فرزانه یا روز هر و رسید محسنم خانواده گوش به حتی خبر

 روز هر هک سبیلی و ریش زیر قیافم انقدر.بدم رو میشه بهم که تلفنایی جواب نمیتونستم وجه هیچ به من اما بگیرن

 یه از یانتظار چه نمیدونم.میخورد بهم حالم داشت دیگه اطرافیان نگاه از که بود برانگیز ترحم میشدن بلندتر داشتن

 .باشم خودم فکر به هم کمی و خونه برم میخواستن همش که داشتن هشکست دل مرد

 بود قرار.هارمب پیش برم بده اجازه بهم و بیاد پرستار تا بودم منتظر بیصبرانه و کنم خلوت عشقم با بودم نتونسته امروز

 رفتن از قبل استمیخو دلم.کنه مراقبت ازش همونجا میخواست خانوم زهرا. محسن و پریسا خونه بره امروز باران

 محسن به.کنه باز چشماشو و بسوزه حالمون به دلش کنارش باران حضور با شاید تا مامانش پیش ببرمش خونه به باران
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 اب اما بره ویژه مراقبتهای اتاق توی بچه نمیدن اجازه میگفت اولش.بدن بهم رو اجازه این که کنه کاری تا دادم اطالع

 و محسن کنار زهرا مامان بغل تو باران بعد ساعت نیم.کنه صحبت بخش مسئول با تا داد رضایت باالخره من اصرار

 ارمبه بزارید بار یه همین گفتم بهش وقتی.ما کنار اومد و شد وارد پرتو دکتر سرشون پشت.شدن بخش وارد پریسا

 اتاق وارد ارانب همراه تا کرد قبول حرفی هیچ بدون دکتر داد نشون واکنش شاید کنه احساس کنارش دخترشو

ICUبشیم. 

 .شدیم نزدیک بود رفته خواب به روش بهار که تختی به دستاش بوسیدن از بعد و دادم فشارش بغلم تو رو باران

 موهای.نبود لوله و سیم همه اون با تخت روی گذاشتنش امکان چون دارم نگه بهار صورت نزدیک بارانو کردم سعی

 گود چشماش زیر اینکه با.بود زده بیرون کمی مخصوص کاله زیر از و بود هشد کوتاه خیلی بهارم قشنگ و خرمایی

 اروم رو باران دستای...بهار صورت روی کم خم رو خودم کمی.بود کرده حفظ صورتشو زیبایی هنوزم اما بود افتاده

 ..کنه حس دخترشو تن گرمای تا کشیدم بهار صورت روی

 ازب چشماتو!میکنی؟ حس بارانتو کوچولوی دستای گرمی!عمرم؟ کنیمی حسش!پیشت؟ اومده کی ببین...جان بهار ـ

 ...دهش خانومی چه کوچولومون دختر ببینی کن باز چشماتو....ببینه رو تو تا اومده روز ده از بعد دخترت گلم،ببین کن

 وت شیبه موندختر ببین پاشو بهار....نشده تنگ ما برا دلت...نشدی خسته اخه، میخوابی قدر چه خانومی دیگه بسه

 ارث به منم از چیزی یه باید باالخره بابایی دختر خوب...رفته من به چشماش میخواستی،فقط که همونطوری شده

 تنگ خوشگل عسلی های تیله اون برا دلم انصاف بی اخه میرفت، تو به چشماشم رنگ کاش ولی...نه، یا میبرد

 تقلب صدای با و بزارم تو سینه روی سرمو باید شبا من یدونیم که تو حامد دل عزیز...شده تنگ صدات برا دلم...شده

 سنگدل انقدر که تو...بمونه دلم به اروم خواب ساعت یه ارزوی من و بخوابی همش تو میاد دلت دیگه پاشو...بخوابم

 توچشما تو تا اربه...داریم احتیاج بهت باران و بهار،من کن باز چشماتو...کن باز چشماتو حامد جون رو تو بهار....نبودی

 جون رو تو حامد، جون رو تو...کن باز چشماتو شده که بارانم خاطر به پس کنم پدری باران برای نمیتونم من نکنی باز

 خدا رو تو...بهار شو بلند خدا رو تو...لعنتی خواب این از پاشو قسم مقدسات همه به رو تو باران،

 سرشو و دادم فشار سینم به ،بارانو ایستادم صاف بهار پریده رنگ های گونه روی چکیدن بیصدام اشکای

 بیاره یادش منو خدا تا کردم بلند سرمو...بوسیدم

 ئنممطم هنوزم...توئه به امیدم چشم هنوزم که قسم خداوندیت بودم،به نسپرده تو به بهارو من مگه شکر، کرمتو اخه ـ

 وت که معصوم بچه این خاطر به اقل ال نمیسوزه من حال به دلت اگه....میکنی بلندش لعنتی خواب این از بهارمو که

 به امید چشم تر مطمئن تو از اخه...سپردم تو به زنمو من...کردم حساب تو رو من خدا...برگردون بهمون بهارو بغلمه

 ...نشکون دلمو رضا امام به رو تو خدا نشکون دلمو...ببندم کی

 اما میکنم التماس هردوشون به دارم هنوزه که هنوزم... خدا نه سوخت باران و من حال به دلش بهار نه روزه دو االن اما

 ....امید کورسوی یه از دریغ
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 کرد صدام ای گرفته بغض و اشنا صدای که روزم هر صحنه به بودم دوخته چشم دوباره پنجره کنار

 !!!!!!حامد ـ

 کرد متعجبم سبحان سرخ چشمای برگشتم وقتی

 !میکنی؟ ارچیک اینجا تو!سبحان؟ ـ

 سرشو.شد سست قدماش..بود خوابیده اروم که بهاری روی خورد سر نگاهش و برداشت من سمت به لرزونشو قدمای

 .شد خیره بهم ناباوری با و داد تکون راست و چپ به

 دروغ دارن همه بگو...پسر بگو بهم....نیست بهار افتاده جون بی تخت رو که اونی بگو!...نه حامد دروغه این ـ

 اربه چرا پس...مبارک شدنت مادر بگم بهش بگم،اومدم تبریک بهتون دخترتونو تولد تا اومدم من لعنتی...میگن

 پس...ریدبگی جشن تولدش برای نباید مگه...بده شیر دخترت به االن نباید مگه...بهارخوابیده چرا...نکرده بغل دخترشو

 بود نای...گرفتی مونی الل چرا لعنتی...میریزه اشک بهار اسم شنیدن با میبینم رو کی هر صبح از چیه،چرا قیافه این

 ...بمونی قولت پای که نبودی مرد انقدر...تو به سپردیمش که بهاری اون

 زد داد

 بده جوابمو...نشه باز دیگه بهار چشمای شاید میگه رضا چرا پس باشی بهار مواظب چشمات مثل دادی قول تو

 ....کن خالصم و دروغه بگو د...نیست هیچیش بهار و دروغه همش بگو...لعنتی

  سمتش رفتم افتاده های شونه با

 ....بود دروغ کاش...سبحان بود دروغ کاش ـ

 ... سرش به زد محکم دستشو تا دو سبحان

 ...ابوالفضل یا ـ

 همدیگه بغل تو مرد تا دو گریه دیدن با پرستارا...انداختم گردنش دور دستمو... شدن طوفانی دریاییش چشمای

 ...میسوزوندن دل حالمون برای داشتن و بود اومده در اشکشون

 ازدواج از بعد که بود کرده ثابت بهم اما میکرد نگاه بهار به خواهری جز چشمی به روزی یه شاید سبحان میدونستم

 بهش تا دبو شده باعث همین و میشد خونده راحتی به صداقت و پاکی چشماش از. بوده برادر یه مثل براش بهار

 نزدیک محض به که دیدم ها شیشه پشت از...بهار پیش بره سبحان دقیقه چند برای تا دادن اجازه اونروز.کنم اعتماد

 چشم رو وقته خیلی بنده مچ اون و بوده روش بخیه جای بهار گفته به که گذاشت بندی مچ روی دستشو بهار به شدن

 یرونب اتاق از وقتی.میگه بهش چی نمیدونستم و میزد حرف باهاش داشت و بود بهار به سبحان خیس نگاه.شده بسته

 .بیرون زد بخش از بزنه من به حرفی اینکه بدون اومد
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 اون تو روستا اهالی بود گفته بهم پریسا و بود رضا امام تولد دیگه روز دو.کنم کار چی نمیدونستم دیگه و بودم خسته

 و مهربون بهار مردم اون نگاه در انقدر میدونستم.کنن دعا بهار المتیس برای و بشن جمع روستا مسجد تو قراره روز

 تدس خیلیا که بودم شنیده...زد توذهنم ای جرقه لحظه یه برای رضا امام یاد به.دلشونه ته از دعاهاشون که بوده عزیز

 ارتوبه بخواه شاز و پیشش برو گفت بهم حسی یه و پاشد به غوغایی دلم تو.برگشتن پر دست و حرمش رفتن خالی

 ...برگردونه بهت

 تا.ودتخ به سپردمش خدایا.کردم نگاه بهار به ای شیشه دیوار پشت رفتم. شدم بلند صندلی روی از سریع فکر این با

 ب.باش داشته هواشو برگردم

 فیمن جواب بهش خدا میدونم.توست و من از عزیزتر خیلی خدا برا که کسی پیش برم باید میگه دلم.برم باید بهارم

 ....نمیده

 ...کرد روشن قلبم تو امید از نوری یادش که اونی سمت برم تا بیرون گذاشتم بیمارستان از پامو ها مدت از بعد

 

 چهارم و بیست فصل

 لومگ توی ای گنده بغض. میشد کشیده زمین رو حس بی پاهام...بود رسیده انتها امیدم،به توانم، تمام. بودم تاب بی

 ...کرد جاری بدنم رگهای تو زیبا و قوی حس یه موذن اکبر اهلل بودصدای نشسته

 داشت ای کننده کر کوبش قلبم..وایستادم صف توی برداشتمو مهر یه...بودن شده صف به عشا نماز واسه همه

 یپ رفت حواسم شد تموم که نماز..بخونم نمازمو بتونم و نریزه اشکم میکردم سعیمو تمام..بود خورده هم به ریتمش..

 ساطع امید نور ازش که جایی اون به برسم تا کردم تند قدمامو..بخوام ازش بهارمو شفای بود قرار که اونجایی ضریح

 ...امید نا گاهی و تاب بی دالی برای میشد

 عجبت یا ترحم با بقیه که نبود مهم. میشد سست قدمام...میشد خاکستر بود عجین هام با سالها که غروری قدمم هر با

 بهارمو خدا اش واسطه به بود قرار که کسی..بود اینجا آخر امید...بهارم شفای بودم اومده شفا برای من میکردن ه نگا

 برگردونه بهم

 هب ریختن فرو و اشک شدن بغضم و درد و غرور و اقتدار همه رسید ضریح به دستم وقتی بود قدمیم سه دو تو ضریح

 ...میکردم احساس محبتشو وجود تمام با که یکی و بودم من حاال.طال گنبد پای

 در از امید نا مهمونتو که تو رضا امام یا"..مهمونی خونت اومدم دور راه از...میکنی قبول که ناخونده مهمون...اقا سالم ـ

 اون گمب تا اومدم ریایی و تزویر هر از خالی ببین...نمیگردونی بر رو سیاه رو مهمون این از که تو....نمیگردونی بر خونت

 .... هیچه تو محبت پر نگاه یه مقابل در ثروت همه

  اقا...نمیشنوه منو صدای انگاری روزا این که بکنی خدایی پیش ضمانتمو تا اومدم کشیدم درد آقا... .پابوست اومدم آقا
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 داره هک یا سینه و درده دنیا یه کولبارم.نمیشه پیدا خسته دل مسافر برای میزبانی مهربونتر تو از گفتند بهم جون

 که خدایی و سیاه رو من بین ای واسطه بشی تا اومدم.. بیاد عزیزش سر بالیی چه قراره نمیدونه و میگیره اتیش

 الس هر بشه باز زندگی روی دوباره بهارم چشمای اگه قسم بزرگیش به... نمیشکونه بندشو دل تو واسطه به میدونم

 ....میکنم غالمیتو و همینجا میام

 حرف هاش با و میریختم اشک اینجا بودند اومده امیدی به کدوم هر که جمعیتی سیل به توجه بی شطال گنبد پای

 .میزدم

 برای رضا امام اقا میالد روز تو دارن و شدن جمع روستاشون کوچیک مسجد تو که دلی دریا و ساده مردم از بیخبر

 .بود کرده روستا اهالی وقف زندگیشو ساله یک از بیشتر که میکنن دعا دکتری شفای

 شفای برای روستا مردم یجیب امن زمزمه با تا مسجد همون تو بودن برده منو باران که پریسا و زهرا مامان از بیخبر

 .کنه دعا مادرش

 یک تا هاگ بود گفته پیش ساعت یک دکتر که دختری به بودن شده خیره گریون چشمای با که سبحان و رضا از بیخبر

 ...و کنن جدا ازش هارو دستگاه باید نکنه ازب چشماشو دیگه هفته

 ....کنن فکر بعدش به نمیخواستن اونا و

 با کرد عهد دلش تو و بده شفا مرحومشو برادر عروس تا میخواست خدا از داشت دلش تو که بزرگم عمه از بیخبر

 ...کنه عروس کامل جهاز با رو پرست سر بی دختر یه روزی همچین تو سال هر بهار شفای

 شده میخواست خدا از و اسمون به بود دوخته چشماشو و بود کرده پهن خونه حیاط تو سجادشو که اقا علی از بیخبر

 ...بزنه برق دوباره میدرخشید قلبش صداقت و پاکی از که بهار چشمای اما خودش پیش ببره اونو

 رفتمع چشمه چشماشون و بود انسانیت حس از ماالمال قلبشون که میکرد نگاه بندهایی به داشت لب به لبخند وخدا

 نهک اجابت و هاش بنده سمت به کنه باز رحمتشو در که نمیدونستن خدا از باالتر رو قدرتی هیچ که داشت بندگی

 ....دعاهاشونو

 بوق...تن یک پی و رگ تو کنن تزریق حیات کمی میخواستن که بود سرم های قطره اتاق اون فضای در موجود ملودی

 دمای باز و دم داشت که دستگاهی رفتن پایین باال....زندگی جریان دهنده نشون مانیتور بود شده که نقطعم و ارام

 به سیاه جادوی با ها قصه پرنسس چون که رو زیبا زنی و...هست نفسی هنوز بگه تا میکرد پخش رو سخت و عمیق

 تا فتگر یاد که زنی بهار....نیست ها قصه پرنسس بهار اما....بشه بیدار دوباره تا معشوقشه بوسه منتظر و رفته خواب

 هک انسانی...بده زندگی فرصت اون به تا گذشت خودش زندگی حق از فرزندش خاطر به که مادری...کنه عاشقی درست

 .....اورد جا به رو انسانیت رسم

  نگاه من به داشت خنده با و بود ردهک باز هم از دستاشو و بود ایستاده زیبا گلهای بین سفید و بلند پیراهن یه با مادرم
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 رینو قدم اولین با اما پرکشیدم سمتش به ای پرنده چون بودم، بیتاب مهربونش اغوش تو گرفتن جا برای...میکرد

 از تمودس اروم ثانیه چند از بعد....نکنه اذیتم نور که بگیرم چشام رو دستمو تا شد باعث و کرد برخورد چشام به شدید

 تو موجود ارامش اما.ترسیدم کمی کننده خیره و روشن رنگای با بلند ردای تو مردی دیدن با اما شتمبردا چشام رو

  گفتم بهش اروم خیلی.پاشید چهرم به ارامش از موجی و کرد دور ازم ترسو حس مرد اون چشمای

 .....مادرم پیش برم میخوام ـ

 داد دست بهم زیبا احساس یک تولد حس چون حسی دیدنش با که بست نقش اش چهره بر لبخندی

 ....انتظارتن چشم که کسایی پیش بری باید....نیست مادرت پیش رفتن وقت االن ـ

 زیبا دلبخن همون با باره دو که کرد معنی نگاهم از رو بیتابی و پریشانی این گویا او و شد بیتاب نگاهم حرفش این با

 وت رو سیب ، کردم دراز سمتش به دستامو.داشت قرار ییزیبا سرخ سیب دستاش توی.کرد دراز من سمت به دستشو

 ظهلح متعجب...نبود مرد اون....اما کردم بلند سرمو بعد ثانیه چند... دستم تو سیب به دوختم چشمو...گذاشت دستم

 مادرم که کردم گلزاری سمت به نگاهمو دوباره و شدم رفتنش بیخیال سرعت به ولی کردم نگاه خالیش جای به ای

 گرفته گریم کنم بغلش نتونستم من و رفته مادرم بازم اینکه تصور از.نبود هم مادر از خبری اما.بود ایستاده شونبین

 ...کرد صدا اسممو اشنایی صدای بریزه فرو قطره اولین اینکه از قبل اما بود

 !!!بهـــــــــــــار؟ ـ

 ....نبود ازش خبری کردم نگاه اطرافمو چی هر ولی بود حامد... شناختمش کرد صدام دوم بار برای وقتی

 بده نشون بهم خودتو.... کجایی....حامــــــــــــــد ـ

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ر بهــــــــــــــــــــــا ـ

 ...کجایی تو اخه....نمیبینمت حامد ـ

 کن باز چشماتو....بهـــــــــــارم ـ

 اما میکرد صدام مدام...نبود حامد از خبری میداشتم بر دمق و میکردم نگاه که سمتی هر به...بودم شده کالفه

 خیصتش صدارو مبدا و کنم تمرکز بتونم تا بستم چشمامو لحظه یه برای...بودم شده سرگردون و کالفه....نمیدیدمش

 بدم

 .....چشماتو کن باز.....چشماتو کن باز بهــــــــــــــــارم ـ

 ....کردم باز چشمامو سمته کدوم از داص فهمیدم اینکه خیال به و کردم تمرکز

 گذاشت ، بود نشسته ویژه های مراقبت پخش صندلی کهرو رضا شونه رو دستشو محسن
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 توق از خارج کردن لطف خیلی اینجاشم تا بمونید، بخش تو این از بیشتر ندارین برید،اجازه باید دیگه جان رضا ـ

 .بیایید بهار دیدن به دادن اجازه

 داد تکون مثبت المتع به سرشو رضا

 ...داداش باشه ـ

 کرد صداش اروم و رفت سبحان سمت به رضا

 بمونیم اینجا این از بیشتر نمیدن اجازه دیگه....بریم باید ـ

 چکید چشمش گوشه از اشکی قطره.برداشت بهار پریده رنگ صورت از رو منتظرش و خیس چشمای سبحان

 ناولی ثانیه چند برای.بدوزه چشم بهار به دوباره تا کرد وادارش غریب حس یه اخر لحظه در اما بره تا برگشت.پایین

 اب ،زندگی زدی ابلهانه کار به دست چرا میگفت بهش که ای گونه فرشته صدای.اومد یادش بود دیده بهارو که روزی

 تنهاش شتهفر نخواست و کرد باز چشماشو که افتاد ای لحظه یاد...بدی دست از میخواستی بهایی چه به ارزشتو

 ...بزاره

  گذاشت سرد شیشه روی دستشو

 چشماتو داشتی رو زمینی فرشته یه حکم براشون تو و دارن دوست که کسایی خاطر باران،به حامد، خاطر به....بهار ـ

 بهار کن باز چشماتو...کن باز

 هگرفت صداش و بود کرده باد زیاد گریه از چشماش.کشید دراز هتل توی اش نفره تک تخت رو گریون چشمای با حامد

 هک دختری چهار در سه عکس به شد خیره.کرد بازش و اورد در رنگش سیاه کتان شلوار جیب پشت از پولشو کیف.بود

  کشید عکس روی اروم شصتشو انگشت.شد زندگیش و قلب صاحب روز یه تو

 .نکنی دریغ ازم نازتو چشمای پیشت اومدم وقتی بده قول...شده تنگ برات دلم ـ

 به دنبو دوخته چشمشونو.میخوندن یجیب امن بلند صدای با و دادن فشار سینه تو قرانو خانوم گالب و خانوم سکینه

 .بود مونده مادر گرم اغوش حسرت در که ای روزه ده کوچک دختر

 معصوم طفل این مادر به بده شفا شکسته دالی حق به رو تو رحیم یا رحمان، صبر،یا صاحب یا

 و دل دهسا مردم رفته باال دستای کرد،به نگاه مادرش دیده اشک به.کرد نگاه بغلش تو کودک بسته شمایچ به پریسا

 ...هاشه بنده سر باال همیشه رحمتش سایه میدونست که اونی به کرد نگاه و کرد بلند سرشو...کرد نگاه ریا بی

 ...دهب بهارو شفای...کبری زینب حق به رو فاطمه،تو شکسته دل حق به رو تو

 زد داد...میخورد تکون داشت بهار انگشتای...نمیکرد باور...شد شوکه لحظه یک برای سبحان
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 !!!! محسن...مـ!محسن ـ

 برداشتن قدم سبحان سمت به نگرانی با رضا و محسن

 میزنی داد چرا...سبحان شده چی ـ

 بود شوک تو هنوز سلحان

 بهوش داره....داد تکون انگشتاشو دیدم خودم...میگم راست خدا به...خوردن تکون بهار انگشتای...بهار انگشتای ـ

 میاد بهوش داره بهار...محسن میاد

 ...ببینه اونم تا بهار دستای به بود دوخته چشم و بود گذاشته دهنش رو دستاشو رضا

 ....بگیرن تماس پرتو دکتر با بخواد ازشون تا دویید پرستاری استیشن سمت به سرعت به محسن اما

 اما گیرهب اروم شاید تا بخوابه کمی میکرد سعی مطلق تاریکی تو و بود بسته میگرنیش سردرد خاطر به چشماشو امدح

 ساعتو سه دو این باید..بمونه خواب و بخوره قرص میترسید و داشت پرواز صبح 1 ساعت.بود نتیجه بی تالشش تمام

 نگت کوچولوش باران برای حتی دلش...باشه بیخبر بهارش از بیشتر روز یک حتی نمیخواست دلش ، میکرد تحمل

 یه شیگو ویبره صدای با...داشتنیه دوست کوچولوی فرشته اون عاشق اینا از بیشتر خیلی بود فهمیده تازه..بود شده

 محسن طرف از تماس.برداره پاتختی رو از گوشیشو تا شد نمیخیز جاش تو سختی به و گفت لبی زیر لعنتی

 برش دوباره...تخت رو افتاد دستش تو از گوشی هولش از...باشه اومده بهار سر بالیی نکنه...نکنه..شد نگران...بود

 ....شد برقرار تماس....گذاشت رنگ سبز دکمه رو انگشتشو و داشت

 شد بلند گوشی پشت از محسن خندان و شاد صدای

 ....اینجا بیا زود خدا رو تو...میکنه باز چشماشو داره زنت داداش...اومد هوش به بهار....بهار حامد ـ

 و نور از عظیمی منبع میون خودش جز نبود هیچی اما...کرد باز اروم چشماشو صدا منبع کردن پیدا خیال بهار،به

 خوب رو اسم یه اونا همه میون از اما بودند نامفهوم صداها.میرسید گوشش به نجواگونه که صداهایی

 خدا....خدا...خدا...میشنید

 و نشه اذیت نور ازدیاد از تا بست چشماشو.بود شده گیج میکرد اذیتش داشت صدا و نور همه اون بین شدن دچار

 ....شنید صدا همه اون بین رو حامد صدای دوباره

 ....کن باز چشماتو....بهار کن باز چشماتو ـ

 طولی....دستگاه یک االرم یوصدا بود سفید سقفی ای ثانیه برای دید که چیزی تنها کرد باز چشماشو وقتی اینبار و

 رفت فرو بیخبری عالم در اینبار و بست دوباره چشماشو که نکشید
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 ICU اتاق سمت به بودن دوخته بهش چشم خندون که پریسا و محسن به توجه بدون گرفته ارام قلبی با اما حامد

 کردن چک حال در اش شکیپز خبره تیم همراه به پرتو دکتر ای شیشه دیوار سوی ان.میداشت بر تند قدمهایی

 ....معجزه... داشت دلیل یک تنها کما ان از شدنش بیدار که بودند بیماری وضعیت

 قوی لاحتما به و میبرد سر به بیهوش نیمه حالت در بیمار.....نداشت وجود شرایط این توصیف برای پزشکی دلیل هیچ

 این از و بره بدن اجازه بهش تا بود منتظر گریان چشمانی با حامد. میشد هوشیار کامل طور به دیگر ساعت دو تا

 از دوشون هر.بود انداخته دوستش گردن دور دستاشو رضا و بود ایستاده ای گوشه سبحان. بشه خالص دلتنگی

 هم اقا علی گوش به سریع خیلی خبر. بودند اتاق از پرتو دکتر اودن بیرون منتظر و بود اومده بند زبونشون خوشحالی

 اطرخ به و.اش نوه دیدن بره خندون لبای با بتونه تا کرد حرکت تالش سمت به شاد و گریون چشمای با نماو و رسید

 .کنه خوشحالی اومدنش دنیا

 اپ همچنان ایمانش مدت این تو که مردی به دوخت رو ناباورش اما خندون نگاه.اومد بیرون اتاق از دکتر بعد ساعت یک

 دکتر داشت باور اون. بدوزه امید چشم پرفسوری و متخصص و دکتر هیچ به ونهنمیت خدا جز میدونست و بود برجا

 شبه و کرد درک رو عشق قدرت تو بار اولین برای دکتر حاال.بس و خداست میده، شفا که اونی.است وسیله یک فقط

 .اورد ایمان

 تنفس دستگاه به تیاجاح بدون رو ارومش نفسهای صدای وقتی.شد نزدیک بهار تخت به اروم قدمهایی با حامد

 و رحمت گفت شکر و کرد سجده خدا درگاه به و زمین رو زد زانو همونجا.بست نقش لباش رو لبخند شنید مصنوعی

 ...رو رحمانیتش

 هب اسمشو لرزونش صدای با.کرد تقدیمش شوق اشک همراه ای بوسه و گرفت دستاش بین رو بهار ظریف انگشتای

 اورد زبون

 .....کن باز.. گلم چشماتو کن باز...شدی بیدار باالخره....حامد دل عزیز...مبهــــــــــــار ـ

 خیلی چشماش کردن باز اینبار....شنید رو زندگیش اشنای صدای دوباره که بود بیداری و خواب عالم در همچنان بهار

 دهشنی صدا بس از بود هشد خسته...بود شده تنگ صدا صاحب برای دلش....میکرد باز چشماشو باید اون اما بود سخت

 ...بود ندیده رو وصاحبش بود

 ....بکشه جیغ خوشحالی از میخواست دید رو بهارش لرزون پلکای وقتی حامد

 مشاهده ناواضحی تصویر بود شده تار که دیدی پشت از اینبار و کرد باز چشماشو و شد موفق باالخره بهار

 ......دید رو همسرش خیس و خندان چهره صدا همراه ینبارا و کرد بسته و باز رو هاش پلک بار چند...میکرد

 بودن تو با اخر فصل
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 .چید میوه ها،دستم باغ ترین نهفته در

 .مکن پروا سرانگشتانم از!نزدیک ی اینک،شاخه و

 .است اشنایی نیست،عطش ربایش شور انگشتانم تابی بی

 .تر درخشان! میوه درخشش

 .وسیدپ دستانم فراموشی در چیدن ی وسوسه

 اب دورترین

 .فشاند راهم به را خود ریزش

 سنگ ترین پنهان

 .ریخت پایم به را اش یه سا

 !نزدیک ی من،شاخه و

 رفتم، بدر سایه گذشتم،از اب از

 شکستم آشیان-عقاب ستیغ بر را غرورم رفتم،

 .ام مانده تو پای به فروتنی، خمیدگی در اینک، و

 !نزدیک ی شاخه ای شو، خم

 شدم،کنار متولد عشق یک دامن در من! روستایی فقیر خانواده یک تودختر دید واز...زندگی یک از فصلی...بهارم من

 کردم گذر خوشبختی سمت به پلی روی از...شدم بزرگ تحمل ی واژه با و کردم کودکانه های بازی روزگار های سختی

 ....شدم بالغ ناب حس یک تولد با من. دمرسی بلوغ به بودن تو بی و اضطراب و امیدی نا هوی و های میان در و

 نزد هم بر پلک یک اندازه به شاید زندگی فهمیدم تازه زندگی برای برهان و منطق دلیل کلی تردد و ازدهام میان من

 درک هایم چشم کردن بسته و باز یکبار فاصله در را مرگ و تولد و کردن زندگی کشیدن، نفس حقیقت من. باشد

 .کردم

 .....بود خواهد چه پایانم و بود چه ابتدایم و اغاز میکنم درک بهتر حاال

 برای وقتی.زندگیم های لحظه شریک نه زندگیم خود شده باران اینبار.میگیرم سر از زندگیمو قصه دارم دوباره من

 این همب خدا و بودم مادرش من حاال که کوچولویی فرشته دیدن از گذاشت بغلم تو زندگیمو باران بارحامد اولین

 سیک جز کنه درک منو لحظه اون نتونه هیچکس شاید.ریختم شوق کنم،اشک مادری براش بتونم تا بود اده د فرصتو

 تولدم هنگام اینبار و.شدم متولد عشق با دوباره و مردم یکبار من اره.باشه چشیده رو مرگ طعم من مثل یکبار که
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 کنار ادما این همه سخت شرایط اون ی تو اینکه...محسن و سبحانحامد، عمه و پریسا،عمو ،خانواده بودن کنارم خیلیا

 و باران و من خانواده همه اینا.داشت ارزش خیلی ،برام بودند نذاشته تنهاشون حامد و باران های تنهایی تو و بودند من

 .بودند حامد

 شیر اب باید اون و بدم رشی دخترم به نمیتونستم.گرفت دلم بود شده گشنش و کرد بیتابی اغوشم تو دخترم وقتی

 زا بگیره، بغل تو بارانو حامد اینکه از قبل و حامد کنار اومد دید منو گرفته چهره وقتی اقا علی.میشد سیر خشک

 ردمیک کوله و کج همش که اقا علی صورت دیدن با.کنه ارومش کرد سعی شکلک اوردن در وبا کشیدش بیرون اغوشم

 یه میکردم احساس وجودم تمام با دیگه حاال. بود شده باز خنده به لبامون هم هبقی و من و بود کرده تعجب باران

 دایی همک دخترم حاال. بودند کرده ادا رو دوستی حق واقعی معنای به که دوستایی و دارم خوشبخت و شاد خانوداه

 .کنه بازی هاشبا و بده سواری دختریش نوه به میخواست که بزرگی بابا و بزرگ مادر هم و خاله هم داشت،

 برای که گرفتم خدایی سمت به خندانمو نگاه و گرفتم باال سرمو بعد و انداختم اطرافم ادمای همه به گذرا نگاهی

 ...نداره وجود مهربونتر و بزرگتر خودش از فهموند بهم زندگیم توی بار هزارمین

 بازم صورتش ولی بود رفته گود کمی چشماش زیر.دیدم رو حامد خندان صورت دوختم جلوم به دوباره چشامو وقتی

 کمی دیروز شاید.بود خوب کامال حالم و بودم اومده بهوش که بود روزی دومین امروز.بود ریش بدون همیشه مثل

 وقتی و گذاشت تنهام ساعت دو برای صبح حامد.بودم نشسته تختم رو کامل سالمتی در االن اما داشتم سرگیجه

 غنچه از بزرگ گل دسته یه.بود گرفته دوش خوشبو و تلخ ادکلن همون با دوباره و بود رسیده خودش به کلی برگشت

 با مالقات روز امروز اما ببینم بارانمو ندادن اجازه دیروز.کرد تقدیمم عاشق دل یه همراه به و اورد برام سرخ رز های

 درما مقدس واژه به مادری،و عشق از دش سرشار وجودم تمام دیدنش با.شد اتاقم وارد باباش بغل تو بارانم بازی پارتی

 .ندارد وجود دنیا در حس این از زیباتر و تر شیرین که سوگند

 . کنم سیراب خودم شیر با رو فرزندم نمیتونستم که بود سخت چه و

 خوشحال خیلی میکردم تجربه رو خانواده و خونه گرمای دوباره اینکه از. شدم مرخص بیمارستان از هفته یک از بعد

 باقی خوشحال و خوشبخت ابد تا خانواده این میخواستم من و بودیم کامل خونواده یه حامد و باران و من حاال. ودمب

 .بمونه

 بعد سال ده

.......... 

 رانبا ریزش نجوای چون که صدایی با و میکنه بلند پام رو از سرشو.میخوره سر انگشتام الی باران سیاه موهای خرمن

 میگه زیباست

 خدمت اونجا روز ده حرمش خادم عنوان به و میره سال هر داده رضا امام به که قولی خاطر به بابا یعنی....مانیـما

 ...میکنه
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 بریم بابایی با همگی قراره امسال تازه. مشهد میره رضا امام تولد روز سال هر داره که نذری خاطر به اون....عزیزم اره ـ

 .میاد ما از بعد بابا برمیگردیمو زودتر ما دختر گل تو درسای خاطر به ولی.رضا امام زیارت

 ...پرید پایین باال و شد بلند سریع موضوع این شنیدن از خوشحال باران

 رضا امام خادم بابا مثل میخوام.جون بابا کمک میرم منم خوبه خیلی مامانی وای.میرم بابا همراه منم امسال...جون اخ ـ

 .بشم

 زدم لبخند

 وروجکت داداش تا دو این که حیف ولی بکنم بازوار برمیاد دستم از کاری هر و اوجا بیام دارم دوست منم...دلم عزیز ـ

 همیش ساعتی نیم یه..پایین اون میکنن کار چی دارن آریا و پویا و بابا االن نظرت به باران راستی....بریدن امونمو

 !نیست؟ عجیب این نظرت به......نمیادا در صداشون

 گفت میداد تکون هوا رو دستشو درحالیکه و کرد ریز چشماشو تفکر حالت هب باران

 ....طوفانه از قبل سکوت این...نمیاد خوبی بوهای اصال مامان ـ

 کشیدم لپشو اروم شدم بلند و گرفت خندم

 تا ود اون و اباب مچ پایین اون بریم یواشکی بیا حاال.میگن طوفان از قبل ارامش....دلبرکم نه طوفان از قبل سکوت ـ

 ...بگیریم شیطونکو

 جهانگیر پدری عمارت های پله از اروم هم با وقتی...من دست تو گذاشت دستاشو و نشاند لب به زیبایی خنده باران

 ....اومدیم ما،پایین نفره پنج خانواده دائمی خونه شده روستا تو باران رفتن مدرسه زمان از که خان

 .کردیم نگاه سالن کنار گوشه به و انداختیم هم به تعجب از نگاهی باران و من.نبود پسرا از خبری

 !!!!!!!!؟...رفتن کجا میکنی فکر...مامان ـ

 ...باشن اونجا شاید کنیم نگاه باغو تو بریم بیا!!!!!!!ـنمیدونم

 ....موند باز تعجب از دومون هر دهن پسرا و حامد ازدیدن و شدیم باغ وارد باران همراه

 کم کم داشتم دیگه که من به حواسشون.میخندیدن و میخوردن قل گال تو داشتند تایی سه حامد و آریا و پویا

 این ر،کا هیچ میکنه بازی گل داره سالش چهار پسرای پای په با حامد که باره چندمین برای این.نبود میشدم عصبانی

 باران.رداف بکاره الوچه نهال توش تا بود زده شخم باغو قسمت این این تازه بیچاره.میکنن برابر چند باغبونم حیدر مش

 کف بزارم رو تا سه این حق من که االنه میدونست اینکه خاطر به اما بود گرفته خندش برادراش و پدر دیدن با

 رتقصی همش.میکنن بازی گل باشه اخرشون دفعه تا میکردم کاری باید.نخنده تا میجوید لباشو داشت دستشون

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمنربرکا صنم|  بودن تو با فصل رمان سایت نگاه دانلود
 

363 

 تو گلی مجسمه جای.اوردن نمی سرم رو بالها این کنن درست گلی مجسمه بیان نمیدادم اجازه لاو دفعه اگه خودمه

 .گل شدن خاکا اون االن شده پاشی اب باغ پیش ساعت یک که اونجایی از و میگیرن کشتی دارن خل و خاک

 ات کردم اشاره ارانب به.میزاشت اطراف همون حیدر مش همیشه که شلنگی سمت رفتم بشن من متوجه اینکه از قبل

 ....کردو باز ابو شیر و رفت میخندید ریز ریز که حالی در باران.کنه باز ابو و بره اروم

 با و شد بلند زمین رو از سریع پسرا...هوا رفت بدنشون، با سرد اب برخورد خاطر به اریا و پویا و حامد جیغ صدای

 مبه این از بیشتر تا صورتشون و سر رو میپاشیدم ابو بیشتری شدت با و نمیکردم رحم...من طرف اومدن پدرشون

 گرفت منو سریع حامد اما.نشن نزدیک

 میزدم پا و دست و میخندیدم داشتم!کرده؟ تمیزمون این از بیشتر تا بگیر ازمامانت شلنگو بیا بدو پویا ـ

 میان شب هر هست بازی بودکم مگه اخه....میکنم تمیزتون دارم میگید خودتون خوبه...کن ولم خدا رو تو حامد ـ

 ....میکنید بازی گل اینجا

 گرفت ازم شلنگو بسیار تالش و خنده با پویا

 ....بگیره کشتی جونی بابا با گال تو ادم میده ای مزه چه نمیدونی که تو جونی مامان ـ

 من سمت گرفت شلنگو برادرش کمک بود اومده که آریا

 .....میکنیم مجازات پنهانیش حمله خاطر به رو مامانی االن ـ

 ...ناجوانمردانست تنبیه کنید،این ولم بسه که میکردم بیداد و داد منم و میخندیدن تا سه اون

 شد بلند باران خندون صدای.رفت شلنگ سمت به ها نگاه همه و شد قطع اب مابین همین تو

 ....کنه اذیتش نمیتونه هیچکس داره من مثل یار یه مامانی وقتی تا ـ

 اما مگرفتی اروم حامدم و من...میدونه پیروز کی بدن نشونش تا باران سمت دوییدن و زمین انداختن شلنگو پویا و اریا

 طرفش چرخوندم سرمو و گرفتم بازوش از ریزی نیشگون.بود نکرده ولم هنوز حامد

 ...شکمم تو شد خفه بچه این کن شل دستاتو باالغیرتا شده، تموم جنگ دیگه حاال ـ

 انداخت نگاه بهم نگرانی با و کرد ولم سریع حامد

 ...نبود ماهه دو کوچولوی وروجک این به حواسم اصال عزیزم ببخشید وای ـ

 گرفت خندم

  هک اومدنشه دنیا از بعد من مشکل...نمیاد وجود به براش مشکلی منه شکم تو که زمانی تا ماهه دو وروجک این نخیر
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 هب جان حامد...بشه خاندان این های بچه ترین شیطون از یکی به یلتبد تو دست زیر دیگشون تای سه میخوادمثل

 .خودت های بچه دسته دارو تو اوردی که نکردی رحم محسنم پسر عرشیا به تو خدا

 خورد خندشو زور به

 بخواد هاگ کنه شیطونی باید بچه.میکردن کار عرشیا رو داشتن زیادی تا دو اون...کنه بچگی باید بچه برم قوربونت ـ

 ...بچه نمیگفتن بهش دیگه که کنه رفتار بزرگا ادم مثل

 میکردی بازی گل داشتی که داری قرار سنی گروه چه تو شما بگی میشه موقع اون....خان حامد طوریاست این ـ

 خنده زیر زد و کنه کنترل خودشو نتونست دیگه

 نمیشه بزرگ وقت هیچ منه درون کودک ،این که نیست من تقصیر بشم فدات ـ

 شد بلند باران داد صدای که بدم جوابشو میخواستم

 ...بده نجات دوتا این دست از منو بیا خدا رو تو بابایی...بکشن منو میخوان دونفر این...کمک..بابایی ـ

 .....اجازه با فعال... کنی ادب منو درون کودک این شما میام بعد دخترم کمک برم من خانومی ـ

 ولی کنه جدا هم از رو ها بچه مثال تا میرفت داشت که دوختم چشم حامد به خندان نگاهی با و دادم تکون سری

 ....بود داور خود شدن مغلوب داوری این اخر میدونستم

 های وفهشک حاال.تابستون گرمای به میداد جاشو و میرسید پایان به داشت به بهار فصل.بود گرفته بازی به موهامو باد

 به ام خانواده زیبای باغ انگیز دل عطر میان من و بودند داده نوبرانه و خوشمزه های همیو به جاشونو درختا بهاری

 .... ببینم رو زندگی لذت لبهاشون رو خنده ازدیدن تا میداشتم بر قدم سمتشون

 ...دنگ...دنگ

 عمر شب در زمان گیج ساعت

 .زنگ پی در پی میزند

 است گذر دم این که فکر این زهر

 .من هستی رگ واردی به نقش میشود

 لذت از شده پر هایم لحظه

 .است الوده غمی زنگار به یا

 گذرد، دم این باید چون لیک
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 میگریم اگر پس

 .است ثمر بی ام گریه

 میخندم واگر

 .است بیهوده ام خنده

 ...دنگ...دنگ

 .میگذرد ها لحظه

 .باز اید نمی بگذشت، انچه

 دیگر گز هر که هست ای قصه

 .اغاز شد ننتواند

 پاسخ بی پرسش یک که است این ثلم

 .است ماسیده زمان سرد لب بر

 چیز همه ان در که لحظه همین دیوار به تا میخیزم بر تند

 دارد،اویزم، لذت رنگ

 جای به جهد این از میماند انچه

 .چشمانم از شده پنهان لحظه خنده

 ماند می او پیکر بر وانچه

 .انگشتانم نقش

 ....دنگ

 رفت کف از فرصتی

 .تمام گشت ای هقص

 گذرد لحظه پی باید لحظه

 دوام، فکر در گیرد جان که تا

 زهر، ریخته من رگ درون که دوامی این
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 حال رشته من اندیشه از رهانیده وا

 دراز و دور رهی وز

 .زوال فکر با پیوندم داده

 میگذرد، ای پرده

 اید می ای پرده

 دگر نقش پی نقش رود می

 .رنگ بر لغزد می رنگ

 عمر شب در زمان یجگ ساعت

 زنگ پی در پی میزند

 ..دنگ...دنگ

 ...دنگ

  عصر دقیقه3333 ساعت پایان
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