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  ...رزا، مامان جان حالت خوبه؟...باز کن در رو رزا_مامان

 یو صدا د،یکوبیم ییپشت هم ب در دستشو زد،یهمونطور ک حرف م

  ...دیرسینگرانش ب گوشم م

  ...ندازمیم دم،یب صورت رنگ پر ییرو شو نهیتو آ ینگاه

و رو گونش  کشهیم ینیصورتم ه دنیمامان با د کنم،یرو که باز م در

  ...زنهیم

وهر لحظه منتظر برخوردم با  رهیم  یاهیچشمام س شن،یسست م پاهام

  ....کنهیو بغلم م ندازهیزانوهام م ریدست ز یک کس نمیزم

  ....رمیگیدوباره تهوع متنش، باز  یحس بو از

 ...دهیاز خودش فاصلم م یک کم شهیمتوجه م یانگار

حسش  یب یب چشما ی.... نگاهکنمیو نگاش م گردونمیرو برم صورتم

االن  ی... ولزدی... چشماش برق مکردینگام م یوقت یزمان یک  کنمیم

نداشته  تیواسش اهم گهید دیزنده بودن و نبودنم هم شا یحت

 ......باشه
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و  ی... گوشرهیم شیپزشک فیو ب سمت ک خوابونتم،یتخت اتاق م یور

 نیب یفشارم اخم دنی... با درهیگیو فشارم رو م ارهیفشار سنجش رو م

  ...رهیم رونیو از اتاق ب شهیو از جا بلند م نهیشیدو ابروش م

  ...خورهیگونم سر م یرحمانه، رو یب یرفتنش، قطره اشک رونیب با

از ته دلش....  یهاش، ... لبخندا یخوش اخالق و بندمیو م چشمام

  ....رنی.... توجه هاش جلو چشام رژه ماشیمهربون

از چشم  یتر از قبل عیو هر قطره، سر زارنیاشکم باهم مسابقه م قطرات

  ....خورهیسرم

و اون با  شهیو صورتم در هم م گمیم یفرو رفتن سوزن تو دستم اخ با

 ....کنهیم میهمون اخم، سرعت سرمم رو تنظ

  !خونه میریاستراحت کن...سرمت که تموم شد... م_دیام

ک، چونم رو تو  ختنیر یشتریحرفش، اشکام با سرعت ب نیا دنیشن با

 :دیصورتم غر یداد....و تو یدستش گرفت و فشار محکم

 هااا؟چرا؟ ؟یکنیدق م ،یشنوی... چرا اسم خونه مه؟یچ_دیام

... ؟یختیریاشک م ینجوریهم ا یبر خونه اون حروم*زاده،قرار بود االن

 هااااااااااااا؟
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 : ادیک مامان ب اتاق م زنهیداد م چنان

 کمی.... ستی... پسرم آروم باش.... اون االن حالش خوب ندیام_مامان

 !آروم تر ی...البته کمدیزنیبهتر شد حرفاتون رو م

....با شهیو از اتاق خارج م گهیمامان م ،ب«یببخشید»لب  ریز دیام

  ....کنمیو هق هق م شکنهیشدن در، سد مقاومتم م دهیکوب یصدا

 هیو پا به پام گر کنهیبغلم م اطیو با احت ادیب سمتم م مامان

  ....کنهیم

درد  بیشکمم، عج ریو ز شمیم حالیک ب کنمیم هیگر یاونقدر

  ....کنهیم

 ....شهیشکمم، هر لحظه بدتر م ریشکم و ز درد

  .....کنهیسخت م رو واسم دنیک نفس کش یطور

صورتم و دستم  دنی... با دکنهیک نگام م زنمیمامان چنگ م یبازوها ب

ب  انی،گو«زهرا ای»و  کشهیم یخفه ا غیشکمم مشت شده، ج یک رو

  !دوعهیسمت در م
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دلم  یچقدر از درد طاقت فرسا دونمینم گذره،یچقدر م دونمینم

چشاش نگران  تم،یوضع دنیو با د شهیک، با هول، وارد اتاق م گذرهیم

 ....شهیم

و  یخیک دوساله، رفتن و ب جاشون دوتا چشم  ییچشما شهیم قایدق

چشمام و حراسون باز   ،یادیداد و فر یصدا دنیبا شن !ترسناک اومده

  ....کنمیم

 یمن و داغون کرد....کس یکه زندگ یکس یصدا، صدا نیصدا.....ا نیا

  ....ک عاشقشم دور بشم یکه، باعث شد، از کس

  ....کشهیم ریشکمم ت ریاز جام بلند بشم ک ز خوامیم

از اتاق  رونیو ب سمت ب شمیتوجه ب درد، از جام بلند م بدون

  ....رمیم

 دی... رزا عاشق منه.... پس باخوادی.... اون دختر تو رو نمدیبفهم ام_نیمت

 !رهیمن رو بگ یجلو تونهینم گهید چکسی.... نه تو نه هادیبا من ب

 خورهیو  تا م رهیم نیب سمت مت ت،یحرفا، با عصبان نیا دنیشنبا  دیام

  ....زنتشیم

  ....رمیجلو م سرگردون
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  ....کشمیو م رمیگیو م دیام یبازو

 ندازمیرو نمیارم و سرم و م نشیتاب نگاه سنگ کنه،یکه م نگام

  ....نییپا

 !دیخونه خودمون ام میبر_رزا

ک خودم و عقب  رهیستم و بگد خوادیو م ادیجلو م ن،یحرفم مت نیا با

 :دیب ام چسپمیو م کشمیم

 !ب من دست نزن_رزا

  ...رزا!؟....خانومم... بب_ نیمت

با تو ندارم....  ینسبت چی.... من هستمیخفه شو.... من خانوم تو ن_رزا

 !یدست از سرم بردار لعنت

 دم،یک هرلحظه احتمال شکستنش و م یو با بغض کنمیم دیام روب

 :گمیم

  «!کنمیخواهش م می...بر.دیام»

 ....کنمیم یو ازشون خداحافظ رمیسمت مامان و بابا م ب

 ....کنمیو نگاش م ستمیمیوا نیرام یجلو
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 : تو بغلش کشهیو م کنهیو دور شونم حلقه م دستش

درست  یچشات بشه... همه چ یغصه نخور.... داداش فدا_نیرام

 ...دمیم شه،قولیم

 دیمن ام خوامیو نم دیام نیمن ا تونمیمن گهی....دنیکم اوردم رام_رزا

 ....خوامیخودم و م

 دیبا ی.... ولگردهیخودتم برم دی..... امگردهی....برمشششششیه_نیرام

 ....باشه!؟یصبر کن کمی

 !باشه_رزا

  !؟یرز گل میبر_دیام

 نیب مت یو اشاره ا زنهیم یسمتش، ک چشمک گردمیبهت برم با

 ...کنهیمشده نگاهم  زیر یک با چشما کنهیم

  ....یبود....ول ینجوریا شهیهم کاش

 !عشقم میبر_رزا

 یتو شهیهم مثل ...درخونه اومد یصدا ز،یم یبا گذاشتن پارچ آب رو

  ....مدت ب سمت در پا تند کردم نیا
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 دیام

 

در خونه رو باز کردم و داخل  یکه تو دستم بود، ب سخت ییپاکتا با

 ....شدم

 ....سمت نیا ادیم عیک االن، سر دونستمیم خوب

عاشقشون بودم... ب سمتم  یزمان هیبراق ک  ییبا چشما شه،یهم مثل

 .....ادیم

 !ی... خوش اومدیسالم.... خسته نباش_رزا

 !یسالم... مرس_دیام

  ...یول شنیبراقش کدر م یک چشما نمیبیم

ک  یتا بغض نداشته باشه... من کنم،ینم یو کار نمیبیچشاش و م بغض

و زمان  نیزم شد،یدختر محو م نیلحظه خنده از لب ا یاگه  یزمان ی

لبخند از ته دل رو لباش  یبار  ی.... االن آرزوم شده دوختمیو ب هم م

  ....نمیبب

  !بده من ببرمشون آشپزخونه_رزا

 ....ارمیخودم م خوادینم_دیام
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 !لجباز تر از اون حرفهاست ک به حرف من گوش کنه یول

ک  کنه،یو کمرش رو صاف م رهیگیستم مها رو از د کیاز پالست دوتا

  ....شهیم نیو پخش زم فتهیاز دستش م کیو  پالست گهیم یاخ

 یکیو با اون  کنهیدلش مشت م ریو دستش رو ز شهیخم م بالفاصله

 !کنهیشده رو جمع م ختهیر یها وهیدستش م

ها  نتیکاب یها رو رو کیو پالست رمیتوجه به سمت آشپزخونه م یب

  ....زارمیم

 !رهیگیدلم م ده،یچ قهیسل تیبا نها شهیک مثل هم یزیم دنید با

 ....یول

و  ،یو رزا با لبخند محو و تلخ نمیشیم زیدوش کوتاه، پشت م یبعد از 

از درد  یناش دونمیو م کشهیدندون م ریز یک هر از چند گاه یلب

  ...کشهیو واسم غذا م شهیشکمشه! خم م

 !گهیم یو نوش جان ذارهیرو جلوم م بشقاب

و آروم شروع  کشه،یخودش م یغذا هم برا یو کم نهیشیم روبروم

  !ب خوردن کنهیم
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و ب سمت  شهیاز جاش بلند م عینخورده ک، سر شتریدو قاشق ب یکی

  !دوهیم سیسرو

 دمیآرامش بدون توجه بهش، ب غذا خوردنم ادامه م با

 !فتادهین یاتفاق چیک انگار ه کنمیوانمود م یو جور 

 

 نیمت

 

ک ب  کنمیدستم رو پرت م یتو وانیپونه، ل ی هیگر یاز صدا یصبع

  !شکنهیم یبد یو با صدا خورهیم وارید

تر از قبل از  یک عصب کشهیم یخفه ا غیج وان،یشکستن ل یصدا با

 !رمیو ب سمتش م شمیجا بلند م

مچاله  شتریخودشو ب رم،یبدون سمتش م تیمن ک با عصبان دنید با

 !کنهیم

 !تا راهپله، کشونمشیو م رمیگیدش مبلن یموها از

کنار  د،یبا بودن رزا کنار ام تونمینم یرحم شده باشم ول یب یلیخ دیشا

 !امیب



 

12 
 

 یباال، ک آخ بلند کشمشیو م زنمیو بازوشو چنگ م کنمیول م موهاشو

  !کنهیو هق هق م گهیم

 !رمیو ب سمت حموم م کنمیتخت اتاق پرتش م وسط

 !تهاب درونم کم کنهاز ال یاب سر بتونه کم دیشا

تخت دراز  یاومدم.... هنوز رو رونیساعته از حمام ب میدوش ن یبعد از 

  ....دیچیپیبود و ب خودش م دهیکش

درست کن، بعد گورتو گم کن برو خونه  یزیچ یپاشو گمشو  _ نیمت

  !بابات

  گفت ک نفهمیدم یزیکرد و چ یا ناله

  ....زدیم یدیسفب صورتش انداختم ک ب  یسمتش رفتم و نگاه ب

رو ب  میتوجه به حالش، ب سمت کمد رفتم و شلوار گرمکن مشک یب

 ....دمیجذبم ک پونه عاشقش بود رو پوش دیهمراه تیشرت سف

  !االینزن.....  ی...پاشو خودتو ب موش مردگستم؟یمگه باتو ن_

کرد و دستش  یتخت ک ناله بلند یو نشوندمش رو دمیرو کش دستش

  ...و هم شددلش گذاشت  یو رو
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 ریکه لبش ز یاخم من، بزور و در حال دنیرو ک بلند کرد، با د سرش

  ....بود، با هزار تا اخ و اوخ، از جاش بلند شد ریدندونش اس

 یافتاد که خون رشیز دیسف یمحض بلند شدنش چشمم ب رو تخت ب

 ....شده بود

مواجه شدم و  شیاز پشت سر بهش انداختم ک با شلوار خون ینگاه

شلوارش شده بود  یسیتازه متوجه خ یانگار رفت،یهمونطور ک راه م

و  دیکش ینیه شیدست خون دنیک دستش رو ب شلوارش زد و با د

 : لب گفت ریز

 «!!ب...بچم»_پونه

  نگاش کردم ک ب سمتم برگشت و گفت متعجب

 «!بشه شیزی... بچم... تو رو خدا نزار چنیمت»پونه

 

 دیام

 

 

 «بک فلش»
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درخت  یرو یداشت از گردو ها یرزا نگاه کردم ک سعخنده ب  با

  !دیرسیدستش نم یبکنه، ول

خنده ک با  رینتونستم خوددار، باشم و زدم ز گهید د،یک کش یغیج با

 :ب سمتم اومد تیعصبان

 «!خواد؟ی!...خو دلم گردو م؟یخندیعع!...چرا م»:رزا

... رسهیدستت نم یحرص خوردنت... وقت نیجانم!...من فدا ا یا»:دیام

 «!نفسم رهیگیآخه؟! ... کمرتم درد م یاونجور یدیچرا خودتو کش م

 « !گهیمجبورم خودم تالش کنم د ،یکنیتو واسم نم یخب وقت»:رزا

 «!یواست بکنم...انقدر غر غر نکن میبر ای... بایجان... ب یا»:دیام

 

 میو شروع کرد مینشست وونیا یرو میچندتا گردو کندم و رفت واسش

 اومد یچا ینین گردو ها و خوردنشون، ک مامان جون، با سب شکوند

: 
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 «!د؟یخبر نداره ام نتونیاز رابطه ب یهنوز کس:»جون  مامان

 « !دوننی... انگاررهمه میدونیک تو م نیمامان جونم... هم»:دیام

 د،یخوای!...خب شما ک همو مستیدرست ن ینجوریآخه پسرم... ا:_

 !گهید دیکن یرابطتون رو هم رسم :

رو ب  یچا کیکرد و همونطور ک استکان کمر بار یمامان جون اخم

 :گفت داد،یدستم م

 نیخبر داشته باشن...ا دی...پدر و مادر هاتون باد،یام ستیدرست ن نیا_

  !ستین حیصورت، اصال صح نیکردنش ب ا دایرابطه ادامه پ

فقط ب تکون  ومد،یبحث، ب سراغم م نیموقع ا شهیک هم یکالفگ با

 !نشون دادم میو خودم رو مشغول گوش کنمیدن سرم بسنده مدا

 !خبر داره؟ ندهیاز آ یک یول

  !!!امان یول دادمیمامان جون... گوش م یاون روز ب حرف ها یکاشک

... یالیمهم تر ازهمه، خوش خ ای ،یالیخ یوقتها ب یبعض نکهیاز ا امان

  !......سرمون دربیاره، ک یا یروزگار باز شهیباعث م
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  نیمت_ حال

 

  ...چرخونمینگاهم رو تو صورت پونه م ،یناباور با

 : چهیپیدکتر  تو سرم م یها حرف

...، در نهیو البته معا شاتی... بنا ب جواب سونو و آزماداریپا یآقا »دکتر

خانومتون وارد شده... احتمال  یک ب شکم و پهلو یاثر ضربه ا

 یخب من برا یول میبش نیدرصد ک ممکنه مجبور ب سقط جن60

بمونن  دیتحت نظر، با مارستان،یب یدو هفته خانومتون رو تو نانیاطم

 "استراحت مطلق "نظر پزشک و البته  ریبهتر شد، ز نیتا اگه اوضاع جن

نگران  کمیشون  طیک با توجه ب شرا ارنیب ایبتونن بچه رو ب دن

 «!کنندست

بود  بایخواب هم ز یبستش ک تو یباال سر پونه نشستم، و ب چشما

 ...زل زدم

 یتوجه ینسبت بهش ب یعاشقمه ول دونستمیم شه،یک هم یا پونه

عذابش  تونستمی!...هرجور ک مگرفتمیم دهیهاش رو ناد کردم،محبتیم

 !!!...بدون در نظر گرفتن اخالقم کنارم بود شه،یاون هم یول دادمیم
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 ...دمیموهاش کنار کش یچشماش، دستم رو از رو دنیلرز با

 «!... بچم... بچم خوبه؟نیمت»پونه

 ...فقط نگاش کردم یگفتن حرف بدون

  ...دیسوالو پرس نیبار دوم، هم یکردم و اون برا نگاش

و من  دیسوال رو پرس نیبار سوم و چهارم هم ا یکردم و اون برا نگاش

  ...در سکوت نظاره گر اشکاش بودم و چنگ زدن شکمش ،یرحمیبا ب

رداشتم و خواستم از اتاق خارج بشم کتم و ب ،یحرف چیگفتن ه بدون

 ...لرزونش باز بلند شد یک صدا

 «!... بچم سالمه؟کلمهی... فقط نیتوروخدا مت» پونه

هق هقش، از اتاق  یتوجه ب صدا یزمزمه کردم و ب یلب آره ا ریز

 ...خارج شدم و ب سمت اتاق دکتر راه افتادم

 

 رزا

 

 !!!بدجوری سر رفته بود حوصلم
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 یاز جا بلند شدم و ب اتاق رفتم، س ،ییهویو کامال  یگحوصل یسر ب از

 یو برداشتم و ب سمت پخش رفتم و بعد از پل مونیعروس لمیف ید

 !...شدم لمیف یمشغول تماشا لم،یکردن ف

  ...ورودمون ب تاالر لحظه

 ...زدن مهمون ها دست

  ...با مامان هامون یروبوس

کر بهش هم باعث ف یک حت یبه قسمت دیو همه، گذشت تا رس همه

 ...شدیبغض کردنم م

  ...دمیکشیانتظارش رو م یاز بچگ شهیک هم یا لحظه

 ...یازش داشتم ول یادیز یها یک فانتز یا لحظه

 

 فلش بک

 

 

ب بابا انداختم ک با  یمظطرب نگاه م،یگوش امکیپ یشدن صدا بابلند

 :نگاه اخمالودش مواجه شدم
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 «رزا؟ میاریمغذا  زیسرم یتاحاال گوش یاز ک ما»بابا

 !لب گفتم ریز یدیانداختم و ببخش ریشرمندگی سرم و ز با

شستن ظرف ها رو ک نوبت  زیاز تموم شدن غذا و جمع کردن م بعد

 ینیک داشت گردن گرفتم!... و پونه هم س یپونه بود، بخاطر دل درد

 !نا برد یمامان یبرا ییرایرو ب پذ یچا

  ...قم رفتماز مرتب کردن آشپزخونه، ب سمت اتا بعد

ک  ریپنجره بزرگ و نور گ یبود، با  یمتر15اتاق حدود  یمن،  اتاق

 ...قشنگ ک عاشقش بودم یلیخ یپرده گلبه ی

 یلیبود ک اتاق رو خ یو گلبه دیاز سف یچوب اتاق هم مخلوط سیسرو

 یبودن و گل ها یاتاق هم گلبه یها یواری.... و کاغذ دکردیدلباز تر م

  ...هم توشون بود یونه گل مشکو چند تا د دیسف زیر

 ...تخت گرم و نرمم پرت کردم یسمت تخت رفتم و خودم رو رو ب

شدم ک گفته بود، فردا ک کالس  دیام  امیک شدم تازه متوجه پ نیانال

 !رونیب میببارم تا باهم بر ریبهونه گ یندارم از صبح تا عصر 

 !و سوار شدم نیبدو رفتم سمت ماش بدو
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 «!گهیو برو د... بدبرو»رزا

ب سمتش انداختم ک با  ینگاه اد،یازش در نم ییصدا دمید یوقت

 !چهره قرمز شده از خندش مواجه شدم

و برداشت  نیبهش رفتم ک قهقهه اش، کل ماش یچشم غره ا ض،یغ با

 !منو بغل کرد و ب خودش فشرد د،یخندیو همونطور ک م

  !از لرزش شونه هاش نبود یخبر گهید

  !دیکشینفس م قیوهام فرو کرده بود و عمم نیرو ب شینیب

  !رو سرم کاشت و منو از آغوشش جدا کرد یا بوسه

 «...در رفت ب خدا میکل خستگ یعنی... شیاخ»دیام

گوشم و گرفت و با استفاده از  هوینگفتم ک  یزیو چ دمیخند زیر زیر

ب خودش کرد و  صورتش رو مماس با صورتم نگه  کیاون سرم و نزد

 !داشت

 !کردمیشدن صورتش ب صورتم رو احساس م کیلحظه نزد هر
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که  یصورتامون فاصله بود.... با کار نیب یلیم کیحدودا  گهید حاال

کل خون بدنم ب صورتم حجوم  کردمیگرفتم،حس م شیکرد، آت

  !آورده

خورد، ازم فاصله گرفت ک نگاهم ب مامور  شهیک ب ش یتقه ا با

 !افتاد سیپل

ه بود و مطمئن بودم که االن رنگم مثل گچ کرد خیاسترس دستام  از

سرگرد برده بودن و من  شیرو پ دیبود که ام یساعت میشده....ن دیسف

 !...بود ستادهیسرباز هم کنارم ا ایراهرو نشسته بودم و  یتو

خدا  یاالنه که از شدت استرس غش کنم...!....وا کردمیلحظه حس م هر

  !خدا ی....واااا؟یچ نهیامروز اداره باشه و منو بب نیاگه رام

رو  دیکه ام یکه همون موقع در اتاق وفتادمیکم کم داشتم پس م گهید

برده بودن، باز شد،به زور چشمام و باز نگه داشته بودم، کم کم داشتم 

 یو بعد صدا دمیرو د دیکه لحظه آخر چهره خندون ام دمیلرزیم

  ...زدینگرانش رو که مدام اسمم رو صدا م

________ 
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 یصورتم، چشمام و باز کردم....اولش درک یآب رو یقطره ها ختنیر اب

 !که گذشت، متوجه اطرافم شدم یکم یاز اطرافم نداشتم.... ول

  !مامان، با بهت بگم سمتش برگشتم یصدا دنیشن با

 یبودم، وا دیخدا اگه بفهمن من با ام ینمیشد، مامان، بابا... وا باورم

  !رو دی... نه امارهزیخدا بابا نه من رو زنده م

داشته  دیبابا!؟...چقدر بهت گفتم استرس نبا یخوب ،یدخترم، رزگل”» بابا

 «“.... هوم!؟؟یباش

بابا  یعنی نیبود، تعجب کردم.... ا شهیطرز حرف زدنش که مثل هم از

که با  نهیا اد،یم ادمیکه  یزیچ نیآخه من آخر یول دونه،ینم یزیچ

 ....!.... پسمیودب یگرفتنمون و تو کالنتر دیام

  ...با رفتن مامان و بابا از اتاق، به خودم اومدم

و برداشتم.... بالفاصله  یکه گوشه اتاق بود رفتم و گوش فمیسمت ک به

خندم  امی...با خوندن متن پدیرس دیاز ام یامکیبا روشن شدنش، پ

 :گرفت
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شور جلو اون همه آدم غش  ی!...چ خبرا...ب؟یعشقم... خوب سالم”»

 هیو  یکوتاه تنگ و کوتاه تنت کرد یمانتو ی... گه؟آره؟ید یکنیم

 دونمینم ایجا افتادم... غش کردم...  ی دیشا یگیشلوار چسبون... بعد نم

 یعنیپاهات رفت باال...  یبعد که افتاد گه،یهزارتا کوفت و زهرمار د

رو جمع کنم...  دونم،تویجات مشخص بود... حاال من نم مهقشنگ ه

که آدم رو تو  ینیقشنگ استاد ا یعنی...؟یچ ایبشم... یرتیغ بخندم....

 «“ !هاااا یمختلف غرق کن یحس ها

 !رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده شمارش

 :دیچیبم و مردونش تو گوشم پ یاول تموم نشده بود که صدا بوق

ک چه  یهمه کسم...وا ییعشقم... نفسم... جونم...عشقم تو جونم”»دیام

 «“ !!!جووونم یودارم... اخوشحالم تو ر

سرش به سنگ  یکه تو کالنتر بردمیم یپ نیواقعا داشتم به ا گهید

 !!!خل وچل دیام هیسرد و مغرور شده  دیخورده که از اون ام

 م:با خنده و حرس صداش کرد

 “ !؟ددددددیام”

 “ !جوووووووون؟”دیام
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 جوابش ساکت شدم که دوباره شروع کرد به خوندن ادامه دنیشن با

  ....آهنگ

  !شدیحس م کینزد یادیز کمیصداش  کردم،یحاال که دقت م یول

 دمیکش ینیدور شکمم... ه  ،یپرقدرت و مردونه ا یحلقه شدن دستا با

  !دمیو ب عقب چرخ

!...با رها کردن دیکش یقیگردنم فرو کرد و نفس عم یو تو گود سرش

و  دیرو بوس .... ک گردنمدمیخند زینفسش تو گردنم، قلقلکم اومد و ر

  ...تو چشام زل زد میمستق

 “ آره!؟ یخندیواسه من م که”دیام

من و ب  صیحر نباریکه ا دمیباز خندم گرفت و خند یچرا ول دونمینم

  !سمت تخت پرت کرد و خودش هم اومد روتخت

انگشتاش رو پهلوهام  یوقت یبا بهت و تعجب نگاش کردم ول اولش

از خنده نفس  گهید شیرکت بعدنشست.... نفسم و حبس کردم و با ح

 !....برام نمونده بود
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خودشم خسته شد،که دست از قلقلک دادنم برداشت و کنارم  یانگار

  !دیدراز کش

و بوسه  دیرو بازوش گذاشتم و غرق لذت شدم، که به سمتم چرخ سرم

 !زد میشونیرو پ یا

 “ !چقدر عاشقتم؟ یدونیم”دیام

چسبوند و موهام  نشیرم و ب سکه س دمیگفتم و خند یلب اوهوم ریز

 !!!!دیبو کش قیو عم

------------- 

و مادرجون و  ،یعمو عل ،و«“دیام یبابا”»ریقرار بود با عمو ام امشب

  !باغ لواسون میآقاجون بر

 میگذروندیهم خوش م یو کل  میرفتیهفته پنجشنبه و جمعه ها م هر

  !دونستمیمو ن لشیاسترس داشتم و خودمم دل یلیبار من خ نیا یول

کار کنه!!!...البته هر  یچ دونستینم یاز صبح از شدت خوشحال پونه

 میبر ییجا نایا یکه قرار با عمو عل دیفهمیم یبود و وقت نیهفته هم

  !میدونستیرو م لشیهم دل دیبود و هم من هم ام نیبرنامه هم
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 دیبه گفته ام ی،ول«“نیمت”»یکه پونه عاشق پسر عمو عل میدونستیم

اگه بدونه که من  دیمعتقد بود شا دی! چون اماوردمیقت به روش نو چیه

 نیاز ب نمونیب تیمیبا خبرم، خجالت زده بشه و صم نیاز عالقش به مت

 ...بره

 !بهم بگه ادیصبر کنم تا پونه اگر خودش خواست، ب گهیم شهیهم دیام

  !موافق بودم دیخب منم با ام و

 هیو  ستادمیکمد ا یودم!!!.... جلودو روز ب نیانتخاب لباس واسه ا ریدرگ

که  نیا یریفکر و درگ یبه لباسام انداختم....باالخره بعد از کل ینگاه کل

لباس با کدوم شال و شلوار ست بشه قشنگتره و فالن.... چند دست  نیا

  !....لباس برداشتم و گذاشتم تو کولم

  !به مامان کمک کنم یگرفتم به آشپزخونه برم تا کم میتصم

 !هم به مامان کمک کردم تا شام و حاضر کنه یدوساعت یکی

!... طبق معمول به استقبالشون باهم اومدن نیبود که بابا و رام10 ساعت

 !!!م که با سر به سر گذاشتنم جبران کردنترف

 نایدر آقا جون یجلو میتماس گرفت و گفت بر ریبود که عمو ام8 ساعت

 !باغ سمت میاز اونجا بر شهیو طبق معمول هم
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 !!!خونه آقا جون و مامان جون م،سمتیو راه افتاد میحاضر شد یهمگ

ما چون  یبودن، داخل رفته بودن ول دهیاینا که زودتر از ما رس عمو

 انیاونا ب میداخل و گفت مینرفت گهیبابا، د میبه تصم م،یبود دهیرس رترید

 !میتا حرکت کن رونیب

 “!امیانجام بدم زود ب دارم یکار یجون...من برم باال  بابا”رزا

 با خنده سرش و تکون داد بابا،

رو ندارم، برو  نیدارم و قصد توقف تو پمپ بنز نیبرو که بنز ییبابا اره”

 “!ایب عیدخترم... برو سر

بودن بجز  نییپا بایگفتم و بدو بدو رفتم تو خونه، همه تقر “یچشم”

 !و مامان جون دیام

ن برم کار دارم االن میام اون لپ نرم ... مداااایان جون...ببخشمما مسال”

 “ اون خندت عشقم ی... آخ که من فدابوسمیو خوشمزتو م

تکون داد... که  یجون که از حرفام خندش گرفته بود.... سر مامان

 دمیبهم نداد و دو ستادنیکه داشت بهم میومد اجازه ا یشدت فشار

 !نییطبقه پا یبهداشت سیسمت سرو
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 !خارج شدم و ب سمت آشپزخونه رفتم سیاز سرو از انجام کارم... بعد

 شهیم یهنوز من قربونتون بشم؟...االن آقا جون عصب نی! شما نرفتعع”

 “ !هاااا

....اونا رفتن... من و توهم ینگران اقاجونت باش خوادینم شما”مادرجون

 “!میبر دیقرار شده با ام

ون ب هیدستم و ب صورت سا یحرف مادرجون، به حالت شوخ نیا با

 :!اونور و نگاه کردم نوریا یشیگرفتم و نما میشونیجلو پ

مهندس  یاز آقا یاثر کنمی! مادر جون اما من هرطرفم و نگاه معع”

گم  دی... میگم شازسیم زهیر یلیخ نکهیکه!.. آخه ماشاهلل نه ا نمیبینم

 “ !براش رمیشده باشه تو خونه... بم

به پشت سرم  یاشاره او  دیبه زانوهاش کش یبا خنده دست مادرجون،

دور شکمم حلقه شد و  ییآشنا یکه خواستم برگردم، دستا نیکرد، هم

 !دیمن و ب سمت عقب کش

که  ششیبه صورت جذابش انداختم، که دلم واسه ته ر یبا خنده نگاه

 !!!ضعف رفت ومد،یبه صورت مردونش م بیعج
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که  یاز من حق عشقم گفتن دار ریغ یتاحاال شما به کس یک از”دیام

 “ !!؟دونستمیمن نم

،گفتنم به مامان جون داشت....مامان “عشقم”به  میاشاره مستق حرفش

 :زد یجون قهقهه ا

 بچه!؟ یکنیهم حسادت م رزنیتو به من پ یعنی_

 :زبونش و گاز گرفت و تا کمر خم شد یشینما دیام

 !جوان یبانو دیی!!! نفرماعع_ 

است ب سمت امید تو دستش و باال  گرفت و خو ریجون کفگ مادر

 ریپرتش کنه، که بر اثر خنده و قهقهه هاش دستش چپ شد و کفگ

سر من و با خودش خواست  عیسر دیصاف اومد تو صورتم که ام یچوب

 !!!واریخورد به د ریکرد که کفگ

  !!!دیجون با دستش رو گونش کوب مامان

** 

 

 !آهنگ رو قطع کرد یدفعه صدا هی دیقر دادن بودم که ام درحال
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تو پرم زده بود... با قهر صورتم برگردوندم به سمت پنجره که  بدجور

 !چونم نشست و صورتم و به سمت خودش برگردوند ریدستش ز

عقب خوابش برده بود کردو بعد  یصندل یبه مادر جون که رو ینگاه

 !...دمیبوس ییهویآروم و البته  یلیخ

هش بتوپم که و خواستم ب دمیخودم و عقب کش ش،ییهویشوکه از کار 

  ....و کنار زد و دوباره کارش رو تکرار کرد نیماش

گذاشتم و خواستم  نشیس یتر... دستم و رو یتر و طوالن قیبار عم نیا

که دستش و پشت گردنم گذاشت و باز به کار  رمیازش فاصله بگ

 !!!خودش ادامه داد

خره زدم که باال نشی... با مشت به سوردمیواقعا داشتم نفس کم م گهید

  ....دمیکشیداد و لباش و برداشت!!!....با ولع نفس م تیرضا

  !دیرو بوس مینیداد و نوک بب هیتک میشونیرو ب پ شیشونیپ

 «......عاشقتم..... عاشقتمعاشقتم»دیام

  !از ته دل بهش زدم یلبخند

 “ وونتمی.... دوونتمی.... دوونتمید”
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  ....ب راه. افتاد و روشن کرد و نیرو لبم زد  و ماش یکوتاه بوسه

 ی.... و بعد دستم و رودیراه دستم و باال آورد و پشت دستم و بوس نیب

 ....دستم گذاشت یدنده گذاشت دست مردونش رو هم رو

  ....جون تو کل راه خواب بود مادر

 !!!میحرف زد میکه تو راه بود یتو تمام دو سه ساعت دیمن و ام و

  ....ندهیآ یبرنامه هامون برا از

  ....انتخاب حلقه از

 ...لباس عروس انتخاب

  ....خونمون

رو  ریکوتاه بودن مس ایبودن  یکه اصال طوالن میحرف زد یاونقدر

 !!!میمتوجه نشد

 نیمت یرو کم کن یست و شده  برا نی... حواست باشه ها... ارزا”»دیام

 “ ...حواست و جمع کنمیبا ببر

 “ چشم آقامون”رزا

 :زد یرقحرفم چشماش ب دنیشن با
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 “ هات خانمم یدلبر نیقربون ا اقاتون”

 “ شروع شد ی... رزا... بابا بازدیام”»بابا

بعد  نی.... متمیو در آخر هم ما برد میکرد یوقفه باز یدوساعت ب حدود

به رو  یلیخ یپکر شد ول یبه نفع ما تموم شد، کم یباز نکهیاز ا

  !اوردین

نم رفتم حموم و بعد از من هم ها به همراه عموها،رفتن استخر.... م پسر

 !پونه

و زن عمو  دیام مادر»نبیامشب با من بود... به گفته زن عمو ز شام

 :به زن عمو گفته بود یبه شوخ دیکه شن یعمو عل یول ،«یعل

 «ن.جان... دخترم. و خسته نک نبیز» یعموعل

و خنده جوابش رو داده بود و حاال هم قرار بود  یعمو هم با شوخ زن

 !قراره درست کنم یچ نمیر کنم، ببمن فک

از پشت سرم باعث  نیمت یکه صدا کردمیآشپزخونه داشتم فکر م یتو

 !بکشم ینیشد بترسم و ه

مامان بلد  یوقته حوس کردم ول یلیلطفا دلمه درست کن.... خ ”نیمت

 “ دوست نداره گهیم یدرست کنه و ه ستین
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 “ قراره کتلت درست کنه ن،”دیام

 

 “ فسنجون درست کنه دیبا گمیمنه، منم م یجاب ر،ینخ»نیرام

  ....نشونیشد آغاز بحث ب نیا و

 دیبر دیدر ضمن با د،یفقط ساکت ش کنم،یسه تاشو درست م هر”رزا

 “ دیریرو بگ لشونیوسا

 !برق زد،و سه تاشون باهم سرشون رو تکون دادن چشماشون

رفتن  ییکه الزم داشتم رو نوشتم، سه تا ییالیوسا ستیل نکهیاز ا بعد

 !!!شون کنن هیتا ته

 ...کردم سیبرنج رو خ ان،یب تا

 !!!باز بشه خشیدرآوردم تا  خچالیرو از  گوشت

ساعت بعد باهم،با دست پر اومدن و من مشغول درست  کی حدودا

 !!!کردن غذا بودم

  ...از پشت دور شکمم حلقه شد یرو که دم گذاشتم، دست برنج

 “ خسته شد عشقم”دیام
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 “ نکردم یبا، کاربا نه”رزا

  !رو گونم کاشت یا بوسه

دلمه و  نه،یو رام نیاون مت ری!!!...همش تقصیبرم من زندگ قربونت”دیام

 “ خوانیفسنجون درست کردن انگار آسونه که از خانم من م

 «آسونه یلیعع!... نه بابا!!!...حاال نه که کتلت درست کردن خ» رزا

 

* 

صرف  یرفتم به حال و همه رو براگذاشتم و بعد  زیدوغ رو سر م پارچ

 !شام صدا کردم

و شروع به خوردن غذا  زینشستن سر م دیو تمج فیتعر عموها،با

 !!!کردن

که توش خنده  ییرو به پسرا کرد و با صدا یبعد از خوردن شام، عمو عل

 :مشهود بود، روبهشون گفت

 ....زحمت غذا درست کردننی... خب...حاال شما سه تا پاشخب»یعموعل

تو حال،  م،یریسر دختر گلم... حاال نوبت شماست... ما م نیرو که انداخت
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همه جا رو هم قشنگ  د،یظرف هارو بشور د،یو جمع کن زیشما هم م

 « !!!حال د،یاریب فیتشر یچا ینیس هیو در آخر با  دیمرتب کن

 زیت یعمو عل یکار دربرن، ول ریاز ز یبه نحو خواستنیهر کدوم م پسرا

 !حرفا بود نیتر از ا

که  ی... اونقدرمیسربه سر هم گذاشت ی... کلمیدیخند یشب کل اون

  !بودم... دلم درد گرفته بود دهیخند

و  د،یام ن،یمت»باغ، تا سه کله پوک  میبر یشب قرار شد همگ آخر

 !واسمون آهنگ بخونن...«نیرام

** 

تو سالن  میگرفت میسرده تصم یلیخاطر حرف پونه که میگفت باغ خ به

  !مینیکه رو به باغ بود بش الیو یپشت

 دیام کیبه دست نزد تاریگ نیکه مت م،ینشست نهیشوم یجلو یهمگ

 :رو به سمتش گرفت تاریشد و گ

 هیصدات  ،یتو بخون خوامیتو خودت بخون داداش.... امشب، م ”دیام

 “ نیداره مت یآرامش خاص

 «!نی.... خودت بخون متدهی.... آره.... حق با اماره»پونه
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 کرد،یجذاب ترش م ،کهیو با ژس خاص نهیشیم یصندل یرو نیمت

 یبه حرکات ماهرانش رو شمیم رهیو من، خ رهیگیرو دستش م تاریگ

 !دهی... حق با امرسمیم جهینت نیبه ا کنهی.... شروع که متاریگ یها میس

 !!!دیخود ام یدرست مثل صدا کنه،یواقعا دل آدم و آروم م صداش

از جا  یو اون به مسخرگ میزنیهمه براش دست م شهیکه تموم م آهنگ

  !کنهیم میو تعظ شهیبلند م

 « !جمع خودتو نکبت گمشو”»دیام

عمو  گهیفک کنم نوبت توعه د دیجان....ام نیدمت گرم مت »یعل عمو

 «!جان

 د،یکه با حرف ام کنمینگاه م دیبا ذوق به ام ،یحرف عمو عل نیابا 

  !پرهیتموم شوق و ذوقم م

فردا شب  دمی.... قول مدیعمو...فدات شم... امشب منو معاف کن هن»دیام

 «!بخونم

همه نازک  نیا یاز حرفش بغض کردم... من ک یچرا... ول نمیدونم

 !شده بودم؟ ینارنج
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اون کار، رو انجام  یانجام بده ول دیام خوادیدلم م یکار هی یوقت چرا

 ... چرا واقعا؟ره؟یگیو دلم م شمیم ینطوریا ده،ینم

  !!!!من پر اشک شدن؟؟؟ یچشما یک

 !شدم؟ فیهمه ضع نیا یک من

وبا سالن  امیبه خودم م دیام یفکر بودم که با صدا یچقدر تو دونمینم

 !شمیروبه رو م یخال

  !همه رفتن و من متوجه نشدم؟ یک

فکرت رو مشغول کرده  نقدریا ی!؟... چشدهی!؟... چیجونم خانوم »دیام

 « !عمرم؟...هوووووم؟ یالن نشدشدن س یمتوجه خال یکه حت

با  یکه کس نیمتنفره از ا دونمی.... مدمیتکون م یحرف فقط سر یب

 !اشاره و سر و دست جوابش رو بده

به سمت اتاقم،پا تند کردم...انتظار داشتم  یا گهیزدن حرف د بدون 

 !نه یبشه ول میو ناراحت یذهن تیمشغول نیا ریگیبخواد پ ای...ادیدنبالم ب

 !نشد ریگی... پومدین
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ام با  ندهیبه آ یبه سقف اتاق اونقدر رهیو خ دمیتخت دراز کش یرو

که چرخ فلک  یغافل بودم از خواب یفکر کردم که خوابم برد... ول دیام

 !دهید میزندگ یبرا

_________ 

 

 دیام

 

 

تونستم که باور  ی... نمکردمیرو باور نم دمیشنیکه م ییها حرف

  !کنهینم یکار نیرز من همچممکن بود،  ریکنم!...غ

مکث کردم...  نیشماره مت ی!... رودیرس یبه ذهنم نم یزیچ چیه

به در اتاق خورد و  یکه خواستم تماس رو برقرار کنم... تقه ا نیهم

 !،وارد شد«شرکت یمنش» یپشت بندش فاطم

به  دیکه حتما با گنیبسته براتون آوردن!... م هی... داریپا جناب»یفاطم

 «!بدن لیحوخودتون ت

 یکیگفتم و به سمت سالن شرکت رفتم...و از پ یا« باشه»حوصله  یب

 !گرفتم لیکه اونجا بود بسته رو تحو
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اتاق... و به سمت سالن جلسات شرکت راه افتادم...  زیم یرو گذاشتمش

... که رزا هم جزوشون میکل شرکت جلسه داشت یامروز با کارکن ها

که  یباهاش روبه رو بشم، در صورت دیبا یچطور دونستمیبود و من نم

چشمام  یتموم اون حرف ها و صحنه ها جلو نمشیبب یمطمئنم وقت

 !قراره رژه برن

 

 رزا

 

 

جلوم بلند کردم و بدون  یزنگ تلفن سرم و از انبوه برگه ها یصدا با

 :نگاه به شماره، جواب دادم

  «بفرمایید؟ جانم،»رزا

خواستن تو  داری.. مهندس پا.دی... خسته نباشداریخانم پا ”»یفاطم

 1۲... جلسه ساعت دیحتما شرکت کن شهیم لیکه امروز تشک یجلسه ا

 « !... تو سالن جلساتشهیشروع م

  ...،بود10:30به ساعت انداختم... ساعت  ینگاه
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 « !ی... ممنون خانم فاطمیاوک »رزا

که  ،گفتم«یدییبفرما»حوصله سربلند کردم و  یدر اتاق ب یصدا با

 !بخش شرکت اومد داخل نیخودم تو ا ینگهبان... منش خانم

برگه ها رو  نیا ریگفتن ز داری... مهندس پاداریخانم پا» نگهبان خانم

 «!شهیجلسه شروع م گهید قهیدق10!...و در ضمن دیامضا کن

 ...هرکدام امضا زدم ریبه خوندن،برگه ها کردم و بعد ز شروع

ه سمت سالن جلسات رفتم... که ب یدادن برگه ها به منش لیاز تحو بعد

 !،روبه رو شدم«از سهامداران شرکت یکی» یدر با محمد یجلو

  !زشیبودم از نگاه ه متنفر

توجه بهش خواستم داخل شم که مچ دستم و گرفت و من و به  یب

  !سمت خودش برگردوند

 «!داریخانم پا دیریگینم لیتحو گهیبابا....د جوووون»یمحمد

کارتون.....  نیا یچ یعنیدستم رو...  دیطفا ول کنل یمحمد یآقا ”»رزا

 « !دیولم کن
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انداخت و سرش  ریگ واریخودش و د نیتوجه به حرف من، من رو ب یب

 یدرست کرده بود که هر کس یا هیزاو هیصورتم آورد،... کیرو نزد

  !میهم دنیدرحال بوس کرد،یفکر م دیدیم

به سمت سالن  ازم فاصله گرفت و ،ی،کس« دیفرش یاوک»گفتن با

توجه به سمت سالن رفتم... که  یباال انداختم و ب یرفت.... منم شونه ا

 ی... ولگرفتمیم یگفتن اون شخص رو جد یکاش اون روز، اون اوک یا

 !!!ادیب میقراره سر خودم و زندگ ییخب از کجا قرار بود بدونم چه بال

توجه و  یبو من  دهیبرام د یسرنوشت چه خواب دونستمیم دیکجا با از

 ....ساده ازش گذشتم یلیخبر...خ یب

 یو ب کیموضوع هرچند کوچ نیکه نگفتن ا دونستمیم دیکجا با از

 یقراره باعث دلخور د،یو مهم به ام یضرور یلیدر باطن خ یول تیاهم

 ....بشه و همون سرنوشتمون رو دیمن و ام نیب دیشد

 یاز صندل یکیمت بود... به س ومدهیهنوز ن دیام م،یوارد سالن که شد

 !رفتم و نشستم دیام یبه صندل کینزد یها

که داشت،  یریباالخره اومد و بابت تاخ دیربع گذشت که ام کی

 !خواست موضوع جلسه امروز رو شرح بده یکرد و از فاطم یعذرخواه

  .....شروع به خوندن پرونده دستش کرد یفاطم
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خواستم از جا بلند که  نیتموم شد، هم دیام دیکه با خسته نباش جلسه

که رو صفحه  دیبلند شد و بعد اسم ام میگوش امکیپ یبشم، صدا

 ....زدیم“ چشمک”

 !رو باز کردم امیفوت وقت پ بدون

 ایرو بردار، ب لتی... برو اتاقت وسامیباهم صحبت کن دیرزا حتما با"

 "!منتظرت هستم نگیپارک

شرکت  یکار بود، ساعت1به ساعت دستم، انداختم، هنوز ساعت  ینگاه

  ....شدی،تموم م۲

با  یبعد از تموم شدن ساعت کار میساعت صبر کن کیخب  دیام"رزا

 "!گهید میراحت بر الیخ

 :اومد امکمیجواب پ بالفاصله

.... کنمیم دیدارم که دارم تاک یحتما کار مهم یعنی د،یبا گمیم یوقت"

تظرت من نگیتو... پارک یاریرو حرف من بس یبه حرف دیبا شهیچرا هم

 "!و تو دونمی... من مادیب میبه جز باشه رو گوش گهیکلمه د یهستم... 
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کردم و به اتاقم رفتم... بعد از  پیتا " یباشه ا" یو با نگران ناچار

 !رفتم نگیبه سمت پارک لم،یبرداشتن وسا

 

 نیمت

 

 

کار ها از رزا  نیسخت!... ا یلیسخت بود،خ دیام یکردن حرف ها باور

که  ییممکن بود رزا ریممکن بود....غ ریغ ییجورهای یعنیبود...  دیبع

 ...ممکن رزا ریکرده باشه...غ یکار نی... همچدهیام وونهیعاشق و د

کردنشون، سر درد گرفته  نیو سبک سنگ دیام یحرف ها از

باور کنم  تونستمی!...نمشهیسرم داره منفجر م کردمیبودم...حس م

 ...!رو یزیچ نیهمچ

و مطمئن بودم االن چشمام دو  سوختیشمام مشدت سر درد، چ از

 !کاسه خون شدن

از اتاق  میو گوش چییحوصله از جا بلند شدم و بعد از برداشتن سو یب

 !خارج شدم
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که ازش متنفر  یاز جاش بلند شد و با عشوه ا عیسر دنمیبا د یمنش

 !بودم، شروع کرد به حرف زدن

 ینجوریچرا ا ... چشماتونداریجناب پا رمی... بمیوا یا»یمنش

 « شده؟!...حالتون خوبه...!؟

 !بشم وونهیتا د شهیم چمیاگه جوابش رو ندم اونقدر پاپ دونستمیم

 «!سردرد دارم یفقط کم یخانم احمد ستین یزیچ"» نیمت

گرد شده  یکه زد با چشما یگفت و با حرف "ییوا یا"حرفم  دنیشن با

 !نگاش کردم

... زمی...؟... اشکال نداره عزنهکیدرد م یلیجان... خ نیمت رمیبم»یمنش

... سرت رو ماساژ بدم... حالت حتما مینیتو اتاق رو کاناپه بش میبر ایب

 « !شهیبهتر م

... سرت رو مینیکاناپه بش زم؟؟؟؟رویعزجان؟؟؟؟ نیمت رمیبم جاااااان؟

 ماساژ بدم خوب شه؟؟؟؟؟؟؟

 !اجازه داده بودم انقدر راحت باشه؟ نیبه ا یک من
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 دیکن ی.... در ضمن سعیخانم احمد ستیکارا ن نیبه ا یازین»نیمت

 « !دیحد خودتون رو بدون

نزد و من هم بدون  یحرف گهیحرف رو زدم که د نیا یجد یاونقدر

 !به سمت آسانسور رفتم یا گهیزدن حرف د

رو گرفتم... به بوق دوم  یعل ریشماره ام عیشدم و سر نیسوار ماش

 :جواب داد شهیمثل هم دهینرس

 "!جانم داداش؟"یلر عیام

 "!سالم داداش... شرمنده مزاحم شدم" نیمت

 لیچ خبر...ستاره سه دیدشمنت... چ خبرا.... از ام"» یعل ریام

 «"!ست؟یازتون ن ی...خبردیشد

 "!...اومده شیپ یمشکل هیواال داداش... "نیمت

 "بکنم؟ یکمک تونمی... من منیمت شدهیچ"یعل ریام

نفر رو برام  هیآمار  خوامیزنگ زدم م نیهم یآره داداش برا"نیمت

 " یاریدرب

 "رو چشم... اسم و مشخصات؟"یعل ریام
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که شک نداشتم کار خودشه...  یناموس یاز گفتن اسم اون اشغال ب بعد

   .فرستادم و به سمت خونه راه افتادم یعل ریعکسش رو هم واسه ام

شام  مامان گفت امشب همه عمو ها و عمه ها دمیخونه که رس به

 ...خونمون دعوت هستند

 دیدادن به ام امیدوش کوتاه گرفتم. و بعد از پ هیسمت اتاقم رفتم و  به

 !!!!دمیو خواب دمیتختم دراز کش یکار رو به من بسپاره رو نیا نکهیو ا

اتاق به گوشم  رونیهمهمه و صحبت از ب یچشم که باز کردم... صدا

و به سمت  شمیز جا بلند مخورد که نشون از اومدن مهمون ها بود...ا

 !رمیکمد لباسام م

 نیشلوار ج هی... همراه کنمیو تنم م دارمیجذب برم یمشک شرتیت هی

و  رمیم رونی... و بعد از حالت دادن موهام و زدن ادکلن از اتاق بیمشک

که دور هم، نشستن و مشغول گپ و گفتن...  نمیبیهمه رو تو حال م

و من دونه دونه باهمه شون  شنیکه همه ساکت م دمیم یسالم بلند

 دیام یکردم و خوش آمد گفتم و بعد رو مبل کنار یسالم و احوال پرس

من  ینوشته بود ول یکردم که با چهره خنث دینشستم... روبه ام نیو رام

وجود  یچه آشوب یچهره خونسرد و خنث نیپشت ا دونستمیخوب م

 !داره
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 : دمیچرخ دیمحرف زد.... به سمت ا ریکه با عمو ام نیرام

 « !شد داداش؟!...چخبرا؟ یچ »نیمت

 «باور کنم تونمی... نمجمی...گنیمت دونمینم »دیام

 «؟یبا رزا حرف زد »نیمت

 ادینم انتیمظلوم و عاشق... خ یچشما نینه... نتونستم...به ا »دیام

... کنهیمن بغض م تیو عصبان یتوجه یکه با هر ب یآدم نی...به انیمت

 «ادینم انتیخ

از  یحرف، رو به جمع اجازه گرفت و به بهونه تماس کار نیاز ا دبع

 !رفت نیجمع مون ب

االن  دونستمیرزا نگران شد و نگاهش دنبالش بود...م یرفتنش چشما با

 از وجودش رو جدا کردن کهیت هیرو داره که انگار  یحس کس

 

 دیام

 

ل کردم نتونستم بهش بگم...باور کردنش سخت نبود....محا یکار هر

 دهی....با هم قد کشمیممکن بود.... ما باهم بزرگ شده بود ریبود...غ
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... مثل کف شناسمی...تموم رفتار هاش.... کار هاش....اخالقاش رو ممیبود

من  یمدارک تو اون جعبه... خالف باور ها یدستم باهاش آشنا ام....ول

رو  زیگفت... بسپرم بهش، خودش همه چ نی... متکننیرو ثابت م

 یاون اشغال... اون پدرسگ، حروم زاده... که حت ی... ولکنهیت مدرس

 .کرده بود دمیو کجاست، تهد هیک دونمینم

 زیخب رزا نقطه ضعف منه.. همه چ یول ستمین ییترسو آدم

اون  ی... ولادیخم به ابروش ن یام رو بدم ول ییمنه....حاضرم تموم دارا

باشه....گفته  شمیرزا پ زارهینم.. گفته بود... رهیگیگفته بود رزا رو ازم م

و  دنید یرو....حت دنشیبود حسرت لمس دستاش و به آغوش کش

رو  زهیچ نیتر نیریملوس و قشنگ که واسه من ش یاون صدا دنیشن

  .زارهیبه دلم م

... ترسمیسال سن م ۲9... بادارینوه بزرگ خاندان پا «داریپا دیام»... من

که از  یترسم از روز یباشم... مکه رزا رو نداشته  یاز روز ترسمیم

که صداش و نشنوم...  یاز روز ترسمیبشم و رزا نباشه.... م داریخواب ب

که  یالیخ یوالهایکه از ه کیبچه کوچ هی نی.... عترسمیآره من م

تر  عینزنه و سر یتا دست به کار اشتباه کنهیدرست م یبرا درشما

 !ترسمیبخوابه.... از نبود عشقم م
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 یول دهیبهم نم دیاحساسم رو اونطور که با انیورم، اجازه بکه غر درسته

 !ترسمیم قهیواسه چند دق یاز نبود عشقم، حت

 یبرداشتم...اسم رزا رو الیدست از فکر و خ بمیج یتو یا لرزش گوشب

،به «رزا»که امروز توسط خودش از  ی...اسمزدیچشمک م میصفحه گوش

کنه  رییود اگه اسمش تغکرده بود و گفته ب رییعشقم نفسم جونم، تغ

براش  ونممدخترم... ج نیبره!... من عاشق ا یسرمو گوش تا گوش م

تا آرامش داشته  دمیدارم و ندارم رو م یرو... هرچ می!...تموم زندگدمیم

  !ادیباشه....خم به ابروش ن

  !دیچینگرانش تو گوشم پ یسبز رو لمس کردم که صدا کونیا

شده... از  یزی... حالت خوبه... چیرفت هویا آخه... چر ی.... کجا رفتدیام_

  ...شده آخه....ا یکردم... چ ی...کاریمن ناراحت

  ...شینگران یضعف رفت برا دلم

 یزی...چیادامه بد یخوای...ولت کنم تا صبح میزندگ رینفس بگ_

... اومدم داروخونه قرص کردیسرم درد م کمیفدات شم.... فقط  ستین

.... ازم یزندگ لیدل هیکه صبح  یزیاضافه چو برگردم... به  رمیبگ

تو سر  یخاک هیهم  امیزمان...ب نیبهتر از ا یخواسته بود و منم گفتم م

  ...هم زمیدردم بر
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  !اجازه حرف زدن نداد بهم

... فقط بگو دیعاشقتم ام ی....واااا؟یریمعجون بگ یرفت یعنی... یواااا_

باشه....خامه  یلیسلش هم ختا پسته... ع زهیبر شتریواسه من... گردو ب

تا موز هم بزار روش.... دوست دارم  شی... و بگو پنج شنطوریاش هم هم

 !خداحافظ

تو دستم نگاه  یرو قطع کرد...هاج و واج به گوش یبعد...تق...گوش و

به نشونه تاسف تکون دادم و با  یبود....سر شیاوج نگران یعنیکردم... 

لبم  یحالت رزا... نم نم رو رییتغکه ناخواسته از حرف ها و  یلبخند

... چون میرفتیبا رزا اونجا م شهیرفتم که هم ینشست به سمت مغازه ا

  ...اون جا از همه جا خوش مزه تره یرزا معتقد بود... معجون ها

جمله  هیدوباره زنگ خورد... باز رزا بود... جواب که دادم فقط  یگوش

 گفت و دوباره قطع کرد

ها...وگرنه  ریبگ یشگیفت بگم... از همون مغازه همر ادمی دیآها ام_

 یبا ی... باخورمینم

 

 دیام
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 هیشدم...امروز  داریاز خواب ب میآالرم گوش یبا صدا ۷ساعت  صبح

جلسه شرکت  نیتو ا دیمهم داشتم...که رزا هم با یلیجلسه خ

...بهش زنگ  نیهم یاالن صد درصد فعال خوابه برا دونستمی...مکردیم

 !زدم

شدش تو  یخواب آلود و خروس یاز پنج شش تا بوق باالخره صدا دبع

 !لبم نشوند یرو ،رویقیو لبخند عم دیچیگوشم پ

شرکت  یو شرکا سییجلسه مهم با ر هیتنبل خانوم ...شما امروز _

و به  یایم ریروز که با تاخ ؟،هریدیخواب یکه راحت گرفت ی،ندار»....«

،فک نکن  خورهیهم واست نم ریخها ،تا یبعض یها یباز یپاس از پارت

 ؟ی...اوک یشرکت باش دیبا گهیساعت د میهاااا ...تا ن دونمینم

که زد از  یکه با حرف نینداد که متعجب دوبار صداش زدم ...تا ا یجواب

 !دمیخنده ترک

بار  هی...گمشو بزار بخوابم ...بخدا ی....بابا چه شرکت یسالم ساره ....خوب_

 ادیب گمیم دی...به امیخوابم کن یاز خواب ب یسر صبح زنگ بزن گهید

 ی،اه ...به زور به کمک اون رسول»........«کنه و یشلوارت رو باد بان کشت

بزنه تو  اعتمرده ...کار هارو درست کردم که اون برام حضور سر س لیزل
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هم که  ۲شرکت و  رمیم 1۲ساعت  8 یمن به جا یشرکت ول

 ! گردمیبرم

 ....زدی.پشت سر هم داشت حرف مخواب آلود بود .. چون

به حالت رزا   یشرکت؟...وا یایم 1۲، 8 ی...تو هر روز به جا ییییییچ_

و  دونمیاون موقع من م یشرکت نباش امیکه م 8به حالت ساعت  ی....وا

 ...تو

 زدیبود ...که اول انگار با خودش حرف م دهیمن رو شن یتازه صدا انگار

 !متعجبش بلندشد شوکه و یچند لحظه بعد صدا یول

 تاینها شهیکنم م رید یلیخ گهی...نه بابا من خودم د؟یی...تو دیا...ا ..ام_

که...تو نگران نباش...من خودم کار هام رو به  شهینم 1۲، قهیدق 11:50

 الیخ ی....ب  دمیموقع انجام م

 

* 

و به  دارمیدست از کلنجار رفتن با موهام برم میگوش امکیپ یبا صدا

 !کنمیبرام فرستاده رو باز م نیکه مت یامیو پ رمیم میسمت گوش

....از لپتاپ هیکار ک دمیکردم.... فهم داشیداداش، پ دیسالم.... ام_

که  یروز قایچک کن.... دق شیشرکت رو حدود دو هفته پ یها نیدورب
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انداخته  ریرزا رو جلو سالن جلسات گ یاون جعبه رو آوردن... محمد

 یورود ی.... همون روز جلوکردهیم دشیداشته تهد یبود و انگار

و باهم  دهیرو د گهیکه اون جعبه رو آورده بود.... هم د یکیشرکت.... با پ

 .....یکیبوده که بسته رو داده به پ یصحبت کردن و بعد محمد

که خواستم بهش  نیرو خوندم... هم امیسه بار،چهاربار...متن پ دوبار،

  !زنگ خورد میزنگ بزنم... گوش

 ؟یخوب ...م داداشسال_

 جیرو گ امتیمتن پ خونمیم یهر چ نیمت هیچ انیسالم ممنون... جر+

 !شمیتر م

... زنهیاطراف رزا پرسه م شهیهم ی... محمدلنگهیکار م یجا هی... دیام_

 نیرو مخه... دورب یلیاتاق رزا....خ رهیمختلف و البته مزخرف م لیبه دال

 !یشیت متوجه ملب تاپت چک کن االن خود قیها رو از طر

 

** 

انداخته بود  ریجلو سالن رزا رو گ یبود.. همون روز محمد نیبا مت حق

در جدا شدن از  یرزا سع یگفت ول یرو بهش م یزیو داشت چ

 نیمداربسته... دورب یها نیداشت....چون سالن شرکت عالوه بر دورب
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.... میاز وجودشون باخبر نیو فقط من و مت ستندین دیداره که تو د ییها

خونم رو به جوش اورد...  دمید ییروبه رو نیرو که با دورب یصحنه ا

 یبود....ول دنشیصورت رزا خم شده بود و در حال بوس یرو یمحمد

 چی... هدمید یشون و مخف یباال سر نیصحنه رو از دورب نیهم یوقت

 نیفقط قصد داشت همچ یبود...و انگار محمد وفتادهین نشونیب یاتفاق

 !کنه طها ضب نیدورب یو تور یصحنه ا

که  ی... امروز هر طورزدی...بدجور هم لنگ مزدیماجرا لنگ م یجا هی

تماس گرفتم  نیبا مت نیهم ی... براارمیدر ب هیقض نیسر از ا دیشده با

!... و جواب سوال رهیمن جلسه رو تو دست بگ یو گفتم امروز به جا

جواب  یکنم رو بیچرا تو جلسه شرکت نم نکهیبر ا یهاش رو هم مبن

 !گذاشتم

 یعل ریگذاشته... ام ونیدر م یعل ریرو با ام هیگفته بود،قض نیمت

 ریسرهنگ ام»بود.... یو رزا و پونه از بچگ نیمن و مت یدوست و همباز

 !دارم اجیکار احت نیبه کمکش تو ا دونستمیم«!...پرستش یعل

 یشگو یانگار که پا شهیمثل هم نیو گرفتم و به قول مت شمارش

 !بوق جواب داد نیمنتظر تماس بود...با اول
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  جوووووووون!؟_

و  یکار جد طیبشر هر چقدر تو مح نی... ادمیو باال گرفتم و خند سرم

 ...و شوخ بود طونیکارش... ش طیخشک بود... خارج از مح

 یکلمات زننده ا نی....بابا از سرهنگ مملکت همچ؟یشیتو آدم نم+

 !دهیبع

که من  یبه سرمون زد یچه گل یمهندس مملکت خفه بابا...تو که_

که.  شتریهزارم ر کیلرزه  نیزم هی... یسازیسرهنگ بزنم؟...دوتا برج م

رو  هیقض تی... در آخر هم داعش مسئولنییپا زهیریم ی.... زرتادیم

و رزا  نی.... متیستیترور یریگروه تکف نجای... البته ارهیگیگردن م

 ...کاره چیه یبعالهستن و جنا

راحت  ینجوریبه تو نشون بدم... زنت کجاست ا یداعش هیمن  یعنی+

 ؟یزنیحرف م

  ...خونه باباش_

 !صداش کرد ینازک زنونه ا یکه خواستم جوابش رو بدم، صدا نیهم
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 یصدا متعلق به کدوم بانو نیخب... بانو که خونه پدرشون هستند... ا+

 هست جناب سرهنگ؟ یمحترم

 یواسه خودت.... ب یزنی!... حرف م؟ی. چه آش..ی... چه کشکییچه بانو_

 ؟یاز ما کرد یادیشد  یحاال... چ الیخ

بهت گفته باشه موضوع رو...راجب  نی... فک کنم متریراستش ام+

 !هیهمون قض

 یهستم...امروز اداره ام... اگه وقت کرد رشیگیآره... گفت بهم... منم پ_

  ..تر بگو قی... دقمیحرف بزن ایسر ب هی

 داداش... فعالباش +

شرکت رو  یها نیدورب لمی... فریماه اخ کی نیا ی...داداش... تودیام_

 ... فعالمیکرد دایپ یزیچ دی... شااریهم ب

 ...یاوک+

 

 پونه

 دهیام دمیرزا زنگ خورد، د یگوش یخنده دل درد گرفته بودم... وقت از

گفتم دوستش  نیبخندم...برا هم کمیخواستم سر به سرش بزارم  یول
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تو اوج خواب خودشو لو داد... هر چقدر چشم و ابرو  یسارست... وقت

متوجهم نشد  زدیبسته داشت حرف م یواسش اومدم... چون با چشما

منم بشنوم و از خنده روده بر  یبلند بود که حت ونقدرا دیام یصدا یول

 !بشم

 : کردیبا حرص نگام م رزا

 که سارست آره؟_

 :خنده نگاش کردم با

مشکل داره نتونستم  یکه چشمام کم یدونیاب آلود بودم مخب.... خو_

 !درست بخونم

 :تختش بلند شد یرو از

  درونت شورش کرده بودن؟ یکرم ها ایکه چشات مشکل داره؟..._

 !نبودن ریتاث ی... کرم ها هم بکنمیخب... خب...حاال که فکر م+

و گود  قیعم یلینبودن آره؟... پونه گور خودتو قشنگ... خ ریتاث یکه ب_

  آره؟ یگذاری...سر به سر من م؟ی...کشتمت... واسه من آدم شدیکند

دادم و د برو  حیفرار رو به قرار ترج نیهم یشدم... برا چارهیب دونستمیم

  !میکه رفت
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 !من بدو، رزا بدو حاال

 :پر حرص گفت ،ین چندان بلند یسرم با صدا پشت

  !...کشتمت رمتیبگ_

مبل برداشتم و به سمت در  یو از رو فمیبهم برسه ک نکهیاز ا قبل

... و تو رونیرفتم... بعد از برداشتن کفش هام و پوشه ها از در زدم ب

 !... و با خنده راه افتادمدمیکفشم و پوش اطیح

... هر وقت که ستادمیزنگ زدم و گفتم که دم در منتظرش ا نیبه رامت

...و بعد از تموم رسوند یمن رو به دانشگاه م نیکالس داشتم، صبح رامت

ها به  داریپا تیحساس نیشدن کالسم هم میومد دنبالم...و من عاشق ا

 !دختر هاشون بودم

  ...عاشق خواهر برادر هام هستم من

 !رزا !نیرام!نیرامت

 یسالشه ول 30بزرگتره و  نیبرادر بزرگم هست که دوسال از رام نیرامت

و  میکنیم یر کارمرغ ها چون ه یقاط مشیبفرسمت میما هنوز نتونست

  !دهیدم به تله نم میریگیرو واسش در نظر م یهر ک
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 یعاشق منش نیسالشه و شش سال از رزا بزرگ تره... رام ۲8 نیرام

... یه دختر میکه من و رزا عاشقش یدختر ناز و مامان هیشرکتشه ... که 

  !خون گرم و خوش اخالق. و خوش برخورد

 !سالشه و نور خونمونه ۲۲زا که و خل و چلم ر زیآخر خواهر عز ودر

رزا  یوقت یول دهیخونه بودن اصال حال نم ستین یکه وقت یجوری

  !رونیاز خونه بره ب ادیخونست آدم از دلش نم

 تیریسالمه و دارم تو دانشگاه مد 19که اسمم پونه ست و  خودمم

 !خونمیم

رزا  بادیدن یرفتم ول نگیزد... به سمت در پارک نیکه رامت یتک بوق با

... فک کردینگام م طونیلبخند مرموز و ش هیجلو که با یصندل یرو

تا دانشگاه برم و کالس اولم رو هم از دست بدم بهتره تا  ادهیکردم اگه پ

 !دنمیناقص رس

و  دمیرو پشت فرمون د نیرام ینگاه کردم... ول نیحرص به رامت با

 یباز وونهید همه هیداداشام پا دونستمی... من خوب مدمیرو ند نیرامت

  ....من و رزا.... خصوصا رزا هستن یها

که  نی... از سر کوچه آژانس گرفتم و همدنیزود تر رس الیخ یب

 نیسوار ماش ینگام کرد... مجبور یعصب نیخواستم سوار شم... رامت
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از بازوم گرفت که شک نداشتم کبود  یشگونیشدم که همون موقع رزا ن

 !شهیم

 

 امید

 

  !زدم رونیگرفتم و ب لیتحو یو از نگهبان میشگو یاعصاب یب با

 .در حال انفجار بود دمیکه شن ییاز شدت حرف ها سرم

!... عشقم، هم درده، هم کنهیاالن فقط بغل کردن رزا ارومم م دونستمیم

 !درمان

 !جواب داد یو که گرفتم پر انرژ شمارش

.اوخ اوخ...اونقده به به.... سالم اقااااااامون.... حال شما؟... احوال شما..._

 !پر و خوش فرمت تنگ شده...که نگو یدلم واسه اون بازوها

  !دمیخندیو من م زدیاونور حرف م اون،

 فقط واسه بازوهام تنگ شده؟ یچ یسالم خانومم... اونوقت دلت برا_

 !از خنده داشت یهنوزم رگه ها صداش
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 !همه یحاال نه  فقط بازوهات... همه جات.... همه _

 رونی...رزا. خوب بلد بود من و از اون حال و هوا بدمیخند طونیش

  !هشبک

اتاق  میبر دیبا ایخب حاال که تو دلت واسه همه همه تنگ شده...ب_

 یعموم یباهاشون تو مکان ها شه،یرو نم ییقسمت ها هیخواب... چون 

  !یکن یرفع دلتنگ

 !که متوجه منظورم نشده بود انگار

داره...مهم اون  ی... چه اشکالمیریاب هم معع... باشه خب...اتاق خو_

 ...ست...آره ا یرفع دلتنگ

  !دمیمتوجه شد که با حرفش من از خنده پاچ یانگار

... آره؟... کشتمت ؟یکنیمن و مسخره م شوری... بییییییییییییچ_

... حاال حقشه تو همون اتاق خواب از ستایو تو وا دونمیبخدا!...من م

 !بره ادتی یطونیکنم.... ش زونتیاو یتنگهمون عضو مخصوص رفع دل

 !محکم گاز گرفتم تا قهقهه نزنم لبمو

 !که میداشته باش شهینم ین ین گهیکه د یآخه عشقم.... اونطور_
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و هم از خجالت لپاش  ه،یحس کنم که االن همزمان هم عصب تونستمیم

 !گل انداخته

 د؟یام_

 !دیکس ام د،همهینفس ام د،یعشق ام د،یجون دل ام_

 :وسط حرفم دیخنده پر با

  !یادامه بد یخوایخب، خب...ولت کنم تا صبح م_

  !گهیمن به شماست د ادینشون دهنده عالقه ز نهایخب همه ا+

 ه؟یچ یدونیم ییخدا ی... صد درصد!...ولیاوه اوه...بل_

 ه؟یجوووون؟، چ+

هات  ی... رفع دلتنگاتیوونگیهات.... د یبد اخالق نیعاشقتم.... عاشق ا_

 !گهید زتیکال همه چ و

 !شدم طونیش باز

  زم؟یهمه چ_

 !امروز تو یهاااااااااا، چه پررو شد زنمتیعع!...م+

  !عع! که من پررو شدم؟_
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 کنهیجان، مامانم صدام م دیاوهوم... جانم مامان؟...اومدم... چشم!...ام+

 !دیببخش

 !میزنیشب حرف م ،یبرو خانم_

  !قربون درک عشقم برم من... خدافظ+

  !خدا نکنه، مراقب خودت باش، خداحافظ_

بار پونه  نیمجدد زنگ خورد، ا میمحض قطع کردنم با رزا، گوش به

میومد که  شیکم پ یلیخ یلیشماره پونه تعجب کردم!،خ دنیبود،با د

  !رهیپونه با من تماس بگ

 !تماس رو وصل کردم یبا کنجکاو

 جانم پونه جان؟_

 د موقع که زنگ نزدم؟...ببخشید، ب؟ی... خوبدیسالم ام+

به من زنگ  یلیفقط تعجب کردم، تو خ ه،یچه حرف نیا ،ینه خواهر_

 شده؟ یزیچ ،یزنینم

 !دلم و گفته بودم حرف
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 د،یام یکه نگران کننده باشه که نه خداروشکر!، ول یزیآره... چ+

 میزیبرنامه بر هیراستش چهارشنبه تولد رزاست!... میخواستم 

 !میکن زشیسوپرا

فراموش کرده بودم،البته که  ی!... من چجورمیشونیرو پ دمیبکو محکم

بودم که  اناتیجر نیا ریچند روز اونقدر درگ نیمالمت نداشت ا یجا

سوال رو  نیاز دستم در رفته بود!، اصال امروز چندم بود!؟...ا زیهمه چ

 یماهه!، تولد رزا هفتم د یگفت که امروز سوم د دمیکه از پونه پرس

.،به پونه میوز شنبه بود،و ما فقط سه چهار روز فرصت داشت!،امرودماه ب

فکر  ییو سه تا میهم قرار بزار نیکه با مت میزیبرنامه بر هیگفتم که 

 نی. و قرار بر امیبکن دیکار با یچ مینیهم، تا بب یرو میزیهامون و بر

 یبرا ینقشه اساس هیتا  یشگیکافه هم م،یبر ییشد که شب سه تا

 !میبکش لمونیردونه فامکردن د زیسوپرا

گفت که کار داره و  یهم خودش بگه ول نیپونه گفتم که به مت به

فرار کنه،پس  نیاز حرف زدن با مت اد،تایبهونه م دونستمینمیتونه، م

 :تماس گرفتم نینشدم!و خودم با مت چشیپا پ یلیخ نیهم یبرا

 !جونم داداش_

  ؟یسالم مرد... چطور+
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صحبت کردم گفت امروز  یعل ری...با ام؟یرفدات شم خوبم... تو چطو_

 ؟یباهاش قرار دار

 نیبرات...مت گمیحاال م م،یحرف زد ششیخوبم قربونت،آره، رفتم پ+

 !زنگ زدم گهید زیچ هی یراستش برا

 :کردم لحنش، نگران شد حس

 افتاده؟ یشده داداش؟ اتفاق یچ_

نه قرار قراره بشه، فقط چهارشنبه تولد رزاست، با پو ینه بابا...چ+

رو هم تا  میزیفکرامون رو بر الس،یکافه گ میبر ییامروز سه تا میگذاشت

  !یایب یتونی!...ممیکار کن یچ مینیبب

 !قبول کرد یحرف چیبدون ه شه،یهم مثل

 !آره داداش... حتما، رو چشم_

!،که میکردیفکر م میو هر کدوم داشت میبا بچه ها تو کافه نشسته بود

  !به سرم زد یفکر هوی

 !میکار کن یچ دمیفهم_
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تر  شینگام کرد!و من از دلم نیومد ب جانیو ه یبا کنجکاو پونه

 !منتظرشون بزارم

 !شمال یالیو میبر گم،یمن م_

 اتییفکر جز یاستقبال کردند و حاال تو شنهادمیدو از پ هر

 یکه ناش یو بعد با خوشحال میتو کافه حرف زد ی!...حدود دوساعتمیبود

... تا صبح به رونیب می:(!(... از کافه زدیسه بود)مثال...الکجل نیا جهیاز نت

و خوشحالش  ادیتا خوشش ب رمیبراش کادو بگ یکه چ کردمیفکر م نیا

 ی!... هر چدمیرسیم جهیکمتر به نت کردم،یفکر م شتریکنه!.. هر چقدر ب

داشت، و  زی... چون رزا همه چشدیمحو م عیسر ومد،یذهنم م یکه تو

 یگرفتم کم میباشه که رزا نداشته باشه!...تصم یزیچ کنمیفکر نم

 یچ نمیدرست فکر کنم تا بب نمیکه سرحال شدم، بش یبخوابم و وقت

  !بکنم دیکار با

 ینیریبه ش یکه خوابم برد و خواب دینکش یو که بستم، طول چشمام

 !دمیعسل د

پسر بچه کوچولو تو بغلمه و تند تند بابا  هیکه  دمیدیخواب م یتو

تاب نشسته بود و شکم  هی ی!، رزا هم روکنهیم طنتیو ش زنهیمصدام 
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از جنس عشق به ما نگاه  یو با لبخند کردیبرجسته اش رو نوازش م

  !کردیم

به  یهم شدم و بوسه ا م،یبغلم بود، به سمت رزا رفت یپسرم که تو با

و  شیابج گفتیو همش م دیشکمش زدم!،پسرمون هم شکم رزا رو بوس

 ادیکه به خواهرش بگه از شکمش ب کردیز رزا خواهش مدوست داره و ا

و اون با  دمیخندیخواستش م نیکنه،من و رزا به ا یتا باهاش باز رونیب

 !کردیبغض باز هم خواستش رو تکرار م

 

 رزا

 

!...امروز  کردمیاومده بودم و داشتم موهام و خشک م رونیحموم تازه ب از

!، رونیب میبر ن،یو رامت نیراه رامو پونه،به هم نیو مت دیقرار بود با ام

 میتماس گرفت و گفت که حاضر شم، چون قراره بابچه ها بر دیصبح ام

 !رونیب

صورتم  یرو  حیمل شیآرا هیسرم بستم و  یو محکم از باال موهام

  !نشوندم
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گل کرد... بد نبود  طنتمیسمت کمد رفتم تا لباس انتخاب کنم که ش به

  ،بد نبود، بدجنسی نبود،بود؟و حرص بدم نه؟ دیهم ام یکم

منتظر  نکهیراه افتادم و دو تقه به در زدم و بدون ا نیسمت اتاق رامت به

بود روبه رو  دیو وارد شدم!،بع دمیکش نییرو پا رهیاجازش باشم  دستگ

مرتب و  یلیخونه خ یتو یحت نیرامت ،یصحنه ا نیشدن با همچ

 !االن یول دیپوشیلباس م کیش

 یلیلباس ها خ نیستش!، ا زی!،با بلیگل گل یخونگ یشلوار راحت هی

 مونییهرچهارتا یهارو برا نیاومد ا ادمیکه فکر کردم  یآشنا بودن!،کم

که به  یبدوزه و روز اول اطی،من داده بودم که خ«من و پونه و پسرا»

  !میبود دهیاز خنده ترک دنیاصرار من و پونه، پسرا پوش

کردم خودم و جم و جور کنم،  یسعکه دل درد گرفتم،  دمیخند اونقدر

  !میوفتیراه ب دیبا 10گفته بود ساعت  دینداشتم، ام یادیچون وقت ز

غرغر  یو اون هم با کل میگفتم که لباسامون رو باهم ست کن نیرامت به

خوشگل که روش  دیتیشرت سف هیانبوه لباس هاش،  نیقبول کرد!، از ب

کتان که جفتش  یلوار مشکش هیرگه رگه بود انتخاب کردم، به همراه 

هم داشتن چون باهم  نیو مت دیام یو حت نیرو هم من هم پونه و رام

 !گذاشتن یاستور هیو  یمسخره باز یاونم فقط برا م،یبود دهیخر
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که خودم براش گرفته بودم و  یبا یه ساعت ش،یکالج مشک یها کفش

 غیج یتختش گذاشتم و بعد از درست کردن مدل موهاش، که کل یرو

 یکه برا ییاومدم و ست لباس ها رونیکردم تا اجازه بده از اتاق ب غیج

 !دمیخودم انتخاب کردم و پوش یانتخاب کرده بودم رو برا نیرامت

 

 داریپا_نیمت

 

 

رو در  میانجام بد میخواستیکه م یکار ن،یو رامت نیبا رام شیروز پ دو

لپ تاپ که،هر دو به شدت خوشحال شدن!،داشتم با  میگذاشت ونیم

زنگ زد و گفت که رزا، اومده و براش لباس  نیکه رامت کردمیکار م

و ست  نیقصد داره، که لباس خودش و رامت یانتخاب کرده و انگار

 دیکنه، چون ام تیو اذ دیام خوادیکار م نیبا ا دونستمیکنه!،خوب م

نمیتونه به رزا عالقش رو نشون بده و به قول  نیو رام نیکنار رامت

از اونا، لپ تاپ رو بستم و به سمت  دیکشیخجالت م یگارخودش ان

 رونیگفته بود رو از کمد ب نیکه رامت ییکمد رفتم و ست لباس ها
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حرکت  یبرا یشمال وقت کم میرچون قرار بود ب دم،یآوردم! و پوش

 نیرو که رامت ییو پونه هم، ست لباس ها دیو ام نیرام ی!،حتمیداشت

 !بودن دهیگفته بود پوش

زودتر رفته بودن تا کار هارو هماهنگ کنند و  قرار شد،   ن،یو رام دیام

باهم، تا رزا نفهمه که لباس  نیو رزا و رامت میمنو پونه هم باهم بر

 !هممون باهم سته

______ 

 

 دیام

 

به کل  یگذاشتم و نگاه اجمال هیقرمز رو کنار بق میبادکنک هل نیآخر

قرمز و  میهل یبادکنک ها که با یمتر 100اطراف دوختم،سالن  یفضا

بودن و به  زونیها او واریکه از د یخوشگل یها سهیپر شده بود، ر دیسف

 ییبایز یو فضا شدنیسالن، روشن م یمحض خاموش شدن چراغ ها

  !اوردنیرو به وجود م

بودن،  دهیقرمز رو که به سقف چسب میهل یتا از بادکنک ها 30 حدود

 یخودمون بارزا، عکس ها یاکوچولو، ازشون عکس ه یها رهیبا گ
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 رهیگ م،یکرده بود زونیاومده بود تا االن رو او ایبه دن یاز وقت ش،یتک

 زیم یرو رو کیک نیکه واقعا قشنگ بودن، رام یکوچولو رنگ یها

فشفشه داد،همه بودن، همه عموها،  هی کدوممونگذاشت و دست هر 

، همه بودن و رزا یها و خاله ها ییعمه ها، مادر جون و آقا جون، دا

  !میشدینفر م...50،60هم  یرو

 ...نگاه کردم کیک به

 

 رزا

 

 

 یکه از شدت خستگ میدر آورد یمسخره باز نیتو ماش نیبا رامت اونقدر

 !خوابم برد

تخت بودم!...  یرو ،ییاتاق نا آشنا یو که باز کردم، تو چشمام

دستم  یافتاد که تو یتخت نشستم که چشم به گل رز یدم،رویترس

راه  نیگل رز هست،در ح هیقدم  دم،هریبود،به اطراف نگاه کردم که د

!... داشتمیبرم نیزم یو از رو شدمیرفتن، دونه دونه گل هارو، خم م

 !...زرد،و یکی،یصورت یکی،یآب یکیقرمز، یکی
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حالت  هیتموم چراغ ها خاموش بودن و فقط  دمیسالن خونه که رس به

که روش نوشته  دمیرو به روم د د،شیکه روشن خاموش م یتابلو مانند

 !بود

 "!من تولدت مبارک رز"

به خاموش بودن المپ ها  یو توجه گشتمیامروز م خیتعجب دنبال تار با

که تو  یشاد کیموز یهمه سالن روشن شد و صدا هوینداشتم!...که 

 :که تو جمع گفت دیبلند ام یهم زمان شد با صدا شد،یفضا پخش م

 "!من تولدت مبارک رز"

 یکه سرم رو بلند کردم ، گل رز ها نیاومد، هم یزیچ دنیترک یصدا

  !ختیریسرم م یبود که رو یقرمز پر پر شده ا

 !توجهم به اطراف جلب شد تازه

که از  ییها سهیو قرمز، ر دیسف میهل یکه پر بود از بادکنک ها یسالن

 !کرده بودن نییتز ،ییبایبودن و فضارو به طرز ز زونیاطراف او
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شده  زونیکوچولو از بادکنک ها او یکه با سنجاق ها ییها عکس

و دونه دونه عکس هارو  رفتمیراه م واشی واشیبودن!...مات و مبهوت 

 !کردمیلمس م

 !کردیبراقش نگاهم م یبا چشما د،یبه ام دمیرس تا

 .دفعه بغلم کرد و به خودش فشردم هی

 ایمن  یمامان بابا یجلو یوقت حت چیه دیکارش تعجب کردم، ام

  ...!االن؟ ی! ولکردیرفتار نم ینجوریخودش ا

با حرف  یتعجبم چند برابر شد!ول نیزم یزانو زدنش جلوم رو با

 !بزنم غیدلم میخواست ج ،یو خوشحال جانیاز شدت ه شیبعد

 "عشق من؟ یکنیمن ازدواج م با"دیام

!... اشک یروز و صحنه ا نیهمچ دیگنجیتصورم هم نم شد،توینم باورم

  !دمشیدیتار م یول کردمیشمام حلقه زد، نگاش متو چ

به نشونه  یزدم که قطره اشکم رو گونم سر خورد و با لبخند، سر پلک

گلوم  یو شوق تو یکه از خوشحال یمثبت تکون دادم، چون بغضم، بغض

 !دادینشسته بود، بهم اجازه حرف زدن نم
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شد و بلند  غیدست و سوت و ج یسر تکون دادن من، دوباره صدا با

  !رو باز کرد یجعبه مخمل قرمز رنگ دیام

 !انگشتر،زبونم بند اومده بود ییبایز دنید از

 :لب زمزمه کرد ریانگشت حلقم رو گرفت و ز دیام

 « هست خانمم!؟ اجازه»

گفتم که باعشق نگام کرد و آروم حلقه رو تو انگشتم کرد، و  یاوهوم

 !دیبعد پشت دستم و آروم بوس

 !برق شوق زد،یتاب بود و برق م یبکرد، چشماش  نگام

 !ستبر و مردونش فشار داد نهیو سرم و به س دیو بوس میشونیپ

 :شروع کرد به حرف زدن دیو رو به ام دیبا خنده منو کنار کش نیرام

کن بچه... جلو چشمانمان خواهرمان را بغل کرده اورا  ایذره ح هیبابا _

خواهر ما هم  نیذره فقط، ا هیفرزندم.... خجالت برادر،  ای!... حبوسدیم

که  نجای)به ا یگفتیحداقل م یول ج،یحاال دوتا برادرا هو نکه،یکه بدون ا

صداش و مثل زنا نازک کرد(... با اجازه پدرومادرم و بزرگتران  د،یرس

گل و گالب  یبر فرستادنتیمجلس بلهههههه!...حاال اون وسط دخترا م
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چهره  نیت شده،عاشق اعاشق ده،یور پر دیام نیبه ا یبد یاریب

 ..تیچه عفر دونهینم یمعصومت ول

 :حرفش نیب دیپر نیرامت

  !نیرام_

 :ختنیاوضاع قمر در عقربه، شروع کرد به زبون ر دیکه د نیرام

دسته گل....اونم گل  هیشده... بشینص یخوب تهیکه چه عفر دونهینم_

رد نخور... به د یها یرانیا نینه ا یدسته گل رز، از نوع هلند هیرز!... 

حرف  نیبزار اتمام حجت کنم باهات... ا یخان...ول دیبرو حالش و ببر ام

 لدسته گ میکه خسته نشه!...دار گمیمن م یبزنه ول دیهارو بابام با

خونه رو.... بخوام جمعش کنم،  طونیخونمون رو...چراغ خونمون رو.... ش

بگم،  نمیدستت... ا میدیم میخونمون رو دار یبگم که سروصدا دیبا

اونجا رو  یایخونش رو گذاشته برا فروش، م وارمونیبه د وارید هیهمسا

 شه،یخوب هم م ینجوریخونمون، تازه ا ادیکه رزا تند تند ب ،یخریم

  .....بچه ها رو خونه ما و خودتون یاریها، م هفتهآخر 

ها و خنده ها  کهیحرفش و خورد... و. تازه ت هیخنده جمع بق یصدا با

 : گفتیم یزیچ هیهرکس  شروع شد،

 !بعد دیبد یجواب مثبت قطع دیبابا حاال بزار_



 

76 
 

 !یدوخت یدیچه زود بر_

 !یبابا چه برادر روشن فکر_

  !خدابده شانس_

از  دیکشیم یچ ن،یرزا و رام نیامان از دست ا یعنیآقا محمد، _

دوتا خواهر برادر خونه هستن اصال  نیا یمطمئنن وقت یدستشون.... ول

  !رهیگیدلتون نم

دستم و گرفت و به سمت در  دیادامه داشت که ام نطوریها هم حرف

  !برد الیو یخروج

 !رزام.... خانمم ببند چشماتو لطفا_

 :چشمم قرار گرفت یرو یو که بستم، چشم بند چشمام

 فقط آروم آروم راه برو نجامی.... من اشیه_

رو که  ... گوشامداشتیمن قدم بر م یبغلش حبسم کرد و هم پا یتو

 !خوردیبه گوشم م ایدر یکردم، صدا زیت

صحنه روبروم هنگ  دنیچشمام برداشت، با د یبند رو که از رو چشم

 !کردم

 !یزبونم قاصر بود از گفتن هر حرف و
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 یلیقلب خ هی ،ینییکوچولو تز یبا شمع ها ا،یشن ها،کنار در یرو

ط اون وس دیسف یبزرگ درست کرده بودن، جلو تر که رفتم، با شمع ها

 هینوشته شده بود،  نیو رزا به صورت الت دیقلب خوشگل... اسم ام

طرفش، به صورت  هیهم، وسط اسم ما بود که رو تینها یعالمت ب

 !« آراد»گهیو طرف د«... آال»نوشته شده بود، نیالت

 دیسف میهل یبزنم.... دور اون قلب رو بادکنک ها تونستمینم یحرف چیه

وصل شده  کیسنگ کوچ هیهرکدام  نییبه پاگرفته بودن که  یو صورت

باال رو نگاه کن،  گفتیکه م دیام یبمونن... با صدا نیزم یبود، تا رو

 تینها یبه شکل ب دیسف یچشمم به آسمون افتاد که بادکنک ها

 !بودند

 نیامشب بهتر شد،یو بغل کردم، باورم نم دیو ام دمیکش یغیذوق ج از

افتاده بود و  ایتو آسمون تو در یک هابود.... انعکاس بادکن میشب زندگ

  !رو به وجود آورده بود یو چشم نواز بایصحنه ز

اومدم،و  رونیب دیگردنم با تعجب از بغل ام یرو یریزنج یسرد با

افتاد که  یشده، پرکار و خوشگل یگردن بند تراشکار یدستم رو رو

 !به گردنم بست دیام
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 :رو خم کرد سرش

  !تولدت مبارک_

لب هام  یبه من فرصت جواب دادن بده، لب هاش رو رو نکهیابدون  و

 !دیبوس قیگذاشت و عم

 یزدم که لباش رو از رو نشیس ینفس کم آوردم، با دستم رو یوقت

 !لبام برداشت

 !دیرو بوس مینیچسپوند و نوک ب میشونیرو به پ شیشونیپ

 !عاشقتم_

 : کردم یپر ناز خنده

  !وونتمید_

 :دیخند اونم

 !مدوست دار_

 !باال انداختم ییابرو یطونیلبخند ش با

 !نبود که سرتو پخ پخ یجور نی.... اگه افتهیهمش وظ یکه گفت یینایا
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 !گلوم گذاشتم، که افتاد دنبالم یبا دستم حالت چاقو رو و

  !زدمیم غیج یو من هر از گاه میدیدوویدو با خنده م هر

و  دییدویالم مدنب دیخنده هامون کل فضارو برداشته بود، ام یصدا

تا التماسش کنم ولم  دهیاونقدر قلقلکم م رتم،یکه اگه بگ کردیم دیتهد

 !کنه

بود،  اطیتو ح نیرامت دم،ییکج کردم و تند تر دو الیو به سمت و راهم

 !دیشده و خند یچ دیپشتش سنگر گرفتم که انگار فهم عیسر

م آروم آروم به سمت زد،یموج م طنتیکه توشون ش ییبا چشما دیام

 !ومدیم

 !کشتمت رزا_

 د،یخندیما م یایباز وونهیبکنه، فقط به د یدخالت نکهیبدون ا نیرامت

که گوش هام  دمیکش یبلند غیکه پهلوم رو لمس کرد ج دیدست ام

 !دیسوت کش

 !با خنده رفت داخل و مارو تنها گذاشت نیرامت

  !زد،سرخ شدم دیکه ام یحرف با
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  !خانمم نجایاااااااااا، نه اه یبزن دیبا یشب عروس غارویج نیا_

 یداخل و بعد از کل میتو، رفت میبر گفتنیو پونه که م نیمت یصدا با

حاال بماند که موقع فوت کردن شمع  دم،یو بر کیک ،یمسخره باز

 !کردن تمیچقدر اذ

 !خودش و داد یو هرکس کادو دیبه کادو ها رس نوبت

 

 یمحمد_نیمت

 

 نیو زم دیهر طور شده، ام دیبا د،منیکشیداشت طول م یلیخ گهید

 !صبر کردم یهر چ زدم،بستهیم

سرش کاله  شدیجوره نم چیبود و ه یحرفه ا یلیخ یکار نهیتو زم دیام

  !گذاشت

زدنش بودم، متوجه شدم که  نیزم یبرا یکه دنبال راه شیوقت پ چند

  !چیبدون رزا ه دیام

 !دش وونهیکه چطور د دمیاون بسته رو براش فرستادم، د یوقت

  !ومدیهفته شرکت ن کیکه  نیشدنش بودم، شاهد ا ضیمر شاهد
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وقت  چیه گهیکه د یبزنم، جور نشیرزا،زم قیاز طر تونستمیم خوب

 !نتونه بلند بشه

  !پدر رو یب نیفلجش کنم،هم اونو، هم اون مت تونستمیم

و رزا  داریپونه پا دار،یپا دیدار،امیپا نیمت»اونم برنامه داشتم،  واسه

 !«داریپا

بودند و از پس  یچهار نفر، باهم همه چ نیا ،یباز نیا یاصل یها مهره

 !نبودند یچیبدون هم، ه یول ومدندیهمه کار بر م

ها هم انگار بال  یکینباشند، اون  شونیکی یبودم که وقت دهید یبچگ از

 !رو ندارند یکار چیو پر ندارند و توان انجام ه

 !نیزم زدمیرو م همشون

نسبت به  یهمه خوردم کرد و گفت که عالقه ا یجلوکه  ییرزا اون

ندارم و اون فقط عاشق  یهمه گفت که من براش ارزش ینداره، جلو

  !دهیام

ام، نصف سهم من رو از  یتو مرز ورشکستگ دنیکه تا د ینیو مت دیام

  !کلمه، دستم و بستن یواقع یو به معن دنیباال خر متیشرکت با ق
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 دار،یپونه باشه،پونه پا هیقض نیگناه ا یآدم ب دیشا کنم،یکه فکر م حاال

 دونهینم یطرفست ول هیعالقش  کنه،یکه فکر م یعشق ن،یعشق مت

رزا رو دوست داره، اونو دوست  دیکه ام یاز اون شتریب یحت دیشا نیمت

  !داره

و زمان رو  نیو زم شهیم یعصب نه،یبیاخم پونه رو م یوقت یحت نیمت

  !دوزهیبهم م

 !دهیجازه، ابراز عشقش رو نمغرورش ا یول

 !بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم م،یزنگ گوش یبا صدا

 !بگو_

 !اومد یمحسوس یصدا

 اد،یکه بوش م نطوریچمستان هستند، ا یتو الیقربان، همشون تویه و_

تولد رزا خانومه!، همشون جمع اند... عکس گرفتم فرستادم بهتون 

  !دینیخودتون بب

هر عکس  دنید با !طع کردم و وارد تلگرام شدمق یحرف چیه بدون

 !ومدیبه جوش م شتریخونم ب
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مشروب   شهیبود،ش دهیرزا رو بوس یلبا دیکه توش ام یعکس بادیدن

 !شد کهیو هزار ت ونیزیرو پرت کردم که خورد به تلو زیم یرو

  !اومدن رونیصدا بابا و مامان از اتاق هاشون ب نیا با

 :به سمتم اومد بابا

  !هیچه کار نیا ن،یه متچت_

 :زدم ادیفر

  !حروم زاده رو دیاون ام کشمیم_

که  یمن فقط به کار یدر آروم کردنم داشتند ول یو مامان سع بابا

 !کردمیبکنم فکر م خواستمیم

که همشون تو سالن جمع شده  ییتوجه به مامان و باباو خدمتکار ها یب

عمارت راه  اطیسمت حبه  گرفتمیبودن، همونطور که شماره احمد رو م

 !افتادم

 !جمله گفتم هیمحض جواب دادنش، فقط  به

 یبرسه ول شیبه دخترونگ یبیآس خوامیشمال، نم یفرستیدو نفر رو م_

 یکه چ یدیکه انگار خودش خواسته، فهم دیکنیم یصحنه ساز یطور

 گفتم؟
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 !بله قربان+

دم آ هیبده به  ،بعدشمیداشته باش لمیعالمه عکس و ف هی خوامیم_

 !یکار کن یچ دیبا یدونینگم، خودت بهتر م گهی،دیحرفه ا

  !چشم قربان+

 دمیرو قطع کردم و رفتم سمت استخر، لباسام رو در اوردم و پر یگوش

 !تو استخر

 انمیسر اطراف ییبال هی کردم،وگرنهیالتهاب درونم رو کم م یجور هی دیبا

 !اوردمیم

،لباساش رو درآورده بود، بابا سرمو باال گرفتم و نگاش کردم یصدا با

 !اونم مثل من قصد استفاده از استخر رو داشت یانگار

 د،یرس واریکه به د یوقت !زد و به سمت مخالف من شنا کرد یا رجهیش

 !کرد هیمثل من بهش تک قایدق

 !فکرت و مشغول کرده یباز دوباره چ_

 :کلمه گفتم هی فقط

 !رزا_
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ازش متنفر  چ،یتم هلباش نشست و دوست نداش یکه رو یپوزخند

 !بودم

  ...هه!...باز اون دختره_

 !کنهیم نیاگه بهش اجازه بدم، توه دونستمیم

که مواظب حرف زدنتون  گمیکه براتون قائلم، م یبا تموم احترام_

 !بابا نیباش

 !شده بود شخندیبه ن لیتبد پوزخندش

نفر پرتش کرده با  ۲00 یدختر جلو هیکه  شناسم،یرو م یپسر هی_

 !پسر بازم دنبال اون دختره نیا ی،ولحرفش

 :اون روز دستم مشت شد یادآوری با

 ...به شما_

 : دیحرفم پر نیب

 یعنیبه من تو نگفته،  یبه من ربط داره، ربط داره... چون تا حاال کس_

پسرم به خاطر به  یندادم،ول یاجازه گفتن به کس یعنینتونسته بگه...

 هیدختر...هه!...  هیه، اجازه داده دختر که ارزشش رو هم ندار هیدختر، 
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ارزش... خوردش کنه...به من ربط داره... ربط  یجنس ماده ب هی... فهیضع

 !داره بچه

استخر پخش شد، بلند تر هم  یتو فضا یآخرش بلند بود و وقت جمله

 !شد

 !گفتن نداشتم یبرا یزیچ یعنینگفتم، یزیچ

 یسخت بودم،جلوهرکس     یاوردم،جلویبابام کم م یجلو شهیهم من

سرش  کرد،یم یکار اشتباه یبودم که وقت یبابام، هنوز همون بچه ا

 !بود،مثل االن نییپا

 :بلند شدن دوباره صداش سرم رو بلند کردم با

 !یکن یکار هی دیبا_

 :نگاش کردم که خودش دوباره به حرف اومد یسوال

 ها، چه یکه همه بدونن در افتادن با محمد یبکن یکار هی دیبا_

پسر ارشد محمد  اگه !باشه یمحمد نیداره،اونم اگه مت یعواقب

 !؟یدیفهم !باشه یمحمد

 :تکون دادم دییبه نشونه تا یسر

 !کنمیدارم م ییکارا هیخودمم _
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 مثال؟+

 ینفر رو فرستادم، آبرو هی  !شکنمیهارو م داریکمر همه پا نکهیمثال ا_

  !زهیرزا رو بر

لبم رو محو  یبابا، لبخند رو ادیفر یاصد یحرف رو با افتخار زدم ول نیا

 :کرد

با اون دختر  یخوای... د پسره احمق، تو مگه نم؟یکرد یچه غلط_

 ؟یازدواج کن

 :سر تکون دادم فقط

به ناموست  یدست کس یزاریکه م یخوریم یگوه اضاف یلیپس خ_

 !بخوره

 :باال انداختم ییابرو

 !هنوز که ناموسم نشده_

 :زد داد

 !شهیه که مد احمق، باالخر_

رو  گهی... تفاله کس د؟یریدست خورده رو بگ هی یخوایم یعنی

  !...هااااااااا!؟؟یریبگ
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 ...به یبینگفتم که آس+

تو  یبه احمد، ول یگفت یچ دمیشمال شن یری،میشیاالن بلند م_

تا ابد بشه مال  یکنیم یکار هی! ... یکنیکارشو تموم م ،یریخودت م

 ه بهت جواب رد بده، افتاد؟که نتون یکنیم یکار هیخودت،

 ....با بابا بود حق

 

 رزا

 

 : گرفتم... روش نوشتم دیاز ام ییهویعکس  هی

 "!عشقم میتو زندگ یخوب که اومد چه"

 :داد امیساره پ عیکه سر لمیکردم رو پروفا مشیتنظ

  !پروفت شیدوساعت بگذره بعد بزار هی یزاشتیعروس خانم، م_

 :گفتیگرفت راست م خندم

 !اال توامخب ح_

 !رو قفل کردم و کنار گذاشتم یگوش  نیمت یصدا دنیشن با
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  !یبخون دیبا گهی....امشب ددیام_

 : با خنده نگاش کرد دیام

 دیبرقص ن،ین،بخونیبزن دید برادر من، مثال امشب من دامادم، شما با_

 !من نگاه کنم

 :زد پس کلش که صدام در اومد یضربه نسبتا محکم نیمت

  !شیزنیم چرا ،یاوووو_

تو  رفتیسرشون م ومدیاسم نامزد و ازدواج م م،یقد یدخترم، دخترا+

 ...یاالن ول قشون،ی

 !واال نوبره

 !نیزد پس کله مت یهم ضربه ا دیام

 به تو چه آخه بچه؟_

 دو !شده ها تیکنم حسود فک !باال میبزن نیبرات آست دیکم با کم

 !میاز دستت آرامش ندار قهیدق

 !از پشت سرش بلند شد نیرام یبده که صدا خواست جواب نیمت 

 



 

90 
 

 به جون هم؟ دیچه خبره باز شما دوتا افتاد_

 !هم به جمع اضافه شد نیرامت

 ن؟یرام_

  جوووون؟+

 !نه ایر مار... صد بار گفتم درست حرف بزن زه_

 !حرف بزنه نیپونه نزاشت رام حرف

 !یشرکتت اشتباه گرفت یو با منش نیرامت قایاالن دق_

 !نه داداش یبه اون بزن دیف هارو باحر نیا

 !اوردیبازم کم ن نیرام یول م،یدیاز خنده ترک هممون

وقتا  یرو بعض نهایا دیبشنو دیخب شما ام با یگم،ولیحاال به اونم م_

 !دیبش دهیدیگه کش یاز کم بود محبت به جاها ترسمی...چون مگمیم

جمع  ایار درکن شیدور آت یاالخره بعد از دوساعت کل انداختن، همگب

 !رو دست گرفت تاریبار گ نیا نیو رام میشد



 

91 
 

 نیرام یهم با آهنگ ها نیو مت خوند،یآهنگ شاد م شه،یهم نیرام

 یهم بلند شدن و همگ نیو رامت دیبار با آهنگ ام نیا یول د،یرقصیم

 !دنیشروع کردن به رقص

دست پونه  نیدست منو، و مت دیام هویکه  میدیخندیو پونه فقط م من

گرفتن و مارو هم انداختن وسط، عمو ها و خاله ها و همه، دست  رو

  !دنیخندیو همراه ما م نزدیم

 !بغض کردم یهمه خوشحال نیچرا وسط ا دونمینم یول

 یخوشحال نیا کردمیحس م یچرا ول دونمیانداختم، نم دیبه ام ینگاه

 !گرفتم یبد ی دلشوره !ستین داریپا

 :سمتم اومد به دیکه نگاه بغض دارم و د دیام

 بغض کرده؟ مونیروز زندگ نیخانم من چرا تو بهتر_

 !تونستم بغلش کنم فقط  !دادیاجازه حرف زدن بهم نم بغض

 قهیدق چند !دیقطره اشکم چک نیقرار گرفت، اول نشیس یکه رو سرم

 !گم شد تاریگ یصدا نیهق هقم ب یبعد صدا

 !میرفت الیو با هم به سمت و دمیجمع کنار کش نیآروم از ب دیام
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و بعد  میلباس هامون رو عوض کرد دیو طبق گفته ام میشد الیو وارد

نا و عمو ها و خالصه همه هم انگار که آماده  یمامان م،یشد نیسوار ماش

هاشون شدن و  نیاومدن و فقط سوار ماش عیبودن که با اومدن ما سر

 !میراه افتاد

 یت، و نفس راحترف نیخارج شدنمون از اون محدوده، دلشورم از ب با

دستش فرمون و گرفته بود و  هی با !دور نموند دیکه از چشم ام دمیکش

و  دیسرم و بوس یرو  !منو بغل کرد و به خودش فشرد گشیبا دست د

 !یکه زد، مردم از نگران یبا حرف

 !بزنن بهمون بیآدم فرستاده بود، که آس ،یمحمد_

 !! شوک دوم و وارد کردشدینم باورم

ها ظبط کرده بودن که خفتت  نیسالن جلسات، دورب یلواون روز ج_

 !کرده بود

 :بزنم که اجازه نداد یحرف خواستم

 ییها نیمداربسته، کل شرکت مجهز به دورب یها نیعالوه بر دورب_

 یهست ینفر نیو االن تو سوم ستیکس ازشون باخبر ن چیهستن که ه

  !عالوه بر شنود ،یفهمیم نویکه ا
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 !سوم کشو !ظبط کردن اونا

 

که از تو با فتوشاپ درست  ییبر عکس ها یجعبه فرستاده بود، مبن هی_

که  ی!...اسنادعیفج یو تو صحنه ها گهیمرده د هیکرده بودن کنار 

محرمانه شرکت رو  یکه تو تمام قرداد ها یتو روشون بود،اسناد یامضا

 !یما داد ییایتالیا یبه رقبا

 !ممکن بود یزیچ نیچن چطور !نداشت امکان !شدینم باورم

 دیکه ام یمتوجه نشدم که راه یغرق افکارم بودم که حت یاونقدر

 !ستیراه خونه ما ن ره،یم

 !رو متوقف کرد نیماش بایز یلیخ یبا نما ،یکیدرب آپارتمان ش یجلو

 !؟دیکجاست ام نجایا_

 :لباش بود، جوابم رو داد یکه رو یطونیلبخند ش با

 !نجایا میایکه بعد از ازدواج ب مدیرو خر نجای...اگهیخونمون د_

 !که از حرفش کردم، جواب دادم یذوق با

 !ییوقته آقا ری... دم؟یچرا اومد نجایخب... االن ا_
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 !به بازوش زدم یکه زد، مشت اروم یحرف با

 !ام یکه من آدم عجول یدونیم یوقته،ول رید دونمیم_

  !داره آخه یخب، چه ربط+

 !کنم کالفه شد فکر

 ؟یجه نشدمتو یعنی_

 ؟یمتوجه چ+

خوش حالتش  یتو موها یدست یواقعا کالفه شده بود، با کالفگ گهید

 !دیکش

جلو بندازم،  کمیرو  مونیشب عروس خوامیخب خنگ خانوم،من م_

 !نیهم

دهنم گذاشتم  یو دستم رو رو دمیکش ینیبعد، ه یول دمینفهم اولش

 !خندش بلند شد یکه صدا

 

 دیام
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 !انداختمبه صورت معصومش  ینگاه

 !خانم شدنت مبارک خانمم_

 !زدم و سفت بغلش کردم یسرخ شد، که قهقهه ا یبه آن صورتش

 !صورت سرخت بشم آخه گل من نیا یفدا_

  !پنهون کرد نمیخجالت سرش و تو س از

 !یبد یلیخ_

که آخرش هم من  میکل انداخت یگه،اونقدریو م نیچرا ا دونستمیم

 شیبا زبون چرب و نرمم راض شه،یموفق شدم، به قول خودش، مثل هم

 !کنم

 !اونوقت چرا عشقم؟_

 !و جواب داد دیو بوس چونم

 !چون... چون_

که بگه مثل  یهر کلمه ا دونستمیحرفش و کامل کنه، چون م نتونست

 !خودم ادامه دادم نیهم ی!.... براشهیشمع آب م
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 یکار نبود، ول نیامشب وقت مناسب ا دیشا دونمیم دونم،یرزا؟.... م_

اتفاق رو شب  نیا یهر دختر دیمهم دله!...مهم خواست ماست،صرفا نبا

 گهید یهم مثل همه دخترا کنم،تویم درک !تجربه کنه که شیعروس

عالمه بزن و  هیبعد  وفته،یاتفاق ب نیا تیروز عروس خواستهیدلت م

 یافته، فقط روز عروس یاتفاق ها م نیا همه  !یکوبیو پا یبرقص و شاد

 م،یچونیبپ دیاینه که، ما مادر هامون و با اونم !داره هیبا بق یتتفاو هیما 

 !یاساس

موهاش زدم و تو  یرو یا بوسه !فشار داد نمیبه س شتریو ب سرش

 !آغوشم فشارش دادم

 ؟یدرد ندار_

 !نه_

 !کردم تتیکه اذ دیببخش_

رو گرفتم! ... ننه  هیبرداشتم و شماره ننه صف یپاتخت یو از رو میگوش

! کردیم یزندگ زیبود، که در تبر یمهربان یلیزن خ ریپ هیصف

 !بود می...مادربزرگ مادر

 هیاومدم و به ننه صف زیامشب رو کرده بودم به تبر ینیب شیچون پ منم

 !هم خبر دادم
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 وروز؟یبله؟...بو_

 !سالم ننه+

  ...سن سن اوغلوم؟د؟یام_

  سان؟یاخچیبله ننه!...+

 شدیپسرم ،چ یمرس» م؟یریشیپ یماخیگو ،یساغول اوغلوم،نه اولد_

 «رو بپزم؟ ی؟...کاچ

بله ننه »! مزیچوخ سو نیریالمه، خانمم ش نیریهن ننه!...اما چوخ ش+

 «دوست نداره ادیز نیرینکن،خانمم ش نشیریش یلی،اما خ

 رو چشمم ،صبح زود منتظرتونم»گوزوم اوسته!... سحر تزدن گودورم! _

!» 

 

** 

به رزا  یتماس رو قطع کردم و نگاه ه،یبا ننه صف یبعد از خداحافظ

 !انداختم که با چهره در همش مواجه شدم

 جونم؟ یدرد دار_
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 !گفت «یاوهوم»ناله مانند  داد،یکه به وضوح دردشو نشون م یلحن با

 !دلش گذاشتم و آروم شروع کردم به ماساژ دادن ریو ز دستم

 شتریکه هر لحظه، چهرش ب شدیم شتریلحظه به لحظه دردش ب انگار

 ینگران از !کردیبود و فقط ناله م دهیبه شدت پر رنگش  !رفتیتو هم م

  !در حال جون دادن بودم

 یرزا رو هم به سخت یلباس ها دم،ویبلند شدم و لباسام و پوش عیسر

  !تنش کردم

هامونو  یو گوش فیمنم ک داشت،یآروم به سمت در قدم برم آروم

 یبرا یتوان گهیانگار د د،یا که رسبرداشتم و دنبالش راه افتادم، به پله ه

  !ستادیراه رفتن نداشت که ا

دستم رو  هیحرکت  هینگاه ملتمس و شرمندش رو بهم دوخت، که با  

 !گردنش گذاشتم و بلندش کردم ریرو ز گمیزانو هاش و دست د ریز

  !داد هیتک نمیرو به س سرش

  !و نگاش کردم ستادمیکه ا دیقلبم رو بوس یرو

لباش  یدرد داشتنش رو فراموش کردم و لبام رو رو یالحظه  یبرا

  !دمشیگذاشتم و بوس
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  !که گفت، ازش جدا شدم و نگاش کردم یآخ با

 !رو فراموش کردم زیلحظه همه چ هیخانومم،  دیببخش_

 یصندل یرو عیاز دهنش در رفت، سر یکرد و باز آخ یاروم خنده

 !خوابوندمش و پشت فرمون نشستم

 نیرزا جن دمیسرد بود، به عقب برگشتم که د یلیا خواقع زیتبر یهوا

  !وار تو خودش جمع شده

 !شدم ادهیرو گوشه خیابون نگه داشتم و پ نیماش

رزا رو باهاش  یکامل رو نکهیپتو برداشتم و بعد از ا هیصندوق  از

 !پوشوندم، دوباره پشت فرمون نشستم و حرکت کردم

به شماره  نکهیورد، بدون ازنگ خ میبودم که گوش مارستانیب یکاینزد

  !جواب دادم عینگاه کنم سر

 بله؟_

 !بود هیصف ننه

 «؟یسالم پسرم،خوب»  سان؟یاخچیسالم اوغلوم، _

تو  ،خوبم،یمرس»!،سن نجورسن؟   امیاخچیسالم ننه،ساغول، _

 «؟یچطور
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شوکر »   وخت؟ی یسیآغر ؟،یدیاخچی یحال نیمینیشوکر اللها، گل_

 «درد نداره؟خدا، عروسم حالش خوبه؟،

  زیتبر ومدمیهر وقت م یخب از بچگ یبگم، ول دمیکشیم خجالت

  !میمادر بزرگ مادر گه،یباشه مادر بزرگمه د یخونشون، هر چ ومدمیم

 م،یمحرم هم بود م،یخجالتو کنار گذاشتم، کار خالف شرع که نکرد پس

 !دارم من یا هیپا یچه مادر بزرگ ها ییخدا یول

  !هیننه صف نمیاز مادر جون،ا اون

برعکس  قایدق کردن،یرابطه من و رزا م یبرا یدوتاشون هر کار هر

  !ندازهیمامان خودم که فقط سنگ جلو پامون م

 ...واال ننه_

 «شده؟ یننه،چ هیچ»؟یننه، نه اولوب د یند+

رزا درد داره، » !  مارستانایب رام،یاوزودع، اپار یوار، بتر د یسیرزا.... آغر_

 « !مارستانیب برمشیدارم م ست،یخوب ن حالش اد،یز یلیخ

» !   ایتوخد یک نهیلسینه ورم ب رمیلیبورا،من ب یگت مارستانا،یآپارما ب+

بدم بهش که خوب  یچ دونمیم نجا،منیا ارشیب مارستان،ینبرش ب

 «!شه
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دور زدم و رفتم به  یدگیبر نیاز اول ه،یاز حرف زدن با ننه صف بعد

 !سمت خونشون

 

 پونه

 

باور کنم،  تونستمیبود،نم تمیاز ظرف شیب دم،یشنیکه م ییها حرف

بچه ها  دیشا نه،  آدمیه؟ نیهمچ یواقعا مهندس محمد یعنی... یعنی

 !کننیاشتباه م

  !ازش دمیند یزیچ یبار باهاش برخورد داشتم، ول نیچند من

 !نداشتم نانیچطور ممکنه!.... به گوشام اطم آخه

 !کنمیباور نم_

استخون  دنیکش غیج یه سمتم برگشت، که صداحرفم چنان ب نیا با

 !گردنش در اومد و گردن من درد گرفت

  ؟یگفت یچ_

 !دهنم و با ترس قورت دادم آب

 !کنمیگفتم باور نم_
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 !رو کج کرد سرش

 رو؟یچ_

  !از لحنش دمیترسیم

  !یگیم یکه درباره مهندس محمد ییزهایچ_

 یدستم و رو ورنابا  !سوختیکردم دهنم جر خورد!...تمام لبم م حس

 !دهنم گذاشتم و نگاش کردم

که عاشقش بودم،  یکس ....نیمت !منو زد؟ اونذ  ...یعنی ...یعنی

 دست رو من بلند کرد؟

داشبورد برداشت،و دستم و از  یاز رو یکه دستمال کردمینگاش م ناباور

  !لبم پاره شده بود گوشه! لبم کنار زد و دستمال و جاش گذاشت یرو

 !مخوایمعذرت م_

به خودم اومدم که داشتم توسط عشقم  یشد!...فقط وقت یچ دمینفهم

 !شدمیم دهیبوس

 

 داریپا_نیمت
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و بچه ها به بهونه  میچونیرو بپ نایهماهنگ کرده بودم که مامان دیام با

  !جانیمهم برن آذربا یلیخ هیقرار کار هی

بره  خوادیم گفتیباهاشون بره، م کردیم یسع یلیخ نب،یعمو ز زن

  !نهیتا مادر پدرش رو هم بب زیرتب

و رزا  دیتا منصرف بشه و اجازه بده تا ام میکرد شیهزار زحمت راض به

 !برن ییدوتا

 غشیج غیسربه سر پونه گذاشتن و ج نیو رامت نیاونقدر رام ریمس تو

 !افتاد هیرو در آوردن، که آخر پونه به گر

 !هاش رو نداشتم هیگر دنید طاقت

چه برسه  نم،یرو بب شیتونستم ناراحت یوقت نم چیه ،یهمون بچگ از

نبودم که  یآدم  !سوختیقلبم م خت،یریکه م یقطره اشک هر !هیبه گر

پونه رو  یتو چشما عشق !چون بلد نبودم دیشا !ابراز کنم احساسم رو

 !دمیو ند دمید شهیهم

 ...یبهش نداشتم، ول یکه انگار عالقه ا کردم،یوانمود م یطور شهیهم

 !گرفتمیم دهیو ناد دمیدیرو م هاش محبت
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دل  دیحالت ممکن باهاش برخورد کردم، تا شا نیبا سرد تر شهیهم

 !تالش کردم نشد، نتونستم یهرچ !نشد یول !دل بکنم دیشا تا !بکنه

 تیغرورمون اولو شهیدومون هم هر  !میهم نی، ع دیو ام من

  !بوده و هست مونیزندگ

  !ما بود نیتفاوت ب هی یول

به  دهیاما به موقع و سنج ر،یاحساساتش رو هرچند د دیام نکهیا اونم

بلکه  دم،یموقعش هم، احساساتم رو بروز نم یمن حت یول !ارهیزبون م

 !گفتیخوندم که م ییجا هی ،یمتن هی یروز هی !کنمیثابتشون م

 

 « !فرستادن و که همه بلدن، مهم ثابت کردنشه قلب»

 !من شینه پ یبود،ول یپونه آدم خوش صحبت

  !یا گهید لیحاال به هر دل ایازم  دیکشیچون خجالت م دیشا

  !کردیصحبت نم یلیمن خ کنار

 !پونه جانم؟_

  !سرخ شد صورتش

 !گفتم یچ دمی!...تازه فهماوه
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 !کردمیجمعش م یجور هی دیخب با یول

 ؟یپونه؟...دانشگاه خوبه؟...از درسات راض_

  !مکث باالخره زبون باز کرد با

در  یول اده،یحجمشون ز کمیخوبه!...درس ها هم فقط  یچبله، همه _

 !کل خوبه

  د؟ی....استاد جوون هم دار؟ی..... از اونام راض؟یاز استادات چ+

 !دیحرفم خند نیا با

من موقع انتخاب واحد تموم  یعنی! ... نیمت میندار ریما استاد پ_

 !جوون برداشتم یکالسام رو با استادا

 !مشت شد دستم

و بهتر  شترهیمسن، که تجربشون ب یوقت؟....از نظر من استاداچرا اون_

 !که ندازنیدرس رو واستون جا م

آخه  یول  !که زد، واقعا دلم میخواست بزنم تا تو دهنش یحرف با

 کنه؟یعشقش بلند م یدست رو یالمصب ک

 !داره یخاص تیجذاب هیاستاد جوون  یخب اون که آره، ول_ 
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 گه،ید یاستاد ها یول !یاریکم ن ،ینخویبخاطر استاد درسشو م شده

  !برهیآدم سرکالسشون خوابش م

خودت بهم  ا،یخدا  !کنه هااااااااا وونهیمنو، د خوادیدختر م نیا یعنی

 !صبر بده

  !میعاشق استاد محمد ن،یمت یوا_

 !باال رفته نگاش کردم یابرو ها با

  ؟یاستاد محمد_

 !که زدیبا ذوق حرف م نیهمچ

  !!...سهامدار شرکتتونگهید ین مهندس محمداوهوم ... همو_

  !دمیمرز انفجار رس به

 !؟نیمت_

سر کالس، انگار همون  دهیبا جذبه درس م یجوریاوهوم،عاشقشم، +

 !کنهیم یشوخ یباهام کل نهیبیکه هر دفعه من و م ستین یآدم

 !ذوق و شوق ادامه داد با

  !کالسشم میعاشق تا یوا_
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 !اخم کرد هوی

  !لپمو کشهیکم ممح یلیخ یول_

 !شدم وونهید

 اون حروم زاده؟ کنهیم یچه غلط_

 !واسه من مهم نبود گهید یول د،یترس

دختره هم  نیا !کثافت هرزه کهیخورده مرت گه؟ دیکشیپونه رو م لپ

  !کم مونده غش کنه گه،ید یچیکه  ه

 یاون عوض یدونه، چه اشغال ینم گهید کنه،یاستاد، استاد م نیهمچ

 !خدا، خودت بهم صبر بده یواااا !چه برسه استاد ستین یپخ چیه اون!

 !کشمشیم یعل یوال به  !کشمشیمحکم؟م! دهیپونه رو کش لپ

 

 رزا

 

 !و باز کردم زد،چشمامیکه به چشمام م یدینور خورش با

 !شدم که توش بودم یبه دور و برم انداختم که متوجه اتاق ینگاه



 

108 
 

 

 !آخم در اومد یو صدا دیچیدلم پ ریز یشدم که درد بد زیخ مین

از درد  دردش !کردیدرد م یلیو دلم خ کمر !تو چشمام جمع شد اشک

 !بود شتریشدنم هم ب کسیم

خارج شدنمون از  ییهوی  !ایدر !شمال !تولدم !اومد ادمی زیهمه چ تازه

که  یآپارتمان !زیتبر یورود یتابلو !رفتیم دیکه ام یناشناس راه !الیو

به حاج آقا  دیکه ام یا غهیشدنمون با ص رممح !دیام خواست !میرفت

 یها اتفاق !بوسه !خواب اتاق  !گفت از پشت تلفن خوند یصفو

 !دیشدنم توسط ام دهیآغوش کش به !دلم و کمرم درد  !نمونیب

  !داشتم ادیبه  شبیکه از د یزیچ نیآخر و

 !دیپتو روم کش هیپشت خوابوند و  یصندل یمنو رو دیبود که ام نیا

 !از سر جام بلند شدم یسخت به !یاهیجز س ستین ادمی یچیه گهید

 !راه افتادم به سمت در اتاق و

 !دمیدر اتاق، مانتو و شالم رو برداشتم و پوش یجلو یچوب لباس یاز رو

 !در اتاق رو باز کردم و خارج شدم آروم
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تو خونه  یکس یانگار !دمینشن یجواب یو صدا کردم، ول دیام آروم

 !نبود

افتاد،  زیم یرو یکه به عکسها نگاهم !ه به شدت برام آشنا بودخون نیا

 !دیام مادربزرگ !ست هیخونه ننه صف نجایا دمیتازه فهم

  !دوسش داشتم یلیخ !بود یفوق العاده ا زن

و دوست داشت و البته همه جوره هم  دیاز همه نوه هاش، ام شتریب

 و نگاه کردم اطیپشت پنجره ح از !رفتم اطیطرف ح به !هواشو داشت

 !همون حوض بزرگ وسطش رو داشت هنوز !بود اطیح همون!

با بچه ها دورش  یهمگ!زیتبر میومدیو م میبچه بود یکه وقت یحوض

 حوض !رو سرمون میزاشتیخونه رو م کل !میدییدویو م میدیچرخیم

 !اطیبزرگ وسط ح

 گل !شده بودن دهیکه دور تا دورش چ یو نازناز یشمعدون یها گلدون

گوشه  یها تخت !ها وسفی حسن !بودن اطیکه تو ح یاسی یها

 ییاز اون چا شهیسماور ننه بود و هم شونیکی یکه رو اطیح

  !ختیریم
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تخت نشسته  یرو ییتا ،سه«دیپدر بزرگ ام»و آتا  هیو ننه صف دیام

  !خوردنیبودن و داشتن صبحانه م

در رو  یجلو یپله  چهارتا !رفتم رونیو باز کردم و ب اطیدر ح آروم

دلم  ریاز ز یزیچ هی انگار !رفتمیم نییهر پله که پا با  !رفتم نییپا

 دم،یتخت که رس به!رفتمیآروم راه م آروم !سوختیو م شدیکنده م

 !آروم سالم کرد

بعد از خوردن صبحانه و جمع کردنش که به من اجازه دست زدن هم 

 نیزرگ ترب» یشاه گول میشام بر یشب برا میگرفت میندادن! ... تصم

 «ز!یپارک تبر

 !ناهار کوفته درست کرد یبرا هیصف ننه

 خانمم چطوره!؟_

 !خوبم+

ننه و آتا رو  هی....آره؟... نظرت چ؟یو درد ندار یعع! پس خوب_

  اتاق؟ .... هوووم؟ میبر میچونیبپ

 د؟یعع!...ام+

  جوووون؟_
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 !دیزهرمار، پسره چشم سف_

دستش بود و به  ریکه کفگ هیتعجب به عقب برگشتم که با ننه صف با

 !شدت اخم داشت روبرو شدم

 گفتم؟ یعع!...ننه مگه چ_

  هااااااااا!؟ یبگ یخوایم یچ گه،ید یچیه+

 !باال برد میدستاش رو به حالت تسل دیام

  !ممیمن تسل ،یاوک_

 !و روبه من کرد دیخند ننه

 !درست کردم برات یدخترم!....کاچ میبر ایب_

 !شدم سرخ

 !ننه؟ یه رزا درست کردواس فقط_ دیام

 !آره_

 بشه!؟ تیتقو دیکه عروس با کشهیچرا خب؟...مگه داماد زحمت نم_

 !کنمیم تتیآره؟...تقو یبش دیبا تیکه تقو_

 !که من دردم گرفت دیزد پس کله ام دونهی ریبا کفگ بعدم
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هم  یکل !میتو باغ قدم زد دیبا ام یرصع !میدیو خند میگفت کمی

باهم صحبت  یتماس گرفت و کم یرعص مامان !میعکس گرفت

 !نیخاله نسر یها هیکنا از !گفت نبیزن عمو ز یحرف ها از  !میکرد

امروز رو به کامم زهر  یها یگفت، که با حرفاش تموم خوش یاونقدر

 !مامان واقعا ناراحتم کرد یحرف ها !کرد

و به  اطیو نداشتم، نشستم تو ح زیچ چیکس و ه چیو حوصله، ه حال

دستش و  دیام !کنارم شدم یمتوجه نشستن کس  !ه کردمگل ها نگا

 !دیدور شونم حلقه کرد و به آغوشم کش

  !دمیبو کش قیفشار دادم و عطر تنش و عم نشیرو به س سرم

به  دی!...نبایبد تیاهم یشنویکه م یبه هر حرف دیوقتها نبا یبعض-_

ء هم جز یدیکه امروز از زن عمو شن یی!... حرف هایهمشون توجه کن

 !همون حرف هاست

 یعنی نیتو بشم،وا یمن قراره زن رسم یحق با تو باشه!...ول دیشا+

 ندمونیو آ یدارن!... چون  رو زندگ تیحرف ها مهمن!... اهم نیا نکهیا

  !مشونیبدون تیاهم یب شهیدارن!...نم ریتاث

 هی خوادیدلم م یزنیحرف م یو دار یتو بغلم ینجوریا یوقت یدونیم_

 کنم؟ تلقم
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 !عوض کردن بحث بود استاد

*** 

 

  نیمت

 

 

رو از  یبسته گوش یچشما با !چشمام و باز کردم میزنگ گوش یصدا با

 !جواب دادم هیک نمیبب نکه،یکنارم برداشتم و بدون ا زیم یرو

 !س... سالاام _پونه

 !باز شد چشمام

 !سالم_

 ؟یخ... خوب+

 بد باشم!...هوم؟ شهیم ،مگهیعال_

  !م سر به سرش بزارمهوس کرده بود امروز

 !بد باشم؟ شبیبا اتفاق د شهیهوووم؟... مگه م_
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 !کردمیشدنش رو حس م سرخ

 !رو از گوشم فاصله دادم یکه تو گوشم خورد، ناباور گوش یبوق آزاد با

 کرده بود!؟ قطع

 !دمیرو باال گرفتم و بلند خند سرم

 !خندم بلند تر شد یواسم مرور شد و صدا شبید اتفاقات

_ 

  !هوووووف  !میخواست بزنمش دلم! شدمیم وونهیداشتم د تیصبانع از

 !که کردیم فیاز استاداش تعر نیهمچ

نتونستم خودم و کنترل کنم و دستم روش  گهیاون حرف و زد د یوقت

 !بلند شد

 !...ع.. عالقه مند شدمیکس هینسبت به  کنمی!...حس منیمت یدونیم_ 

 !دیبعد رو صورتش خوابازش، دستم باال اومد و  یسوال چیه بدون

 

  پونه
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 گفتم؟... چکار کردم؟ ی....مگه من چشدینم باورم

 محال !باور کنم تونستمینم اصال !گونم گذاشتم یدستم و رو ناباور

 رو من بلند شده؟ دستش منو زد؟ نی.... مت... متنیمت  !ممکن

اونم سکوت کرده  گفتم،ینم یچیه !فقط نگاش کردم یحرف چیه بدون

 د،ید یپر اشکم چ یتو چشما دونمینم  !نگاهم کرد رم،ینگاه خ با !بود

 !که کالفه دستش و تو موهاش چنگ زد

 !شدن بده ادهیبهم فرصت پ نکهیقبل از ا یول دم،یدر و کش رهیدستگ

 !نشوندم یصندل ی. و دوباره رودیو کش دستم

 !صورتم تکون داد یجلو دیاشارش رو به صورت تهد انگشت

و  ینفسم!...درسته عشقم یشد ،درستهیه واسم مهمپونه،درست نیبب_

که االن  ینیهم شمیم ،ی....دست از پا خطا کنیول دم،یجونمم واست م

خلق و  یبهتر از هر کس دیگه ا م،یشناسی!.... خوب مینیبیم یدار

که  یسگ بشم!...امان از روز یوقت یدونیم نمی!...ایشناسیمن و م یخو

رو  یزیچ هیمثل االن،  کنم،یچکار م دونمینم گهید هسگ بشم،.... ک

 یمن باز یها تیو حساس رتیبمونه!....با غ ادتیبهت میگم تا آخر 

 !؟یدی!.....فهمکنمیم یتالف ،بدجوریینکن که اگه بکن ینکن!....باز
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که از زدنش تو گلوم نشسته بود،حاال با داد  ی!....بغضزدیداد حرف م با

زجه هام  یو صدا زدمیم جهز !دمیبمب ترک هی مثل !زدنش منفجر شد

  !و پر کرده بود نیکل ماش

و گرفت، خواستم دستش و پس بزنم که صورتم و با دستاش قاب  دستم

 !شد!..... لبام و با لباش قفل کرد یبدونم چ نکهیگرفت و قبل از ا

 

  نیمت

 

 !زنهیجلوم داره زار م نمیبب تونستمیهاش رو نداشتم، نم هیگر طاقت

 !کرد پسم بزنه یسعو گرفتم که  دستش

 ایبهش فرصت حرف زدن  نکهیو با دستام قاب گرفتم و بدون ا صورتش

 !دمیبوس قیرو بدم، لباش و با لبام قفل کردم و عم یزیچ

  !دمشیبوسیباشه، پر عطش م دهیکه به آب رس یتشنه ا هی مثل

و با بوسه  دمیفهم نمیو از مشت شدن دستاش رو س نیکم اورد، ا نفس

و به  میشونیپ !لباش زدم!... لباش و رها کردم یروکه  یکیکوچ

  !چسبوندم شیشونیپ
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با دستم اشکاش رو پاک کردم و  آروم  !میزدینفس نفس م هردومون

 !گرفتم که باز هق زد نمیسرش و تو س

لب  ریرو ز ییزایچ هیو اون با گر کردمیدستم کمرش و نوازش م با

  !شدمیکه متوجه نم گفتیم

  !دیببخش_

شروع به حرف زدن  فشرد،یم نمیهمونطور که سرش و به س هیگر با

 !کرد

  !و بعدش.... بعدش یتو منو زد+

 !غلط کردم_

  !یکنیم تمیاذ شهیهم+

 !کنمینم گهید_

 !شهیمنو هم یریگیم دهیناد+

  !رمیگینم گهید_

  !یاریعالقم و به روت نم شهیهم+

 !کنمیو تکرار نم نکاریا گهید_
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 !یداد زد مسر+

  !خوامیمعذرت م_

 !روم بلند شد« هق»دست+

  !بشکنه دستم!...ببخشید_

کرد تا  هیساعت گر مینگفت، حدود ن یچیه گهیو د زدیهق م همونطور

 !آروم شد

 !دادم هیو سرش و به شونم تک دمیرو بوس شیشونیپ

 !کنمیم دارتیب میدیرس یبخواب، وقت_

 

 دیام

 

 

دست  از !ختهیبه رزا گفته که انقدر بهمش ر یزنمو چ زدمیم حدس

  !بودم یمامان عصب
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و گفتم، اونم گفت که با رزا صحبت  زیمادر جون حرف زدم و همه چ با

روش  یریهم تاث هیمادرجون و ننه صف یحرف ها یحت یول کنهیم

 !نداشت

 یدرست حساب یکز کرده بود تو اتاق، دوروز بود که نه غذا نطوریهم

 دادمیم حیترج  !اشتمرو ند دنشید ینجوریا تحمل  !داشت، نه خواب

  !رو روشن کنم فمونیتهران تا تکل میبر

  !ومدمیاز دوست داشتن رزا کوتاه نم من

محمد و برام در نظر داشت،  ییدختر دا لدایمامان،  دونستمیم خوب

به مامان گفته بودم  نارویبار ها هم ا ن،یهم  !من عاشق رزا بودم یول

 یبرا یراه هیبازم دنبال  میاالن که نامزد یحت دونستمیم خوب !یول

  !گردهیجدا کردن من و رزا از هم م

نتونه  یوجه کس چیبه ه گهیما افتاد، باعث شد که د نیکه ب یاتفاق ،یول

 دمینم جازه ،یول  !سمیمیمامان وا یتو رو شده !از هم جدامون کنه

 !من و رزا رو از هم جدا کنه

ته رزا، بردمش تهران، طبق خواس میدیشب بود که رس مهین ۲ساعت 

  !خونشون
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گاز گذاشتم و تا ته  یدر رو پشت سرش بست، پامو رو نکهیاز ا بعد

 !مهم نبود نیا یول !از جا کنده شد نیماش! فشارش دادم

بود که رزا گرفته بود  یمیتصم مهم  !بود که رزا زده بود ییحرفها مهم

 !شدمیم وونهیبودمش داشتم د دهیکه شن یو من از لحظه ا

خسته بودم که  یسروصدا به اتاقم رفتم،اونقدر یب دم،یه که رسخون به

 !زود با همون لباسا خوابم برد یسوال

 !!!کاش  !در انتظارمونه یچ دونستمیم یکاشک یول

  بابا و مامان تو آشپزخونه شدمیم داریکه از خواب ب صبح

 !خوردنیصبحانه م داشتند

  !ریصبح بخ_

 !به سمتم برگشت مامان

 !مامان جان؟ یبرگشت یک شبیپسرم!.... د ریصبح بخ_

 !حس یبودم....ب سرد

 !صبح یکاینزد_
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 !اوردیخودش ن یبه رو یلحنم متعجب شد ول یاز سرد مامان

 !بشه یزودتر رابطم با رزا رسم یهرچ خوامیم د،یبابا....اگه صالح بدون_

 !جا خورد از حرفم مامان

 ...لدایپس _

 !و از دست دادم کنترلم

!؟... مامان خودتم خوب هیا تهیکدوم عفر گهید لدای....لدای یگور بابا_

  !که من عاشق رزام یدونیم

 !دخالت کرد بابا  !سنگ بنداز جلومون کم

  !درست صحبت کن با مادرت دیام_

 !کردم خودم و کنترل کنم یسع

جلو پامون و  دی!....خسته شدم بس که سنگ انداختگهیخسته شدم د+

 شیاخ هیو  میکمر خم کن میتا اومد یول م،یما اون سنگ و برداشت

 !جلومون یسنگ بزرگتر انداخت هی میبگ

 !داد زد بابا

 !دیام هیکاف_
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 !باال رفت صدام

عشقم و ازم  زارمیپدر من....من نم ستین ی.....کافستین یکاف+

 سمیمیهمه عالم و آدم وا ی.... شده تو روزارمی... نم د؟یدی!....فهمدیریبگ

 !دیریام رو ازم بگرز زارمینم یول

و  زارمیصورتم م یدست بابا رو صورتم ناباور دستم رو رو ینیا سنگب

  !کنمینگاش م

 نییسرش و پا یناراحت با !زنهیو رو گونش م کشهیم ینیه مامان

که بابا دستم و  رونیاز آشپز خونه برم ب خوامیم !کنهیو نگام نم ندازهیم

 !رهیگیم

 !خوامیوجود، معذرت م نیبا  ا ی!...ولبابا یایالزم بود تا به خودت ب_

  !ندارم که بگم یزیچ یعنی گمینم یزیچ

 یرو یکه متقابال بوسه ا بوسهیشونم و م یو رو کنهیبغلم م مردونه

 !زنمیشونش م

_______ 

کتانم رو  یو با کت تک اسپرتم به همراه شلوار مشک دمیسف رهنیپ

  !فتمیم راه مو با برداشتن حولم به سمت حمو ندازمیتخت م یرو
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رزا  یبه روز نکهیفکر کردن به ا یحت !ستمیا یدوش آب سرد م ریز

ساعته، که  میدوش ن هیاز  بعد !برهیکنارم نباشه، منو به مرز جنون م

 !اومدم و آماده شدم رونیحموم ب از  !از التهاب درونم رو کم کرد یکم

هامو به بود که مو نیعاشق ا رزا  !و به سمت باال شونه کردم موهام

 !سمت باال حالت بدم

رو به  یلب عاشقتم ریو ز کنمیپر ذوقش عشق م یتصور چشما از

از مامان و بابا  !شمیو از اتاق خارج م گمیهست م زمیم یعکسش که رو

 !رمیم نگیو به پارک کنمیم یخداحافظ

که رزا عاشقش بود  ینیبرم شرکت ماش سسیداشتم با جن میتصم امروز

شرکت، همش از پشت پنجره اتاقش به  رفتمیش مباها یوقت شهیو هم

 !کردینگاه م نمیماش

و وارد شدن به  نگیو بعد از خارج کردنش از پارک شمیم نیماش سوار

 !نیماش ستمیبه س کنمیو وصلش م رمیگیشمارش و م ابون،یخ

 !جانم؟_ 

 !!؟یبال عشقم!... خوب یجانت ب+

 !او خوب باش منم خوبم_
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 !قلبم یواااا+

 !د؟یمشد، ا یچ_

گردش  یتصور چشما از !نگرانش باعث شد دلم ضعف بره براش یصدا

 !دمیخندم گرفت و بلند خند

 ؟یکوفت، باز تو منو دست انداخت_

 !من غلط بکنم عشقم+

 !ستین یغلط که کردن_

 ....فقط یکردن زمیعز دونمیم+

 غیتر ج یکه حرص دمیدادش حرفم نصفه موند و بلند خند یصدا با

 !دیکش

 

 رزا

 

  !وفتهیب یاتفاق هیقراره  کنمیهمش حس م لرزه،یچرا نه دلم م دونمیمن
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 یزیو گفت که چ دیگفتم ته دلم دلشوره دارم، خند دیکه به ام یوقت

دلشوره نداشته  تونمیجوره نم چیه یو توکل کنم به خدا ول شه،ینم

 !باشم

 یشگیهم یو شاد یخوش نیا کنمیبازم حس م دم،یکنار ام یوقت یحت

 !ستین

که  ینیریو ش تیواسم اون جذاب زیکه همه چ شهیهم باعث م نیمه

 !رو نداشته باشه دیبا

_____ 

  !کنمینگاش م جیو گ امیبه خودم م یمنش یصدا با

نگران شدم، آخه  دیخانوم، چند بار در زدم جواب نداد خوامیمعذرت م_

 !دیستیو انگار خوب ن دهیاز صبح هم رنگتون پر

 !شده؟ یزیوده، جانم، چاشکال نداره، حواسم نب+

که امروز با بخش  یخواستن تو جلسه ا ینه، فقط مهندس محمد_

 !دیدارن شرکت کن یطراح

 ؟یچه ساعت ،یاوک+
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 !۴هست!...ساعت  یمتاسفانه جلسه بعد از ساعت کار_

 !اومدن خبرم کن داری!...فقط مهندس پایبر یتونیباشه ممنون، م+

 !چشم_

 

  دیام

 

 

 ادیتماس گرفتم و گفتم که به رزا بگه ب یشدرشرکت، با من یجلو

 !نگه که من گفتم یول نییپا

ور اون ورو نگاه  نیا یکه با کنجکاو یبعد، رزا درحال قهیده دق حدود

داشته  دینایستاده بودم که بهم د ییمن جا یول !اومد رونیب کرد،یم

تو فضا  نیگاز ماش یگاز گذاشتم و فشار دادم که صدا یو رو پام !باشه

  !دیچیپ

رفتار  از !دیدو نیسمت افتاد با ذوق به سمت ماش نیرزا به ا نگاه

 !سوار شد عیو سر دیرس نیماش به !بچگونش خندم گرفت
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 !اخ من قربونت برم که ،یعشق من و آورد ،یواااا_

 نمیو قربون صدقه من و ماش دیکشیدست م نیبه ماش ینجوریهم

  !رفتیم

 !سرعت راه افتادم با !شدت خنده دل درد گرفته بودم از

 نیح نیهم د،یخندیو م زدیم غیرزا بلند ج م،یکه شد دیتونل توح وارد

 !بود نیزنگ خورد، مت میگوش

 جانم دادا؟_

 !سالم داداش+

 جانم داداش!؟_

 

 ؟یسالم داداش، خوب+

 ؟یقربونت تو چطور_

کردم، پونه از دستم ناراحت  یکار هی دیراستش ام ،یمرس+

 !چکار کنم دونمیدلش در ببارم، نماز  خوامیشده!...م

 !نمیحاال، بگو بب یچکار کرد_
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نازگل اومده بود خونمون پونه هم خونه ما  م،ییراستش دختر دا+

پونه هم االن بغ کرده  د،یصورتم و بوس ،یبود،نازگل موقع احوال پرس

 !دهیجوابم و نم گمیم ینشسته هر چ

 !دیباریم یصداش کالفگ از

مورد ندارم، چون اگه  هی نیبه داشته باشم، تو اتجر یتو هر چ نیبب_

بشه، پوست سرم و کنده، چه برسه ببوستم  کمینزد لدای نهیرزا فرضا بب

 !نگه یچیو ه

 !جمعش کن یجوریداداش، خودت  ی*دیر بد_ 

 !کن یکار هیجان رزا  دیام+

من االن جون پونه رو قسم  شوریصد بار گفتم جان رزا رو قسم نده، ب_

 ....بدم

 !نه ای کنمیم یشلوارت و بادبان کشت نیقسم بده، بب+

کنم که  ریبه چادر عشا لیتبد دیخب پس االن من خشتک تو رو با_

  !داداچ

  چکار کنم آخه!؟+
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 میبر دیایدارم، ب نیماش ار،ین نیمنتظرتم، ماش دیحاال، تونل توح رینم_

 !اریاز دلش در ب یجوریکن و سولوقون، اونجا 

 

 پونه

 

 یجان خوب نی!.... عع! عع!...متهیفکر کرده ک شور،یدختره ب_

 ،یموهاشو بکش یریجان!...بگ نیجان، درد و مت نی....زهر مارو متزمیعز

  !سایوا کشمتیم نی....متشوریدختره ب

بزور  نیمت دنیدور کمرم، به عقب برگشتم، با د یحلقه شدن دست با

ره رفتم و بغ و به سمت پنج دمیکش رونیحلقه دستاش ب نیخودمو از ب

کرده نشستم لب پنجره، هرچقدر حرف زد جوابشو ندادم!....خوب 

 !شهیکالفه م شتریب ینجوریا دونستمیم

  :ببوستش، بعد بگه یریکبیدختره ا ستهیمهم نبود،اون وا یول

سر پا  ن،یبش ،ییچرا سرپا یخوش اومد یلیخ ،ییدختر دا یمرس_

 !نمون
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  !اومد یبا کس نیحرف زدن مت یکه صدا دمیکوب نیمحکم رو زم پامو

از تموم شدن مکالمش  بعد !دهیام دمیگوش دادن به حرفاش فهم با

هزار تا ناز و نوز  با!رونیب میاومد داخل اتاق و خواست حاضر بشم بر

 دیام گفتیگرفت،م یخودشو نبردو تاکس نیماش  !شدم یباالخره راض

دور چشمک از  د،یام نیماش !ستیآوردن ن نیبه ماش یازیگفته، ن

 !باهم گرفته بودن ن،یهم مت د،یکه هم ام ینیماش همون !زدیم

دوست  شتریو ب نیمت نیماش یبودم، ول نیماش نیمن هم عاشق ا و

 !داشتم

 

 نیمت

 

 دیام نیماش سوار !هیو بعد از حساب کردن کرا میشد ادهیپ یتاکس از

 !دیو پونه عقب نشستن و منم جلو کنار ام رزا 1میشد

  !از دستت شکاره یلیانگار خ ،یکرد کاریچ_

عشقم عشقم  یبخدا، به من چه دختره اومده بوسم کرده، ه یچیه+

 !کنهیم
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 !دیبلند خند دیام

 !که داداشم یگند زد گه،بدجورید نهیاها،هم_

  !نکردم یمن کار گمید دارم م+

 ای میکرد یمن و تو کار فهمنیدوتا خواهر م نیمن، مگه ا زیآخه عز_

 !میریگردن بگ دیکنه، آخرش من و تو با یهر کار ینه!....هر ک

بودن،  ینجوریهم یاز بچگ گفت،یراست م دم،یحرفش بلند خند نیا با

  !شدنیم یتا راض م،یگرفتیگردن م دیمابا کرد،یم یهرکار یهر ک

و  کردنیدم گوش هم پچ پچ م یبود و ه یو رزا سرشون تو گوش پونه

  !دنیخندیم

  !کردم زیحرف رزا، گوشام و ت با

 گفت بهت؟ یجور نیواقعا حسام ا_

 !دادیبا ذوق جواب م پونه

 نیمن چند وقت دنبال ا یدونیواقعا.....م شدیرزا، باورم نم یآره، وا+

 !بودم

!...من از دوران دانشگاه روش یدیرس یخواستیکه م یزیباز تو به چ_

 !کنم یبودم آخرم نتونستم کار ریگ



 

132 
 

 !شده یدخترا، عصب یود، از حرف هااخماش تو هم بود و معلوم ب دمیام

  !اوردمیطاقت ن باالخره

 ه؟یحسام خان ک نیو ا دیبود یو ک یدنبال چ قایدق دیبگ شهیم_

 !پونه جواب داد یبه جا رزا

  د؟یگوش نکن گهیکس د یندادن به حرف ها ادیبه شما _

 !من شروع کرد یبه جا دیام

 د؟یحرف نزن گهیاز کس د دیاقاتون شیپ یندادن وقت ادیبه شما _

 !میبه چالوس فقط کلکل کرد دنیتا رس

  !جاده چالوس مینظر هر چهارنفرمون، رفت طبق

 خواستنیخانوما نم نکهیاونم فقط به خاطر ا م،یسد، چادر زد کنار

چقدر سربه  دیموضوع ام نیبماند سر هم حاال !پوستشون بسوزه

 !سرشون گذاشت و اونا حرص خوردن

 !دیزدن جوجه ها با ام خیبود و سبا من  شیکردن آت درست

  !گرفتنیمختلف از هم عکس م یهم که فقط با ژست ها دخترا
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مشغول درست کردن جوجه  دیام ش،یاز آماده کردن جوجه ها و آت بعد

 !رزا و پونه شیها شد و منم رفتم پ

که کنار  دیرفت سمت ام نشیبا دورب رزا !میباهم عکس گرفت یکل

 !نشسته بود شیآت

 !جوجه ها نیخ که خوردن داره اآخ آ_

 یگرفتم، نخور شیدود و آت یهمه بو نینخوردشون، ا شهیبله، مگه م+

 !تو حلقت بچه چپونمیکه به زور م

  !اون که صددرصد!....بلهههههه_

 !میآروم به هم گفتن که من و پونه متوجهش نشد یلیدوجمله خ یکی

 !کباب ها نیباال سر ا ایب نیمت_

 !دنیخندیو م دنیدویو م زدنیم غیج !ال رزابعد افتاد دنب و

  !میدیخندیاونا م یایباز وونهیام به د ما

 !ادیم یسوخته ا یچه بو نیمت یواااا_

 دمیحرف پونه، محکم زدم تو سرم و برگشتم سمت کبابا که د نیا با

  !بلهههههه



 

134 
 

 !رزا به خودم اومدم غیج با !کلمه، کباااااب شدن یواقع یمعنا به

 

 !تمت، بابا من گشنمهکش نیمت_

 

 دیام

 

 !خونه پارک کردم و به سمت رزا برگشتم نگیپارک یرو تو نیماش

 ؟یشینم ادهیچرا پ_

 !کردمیحسش رو درک نم نیا یبود،ول مضطرب

 ی!   اونم درست وقتدیدرست نبود ام نجا،یاومدن من امشب، ا دیشا+

 !دیکه مهمون دار

مامان  خواستمیم نجا،یا ادیرزا امشب ب خواستمیم نیهم یبرا قایدق منم

 یاونم وقت ره،یبگ کهیمن ت یرو برا یا گهیکس د دیبفهمه که نبا

 !چقدر رزا رو دوست دارم و برام مهمه دونهیم

 !شو رزا ادهیاز نظر من درسته!...پ_
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لحن صحبتش  ی! از رفتارش و حتکردیم دادیتو چشماش ب یتینارضا

 !مشخص بود

  ...یبب دیام_

  !کامل کنه حرفش رو نزاشتم

 !شو لطفا ادهیرزا پ+

در برد!....لرزش دستش کامال  رهیدستش و به سمت دستگ دیترد با

 !مشهود بود

 !شونش مرتب کرد یرو رو فشیشد و بند ک ادهیپ نیماش از

رو دور زدم و به سمتش  نیماش ن،یشدن از ماش ادهیبعد از پ منم

  !رفتم

  !فشردمش و دور شونه هاش حلقه کردم و به خودم دستم

 یهمون خونست رزا،همون خونه ا نیامشب؟ ا یدار دیچرا انقدر ترد_

 ....!... پس چرایومدیم یکه از بچگ

 !دیحرفم پر نیب
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چرا، چند وقته دلشوره دارم، همش حس  دونمینم ،یول د،یام دونمیم+

 یحس هیشدم!    ینجوریچرا ا دونمینم وفته،یب یاتفاق هیقراره  کنمیم

  ....که یحس هیکه....  یحس هیه،کنیداره خفم م

 !شدینداد، چون نتونست،لرزش صداش و بغضش کامال حس م ادامه

 !دمیرو بوس قشیتر بخودم فشارش دادم و شق محکم

 !نباش یچینگران ه_

  !بودمیکاش نگران م یول

که رزا داره و خودم هم ته دلم دارم،  ییحس ها دونستمی... کاش مکاش

 !ستیمورد ن یب

  !گرفتمیم یرو جد نیمت یشدار هاکاش ه یا

مامان به  م،یکه شد وارد !میبه شونه هم به سمت خونه رفت شونه

 !اوردیخودش ن یبه رو یرزا، متعجب شد ول دنید با  !طرفمون اومد

رفتار مامان  رییکه رزا هم متوجه تغ یسرد بود، طور یلیخ رفتارش

 !شد

  !یایقراره ب دونستمینم ،یعع!   رزا  خوش اومد_
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 شیهم پ یروبوس یبرا شه،یسرد با رزا دست داد و بر خالف هم یلیخ

 !کردمیرزا رو حس م یشدن لرزش دست ها شتریب  !قدم نشد

 :و فشردم و کنار گوشش پچ زدم دستش

 !آروم باش_

که مشخص بود، به زور داره حضور رزا رو متحمل  یبا رفتار مامان

 !کرد تیمارو به سمت حال هدا شه،یم

چقدر استرس  دونستمیچون م کردم،یلحظه هم رها نم کیا رو رز دست

 !ترسه، خصوصا با رفتار مامان یداره و م

 :با ذوق بلند شد و به سمت ما اومد لدای م،یکه شد ییرایپذ وارد

  ...... چقدیام یواااا_

 !رزا کنارم و از اون مهم تر قفل دستامون، نصفه موند دنیبا د حرفش

 !رفتم ییو زندا ییت داتوجه بهش به سم بدون

 !بود مانهیگرم و صم یلیبا رزا خ ییو زندا ییخالف مامان، رفتار دا بر

  !رزا رو ازم جدا کرد بابا

  !عروس قشنگم یوش اومدخ_
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انداخت که  نییسرخ شد و سرش رو پا یحرف بابا، به آن دنیبا شن رزا

 !رهیباعث شد، خندم بگ

و البته  هیکه چقدر عصبصورتش سرخ شده بود و مشخص بود  لدای

شده بود، به سمتش رفت و  لدایکه انگار متوجه حال  مامان  !یناراض

 !شروع به حرف زدن کرد یبغلش کرد و با مهربون

و نشست و با هم مشغول گپ و گفت شدن،منم کنار  ییکنار زندا رزا

تمام  یدادم،ولینشستم ودر ظاهر به صحبت هاشون گوش م ییبابا و دا

و تو جاش  دیچیپیدستاش رو تو هم م یبود که ه ییرزا شیحواسم پ

 !شدیجابه جا م

نگاهم رو از  ییحرف دا با !کردینگرانم م نیبود و ا دهیپر یکم رنگش

 :رزا گرفتم

  !یایسمت ما نم گهید ،ییدایکم پ ،ییجان دا دیام_

  !میشرکت یکارها ریدرگ کمی!...؟ییبگم دا یواال چ+

الزمه  یمواقع هی یول شن،یرکت تموم نمش یوقت کارها چیاون که ه_

و ذهنت رو آزاد  یدور بش یکار طیهم از مح یکه کم

 !یزیچ ،ی!...مسافرتیبزار
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 !ییاتفاقا تازه از مسافرت برگشتم دا+

 !؟یحاال کجا رفته بود ،یبه سالمت دونستم،یواقعا؟!   نم_

 !زیتبر+

 !ح؟یفرت یفقط برا ای یداشت زیهم تو تبر یکار ،حاالیبه سالمت_

 ختهیاعصابش به هم ر یکه نه، نداشتم، فقط رزا کم یکار تشیواقع+

 نیاونم به ا ز،یشمال، بعد تبر میآروم بشه،اول رفت یکم خواستمیبود، م

تنگ شده،  هیننه صف یکه دلش برا گفتیکه رزا چند وقت بود م لیدل

  !مینیبیاونارو هم م م،یاومده،گفتم بر شیپ یمناسب تیموقع دمیمنم د

 !جان ییدا یاها، به سالمت_

 !ییدا دیسالمت باش+

 زیبه سمت م یشام حاضره، همگ زیم گفتیخدمتکار که م یصدا با

 !میشام رفت

 !برگردم خونه؟ یریبگ نیواسه من ماش شهیم د،یام_

 !افتاد لدایحرفش، چشمم به پوزخند گوشه لب  نیا با

  !برمتیبعد از شام خودم م+



 

140 
 

  !آخه_

 !رسونمتیم م،یبخورآخه شام  یآخه ب+

شده،اصال دل  ینجوریچرا چند روزه که ا دونمیهمراهم شد، نم لیم ی

 !دادیبه غذا نم

دو روز  شیحالت رو فقط دو ماه پ نیشده بود جن و رزا بسم اهلل، ا غذا

  !بودم که استرس داشت دهیقبل از تولدش د

 !استرس و دلشوره داشتنش ینکردم گذاشتم به پا یتوجه

روبه رو  قایهم دق لدایکنار رزا نشسته بودم،  م،ینشست زیمپشت  یهمگ

 !و گذاشتم جلوش دمیرزا غذا کش یمن نشسته بود، برا ی

 !یبخور دیهمش رو با_

 دیندارم ام لیم+

 !یواااا یا_

دوغش چپه شده بود و کل  وانیشد که، ل ییلدایمعطوف  حواسم

 !شده بود فیکث شیدلنص

 !کرده بود فشیکامال کثشلوارش و  یبود رو ختهیدوغش ر
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روشو سمت رزا کرد  هویهم به خودش گرفته بود،  یحق به جانب افهیق

 :دیو غر

حواسم  یبه پام باعث شد یزد زیم ریتوعه، تو پاتو از ز ریهمش تقص_

 !بشه ینجوریپرت بشه و ا

نگاه  لدایگردو خوشگلش با تعجب به  یبه رزا کردم که با چشما ینگاه

 !کردیم

 !بگه من  حرف زدم یزیچ نکهیست رزا مشت شد، قبل از اکم د کم

داره؟... از  ی!؟...در ضمن چه ربطزهیدستت بود که بر وانیمگه شما ل_

حرکتش رو  تونهیبه پاتون ضربه بزنه، دستتون نم یتا حاال اگه کس یک

دست و  یحرکت یعصب یها اختهیکنترل کنه!؟....هوووم!؟... فک کنم 

 !تنگا تنگه!...هه یلیون خپاتون باهم ارتباطش

دست مشت شده رزا گذاشتم وبا  یاز زدن حرفام، دستم و رو بعد

 !شدم رهیخ لدایپوزخند به چهره قفل شده 

که  یادیقمر در عقربه، با توجه ز یلیخ تیوضع دیکه د مامان

 رونیب ییرایرو از سالن پذ لدایناراحت کردن رزاست،  یبرا دونستمیم

 !برد

_______ 
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هر  نکهیبخاطر ا یمنه، ول شیعمو تماس گرفتم و گفتم که رزا پ با

اجازه گرفتم که رزا، امشب  م،یتو شرکت خسته شد یادیدومون امروز ز

 !رو خونه ما بمونه و فردا ببرمش خونه خودشون

تخت خوابش  یآروم رو رزا !و عوض کردم و از اتاقک خارج شدم لباسام

بود که رزا  بیبود و عج 11م،ساعت تازه به ساعت کرد ینگاه !برده بود

 !ها بخوابه یزود نیبه ا

  !دیخوابیساعت دو م ترکوندیم گهیخسته بود، د یلیخ یلیخ اگه

که  ششیهم یشدن و خستگ داریب ریاز زود خوابیدنش، اونم از د نیا

 !چند روزه دچارش شده

 !تنمون مرتب کردم یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یرو کنارش

 !بغلم قرار گرفت یتو قایزد که دق یخواب غلت تو

به لب هاش زدم، که  یرو لبم نشست و با لبخند بوسه کوتاه یلبخند

 !زد یتو خواب لبخند محو

واقعا امروز تو  ومد،یاز دلم نم یکرده بود، ول طنتیهوس ش بیعج دلم

بخش به اون بخش رفت، اونم  نیخسته شد،بس که از ا یلیشرکت خ

  !رهیگیپاهام درد م کنم،یبهش فکر م یسور و با پله، وقتبدون آسان
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به صورت خوشگلش نگاه کردم،  یتو بغلم فشارش دادم و اونقدر محکم

 !شد و خوابم برد نیپلکام سنگ یک دمیکه نفهم

 

 رزا

 

تو  دمیچشمام و باز کردم که د داد،یکه بهم دست م یحس خفگ با

  !حبس شدم یآغوش

 !بود دهیفا یب یبکشم ول رونیبغلش ب کردم خودم و از یسع

  !یشد داریبخواب چه زود ب_

  !ترکمیتو روخدا، بزار پاشم دارم م د،یام+

تخت بلند  یاز رو عیو دستش و شل کرد، سر ،گفت«یاوووم»لب  ریز

 !سیشدم و رفتم سمت سرو

 !نبود دیتخت، ام یکارم تموم شد، دوباره برگشتم رو نکهیاز ا بعد

باز  مهیکه ن ییبهش فکر نکردم،با چشما یکه حت ومدیخوابم م یاونقدر

و دوباره پلکام  دمیپتو خز رینگهشون داشته بودم تا خوابم نپره، ز

 !شد نیسنگ
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 امید

اونقدر  ده،یاتاق که برگشتم، در کمال تعجب دیدم رزا بازم خواب به

 !شدینم داریب وفتادیکه بمب هم م قیعم

وباره از اتاق خارج شدم و به سمت سالن غذا د م،یزنگ خوردن گوش با

 !حرکت کردم یخور

 

  یمحمد_نیمت

 

رو که  یماه از اون روز گذشته بود و هنوز نتونسته بودم کار دو

 !انجام بدم خواستمیم

  !کس اونجا نبود چیه میدیرس الیبه اون و یوقت

بزارم رزا  تونستمینم گهید کردم،یم یکار هی دیواقعا خورد بود، با اعصابم

 !خوش باشه دیکنار ام
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 !!!دیبا د،یکشیعذاب م دیدختر با اون

 

 !زنگ خورد میفکر بودم که گوش تو

  بود!؟ دهیاسم مخاطب نگاه کردم،چرا تا االن به فکرم نرس به

 " مهاجر لدای"

 !عاشق رزا دیام یبود ول دیعاشق ام شهیهم لدای

رو لمس  کونیا !بود یکیهدفمون  یبود، ول قطب مخالف من قایدق

 !کردم

 !بله_

 !گفتم که حبس شدن نفسش رو احساس کردم یجد اونقدر

 !موضوع داشت نیدر پنهان کردن ا یسع یول دیلرزیم یکم صداش

 !سالم+

 !سالم_

 !؟نیمت یخوب+

 !آره ، کارت و بگو_
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 !دارم ازیبه کمکت ن +

 !خواستمیرو م نیهم

 اونوقت تو چه مورد؟هه!..._

 !جدا کنم دیاون دختره رو از ام ،یکمکم کن خوامیم+

 یکار شدن نیا یدونیتو خوب م دوما  !کمکت کنم؟ دیاوال که چرا با_

 !ستین

از هم جداشون  شهیراه دارم که م هی!...در ضمن من یکمکم کن دیبا+

 !کرد

 نکهیدم از ابو متنفر  !که ادا کرد اصال خوشم نیومد یلحن دستور از

 !بهم دستور بده یکس

 !خونه ایب_

 با !دره یساعت بعد، خدمتکار گفت که جلو مین !رو قطع کردم یگوش

غرور، در مقابل من  نیا یول  !داشتیقدم برم شیشگیهمون غرور هم

 !چقدر ازم ترس داره دونستمیم خوب  !ختیریفرو م

 !دمیو به باد م تلفن دودمانش هیبخوام با  دونستیهم نبود،م خودیب

 !یراه دار هی یگفت_
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  !به خنده باز شد لبش

  ....آره، ا+

 !دمیحرفش پر نیب

زندت  ،یحرف بزن یبا من به حالت دستور گهیبار د هیباشه،  ادتی_

 !حاال بگو زارم،ینم

 !که زد، داغ کردم یحرف با  !دهنش و با ترس قورت داد آب

 !کمکم کن رزا رو بکشم_

 !شدمیبه مرگش نم یوقت راض چیقرار بود با رزا بکنم، ه یهر کار من

  !یکنینم یکار نیهمچ_

 !گفتم که مات شد تیبا عصبان چنان

  !سمتش رفتم و گلوش و گرفتم به

 !تونست ینم یدستم خودشو نجات بده، ول ریاز ز کردیم یسع

 !دزیم یبه کبود رنگش

 !صورتش براق شدم تو
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 رونیو از سرت ب یبه اون دختر برسون یبیآس نیکه کوچکتر نیفکر ا_

خدا  یخداوند به !یاریسرش ب ییاگه بال دم،یبه باد م دودمانتو !کن

گلوش بر داشتم که به شدت به سرفه  یو از رو دستم !زارمیزندت نم

 !افتاد

 !نقشه بهتر دارم هیمن _

گوشه لبش، حس  پوزخند !ا، به عقب برگشتمباب یصدا دنیشن با

 !بهم نداد یخوب

_______ 

 رزا

 

 !که حد نداشت خواستیدلم آلوچه م اونقدر

 !شمیم وونهیاگه االن آلوچه نخورم د کردمیم حس

از آلوچه و لواشک  یاثر یآشپز خونه رو گشتم ول یها نتیکاب تمام

ره پس رفتم سمت آلوچه دا رهیذخ شه،یپونه هم دونستمیم !نبود

  !اتاقش

 !گوشه در اتاق باز بود ومد،یحرف زدنش م یصدا



 

149 
 

  !نهیمت دونستمیزد،میبا تلفن حرف م داشت

 ؟یپونه آلوچه دار_

  ؟یاج یخوایم ی!....جانم، چیلحظه گوش هی+

 !پونه خوامیآلوچه م_

 !بردار یخوایم یتو کشو هست هر چ_

رفتم و بازش کردم،  گذاشتیتوش آلوچه م شهیکه هم ییسمت کشو به

اون همه آلوچه و لواشک رنگارنگ، آب دهنم و پر سروصدا  دنیبا د

 !قورت دادم

  !جلوم ختمیهشت تا از آلوچه هارو برداشتم و همونجا همه رو ر هفت

  !نشستم و با لذت شروع کردم به خوردنشون نیزم یرو

کنارم و  رو قطع کرد و اومد نشست یکه پونه گوش خوردمیم یجور

 !میساعت بعد هر دو دل درد داشت مین !میهمه رو باهم خورد

 

 رونیشد که حس کردم تموم دل و رودم داره از دهنم ب یچ دونمینم

تو معدم بود و  یرسوندم و هر چ ییبا دو خودمو به دستشو !ادیم

  !ستمیانداشتم سرپا و جون !سوختیم معدم !رونیب ختمیر
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 ؟یرزا؟...خوب_

بگم،  یزیکه خواستم چ نیبه عقب برگشتم، هم د،یام یصدا دنیشن با

و  د،یمالیکمرم و م د،یام !معدم، باز عوق زدم اتیبا هجوم دوباره محتو

 !رفتیقربون صدقم م

آخه؟...  یشد ینجوری!؟...قربونت برم من، چرا ازمیجانم!؟...جانم عز_

 !فدات بشم

جا دور سرم  همه  !رفتیم یاهیس چشمام !دادم هیتک دیامجون به  یب

 !دیچرخیم

 ،یشد، ول یقاط نیداد بابا و رام یزهرا گفتن مامان، با صدا ای یصدا

و آسمون معلق  نیزم نیب  !کردمیو حس م دیتن ام یمن، فقط بو

 !مطلق یکیحس نکردم، جز تار یزیچ گهیبعد د یشدم و لحظه ا

_____ 

 !چشمام و به زور باز کردم ،یازش دستنو با

وصل کرده بودن که انقدر واسم سخت  ییلویبه چشمام وزنه صد ک انگار

 یچشما  !دمیدیو تار م میزندگ دمش،یدیم تار  !بود باز کردنشون

 !کردیقشنگش پر اشک بود،با حسرت نگام م



 

151 
 

 !دتو گوشم زنگ ز صداش شده بود!؟ یشکل نیا چرا  !دمشیفهم ینم

 !تو رزا؟ یکرد کاریچ_

حرف نگاش کردم و اون  بدون !زنهیداره حرف م یدونستم از چ ینم

 !هق زد

رزا!؟؟؟؟؟؟؟.......  مونیبا زندگ یکرد کاریچرا،....چرا رزا؟....چ_

  ااااااااایخدااااااااااااااا

 !اون فقط هق زد یول دیاتاق لرز ادشیفر یصدا با

 .......یدر آروم کردنش داشتن، ول یا و عمو سعو باب زدیبلند هق م بلند

  چراااااااااااااا؟_

از  یزیچ!کردمیگنگ به صحنه روبروم نگاه مرزاااااااااااااااا؟ چراااااااااااااا

  !دمیفهمیاتفاقات مقابلم نم

  !دمیشنیمن نم یول زدیرو م ییحرفها هیو با گر زدیداد م دیام

 !دمیهاش رو فهمحرف نیجمله از ب هی فقط

 "!مرد رزا  !یاالن واسم مرد نیواسم رزا، تو از هم یمرد"
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تخت بلند  یرو از !زدمیبلند قهقهه م بلند!؟یچ ینعی !گفت؟یم یچ

دستم  یشد و رو دهیسرم کش لنگیشدم،دو قدم برنداشته بودم که ش

 !پاره شد

 !که مهم باشه واسم ینه در حد یبود ول ادیز سوزشش

  !بدتر باشه دیکه از حال و روز ام یدرحد نه

 چیه یول ،بود،یدلتنگ ،یرفتم، تو نگاهش، عشق، نفرت، دلخور جلو

 !تو نگاهش عذابم نداد«نفرت»از  شتریتو نگاهش ب یکدوم از حس ها

به  یدستش گذاشتم ول یو رو دستم !زانو زدم نیزم یرو کنارش

 !شدم از حرکتش خورد !کردم از حرکتش ضبغ !شدت پسم زد

که به شدت  یبار هلم داد،جور نیدستش گذاشتم که ا یدستم و رو باز

  !خورد زیم هیبه عقب رفتم و سرم به شدت، به پا

نگاهم  یو نگران یتفاوت یب با  !دیام یبا عجله به سمتم اومد، ول بابا،

 !شد بلند  !دمشیفهمیبود که نم یحس هیعمق  نگاهش   تو !کردیم

 !بهم دو قدم رفت پشت

به زور پاهاش رو دنبال خودش  نکهیمثل ا کرد،ینم شیاریپاهاش  انگار

 !دیکشیم
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 !که رفته بود و برگشت یدوقدم

 هیثان چند !نزد یحرف یباز و بسته شد، ول دهنش !چشمام نگاه کرد تو

 !نزد گهیکه زد،حس کردم قلبم د یبا حرف ینگاهم کرد، ول

 "!میاشتباه زندگ نیو قشنگ تر نیداشتم، بزرگتر دوست"

 !کلمه، برام مبهم موند هیجملش فقط  نیب

 "!داشتم؟ دوست"

 !؟یدوستم ندار گه،ی.... دگید... د ،یعنی...یعنی....ی_

 !گفت یبراش سخت بود ول یانگار

 !دوست ندارم گهید+

 !به قدم قدم !رفت !دیچیقلبم تو گوشم پ یه هاخورد شدن تک یصدا

 !شد تموم !شدم تنها !گذاشت تنهام

 ادیو فر دیو با ضجه اسم ام زدیضجه م قلبم !رویاهام سوخت تموم

 !زدمیبلند هق م بلند !زدیم

 !افتاد نیسرم و بلند کردم، که نگاهم به مت ییقدم ها یداص با

  !من تو بغلش راحت تر زار زدمسمتم اومد و بغلم کرد و  به
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 !عشق از دست رفتم زار زدم یبرا

_____ 

 !به اسم من نداره یبهم گفت، دختر بابام

 گفت !خوادیبه دختر هرزه رو نم گفت !خوادیمنو نم گهید گفت

عکس به  یسر هیگفت،  نیمت !خوادیرو که آبروشو برده رو نم یدختر

 طیدر شرا ،ین کنار مهندس محمدکه م ده،یو خانوادم رس دیدست ام

 !!!ها لمیف !بودم یبد

ابراز عالقه  «یمحمد» نیکه توشون، من به مت ییها سیو !ها سیو

مغز استخونم  تا !سوخت !ندارم دیبه ام یعالقه ا چیکردم و گفتم، ه

 تونستمینم یشده بود و من حت رید !یحرف، ول نیا دنیسوخت از شن

 !بگم یزیچ

 

 دیام
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جا واست  ،یبزرگ نیبه ا یایدن نیتو ا یوقتها، حس کن یشده بعض_

 دنینفس کش یو هوا برا یتو قفس یتنگ باشه؟!... شده حس کن

 ؟یندار

 !؟ایبه آخر دن یبرس شده

 از هر حس یخال !زیاز هر چ یخال !یباش پوچ !نباشه؟ یدیام گهید

  !پوچ پوچ !خوب و بد

 قایدق نیبه خودم متنفر بودم، و االن مت هیبق زیترحم آم یها نگاه از

 !کردینگاه هارو بهم م نیهم

چشمش، تا نتونه با  یمشت بزنم پا هیچقدر دوست داشتم  آخ  !من و

 یمعرفت، چ یبا من ب یکرد کاریرزا،چ آخ !رزا آخ !نگاهم کنه یدلسوز

 !؟یکار کرد

 کاریمعرفت؟!....چ یبامن ب یکرد ارکیباهام رزا؟!!!!.....چ یکرد کاریچ_

 یکرد کاریمروت....چ یبا من ب یکرد کاریبا من نامرد!...چ یکرد

  !باهام؟

  !کردمیداد، کلماتم رو ادا م با

 !رو زدم یرفتم و به محض نشستن،قفل مرکز نمیسمت ماش به
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 یرو پامو!بهش ندادم یتیگفت، اهم یزیکرد، و هر چ یهر کار نیمت

 فقط !سرعتم توجه به بدون !تموم سرعت راه افتادم با  !دمگاز فشر

 !رفتمیم

____ 

ول کردم و  الیو یو بدون توجه جلو نیشمال، ماش یالیبه و دنیرس با

  !رفتمیم الیآروم و شکست خورده، به سمت ساختمون و یبا قدم ها

و، و اصال ت ارهیو ب نیفقط گفتم ماش...  «الیو داریسرا» یجواب باباعل در

 !افتاد بالیبه تور وال رفتم،چشممیراه م اطیتو ح یوقت !مزاحمم نشه

ه ژکه ناخواسته جلو چشمام ر یکه مردم، مردم از مرور خاطرات خآ  !آخ

  !رفتنیم

  !از نبودش، شکستم از نداشتنش سوختم

  !دیکشیم ریت قلبم

 !خواستنیرو م یزیچ هیبدنم فقط  یتک اعضا تک

 «!رزا»

 !چشمم نقش بست یاون روز، جلو
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 الیتو و میایشد ب قرار !تولدش روز !ماه بود ید !شیپ چهارسال

  !میریتولدشو جشن بگ

دوروبرش  یلیخ شییموقع دادن کادو ها،پسر دا ک،یک دنیاز بر بعد

 !رو مخم بود بدجوری  !دیپلکیدورش م همش !بود

 !دمیدستش م یکار هیاونجا بمونم  نیاز ا شتریباگه  دونستمیم

  !و به سمت تراس کج کردم راهم

 !ایشدم، به در رهیها گذاشتم و خ لهیم یو رو دستهام

 !دیکشیرو به رخ م شییبایز کران،یب یجاهم، اون آب نیهم از

نگاش کنم، شروع کردم به  نکهیرو کنارم حس کردم و بدون ا حضورش

  !دلم مونده بود یتر از چهارسال،رو شیکه، ب یزدن حرف

 " !؟یدل بست یبه کس یکه ندان ایشده آ"_

 !نگاه کردن بهش ادامه دادم بدون

کاپشن دعوا کردم،  دنیبا مامان سر پوش ی،وقتیروز سرد زمستون هی"_

 !یلیخوش حال بود،خ یلیبابا، با صورت بشاش اومد خونه،خ

شد،بابا گفت که دختر  شیخوشحال لیدل ر،یگیمامان پ یروز وقت اون

 !اومده ایعمو دن
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 !به من رفت، سمت تلفن تیگل از گلش شکفت و بدون اهم مامانم

وسط تنها موند، من  نیکه ا یهم که اصال رو پا بند نبود،تنها کس بابا

 !بودم

اومدن دختر  ایپسر بچه شش ساله، که پدر و مادرش به خاطر به دن هی

  !عموش، فراموشش کردند

 ،یطور شد، ول نیکمتر ا دمیساعت، و شا کی یتو ظاهر فقط برا دیشا

تنم کرد و خودشون هم حاضر  یا گهیمامان با ذوق لباس د یوقت !شد

و روشن کرد و  راه  نیو بابا ماش میشد نیشدند،با عجله سوار ماش

 !افتاد

تا  کردم،یو نگاه م رونیفقط ب الیخیپس ب ره،یکجا داره م دونستمینم

 !میبش ادهیدر خونه مامان جون، وایستاد و گفت که پ یبابا، جلو هنکیا

باال همه جمع بودندو همه هم  میرفت یرفتم،وقتیآروم راه م آروم

 !از صورت هاشون مشخص بود یحت ادشونیز یخوشحال

من تازه تونستم زن  و !در باز موند گوشه !به سمت اتاق رفت مامان

رو در بغل داشت  چ،یپتو پ یلوموجود کوچو هیکه  یعمو رو در حال

 !نمیبب
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 دییزن عمو بفرما نکهیاز ا بعد !آروم به سمت اتاق رفتم و در زدم آروم

 کردن،یم یعموها و مامان جون، با من احوال پرس زن !گفت رفتم تو

بود که مامان از  یدوست داشتن یاون کوچولو یمن تموم حواسم پ یول

  !زن عمو گرفت و گذاشتش تو گهوارش

 یبرا نم،یکامل صورتش رو بب زاشت،یرفتم و نگاش کردم،پتو نم لوج

و خوشگل تو  دیپتو رو کنار زدم،چشمم که به دخمل، سف یکم ن،یهم

 !رفت نیحسادتم از ب یگهواره افتاد،تموم حس ها

و نرمش زدم که همه  یلپ، گوشت یرو یخم شدم و بوسه ا ناخودآگاه

 !دنیبا تعجب خند

 یدختر چیوقت به ه چیکه ه یدیام من، !شتالبته تعجب هم دا که

 !دختر رو ببوسم؟ هیبشم صورت  خم !کنهیو نم  کردهینگاه نم یحت

که  یاون گل رز شیاون دختر کوچولو، پ شیمن اون روز، دلم و پ آره

 !کرد،جا گذاشتم دییخودم اسمش و گذاشتم و عمو هم تا

 "اون گهواره جا گذاشتم یهمون اتاق، تو یدلم و تو من

گرد و خوشگلش، که االن پر شده بود،  یچشما یبرا رفتیدلم ضعف م

  !یاز بهت و ناباور

 !دمیمتعجبش، خم شدم و کنار لبش رو بوس یچشما یجلو یوقت
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 "جاناااا ییبزنم و تو بگو تیآن صبح،که من صدا شود،یم یک"_

 :جملم و بهش بدم لیو تحل هیفرصت تجز نکهیا بدون

 "دوست دارم رزا"_

 !شنیوقت فراموش نم چیها، ه نیاول گن،یم !بوسه نیاول و

راسته که  آره !!!!عشق نیاول  !بوسه نیاول  !لبخند نیاول !نگاه نیاول

 !شهینم وقت، فراموش چیوقت، ه چیوقت، ه چیعشق اول ه گنیم

___ 

که کفش پر شده بود، از  یختم،سالنبه سالن داغون روبروم اندا ینگاه

 !!!خورده شهیش

 زیچ نیمهم تر من، !ستیوهم ن یچیه گهید !ستین مهم!نبود مهم

 !سوزهیقلبم م وفتم،یاون عکسا م ادی یوقت !و از دست دادم میزندگ

 ییها زیممکنه باور کردن، چ ریغ  !شهینم ...تونمینم کنم،یم یهرکار

  !ومدیعقل و منطق جور در نم با !دمید !دمیکه شن

پر اشک و  یو به محض بستن چشمام، چشما کشمیکاناپه دراز م یرو

  !بندهیچشمام نقش م یملتمسش، جلو



 

161 
 

 !التماساش !هاش هیگر !ضجه هاش یصدا !چهیپیتو گوشم م صداش

دست عمو باال رفت و با شدت رو گونه دختر  دم،یکه د یزیچ نیآخر و

 !ددردونش فرود اوم

 یکنار تخت ول یفلز زیم لهیشدت ضربه، سرش که شد و خورد به م از

که زد، من شکستم،چه برسه  ییبه حالش نکرد و با حرفها یعمو توجه

 !به رزا

 !به اسم رزا ندارم یدختر گه،ید_

 !شهیازت برده نم یتو خونه من اسم گهید

رزا،تو  ی، واسه من تموم شد هیثان نی.... تو همنجایامشب.... هم تو

 «"!یجا و زمان، واسه من....واسه من... م...م...مرد نیهم

عمو  یچقدر برا میدونستیجمله آخرش مکث کرد و همه ما م واسه

 ....یول ش،یرزگل یلحظه دور کیسخته،

 ستادمینا گهیعمو، از هوش رفت و من د یحرف ها دنیکه با شن ییرزا

 !به سر رز پر پر شدم اومد یچ نمیتا بب

 !رفتم و !به سر گلم اومد یچ نم،یبب ستادمینا گهید
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 یمحمد نیمت

 

 وقتش بود حاال

که کمرشون خم  حاال!رو ازشون گرفتم داریکه دردونه خاندان پا حاال

 !شده

  ...کنارم و ارمیرو که دوسش دارم، ب یکس تونستم،یم

 

 

پر غرورش، قدم  یتم که با قدم هادر نگاهم رو به بابام دوخ یباصدا

  !داشتیبرم

  !خونهیکبکت خروس م_

  !خوامیم یچ گهیرو نابود کرده،د داریچرا نخونه؟....پسرم، خاندان پا+

 !خودم کشتم یرو که عاشقش بودم، با دستا یمن کس یهه!...آره، ول_

 !شدنش رو حس کردم یعصب

 |! عاشقت بشه دیبا ید،ولیآره،شا+
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 پونه

 

از  یخنده ا یصدا چیه گهید !بودن دهیتو خونه خاک مرده پاش یانگار

 !ومدیخونه نم

بابا،با عجله  ادیفر یصدا ا! بچون !ستین گهیخنده هامون د لیدل چون

 نییپله هارو که پا !!!دمیدو نییاز اتاق خارج شدم و به طرف سالن پا

  !زنهیرو م یکه داره با مشت و لگد کس دمیدرفتم،بابا رو 

دهنم گذاشته  یدستم رو رو ناباور !که رفتم متوجه رزا شدم جلوتر

بابا  رزا،دردونه !شدینم باورم !رو نداشتم یکار چیبودم، و قدرت انجام ه

 !بابا بود عشق !بود

داشت کتکش  ینجوریخار تو پاش بره و االن ا هی شدینم یراض بابا

 !د؟زیم

 !دیبابا رو عقب کش نیرامت

 !بسته شیبابا،بسته، کشت گهیبسه د_

 !دیغر تیعصبان بابا،با
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 !خوامیدختر جند*ه... نم من  !کشمشیم آره  !کشمشیم_

به  یروز هیپاش  کردم،یوقت فکر نم چیاومد که ه یکس ادیفر یصدا

 !خونه برسه نیا

بهش بکنه رو  ینیتوه نیهم که کوچکتر یست،کسیاون دختر جنده ن_

 ....دمیم

 !نصفه موند نیزم یرزا رو دنیبا د حرفش

 !حرکت بغلش کرد هیعجله به سمت رزا اومد و تو  با

بابا و پسرا، رزا  دیچسپوند و شروع کرد به تهد نشیرزا رو به س یوقت

 !ادیب رونیاز بغلش ب کردیم یسع

  یدلگرم یبرا نیتدعواش شده بود، و م دیافتادم که رزا با ام یروز ادی

که  گفتیمحبت برادرانه سرش و تو بغلش گرفته بود و بهش م هیو 

  !مال رزاست ایتا ته دن دینگران نباشه و ام

 !و پس زده بود و گفته بود نیروز که رزا با شدت مت اون

 "!کشمیباشه، خودمو م دیاز ام ریغ یمرد نهیسرم رو س یروز هیاگه "
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مثل امروز  قایدق !اون روز رزا بغض کرد یول میبود دهیخند نیو مت من

امروز که چونه لرزونش باعث بغض  مثل  !لرزندیکه چشماش از بغض، م

  !من شد

و  میکنیبا بغض به چراغ خونمون نگاه م ن،یو رام نیامروز که رامت مثل

 !به ما یاون با دلتنگ

به صورت تک  یبا بغض و دلتنگ !میدونیکه ما نم دونهیم یزیچی انگار

با بغض  نیو رام نیرامت !شد از نگاهش شیر دلم !کردیتکمون نگاه م

 یزیچ چیه  !کردنینم یکار چیه !به رزا مونده بودن رهیفقط خ

رو  نیبابا و مت یلفظ یغرق رزا شده بودند که، دعوا یاونقدر  !گفتنینم

 !هم فراموش کرده بودند

 !زارمیرو به دلتون م دنشیحسرت د_

 !که زد، حس کردم رزا خورد شد یبه رزا کرد و با حرف ینگآه بابا،

دختر هرزه رو داره که من داشته  هی دنیحسرت د یهه!...ک_

امضا  هیفقط تو محضر  د،منیبکن د،یکنیم یباشم!؟...هوم!؟...هرکار

. حاال !..وفتهیچشم به چشمش ب خوامیتا آخر عمرم نم گهیو بعد د زنمیم

  !یهم هررررررر

 !زد و بابا رو آروم صدا کرد یهق اروم ازر
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  !بهش پشت کرد ،یرحمیبابا، با ب یول

 !!!مرد شیمن، سه روز پ یرزا !به اسم رزا ندارم یدختر گهید_

 یرو با تحکم ادا کرد که بغضم شکست و قطره اشک« مرد»کلمه  چنان

  !رو گونم سرخورد

 یمردم،خورد شدم وقت ه،یساعت و ثان نیامروز، تو هم من !مردم !رزا

 !بابام، هرزه خطابم کرد

 !دورم محکمتر شد ن،یمت یدستا !گفت که براش مردم یوقت مردم

بار آخر، نگاهم  یراهش و به سمت در گرفت و من برا یحرف چیه بدون

  !صورت خانوادم گردوندم یرو تو اجزا

 !در آروم کردن بابا داشت یبود و سعفراموشم کرده  یکه به کل مامان

 نیو من چقدر دلم االن و تو ا کردنیکه مغموم نگاهم م نیو رام نیرامت

 !خواستیلحظه اغوششون رو م

صورتم  یتو اجزا یو نگاهش رو با دلتنگ ختیریپونه، آروم آروم اشک م

  !گردوندیم

 !شد خکوبیابا،مبشه، که با حرف ب کمینزد خواست

 !و تو دونمیم ،منیبردار گهیقدم د هی_
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  !خوابوند نیبلند به سمت در رفت و من و تو ماش یبا قدم ها نیمت

دردش تا مغز  دند،کهیکش یریاستخونم چنان ت دنم،یمحض دراز کش به

 !و استخونم رفت

 !دیبه عقب چرخ یبا نگران نیسر دادم که مت یناله بلند چنان

 !یرز گل ار،یطاقت ب گهید کمی مارستان،یب میرسیجانم،االن مجانم..._

 "!؟یگل رز"

نداشت،حق  حق !یحق رو نداشت که به من بگه رز گل نیاون، ا نه

  !دمیبلند غر یصدا با !نداشت

 !یبه من نگو رز گل_

 !میرسیاالن م م،یجانم،حرف نزن رزگل+

  !داد زدم ابیبار تقر نیا نیهم یبرا دیحرفم رو نشن انگار

حق  گهی...د؟یدی،فهمیحق نداره به من بگه رز گل دیجز ام ،یشکیه_

 !ی!... حق نداریرز گل یبه من بگ یندار

 !ترمز کرد تیبا عصبان
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شدم و تو خودم  مونیپش یلحظه ا یبه عقب برگشت که برا چنان

 !جمع شدم

 !ز کرد و با خشونت منو نشوندشد و در سمت منو با ادهیپ نیماش از

 !که، تموم تنم درد گرفت و نالم بلند شد یجور

و محکم منو  دمیناله ام، با خشونت به آغوشش کش یتوجه به صدا یب

 !دیکشیم ریت استخونام !به خودش فشرد

نداشتم، و اون با خشونت همونطور که تو بغلش بودم، شروع کرد  جون

 !به حرف زدن

 !!،مال منینشد!...تو مال مند...ن...د!..._

 !کنمیبخوام باهات م یو هر کار گمیبخوام بهت م یچ هر

 !؟یدیفهم

 کباری گه،فقطید کباریجون خودت قسم، ،بهیعل یبدون رزا،به وال نمیا_

 نطوریکه اگه ا ،یفتیب ادشی یحق ندار ی،حتیاریب دیاز ام یگه،اسمید

رو  ی،کاریز منو نشناختدم خونشون،تو هنو فرستمیو م دیبشه،جنازه ام

 یاسم گعید کباری هیبهت ثابت بشه،فقط کاف نکهیا یکنم،برایکه بگم م

  !هیمجان شه،امتحانشیم یچ ینیبب ،تایببر د،یاماز 
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 دونمی!نمدمیلرزیکه به خودم م کرد،یحرف هاش رو با تحکم ادا م چنان

ع به بدنم شرو ،کهیچ ایبود،  وفتهیب دیام یبرا یاتفاق نکهیاز ترس ا

 کیلیچ» یو صدا خوردیبهم م زدم،دندونامیم خیکرد،داشتم  دنیلرز

 !دیرسیش به گوشم م «کیلیچ

منو از خودش جدا کرد  و به صورتم نگاه کرد،  ،یتعجب و نگران با

 !که چهرش نگران شد دید یتو صورتم چ دونمینم

که متوجهشون نبودم،  گفتیرو م ییها زیو چ دادیتند تکونم م تند

 دیو بعد از چند لحظه، چهره ام دمیدیتکون خوردن لباش رو مفقط 

 !شد انیچشمم نما یجلو

  !لرزون و پر از اشکش ینگرانش،مردمک ها یچشما

 !کردمی. و من فقط به لباش نگاه مزدیحرف م ینگران با

محو  دیام ریکم تصو کم !آغوشش تنگ شده بود یکه چقدر دلم برا آخ

 !چشمم اومد یجلو میزندگ یوالیشد و باز چهره ه

 نیا دنیاالن با د یلرزش بدنم کمتر شده بود ول دیام دنید با

  !شد شتریبدنم از قبل ب وال،لرزشیه
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 یکیو بعد، تار دمینه گفتن بلندش رو شن یآخر فقط صدا لحظه

 !!!مطلق

 

 یمحمد نیمت

 

به دردش داشته  یتوجه نکهیشدم و بدون ا یحرفاش، عصب دنیشن اب

  !باشم،محکم بغلش کردم

بدنش  هویکه  زدمیپر دردش نکردم،داشتم حرف م یبه ناله ها یتوجه

 !دنیبه شدت شروع کرد به لرز

 !زدیم یدیو رنگش به سف خوردیبهم م دندوناش

 یبرا نکهیتا ا شتر،یو لرزش بدنش ب شدیتر م دیلحظه داشت، سف هر

 !د دوباره لرزش بدنش شروع شدچند لحظه لرزش بدنش قطع شد،بع

 !جمله گفت و بعد کیلب فقط  ریز

 !ترسمیآدم م نیمن از ا کنم،ینزار، خواهش م د،تنهامیام_

 !هم افتاد یبعد چشماش رو و
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 !نهههههههههههههههه_

 وونمیاد،دیسرش ب ییبال نکهیا فکر ...دیلرزیاز استرس م دستام

چقدر به  دونمیبودم،نم جیگ جیگبکنم، دیبا کاریچ دونستمیکرد،نمیم

ه با کبود شدن لباش،به خودم کنگاه کردم  دشیچهره معصوم رنگ پر

 !اومدم

 !شدیکبود م شتریو لباش ب د،یپریم شتریلحظه رنگش ب هر

 نیلرزون، پشت فرمون نشستم و با تموم سرعت از ب یدست و پا با

 !شدمیها رد م نیماش

و بردم عقب و دستش  کردم،دستمیو نگاش م گشتمیبه عقب برم مدام

  !زدم خیدستش  یبود گرفتم، که از سرد کمیرو که نزد

 !دستم گرفتم خی کهیت هی انگار

 !مارستانیتو ب دمیبغلش کردم و دو عیسر مارستان،یبه ب دنیرس با

قرن  هیصورتش بردم،بعد از چند لحظه که واسه من  کیو نزد سرم

 !دیکش یگذشت،نفس کوتاه

کردم،به من اجازه ورود  یبرانکارد گذاشتنش و بردنش، هر کار یرو

  !گذشتنیها، برام به اندازه سالها،م هیثان! ندادن
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جواب دادم، بابا بود که منتظر بود من، با کمال  م،یزنگ خوردن گوش با

 !هارو براش باز گو کنم داریافتخار شکستن کمر پا

 !حرف زدم، فقط از حال و روز رزا گفتم هیمن فقط  یول

رو  یبابا گوش یاومدن دکتر از اتاق، بدون توجه به حرف ها رونیب با

 !قطع کردم و به سمت دکتر پرواز کردم

 ...!نمش؟یبب تونمیشده!؟... حالش خوبه؟...م یخانم دکتر،چ_

  !به روم زد یلبخند خسته ا دکتر

  د؟یدار ماریببا  یآروم تر جناب،چه نسبت کمی+

 !و فشردم دندونام

  !همسرشونم_

 !کردیم تمیاذ یلیدکتر خ پوزخند

به خانومتون، استرس وارد بشه؟.... در  دینبا دیدونیجناب همسر،م+

 یلیهر دو خ طی!؟.... شراانهی دیهست شونیبحران تیوضع انیجر

 !دیرو انتخاب کن یکیجفتشون  نیب د،یمجبور بش دیخطرناکه، شا

 ینجوریمگه رزا چند نفره، که داره ا دمیفهمیحرف هاش رو نم اصال

  !کنهیصحبت م
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  !خانم دکتر شمیمتوجه منظورتون نم_

 ...!دیرو انتخاب کن یکی نیهمسرتون،و جن نیاز ب دیجناب!...با+

من، که  یرزا  !؟ینینداشتم، چه جن نانیگوشام اطم به !ن؟یجن ؟یچ

 !شده یپاکه، حتما اشتباه

 !د؟یکنینم دکتر اشتباه مخا_

قرار  یتو هفته،ششم باردار شونیدار،اینه،کامال درسته،خانم رزا، پا+

 !هیبحران یلیخ تشونم،یدارن!...و وضع

 !شدیباورم نم

 غیزدم که دکتر ج واریبه د یمحکم د،مشتیکه به ذهنم رس یزیچ با

 !دیکش یخفه ا

 !با خواهرم حروم زاده؟ یکرد کاریافت،چکث کشمتیم کشمت،یم_

 

 !کردیحرف هارو ادا م نیا تیافتاد که با عصبان نیبه رام نگاهم

 !لبم شکل گرفت یآروم آروم رو یپوزخند

 !که زدم، کمرش خم شد یحرف با
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 ایکن، بعد ب دایکه تو شکم خواهرته رو پ یتو اول برو پدر حروم زاده ا_

  !زر بزن نجایا

  !اوردیکم ن بازم

 !جا،برو گمشو نیخفه شو،خفه شو کثافت،گم شو از ا_

شروع کرد به حرف زدن با دکتر  ،ویپرستار ستگاهیرفت به سمت ا بعد

 !رزا که هنوز اونجا بود

 !نجایخواهرم رو ببرم از ا خوامیهستم،م داریمن برادر رزا پا_

  !ندچرخو نیمن و  رام نیباال انداخت و نگاهش رو ب ییابرو دکتر

  !دنینم یاجازه ا نیهمسرشون همچ یمتاسفم،ول_

 !با غضب  به من نگاه کرد نیرام

 !ستیکه همسر خواهر من ن شونیا یول_

 !شده بود، به سمت من برگشت جیکه انگار گ دکتر

 ؟یمحمد یآقا نجایچه خبره ا_

 !مانع شد یکس یدهن باز کنم، صدا نکهیاز ا قبل
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اومده  یلیبد شده،فشارش خ ماریتر.... حال بخانم دکتر....خانم دک_

  !نییپا

 !دیو دو به سمت اتاق دو یحرف، با نگران نیا دنیبا شن دکتر

 !که زد یو با حرف رونیاومد ب عیپرستار سر هی قهیاز چند دق بعد

 !داره یقلب ستیا ماری! .... بدیکن جیرو پ انیمحمد ،دکتریخانم سامر_

 !کنمیبه چهره معصومش نگاه م شه،یپشت ش از

  !تو خواب هم غم داره یحت کنمیحس م یده،ولیخواب آروم

 شیتا چند لحظه پ دیکردم،شایدرکش نم شیتا چند لحظه پ دیشا

به  یحاال، االن وقت ی! ولهیچ دیام یبرا شیقرار یهمه ب نیا دمیفهمینم

 !شمیم وونهید اد،یم ادمی ی!  وقتکنمیفکر م شیدو ساعت پ

 !کنم؟ یزندگ تونمیمن بدون رزا هم م ایکه آ کنمیفکر م نیبه ا و

 !شهیرزا نباشه، مغزم منفجر م یبه روز نکهیاز فکر کردن به ا یحت

و  خواستمش،یدختر بودم، چه اشتباه، چه درست، من م نیعاشق ا من

 !مهم بود نیفقط ا

 یرو تو یا گهیکه کس دنبود رزا من رو دوست نداره، مهم نبود  مهم

 !قلبش داره
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  !دارهیبطنش نگه م یرو تو یا گهینبود بچه کس د مهم

  !خواستمشیبود که من م نیا مهم

  !خواستمیرو بدون رزا نم یزندگ نیبود که من ا نیا مهم

 !ها مهم بود نیا فقط

پدر رزا، بعد از خروج من به همراه رزا از  شبیمهم نبود که د نیا

  !رو پشت سر گذشته یسکته مغز هیش بد شده و خونشون، حال

 !مست کرده بود که تصادف کرده یاونقدر نینبود رامت مهم

کلمه هم حرف نزده و فقط لباس  کی یحت شبینبود، مادرش از د مهم

  !ختهیریاشک م کسرهیرزا رو تو آغوشش داشته و 

نواده که ازش به دست خا یخبر نیشده و آخر دیپد د،ناینبود، ام مهم

شمالشون بوده و شب  یالیعصر،تو و روزیبوده که د نیا ده،یرس داریپا

  !گردهیبر نم گهید ا،یلب در رهیم یوقت

  !نداره یتیاهم چیو ه ستیمهم ن نهایکدوم از ا چیه

مهمه که من رزا رو کنارم دارم،هرچند بازور، هر چند با نفرت،  نیا فقط

 !هیدارمش کاف نکهیهم یول

 !هیرفع شده کاف خطر نکه،یهم
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 رزا

 

و من،  خوندیو م زدیم تاریو اون گ مینشسته بود ایلب در د،یام کنار

 !زدیکه عشق توش موج م ییاز صدا بردمیلذت م

  !چرخهیروم م یفتگیکه با ش یاز نگاه بردمیم لذت

با  دیام ،گردمیکه بر م یو وقت دوزمیم ایلحظه نگاهم رو به در کی یبرا

 !کنهینگام م یاشک یچشما

 !شهیو چشمام پر م رهیگیکردنش بغضم م هیگر از

من و رزا قرار  نیب یبرسه که، کس یروز هیاگه  گفتمیم شه،یهم_

من هنوز  ،ینتونستم رزا،چون تو کمرم و شکست یول کشمش،یم ره،یبگ

، که رزا من،گل من،خانوم من کنم،یوقت هم باور نم چیباور نکردم و ه

 !یکرده باشه،ول یکار نیهمچ

و بلند  زنهیدستش رو تو موهاش چنگ م کنم،کالفهیبغض که نگاش م با

 !شهیم

 !شهیم تیاشکام حساسه و چقدر اذ یرو دونستمیم
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خم ابروش  یمن چقدر رو دونست،کهیخب در مقابل اون هم م یول

 !هیچه برسه به گر شمیناراحت م

 تشیبه حساس دیچرا با نه،منکینم یمن توجه تیاون به حساس یوقت

 !توجه کنم

بغلم  قایبار، دق نیو ا دارهیرو بر م تاریو گ ادیآروم باز م یقدم ها با

  !نهیشیم

 یو بغضم با صدا ارمیطاقت ب تونمیبه خوندن و من نم کنهیم شروع

  !شکنهیم یبد

 !ینفسم منقطع شده ول هی!  از گرخونهیو م زنهیم

و من  رهیگیو از شونه هام م زارهیرو کنار م تاریگ شهیکه تموم م آهنگ

  !گردونهیو به سمت خودش بر م

  !من باور نکردم رزا_

اون عکس ها رو به هزار جا نشون دادم تا مطمئن شم که فتوشاپه!...  اما

 !داشتن قتیها حق لمینبود،تموم اون عکس ها، اون ف یول

 نهیس یوجونم ر یب یو با مشت ها پرمیحرفش م نیهق هق ب با

 !زنمیمحکم و مردونش م
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 !یباور کن دیتو نبا+

خبر  یچیجا نرفتم،من از ه چینکردم،من با اون ه یبه خدا من کار دیام

بگن من  ا،یاگه تموم دن یمگه نه؟!...حت یکنی!...تو باورم مد؟یندارم، ام

 !مگه نه؟ یکنیاون کار رو کردم تو باور نم

 !کنهیفروغ نگام م یب یچشما با

 ریگ ضیهزار تا حس ضد و نق نیدونم،بیرزا،به خدا نم دونمینم_

کار کنم،  یچ دیبا دونمینم گهیغلط،د یدرسته چ یچ دونمیکردم،نم

 !دونمیرو خوب م زیچ هی یول

قلب تپش داشته باشه،عاشقت  نیکه ا یتا وقت امت،یق امیق نکه،تایا اونم

 !مونمیم

 !زارمیقلبش م یوسرم رو ر هیبا گر

!...تو یتو باورم کن خوامی... من مخوامت،منیم د،منیام ستین یکاف+

 !دیام یباورم کن دیبا

  !رهیو قدم قدم عقب م زنهیلبم م یرو یا بوسه

 !کنهیلبش نگام م یرو یلبخند محو با

  !سشیخ یلبش، متضاد بود با چشما یرو لبخند
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 !رمیم جلو مقد هیمن  ره،یکه اون عقب م یهر قدم با

 !رهیو باز عقب م دهیرس ایدر به

 !...مواظب باشدیام+

 ره،ویگیو به سمتم م بوسهیانگشتش و م کنه،دوتایو باز نگام م خندهیم

 نیمنم هم   «گرفتمش»گمیو م پرمیهامون م یبچگ کنه،مثلیفوت م

 !بوسم رو رهیگیکه م دهیبار ام نیو ا دمیکار رو انجام م

خندش، تو فضا  یو صدا خندهیکه بلند م ارمیو براش در م زبونم

  !چهیپیم

  !براش رهیدلم ضعف م شه،یم انیگونه هاش که نما چال

 !پدرت یب یانگشتامو فرو کنم تو چنل گونه ها خوادیآخ که دلم م+

 !براش رهیو من بازم دلم م خندهیم شتریب

  !خندهینم گهیو د دهیرس ایوسط در به

 !کنهیم نگام یجاش باغم خاص به

 !حاللم کن رزا،حاللم کن عشقم_

 !منو خانومم ببخش
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 !باز رهیگیم بغضم

  !ه؟ییچه حرفا نیا د؟یام+

و بعدش،  زنهیحرف م قهیاز چند دق کنه،بعدیو نگام م شهینم یچیه

  !تو دل آب رهیم

 !هم خواهم داشت شهیداشتم و هم شهیبدون که دوستت دارم،هم_

 !اشمواظب کوچولومون ب خانومم،

آرزو، بهش هم  یعنیبدون که اگه دختر بود، اسمش رو بزار آال،  نمیا

 !باباش بوده یزندگ یبگو که آرزو

 !من هیزندگ خداحافظ

 !نهههههههههههههههه+

!... به محض باز کردن چشمام کنمیاطرافم چشمام و باز م یسروصدا با

  !دوباره ببندمشون شمیو مجبور م زنهیبه چشمام م مینور مستق

چند تا  کنم،یچشمم و باز م یاز عادت کردن چشمم به نور،وقت بعد

و  کننیبه من نگاه م یو هر ازگاه ستادنیکه باالسرم ا نمیبیدکتر م

  !زننیباهم حرف م
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 ییو با خوش رو ادیدکتر مسن به سمتم م کیبازم،  یچشما دنید با

 !به حرف زدن کنهیشروع م

 !دخترم؟ یچقدر مارو ترسوند یدونیبه به، چه عجب،م_

به حرف زدن  یلیتما فهمهیم کنم،انگاریو فقط نگاش م گمینم یچیه

 پرسهیم یسواالت یفقط هر از گاه کنه،یم نمیندارم که بدون حرف معا

 !دو کلمه جوابش رو بدم یکیبا  شمیکه مجبور م

و بعد به همراه دکتر  کنهیالزم رو م یها هیساعت بعد، توص مین حدود

  !شنیکه متوجه شدم، دانشجو بودن از اتاق خارج م ییها

 !انیچشمام م یجلو یمبهم یها صحنه

که تو ذهنم  ییصداها ر،یتصاو نیا یمعن دونمی!... نمارمیدر نم سر

 !هیچ چهیپیم

تنگ شده  دیواسه ام یدلم اونقدر نکهیا دونم،اونمیرو م یزیچی یول

 !...که

** 

 

 یمحمد نیمت
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 !شده رهیسه ماه، کناره پنجره نشسته و به باغ خ نیتموم ا مثل

 !سالم_

 یبرا سش،یصورت خ دنیو من با د گردهیصدام به سمتم برم دنیشن با

  !ترکهیبار هزارم دلم م

آروم به  یو با قدم ها شهیو از جاش بلند م دهیلب جوابم رو م ریز آروم

 !رهیسمت اتاق م

 !کنمیدش مبه شکم برام ینگاه

که  ییشکم خانوم ها یشکمش به بزرگ یکه فقط پنج ماهشه، ول نیا با

  !نه ماهه باردارن

بود،  یبستر مارستانیچند ماه، به جز اون دفعه که تو ب نیتموم ا تو

 !یینبردمش جا گهید

 !چقدر هم اسرار کرد که بره دکتر بازم نزاشتم هر

 !دهیاساژ مشکمش رو م ریو ز رهیکه تا صبح راه م ییشبا

و  نمیبی!...مکنهیم هیو از درد گر زنهیوقتها که شکمش رو چنگ م یبعض

 !ستیبرام مهم ن
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 !امیم رونیصداش از افکارم ب با

 !ن؟یمت_

 !یول کنهیم تمیتو صداش اذ بغض

  هوووم؟+

 ...شهی...مشهیم_

 !بگه خوادیم یچ قایاالن دق دونمیچون م پرم،یحرفش م نیب

دکتر، بهت گفتم  یبر زارمی!.. نمشهی!....نم؟یدی... فهم!شههههینه، نم+

که نرفته گفتم تا  ادتی،یکه نکرد یکردیسقط م دیبچه رو با نیرزا،ا

 د،یام ،بچهیندار یبچه تو وجودته، تو هم برام ارزش نیکه ا یوقت

 !!؟....دشمنیدیدشمن منه!...فهم

 !رمیگیو از بازوش م رمیکه به سمتش م زنهیم هق

شکمش  ریاز ز یشگونیکنه،نیکه مقاومت م کشمشیاتاق مسمت  به

 !ستیمهم ن دیام ست،بچهیمهم ن یول ره،یکه نفسش م رمیگیم

تخت که شکمش با تخت برخورد  یرو کنمی. و پرتش مبرمشیاتاق م به

 !کشهیم یخفه ا غیو ج کنهیم
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و به سمتش  کنمیرو باز م رهنمیپ یتوجه، دونه دونه دکمه ها بدون

حرکت، پاهاش رو  هیبا  یتخت بره کنار ول یاز رو کنهیم یسع رم،یم

به شکمش که  ارمیتخت و با دستم فشار م یرو کشمشیو م رمیگیم

رنگش از ترس، به  زنم،یکه م یبا حرف یولش کنم،ول کنهیالتماس م

 !شهیگچ م یدیسف

اگه  یامشب حت ه،یکاف گهیکنم،دیسه ماهه، دارم خودم و کنترل م_

 !دارمیکه حقمه بر نم یزین دست از چم ره،یبچت هم بم

 رزا

 

 وونمیباهام بکنه،د یبخواد کار نکهیفکر ا کردم،یوحشت نگاش م با

 !کردیم

  !کشمیخدا، به جون بچم، دستت بهم بخوره، خودمو م یبه خداوند_

برم که درد  نییروم خم شد،خواستم از تخت پا شتریزد و ب یپوزخند

 !رفت و بعد یاهیاز درد، چشمام س د،یچیشکمم پ ریز یبد

  ....مطلق یاهیس

** 
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  یمحمد نیمت

 

و  دیکش یغیبهش دست بزنم، ج نکهینگاش کردم،بدون ا ینگران با

 !چشماش بسته شد

 !زدمیباهاش حرف م دادم،ویتکونش م نگران

باز  گمیم ،یتو بگ یرزا...رزا...باز کن چشمات و، باشه،باشه اصال هرچ_

  !کنمیکن چشماتو خواهش م

 !زنگ زدم لدایو برداشتم و به  میعجله گوش با  !خوردیتکونم نم یحت

 !بود لدایبهش زنگ بزنم،  دیرسیکه االن به ذهنم م یدکتر تنها

  !خودشو برسونه عیبرداشتنش، فقط آدرس خونم رو دادم و گفتم سر با

 !یول یق اشتباهشدم،هر چند به عش رهیچهره معصوم عشقم خ به

به هوش اومد، گفت  یکه وقت ش،یبه سمت سه ماه پ دیپر کش فکرم

غرق شده،چقدر التماسم رو کرد تا بزارم  ایتو در د،یکه ام دهیخواب د

 !بهش ندادم یاجازه ا نیبره، خونشون،لب همچ قهیچند دق یبرا

  !تحت مراقبت نگه داشتن مارستانیب یهفته تو کیرو  رزا
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 یرو جلو ،«داریپا» نیکنم،مت صیبودم، تا رزا رو ترخ که رفته یروز

 !کردیپر م «داریپا دیام»رو به اسم  یکه فرم دمیصندوق د

بعد از رفتنش  قهیرو چند دق دینفر ام هیکه،  دمیشدم،فهم ایجو یوقت

 !مارستانیانتقالش دادن ب عیکرده و سر دایآب پ ریبه ز

شحال شد که باز، ضربان خو یزندست، اونقدر دیبه رزا گفتم ام یوقت

 !بهش دست بده گهیجمله د هید  کیقلبش باال رفت و نزد

ساعت تو بغلش  کیرزا و رزا  شیاومد پ «داریپا»نیهمون روز، مت قایدق

 !بشه یکرد تا خال هیگر

و مقصر  کردیو خودش رو سرزنش م دیپرسیم دیاز احوال ام همش

 !دونستیم

در رو باز  هیبدونم ک نکهیو بدون ا دمیزنگ از افکارم دست کش یصدا با

 !کردم

که حال رزا بده، گفت به  دیفهم یوقت یاومد داخل، ول یبا نگران لدای

 ...و دمیاون ربطی نداره و خواست بره که دستش رو کش

 یلیخ نیجن تیکرد، گفت که وضع نشیمعا نکهیبعد از ا لدای

  !خطرناکه
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 !شهب یبستر دیبا و

اتفاق  نیخطرناکه،و احتمال سقط باالست،اگر ا یلیخ نیجن تیوضع_

 یلیخ ن،یشده مت فیضع یلیرزا هم تو خطره!...بدن رزا خ وفته،خودیب

!...هر چه ارهیبشه،رزا هم ممکن نتونه طاقت ب شیزیبچه چ اد،اگریز

بدن رزا  گذره،یکه م یکنش، هر ساعت یو بستر مارستانیزودتر ببرش ب

 !شهیم تر فیضع

** 

تو سرم چرخ  لدای یموندم و حرف ها رهیچهره معصومش خ به

  !خورهیم

دووم نمیاره، خوش حال  ادیگفت، بچه ز لدایچرا، اول که  دروغ

 شه،ویبشه رزا هم حالش بد م شیزیگفت اگه بچه چ یوقت یشدم،ول

 !دیزنده نمونه!دلم لرز یحت دیشا

 !ود رها کردمپلکاش دستش و که تو دستم ب دنیلرز با

  !آخ_

 رزا؟ یجانم،خوب+

 !پر اشک نگاهم کرد یکه گذشت، با چشما ی!...کمکردیناله م فقط



 

189 
 

 نیهم یبرا ارم،یطاقت ب رشیز تونستم،ینگاهش رو نداشتم، نم طاقت

 !رونیاز اتاق رفتم ب

 !زنگ خورد میکه گوش دمیکاناپه دراز کش یرو

 !مخاطب، باعث تعجبم شد اسم

 "داریپا دیام"

 !گوشم گذاشتم یرو رو یسبز رو لمس کردم و گوش کونیا متعجب

 بله؟_

 !دیچیپ یپشت گوش« آقاجون»حاج آقا  یصدا

 بابا؟ یجان!...خوب نیسالم مت+

 هی... حاج خانم و بقن؟یممنون شما خوب یلیسالم حاج آقا. خ_

  !الحمدهلل میخوبن؟!...ما هم خوب

ماس گرفتم که دعوتتون کنم خوبن همه پسرم، سالم دارن،راستش ت+

 !نیپونه و مت ینامزد یبرا

  ...یانشاهلل! ول ی!... به سالمتنیسالمت باش_
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از  ییجز گهیکه افتاده، تو د یو اما و اگر نداره پسر!...هر اتفاق یول+

!... میشیخوشحال م دیایو رزا هم که دختر ماست، ب یخانواده ما هست

 !شهیتو خونه ما برگزار م ینامزد

  !میشیچشم حاج آقا،مزاحم م_

 !رزا هست؟ د،یمراحم+

 !زدیتو صداش موج م یدلتنگ

  !خوابه حاج آقا_

 خداحافظ م،یباشه پسرم، پس منتظرتون هست+

* 

 عذاب دادن یبرا هیفرصت ن،یمت ی،نامزدیرحم باشم ول یب دیشا

رحم  یها ب یلیاز نظر خ دیو من شا د،یخورد کردن ام یبرا هیرزا،فرصت

 !یرو که عاشقشم، عذاب بدم ول یکس خوامیباشم که م

 کنم،نگاشیقفل م نهیس یو دستام رو رو دمیم هیچهارچوب اتاق تک به

که  کنمیفکر م نیمعصومش، و به ا یادیبه چهره ز شمیم رهیکنم،خیم

 دختر رو داشتم؟ نیض به اقصد تعر ش،یمن واقعا چند ساعت پ ایآ
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که خودش نخواد  یمن با خودم عهد نکرده بودم که تا زمان مگه

و به  زنهیو چنگ م شناله شکم با !حاال؟ شدیچ !شم؟ینم کشینزد

 !چهیپیخودش م

 !چرخهیتو سرم م لدای یها حرف

 "!مادر از اونم خطرناک تر تیخطرناکه و وضع یلیخ نیجن تیوضع"

ببرمش  دهیرزا خطر داره، باز دلم رضا نم یقدر براچ دونمیم نکهیا با

  !مارستانیب

 !دندوناش رو تو دهنش خورد کنم خوادیدلم م زنه،یکه م یحرف با

 !د؟یام_

 سم،یاونجا وا گهید یاگه کم دونمیچون م ستم،یبا تونمینم نیاز ا شتریب

  !ارمیسرش ن ییبال دمینم نیتضم

** 

 رزا
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 هی دیشا نکهیا دی!...به امکنمیباز م یم و به سختشکمم چشما ریدرد ز با

 کنمیلب صدا م ریهاشو بشنوم، اسمشو ز« جانم»دوباره اون  یروز

  !!!یول

!...لحظه به لحظه دوزمیچشمام و به در اتاق م یشدن در ورود دهیکوب با

  !حال افتادم نیکه چرا به ا ادیم ادمی

 !شمیاز قبل ازش متنفر م شتریلحظه ب هر

ازش تو  یاسم نکهیداره، اونم ا یوار دیام یبرام جا یزیچ هی یول

  !دستش بهم نخورده ن،یو همچن ستیشناسنامم ن

 !شهیحواسم بهش جمع م زنه،یکه بچه م یلگد با

و شروع  کشمیشکمم م یمدت، دستم رو نوازش وار رو نیتموم ا مثل

 !که تنها همدم مادرشه ییبه حرف زدن با کوچولو کنمیم

تموم  زیهمه چ میصبر کن گهید کمی!...قربونت برم من،یجانم مامان_

 دمیخانواده خوشبخت،قول م هی میشی!...مبرهیمارو م ادیم یی!...باباشهیم

 شهیکه هم یبهم قول بد دیدوباره درست بشه و تو هم با زیهمه چ

  !برام یمونیم

 !یزاریتنها نمرو  یوقت مامان چیکه ه یلباس بد دیبا
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 !یکنیولم نم ییکه مثل بابا یقول بد دیبا

همه عالم و آدم بهم پشت  یباهام!...حداقل تو بمون برام وقت یبمون دیبا

 !کردن

  !کنمینگاه م نهیو خودم و تو آ شمیاز جام بلند م یسخت با

  !شونیپر ده،صورتیژول یموها

و با  زارمیم رونیخودم ب یدست لباس برا هیو  رمیسمت کمد م به

 !رمیبرداشتن حولم به حمام م

* 

  !نمیشیم یصندل یو  با کمر درد، رو زارمیقابلمه رو م در

  !یبا باز شدن در ورود شه،یمن همزمان م نشستن

  !زهیریو دلم م شنومیقدم هاشو م یصدا

  !شهیم شتریترس من ب شه،یتر م کیقدم هاش نزد یچقدر صدا هر

 یول کنه،یو نگام م ستادهیآشپز خونه ا یدورو یکه جلو نمشیبیم

 نگاه کنم رو ندارم شیوحش یتو چشما میمستق نکهیجرات ا

  !لرزمینه،میشیچونم م ریکه ز دستش
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و فاصله صورتش هر لحظه  رهیگیتوجه صورتم و با دستاش قاب م یب

  !شهیباهام کمتر م

 !یکیهمه نزد نیاز ا شدیو حالم بد م خوردیبه صورتم م نفساش

سقف بودن با  کی ریاز ز ادیبدم م خواستم،منیرو نم یکینزد نیا من

 !...آدم چه برسه نیا

به  فهممیکه م ییها زیبه گفتن چ کنه،یو شروع م رهیگیفاصله م ازم

 !هیزبان عرب

  !قبلت؟_

 !تونمینه،من نم ایخدا نه،

  قبلت؟_

 !زهیریکه دلم م گهیم تیبا جد یبار اونقدر نیا

جز قبلت  یا گهیحرف د خوادیرزا، و فقط دلم م خونمیم گهید کباری_

 بشنوم، اونوقته که بچت به فنا بره

  !بچه حساسم نیا یچقدر رو دونهیم  !گذاشته رو نقطه ضعفم دست

 قبلت؟_
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 گم،یکه م یو من، با کلمه ا لرزهیچونم از بغض م بندم،یو م چشمام

 !کنمیخودم و مهر م یسند بدبخت

  !قبلت+

 !رمیمیو م نمیبیچشماش و م رقب

رو خوند و اونروز من با چه  اتیآ نیا دیام ز،یکه تو تبر یبه روز رمیم

 !کردم و امروز دییکلمه رو تا نیا یذوق

لبام.  یرو لباش، !بعد یو لحظه ا رهیگیو با دستاش قاب م صورتم

و قطرات اشکم صورتم رو  کهتریم نمیبغضم تو س !رمیمیو من، م لغزهیم

مرد به من  نیا یکیهمه نزد نیهم انگار ناراحته از ا کوچولوم !کنهیپر م

 !کنهیم یتابیب ینجوریکه ا

به دستت  گه،یکس د هیدست  نمیبب یروزیرزا، اگر، اگر  هیچ یدونیم"

 چارشیکنم،بیم کشیت کهیکنم،تیخورده،قلم دستش رو خورد م

 "!کنمیم

مال خودتم،  شهیو گفتم تا هم دمیخند الیخوش خ من اون روز چه و

 یکی یلبا ینیکه بب ییمعرفت، االن کجا یب ییاالن کجا ،ییاالن کجا

بله،  ،ینیآقا که بب ییبکنم،کجا تونمینم یکار چیرو لبامه و من ه گهید
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دارن  یزن و بچت چه عذاب ،ینیکه بب ییگفتم،کجا گهیبه کس د

  !تو یاز دلتنگ کشنیم

و  شه،یم شتریهام ب هیگر شدت  !کشهیو عقب م بوسهیام و مچشم یرو

همه  نیاز ا زارمیو من چقدر ب چسپونه،یم نشیاون کالفه سرم و به س

 !یکینزد

 !رمیلباس برات بگ هی م،یریفردا عصر م_

 !من لباس دارم+

 !آقا جونت زنگ زد_

 !دهیسرم و بلند کنم که اجازه نم خوامیاز حرفش م شبکه

  !یون کرده نامزددعوتم_

  !گهیرو ندارم د یکی نینه،طاقت ا اینه،خدااا ،یواااا

 !تا حرف بزنم کنمیم جون

 !؟یک ی...نا... نامزدین... نامزد+

 !سنگ دل رحمیب

 !هیداماد ک یاگه بفهم ،یشیخوش حال م یلیمطمئنم خ_
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 ؟یچ یعنی یجیمرگ تدر دیدونیم

 !باور کنم تونمیرو ندارم، نم یکار چیشده، قدرت انجام هزبونم قفل +

 ارزش بودم؟ یانقدر ب یعنی

 !شه؟یم مگه !؟یانقدر زود فراموشم کرد یعنی انقدر بد بودم!؟ یعنی

 !تحمل کنم؟ دیبا یچجور !رمیباور کنم و نم دیبا یچجور

 ....آخه یچجور !!!یچجور !و تماشا کنم؟ سمیمحکم وا دیبا یچجور

خبر  نیا یناگهان نقدریو ا دونستیم  !فراتر از حد توانمه گهید یکی نیا

 !رو بهم داد؟

  !نمش؟یبب گهیمن طاقت ندارم کنار کس د دونستیاون نم ،یچ اون

 !رو قلبم کوبمیمشت م با !اخه؟ هیچ یبرا نمیتو س درد

 ید آروم لعنت_

 چکنیاسته از چشمام مناخو اشکام  !کشمیتخت دراز م یرو یدلتنگ با

 !کنترلشون ندارم یبرا یقدرت چیو من ه

نمونده  یبدون قلب مه،یتو زندگ یا گهیکس د ،یدیشن یروزی اگر»

 دیبدون رزا، ام نویمرده متحرکه، ا هی دیمرده،بدون ام دیواسم، بدون ام

 «!ستین یچیبدون گلش ه



 

198 
 

جلوش و  یزاشتیو امروز م کردمیحرفاش رو ضبط م شدیم کاش

بود دوست داشتنت  نیبود عشقت؟!...ا نیبود حرفات، ا نیا گفتم،یم

 !شدمیشدت بغض داشتم خفه م از !م؟یزندگ

و من چقدر االن  دادیبهم دست م یخفگ حس !نبود نفس !نبود واه

شدت  از !هام کنم هیبودم تا هوا رو وارد ر کیکوچ یمحتاج اون اسپر

 ادمی تازه  !رفتیم یاهیم سافتاده بودم و چشما هیق هیبه ق ینفس یب

  !گذاشتمش ییرایاومد، صبح تو پذ

خودم و به در اتاق  یاز جام بلند شدم و با هزار جور بدبخت یسخت به

  !رو نداشت رهیدستگ دنیکش نییرسوندم،دستام قدرت پا

 م،یزندگ یوالیه د،یشا نکهیا دیبه در زدم، به ام یته مونده توانم مشت با

  !بشنوه

که در اتاق با شدت باز شد،  و چهره نگران و مظطربش  دینکش هیثان به

  !جلو چشمام قرار گرفت

رفت و  رونیاز اتاق ب عینفس ندارم، سر دید یوقت دمش،یدینم خوب

 عیبرگشت و سر نهالریمن ساعتها گذشت با ا یکه برا قهیبعد از چند دق

  !به سمت دهنم آوردش
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 لی. تحلشتری، نفسم هر لحظه بنداشت دهیفا یپاف برام زد، ول چند

 !رفتیم

پام و تو آغوشش گرفتم و با عجله راه  ریدفعه دست انداخت ز هی

 یآن به خودم اومدم که منو رو هی فقط !رهیکجا م دمینفهم  !رفتیم

  !دهنم گذاشت یرو رو ژنیتختش گذاشت و بعد کاسه کپسول اکس

هام  هیو وارد ر دمیبلعیهوا رو م ده،یزه به آب رسکه تا یتشنه ا مثل

  !کردمیم

  ...!دمیآغوش خواب خز یتو قه،یو بستم و بعد از چند دق شمامچ

** 

  یمحمد_نیمت

 

 !کنم تشیاذ کمی ومدیبدم ن دم،یحالتش رو د یوقت

 

 !؟ی... کین.... نا...نامزد_

حرفم  دنیشن شکستنش رو بعد از یبه حالش زدم و صدا یپوزخند

 !و بازم، مهم نبود دمیشن
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 !دیام_

 گهیفقط نگاه، با حرفم، برق نگاهش خاموش شد، د کرد،یبهت نگام م با

 !نداشت ینور چیچشماش ه

  !لرزون به سمت اتاق حرکت کرد یحرف با قدم ها بدون

در اتاق رو بست، دستام تو موهام چنگ شد، حال خودم و  یوقت

عذاب  دنیشتم، هم از عذاب دادنش و دهم دوستش دا دم،یفهمینم

 !بردمیلذت م دنشیکش

شدن  دهیکش یکه صدا گذشت،یاز به اتاق رفتنش نم قهیچند دق هنوز

 !که به در زدم اومد یجون یپاهاش و بعد مشت ب

در رو باز کردم و تو اون وضعیت  یدو به سمت اتاق رفتم و وقت با

 !دیکش ریقلبم ت دمش،ید

جون و  یب یلبا نیلباش گذاشتم و چند پاف ب رو رو نهالریا  عیسر

 !نداشت دهیفا یبازش زدم ول مهین

رفتم  یپاهاش انداختم و بلندش کردم و به سمت اتاق ریترس دست ز با

 !کامل داشت زاتیکه تجه
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رو براش وصل کردم، تازه  ژنیتخت گذاشتمش و کپسول اکس یرو

 !تونست نفس بکشه

 تیدکتر گفت که وضع شد،یص ممرخ مارستانیکه داشت از ب یروز

 !تر بشه دیشد شترویب یلیممکنه خ شیتنفس ینداره و حمله ها یخوب

 

 رزا

 

  !از اطرافم نداشتم یچشمام و باز کردم... درک یکرخت با

لبم نشست،من هنوز  یناخواسته رو یکه کوچولوم زد، لبخند یلگد با

 نیبود که منو به ا یدیداشتم! هنوز به ام رو یموجود دوست داشتن نیا

 !وصل کنه ایدن

 !زدمیو با نفسم حرف م دمیکشیشکمم م یو نوازش وار رو دستم

و دم  نمشیبب گهیرو دست تو دست با کس د دیام دیبا نکهیفکر به ا با

  !از گوشه چشمم سر خورد ینزنم، قطره اشک

با  یگریپس از د یکی اشکم انگار باهم مسابقه گذاشته بودن که قطرات

  !دنیدویسرعت م
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از جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم، حاضر شدم و آروم رفتم  آروم

کلوچه  هیبه آشپزخونه رفتم و  نیهم یاز اتاق، ضعف داشتم، برا رونیب

 !افتاد خچالی یرو ادداشتیبرداشتم، که نگاهم به 

 !رفتم و کاغذ رو برداشتم جلوتر

استراحت کن  ام،یم ریکشه،دیکارم طول مجان من شرکت  رزا»

 «!پزشک تا وضعیت بچه رو چک کنه شیپ میریبرگشتم، م

و برداشتم و از خونه زدم  فمیو ک زیم یاز خوندنش گذاشتمش رو بعد

 !رونیب

و بستم و سرم  چشمام !گرفتم و آدرس خونه مادرجون رو دادم یتاکس

ه خودم اومدم و بعد از راننده ب یصدا با !دادم هیسرد تک شهیو به ش

 !شدم ادهیپ هیحساب کردن کرا

که  یکس دنیلرزون خواستم زنگ بزنم که در باز شد و باد یدستا با

روبروم بود، زمان و مکان رو فراموش کردم و تمام وجودم چشم شد و 

 !وجب به وجب تنش رو کنکاش کرد

چقدر دلم براش  گذروندم،یاز نظر م صورتش رو یتموم اجزا یبا دلتنگ

از حد معمول بلند تر  یداشت، کم شهیکه هم یشیر ته !تنگ شده بود

 !همچنان جذاب بود یشده بود، ول
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موج  یچشماش بهت و ناباور تو !شکمم شده بود خیم نگاهش

ازش در  ییصدا یبزنه، ول ی...چند بار دهنش باز شد، تا حرفزدیم

  !ومدین

جعبه دستش  هیکه  ییآقا هیبه عقب برگشتم،  یکس یصدا دنیشن با

 !شد دیام کیبود،نزد

کت و  نمی!...ادیکه سفارش داده بود یلباس نمی.... اداریسالم جناب پا_

  !انشاهلل دیشلوار خودتون!...خوشبخت بش

 !من همچنان مات، نگاهم به اون جعبه بود یول  !تشکر کرد دیام

از کنارم  خواست !رو نداشتم یکار چیهقدرت انجام  کردم،ینگاه م فقط

 !رد بشه

  !دیببخش_

  !هنوز چند قدم نرفته بود که یول دم،یو کنار کش خودم

 !د؟یام+

 !تو صدام مشهود بود ومد،بغضیانگار از ته چاه در م صدام

و سرم و باال گرفتم، تا  ستادمیبرنگشت نگام کنه،رفتم جلوش ا یحت

 !یباهاش چشم تو چشم بشم،ول
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 !درخت تو باغ نشسته بود هی ریز یدختر هی،یروز سرد زمستون هی+

 !کردیبود، و داشت دق م دهیشن یادیز یها حرف

  !سرش نشستند یرو ییفرو رفت و لبها یدفعه تو آغوش گرم هی

روز  هیاگه »اون دختر و گفت یروز اون پسر، زل زده تو چشما اون

تموم شده،بدون  ایدنبدون  مه،یتو زندگ یا گهید یکه کس یدیشن

  «!بدون ستمین گهید

هر لحظه  بغضم  !؟هوووم  باور کنم!؟ دیکدومو با حاالد  !؟یچ حاال

 !امکان داشت منفجر بشه

 !پسر هیخودشو پرت کرد تو بغل  یروز هیطون،یدختر شر و ش هی_

مال خودتم،توهم مال من،قلبم  ا،یتا ته دن»”و گفت دیگلوش رو بوس ریز

 «!زنهیتو م یفقط برا

که دوسش  یرک گفت یلیخ یمن کدومو باور کنم، وقت ،یچ من

  !!!یدار

 مارستانیافتادم که از ب یروز ادینداشتم در مقابلش،  یحرف !هوووم؟

 دهیجون دراز کش یتخت، ب یروبروم رو د،یکه ام یوقت !مرخص شدم

 :دیلرزون ازم پرس یبود، و باصدا
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 هیفقط  یسخته،ول یلیخته،باور کردنش خس_

 !؟یسوال،....د...دو...دوسش...دا... ر

افتاد که  دیسر ام یبگم، که چشمم به پرستار باال یزیباز کردم چ دهن

 متریلیم کی قایگذاشته بود و لوله تفنگ دق دیکنار ام قایتفنگ، دق هی

 !فاصله داشت دیبا سر ام

دور کمرم حلقه شد و به پهلوم  م،یزندگ یوالیه یموقع دستا نیهم

 !چنگ زد

 !می...بگو چقدر عاشق هم هستزمیعز گهیبگو د_

که جونم رو واسش  یدر مقابل کس دیبود، که با نجایته خط ا ته

انداختم که  نییو پا سرم !کردمیم گهید یاعتراف به عشق کس دادم،یم

 !فشرد شتریپهلوم و ب

 یمون پرستار سرم و با نگرانه ینکردم،با صدا یتوجه یگرفت، ول دردم

 !ماشه نگه داشته یانگشتش رو رو دمیبلند کردم که د

 !لبش بود، نگام کرد یکه رو یبا لبخند مضحک پرستار

استراحت کنن، به نظرم هرچه زودتر جوابشون  دیبا مارمونیب زم،یعز_

 !خسته بشن یلیخ دیچون نبا د،یرو بد
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 !کرد نا محسوس به اسلحه اشاره یلیبعد خ و

از  لمیکه بهم ابراز عالقه کرد، مثل ف یو روز دیقطره اشکم چک نیاول

 !چشمام رد شد یجلو

 !اومد ادمیبوسمون  نیو اول دیقطره اشکم چک نیدوم

که  ییو چشما سیصورت خ با  !نگاه نیاول !عشق نیاول  !آغوش نیاول

 !بود یو نگران دیحس ام هیش چشا ته  !نگاش کردم دنیلرزیم

 دمیکه من جون م یرنگ یمشک یها لهیبرق داشت اون ت یکن هنوز

 !خاموش شد ش،یدوست داشتن یها لهیبا حرفم، برق ت یبراشون، ول

 !آره!... دوسش دارم+

 یخورد شد و من به وضوح صدا غرورش !منفجر شد نشیتو س بغضش

هم که تو چشماش بود  یدیذره ام هی اون !دمیشکستن غرورش رو شن

 !کنم هیرفت و من فقط تونستم گر نیاز ب

  !زبون بودم بلبل !جواب بودم حاضر  !دمیخندیم شهیکه هم ییرزا من

دختر مظلومم که فقط زورش به  هیفقط  ناال !بودم طونیش!بودم شر

انداختم و  شینگاه رو به صورت دوست داشتن نیآخر  !رسهیم هیگر

 !برم که صدام زد رونیاتاق ب خواستم از
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 !رزا؟_ 

سمتش برگشتم و با  به !کردیصدام م یاسمم قشنگ بود، وقت چقدر

 !عشقم لب زدم تینها

  !جون و دل رزا؟+

 !گوشه لبش نشست یتلخ لبخند

 شهیهم  !زیوقت اشک نر چیه !وقت اخم نکن چیه !بخند شهیهم_

دوست دارم قشنگ  یلیباشه که خ ادتی نویبخند و خوشحال باش، و ا

  !دیترک نهیتو س بغضم !میاشتباه زندگ نیتر

 !میدوست دارم عشق اول و آخر زندگ یلیخ+

 !راه افتادم مارستانیاز ب رونیزدم و بدو بدو به سمت ب رونیاتاق ب از

 !دیبارینم نم م بارون

 !بود ریبس که امروز دلگ خواست،یم هیآسمون هم دلش گر یحت

که به  کردمیو تک تک خاطراتمون رو مرور م رفتمیه مبارون را ریز

 !خوردم یکس

 یکنم، تو آغوش گرم و امن کس یو که بلند کردم تا عذر خواه سرم

باعث آرامشم بود و من چقدر به  یعطر تنش از بچگ یفرو رفتم که حت
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بهم پشت  ،«پدرم»میداشتم، مخصوصا االن که کوه زندگ اجیبودنش احت

 !خوادمینم گهیکرده و د

 ن؟؟یرامت_

 !بغلم کرد یخشونت خاص با

 !جانم، جان.... رزا؟!.... آروم باش لطفا ن،یجان رامت+

 !آروم بودن رو بلد نبودم گهید امروز !تونستمینم شد،ینم یول

چشمام بسته شد، فقط  یک دمیکردم که نفهم هیتو بغلش گر یاونقدر

که بهم  یتنه ا با  !شدم ی،بسترCCU مدم که باز توبه خودم او یوقت

 رفت،یتوجه به من داشت م یبئ !اومدم و نگاش کردم رونیزد، از فکر ب

که،  دونستمیرو خوب م زیچ هی یول  !بگم دیبا یچ دونستمیو من نم

 !ساکت بمونم دینبا

 !د؟یام_

 !حرفش الل شدم با

از  شمیمتنفر م ،یکنیدا ماسمم رو ص یبشنوم... وقت خوامی...نمسیه+

 !اسمم، پس ساکت



 

209 
 

سرم به دوران  شیحرف بعد با  !کلمه یواقع یمعنا به  !شدم الل

 !افتاد

 گرفتم،یم کردم،جونیم فیک ،یکردیاسمم رو صدا م یوقت یروز هی+

 !چرا؟ یدونیم

 !یگل پاک بود هیاون روز تو  چون

افتاده و هزار  ابونیکه کف خ یهست یامروز تو چشم من، گل رز یول

 !نفر از روش رد شدن

که  یکس ای یزیاز نگاه کردن به چ یمتنفرم حت م،یشناسیم خوب

  !شده،با بهتر بگم یدستمال

 !نبود؟ گه،یرحم بود د یب !!!ستمین گرانیخور د تفاله

 !مرفتیفقط م رم،یکجا دارم م دونستمیآروم آروم به راه افتادم... نم

 !نجامیکجام، چرا ا دونستمیشده بود و من نم شب

 رونیب فمیو از ک میبه خودم اومدم و گوش میزنگ گوش یصدا با

  !آوردم

  !دمیلرزیصفحه افتاد، از ترس م یکه به اسم رو نگاهم
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بلند  ادشیفر یهنوز الو نگفته، صدا یلرزون جواب دادم، ول یدستا با

 !شد

؟ مگه نگفته بودم -!....هااااااااا ؟یفتر یمعلوم هست کدوم گور_نیمت

 !؟یهااااااااا؟... باتوام، چرا الل شد ؟یبر رونیاز خونه ب یحق ندار

 !سردم بود یلیخ

 !سردمه+

  !لحظه سکوت کرد چند

 !االن رزا؟ ییکجا_

 !آروم تر شده بود صداش

 !دونمینم+

 !شتیپ امیم عیبفرست برام، سر شنیباشه،لوک_

 !دمیستریم یلیخ

 !نیمت ترسمیمن م+

 !!!بود انگار کالفه
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 امیم عیرو برام بفرست، سر تتیموقع عینترس، فقط سر ست،ین یزیچ_

 !باشه؟؟؟

 !باشه، زمزمه کردمو قطع کردم هیشب یزیلب چ ریز

نشستم  ابونیجدول کنار خ یبراش فرستادم و سرگردون، رو تمویموقع

 !ادیتا ب

 نیجلو پام متوقف شد و از ماش نشیکه ماش دیساعت طول نکش مین

 !دمیلرز شتریبه سمتم اومد و من ب !شد ادهیپ

دستش و  هیلرزش بدنم، کالفه موهاشو چنگ زد و اومد سمتم،  دنید با

سرم انداخت و تو آغوشش گرفتم،  ریدستش رو ز هیزانوهام و  ریز

 !دادیفشار م نشیمحکم منو به س

 ...من یول

از  یمرد و بازم، کار نیعطر، از ا نیش، از اآغو نیمتنفر بودم از ا من

 !!!سکوت کنم نکهیجز ا ومدیدستم بر نم

گذاشت و خودش هم سوار شد و  نیمنو تو ماش اطیو با احت آروم

 نگیو تو پارک نیماش م،ینزد یکدوم حرف چیحرکت کرد، تو طول راه ه

 !باال میپارک کرد و رفت
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دستش شد،نفسم رفت  ریدستم که اس یبه سمت اتاق برم، ول خواستم

 !!!از ترس

 !نیبش_

 !!!والیه نیبودم به اطاعت از ا مجبور

 !کردیبراقش نگاهم م یو اون، با چشما نشستم

 !!!شنومیم_

  !؟وی...چیچ+

 یچه گه قایدق ابونیو وسط اون ب یبود یتا االن کدوم جهنم نکهیا_

  !؟یخوردیم

تو خودم جمع  به مبل فشار دادم و شتریدادش، خودم رو ب یصدا ای

 !شدم

به سمتم اومد و شونه هامو گرفت و محکم  گمینم یزیچ دید یوقت

 !تکونم داد

 !د؟یبار، محکم تر از قبل پرس نینگفتم که ا یزیچ بازم

  !؟یییییییییییییییییبود یکدوم گور_
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 !شدمیالل م کاش

  ...عشقم شیپ+

 !حرفم تموم نشده بود که لبم سوخت هنوز

ساکت موندم و گذاشتم کار  یبس بود هرچ گهید اوردم،یبازم کم ن

و خونوادم  دیخودشو بکنه،اگه همون موقع که اون عکس هارو نشون ام

 !نبودم نجایاالن ا کردم،یداد، سکوت نم

پدر  شیشوهرم بودم، پ شیعشقم بودم، پ شی...پگهیآره....بزن...بزن د+

 !؟یدیبچم بودم، فهم

 !نه؟ یباش تو بغل عشقت یوقت هیچه حس خوب یدونیم

 ...اشغال یحس رو دوباره تجربه کردم و تو نیامروز ا من

 دیکه ام یبغلم کرده، در صورت دیگفته بودم، دروغ گفتم که ام دروغ

که  یبودم از دروغ مونیمنو اصال محل نذاشته بود. و من مثل... پش

 !گفتم

با وحشت بلند شدم  د،یچیکمر بندش رو باز کرد و دور دستش پ یوقت

 !دیاستم به اتاق برم که موهامو گرفت و محکم کشو خو

 !کرد سمت مبل که شکمم به مبل خورد و نفسم رفت از درد پرتم
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بند باال رفت و من فقط دستم رو حاعل شکمم کرده بودم تا بچم  کمر

 !نشه شیطور

  !پرتاب کرد یبدنم رو که با کمر بند کبود کرد،کمر بند و گوشه ا تموم

تو صورتم زد که دستام رو  یمحکم دهیبار کش نیو ااومد سمتم  دوباره

 !به شکمم زد یصورتم و اون لگد محکم یگذاشتم رو

 !حروم زاده رو نیا کشمیم_

ناله کردن هم  ینا یو من حت زدیبا مشت و لگد به شکمم م محکم

 !نداشتم

کردم بلند بشم که  یپام با وحشت سع نیخون ب یسیحس خ با

به شکمم زد و منو همونجا ول کرد و  یا گهینتونستم و اون، لگد د

 !رفت

جز  یکار چیو،من ه شدیم شتریپاهام هر لحظه ب نیب یزیخونر شدت

 !رفتیم یاهیحس شد و چشمام س یبدنم ب ومد،یازم بر نم هیگر

 یاهیکه آروم خدا رو صدا زدم و بعد س نهیاد،ایم ادمیکه  یزیچ نیآخر

 ....محض
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 دیام

 

 !سخته یلیخ !سخته باورش

و  رهیگیذره جونتو م ،ذرهیو مجبور به تحمل باش شینداشته باش نکهیا

  !یدم نزن یتو، مجبور

که با تموم  ینجات جون کس یشده برا ی،حتیتحمل کن یمجبور

 !رهیاز جلو چشمام کنار نم یلرزونش، لحظه ا یچشما !یوجود عاشقش

تو دستم و  وانیل !شمیم وونهیشکمش، د یادآوری با !برجستش شکم

 !شم یخال دیشا کشم،یم ادیها فر وونهیو مثل د واریتو د کنمیپرت م

و جمله  رسمیدستش به رزا خورده باشه،به مرز جنون م نکهیفکر به ا از

 !زنهیرزا تو سرم زنگ م

 "!... دوسش دارمآره"

 !بازم آروم نشدم یدم دستم بود و شکوندم، ول یچ هر

 !ختیده اشکم رارا یکه افتاد، ب زیم یبه قاب عکس رو چشمم

لبخند از ته دل بود و  نیا داد،چقدریلبخندش، جون دوباره بهم م دنید

 !من چقدر عاشق خنده هاش بودم
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 !خورمیسر م واریو کنار د دارمیعکس رو برم قاب

 !معرفت یچقدر دلم برات تنگ شده ب یدونیم_

  !چقدر دلتنگتم یدونیم

و  یبگ یخوایتو چشماته که م یحرف هی ،یزیچ هی کنمیحس م چرا

 !دلتنگ شدن رزا؟ دنمیامروز حس کردم، چشمات با د چرا !یتونینم

 !چرا؟

 !یباور کنم که اون آدم و دوست داشته باش تونمینم چرا

ها، صدا ها، عکس ها،  لمیاون ف کنمیحس م چرا  هوووم؟  !چرا؟

عکس هارو بردم  یکه وقت وفتهیم ادمی یوقت !ها؟ !همشون دروغ بوده

  !کشهینه، مغزم سوت م ایهستن  یفهمم واقعتا ب یعکاس

 !!!بود دهیتا االن به فکرم نرس چرا !افتادم یعل ریام ادیلحظه  هی یبرا

 !کمک نخواسته بودم یعل ریاز ام چرا

 

 پونه
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که اون اتفاق افتاد، انگار تو  یاز وقت خته،یبهم ر یلیخونه خ تیوضع

 !تسیحال بابا اصال خوب ن دن،یخونه خاک مرده پاش

درست کرده بود، بابا لب نزد و ما  یکه مامان ماکارون شیپ هفته

  !رهینم نییبابا پا یاز گلو طنتاشیغذا بدون رزا و ش نیا م،یدونستیم

 !شنومیبابا رو م یکه صدا رمیم نییپله ها پا از

 !خودت کمکمون کن ا،یخدا_

 ره،هنوزی...هنوز دو دو زدن چشماش از جلو چشمام کنار نمایخدا

 نهایبه خدا همه ا ییبابا گفت،یکه با بغض م یاش تو گوشمه وقتصد

 !روغهد

 !کنمیم شه،بغضیهق هقش که بلند م یصدا

 !دمیو جواب م رمیتلفن خونه، به سمت تلفن م یصدا دنیشن با

 !بله_

 !شمیآروم م یکم چهیپیکه تو گوشم م نیمت یصدا

  !سالم خانومم+

 !؟یسالم، خوب_
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 !؟یقربونت تو خوب+

 !ستمینبد _

باالخره  ی!... همه چ؟یهست یپونه، نگران چ شهیدرست م یهمه چ+

  !میشیم میو دوباره مثل قد بخشهیرزا رو م شه،عمویدرست م

 !!...دلم واسش تنگ شدهنیمت زنهیدلم شور م_

!...اونجا رفع گهید شینیبیم ی!...خب روز نامزدزنهیشور م یدلت الک+

  !کن یدلتنگ

  ...یعنی_

!...در ضمن ینامزد یدعوتشون کرده برا ن،یگ زد، به متآقا جون زن+

 !واست ارمیگرفته، شب م لیلباست رو تحو دیام

  ...واقعا، آخه، آخه_

رو  حل کنه،  یهمه چ دیبزرگ تر با هیآخه نداره قربونت برم،باالخره +

 نه!!؟ ای

فکر رفتم آماده  یو من با کل میصحبت کردن قطع کرد یاز کم بعد

 !خونه آقا جونبشم تا برم 
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 رزا

 

 !کنمیدلم، چشمام و بزور باز م ریز یدیدرد شد با

 !شنیم یمحض باز شدن چشمام، تک تک لحظات برام تداع به

 شهیدلم و کمرم باعث م ریکه درد ز شمیم زیخ میبچم، ن یادآوری با

  !کشونهیبکشم که پرستار و دکتر رو به اتاق م یفیخف غیج

 !؟یشد چرا بلند زم،یدراز بکش عز_

 !بچم؟...خانم دکتر بچم خوبه؟+

 چارهی!... ب؟یهوشیچند روزه ب یدونیم ستیحرفا ن نیوقت ا ش،االنیه_

 !شوهرت، داغون شده

بچم خوبه؟! ... چرا  د،یبگ یزیچ هیبچم خوبه، آره، توروخدا  دیبچم، بگ+

 !شده؟ یشکمم خال کنمی!...چرا حس مکنم؟یحسش نم

 یآوار شد رو ایکه زد، همه دن یحرف و با دیچشماش رو ازم دزد دکتر

 !سرم

 ...!فیبود و بچه هم ضع دیشد یلیخ تیزیمتاسفم گلم، خونر_
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شدم و آروم آروم اشک  رهینقطه خ هیفقط به  دم،ینشن یچیه گهید

مامانش تنها  یچجور دیرفت، رفت و ند ومدهیکه ن یبچه ا یبرا ختمیر

  !شد

 ...و رفت

 نییپا یگریزودتر از د یکی، و اشکام باهم مسابقه گذاشته بودن

 !ختیریم

 شیکه تا چند روز پ ییدم،جایشکمم کش یو نوازش وار رو دستم

که  یپسر بوده پسر دم،یکه من تازه امروز فهم یپناهگاه پسرم بود،پسر

کمرنگ کنه  میپدرش رو تو زندگ یخال یبمونه و حداقل جا تونستیم

 !...یول

 

دست تو دست  دیکه با ام یوقت برگشتم به چند ماه قبل، ناخودآگاه

 میکردینگاه م ییو به بچه ها میشدیپارک رد م یباز نیهم، از کنار زم

  !بودن یکه با سروصدا، و عجله، در حال باز

افتاد و آروم مامانش رو صدا  نیزم یرو ییکه دختر بچه کوچولو یوقت

 !نبود کشیانگار مامانش نزد یکرد، ول
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 قایدختر داشته باشه و من دق نهیق ابهم گفت که عاش دیشب ام اون

 : دیازم پرس دیام یعاشق پسر بودم، یادمه وقت د،یبرعکس ام

 !تر از پسره نیری... دختر ش؟یچرا پسر دوست دار_

  !بود و منو تو بغلش چلونده بود دهیجوابش رو دادم بلند خند یوقت

حس کنم تو  کنم،یو نگاش م یستیتو کنارم ن یچون دوست دارم وقت+

تو بشه، تا تو چشماش هم تورو  هیدارم چشماش شب ،دوستیکنارم

  !نمیبب

  !برگشتم میتلخ زندگ قتیدلم، به حق ریز دنیکش ریت با

 !زنده نبود گهیمن د پسر

باباش، مامانش رو تنها گذاشته  نیمن، رفته بود و ع یکوچولو دیام

 !بود

  !کنمیبرانداز م نهیو تو آ خودم

 !دادیتر نشون م بایتر و ز دهیدامم رو کشبلندم، ان یمشک هناریپ

صورتم نشونده  یکه خودم رو یحیمل شیفر شدم!... و آرا یمشک یموها

  !چشمام رو پنهان کرده بودن ریز یاهیبودم، س
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داشته باشم تا اگه  یرنگم، باعث شده بودن، حداقل دروغ یآب یها لنز

گم، که دارم چرا چشمات قرمزه،اونهارو بهونه کنم و ن دیاز پرس یکس

 !که عاشقشم یاز کس میاز دور کنم،یدق م

شدم که ازش متنفرم و مجبورم هر روز و  یکس غهیبه زور ص نکهیا از

 !هر لحظه چهره منفورش رو تحمل کنم

به تن  یخوش دوخت ینگاهش، برگشتم، کت و شلوار مشک ینیسنگ با

 !کردیداشت که برازنده ترش م

 !ر گرفتروبروم قرا قایاومد و دق جلوتر

هزارمین بار  ینشست، از خدا مرگم رو برا میشونیپ یکه رو لبهاش

 !!!دمینشن یبازم، جواب یخواستم ول

من رو کم  یخوددار وارید ،ییبایهمه ز نیو ا ،یخوشگل شد یلیخ_

  !زهیریکم داره فرو م

سرم و  یو بعد از انداختن شالم رو دمیتوجه بهش، پالتوم رو پوش یب

 یزدم و به سمت در خروج رونیلو تر از اون از اتاق بج فم،یبرداشتن ک

 !خونه رفتم

 !کنارش نشسته بودم نیبعد، تو ماش قهیاز ده دق کمتر



 

223 
 

دوروز  نیکه تو ا ینیتمام اون همه تمر ،یعنی نیا و !داشتم استرس

لبام  نیناخواسته از ب یو آخ دیکش ریت روبمیز !بود دهیفا یکرده بودم، ب

  !گرفتیوقتا، دردم م یههم گا هنوز !در رفت

 دیآخ گفتنم رو، و گرنه با دیآهنگ بلند بود و نشن یکه صدا خداروشکر

 !دکتر رفتمیو آخر با اجبار م دادمیدو ساعت جواب پس م

  !میدیباالخره رس

جا  نیروبروم نگاه کردم،اخ که چقدر دلم واسه ا یالیبه و یدلتنگ با

 !اومد ادمیرو  نجایا میوداومده ب یکه همگ یبار نیتنگ شده بود،آخر

 !!!چشمام رد شدن یاز جلو لمیتک صحنه ها مثل ف تک

  !کنمیچشمام نگاش م ریدستاش ز دنیکش با

  !کردن و.... ممنوع ،بغی،غمباد،ناراحتیزار ه،یاالن بگم، گر نیاز هم_

نگات  میسمتت اومده، مستق ،یحس کنم، بشنوم، سمتش رفت نم،یبب

 !عزا شهیکرده،جشن امشب م

از دست رفتن  یبرا یریآبغوره بگ نجا،یاالن و ا نکهیا یبه جا اونموقع

 !!!؟یفهم شد ریش ،یزار بزن دیجنازش با یعشقت،سر قبرش، رو

* 
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 !ورودمون به سالن همه نگاه ها سمتمون برگشت با

گرم  یلیهمه مثل قبل خ ،یباهام صحبت نکنه ول یداشتم کس انتظار

 یاز موضوع یزیخانوادم چ دم،یزه فهمکردن و من تا یباهام احوال پرس

 !اومده بروز ندادن شیکه پ

 !ممنون بودم نکارشونیا یمن چقدر برا و

استرس همه وجودم رو فرا گرفت و  نا،یشدنمون به مامان کینزد با

 !دنیشروع کردم به لرز

 !دور بازوم نگاهم رو از خانوادم گرفتم یحلقه شدن دست با

  !محکم باش_

 !بود یمحکم، لحنش دستور یلیگفت، خ محکم

 !اطاعت کنم از حرفش دیبا دونستمیمن خوب م و

باز کرد و من با افتخار  دنمیبه آغوش کش یدستاش رو برا آقاجون

  !تو آغوش امنش دمیخز

آغوش و  نیا دیچسبیو چقدر م شدمیمردونش فشرده م یبازوها نیب

 !بود زیکه به اندازه پدرم برام عز یقلب کس یتپش ها یصدا دنیشن

 !فرو رفتم یا گهیتو آغوش د ام،یشدم و تا بخودم ب دهیپشت کش از
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اونجور با محبت منو تو  یعطر مادر جون سخت نبود، وقت یبو صیتشخ

 !که پدر و مادرم  بعد از اون ماجرا نکردن یآغوشش گرفته بود، کار

 طاقت !مادر جون فرو کردم نهیتو س شتریدست، سرم رو ب یبا صدا

جون بوسه  مادر  !!!جراتشو نداشتم دمیشا  !عقب برگردم نداشتم به

 :رو سرم زد یا

 ؟یشد شونیپر ینجوری!...چرا اشده؟یجانم دخترم،چ_

 :بود رو با انگشت گرفتم دنیکه روبه بار یاشک قطره

کنار  دنشیباشه مادرجون، سخته د یا گهیکنار کس د نمیبب تونمینم+

 !و دم نزنم نمیبکه ب ستمین یو من اونقدر قو گه،یکس د

 ،تویاالن کنارش باش دیخواهرته، تو با یرزا؟... مادر، امشب نامزد_

  ...یباش کیشر شیشاد

 ؟یک با !پونه؟ ینامزد !گفت؟ یچ مادرجون !دمینشن گهید

 د؟یبا... ا...ام+

  !؟یدونستی!...مگه تو نمنیپونه و مت ر،یاوا!... نخ_

  !نه
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بهم گفته بود ،  میزندگ یوالیچون ه دونستم،یمادر جون من نم نه

که تا عمر دارم، جاش سمت چپ  هیکس یعشقمه، نامزد یامشب نامزد

 یلیهر چند که من بچش رو از دست دادم و خودش هم که خ نمه،یس

 !ستین گهیوقته د

  !دهیام یبه من گفته بود که امشب نامزد نیم...م...مت+

 !بغض کرد د،یکه اشک تو چشمام رو د مادرجون

 یآخه دختر،آقاجون که بهش زنگ زد گفت که امشب نامزد بگم یچ_

  !و پونه ست نیمت

زنگ زده بود و اون هم به من گفت  دیام یاز گوش یآره، آقا جون ول+

 !دهیام یکه نامزد

 دیام یآقاجون خاموش شده بود، مجبور شد از گوش یآره رزم، گوش_

که رزگل  نهیمهم ا ست،یکه اون گفته مهم ن ی!...حاال هرچرهیتماس بگ

 !مهمه نیفقط ا نجاست،یما االن ا

 یریعقب برگشتم و نگاهم رو به پونه دوختم، که تو اون لباس ش به

 !دوچندان شده بود شییبایرنگ و خوشگل، ز

  !صورتش بود یکه رو یحیمل شیآرا
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 !خواسته ینجوریا نیمت دونستم،یبود و من خوب م ساده

حرفش  نیاشه و ما چقدر به اب یعیطب دیعروس با گفت،یم شهیهم ادمی

  !میدیخندیم

_ 

 !زدیبرق م یهر دوشون از خوشحال یچشما

 !پر اشک شد چشمام

 !خواهرم تو چشمام جمع شده بود یبرا یکه از خوشحال یاشک

 یجا خوردند ول یکم دنمیبه وضوح با د نیشدن و پونه و مت کمینزد

 !تو بغلم پرت کرد هیبه خودشون اومدند و پونه خودشو با گر عیسر

چقدر دلم برات تنگ  ،یمن فدات بشم،قربونت برم ابج ،ی... واااایواااا_

 !شده بود، دورت بگردم، قربونت برم

 !زدیو حرف م دمیبوسیتند م تند

 !آروم خم شد و در گوشش شروع کرد که به حرف زدن نیمت

!...اوال که یکنیم هیگر یدار یاینهمه آدم، خم شد یعشقم، االن جلو_

 !ها رمتیگیبعد من بفهمم سرم کاله رفته نم شه،یخراب م تشیارا
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از  نیکه من و مت دینمناکش کش یچشما ریبا حرص دستش و ز پونه

  !میخنده غش کرد

 یخم شد و لباش رو رو نیکه مت نیزد پس کله مت دونهیبا حرص  پونه

 !دشیبوس قیپونه گذاشت و عم یلبا

 یول کردن،یده نگاهشون مها باال رفت و همه با خن غیدست و ج یصدا

 !قصد کوتاه اومدن نداشت نیمت

 نییقرمز و ملتهب سرش و پا یاز هم جدا شدن، پونه با صورت یوقت

االن از خجالت داره  دونستمیو من م اوردیانداخت و اصال سرش و باال ن

 !شهیهم مثل  !کنهیم یخودخور

و پاهام  که از در داخل اومدن، لبخند رو لبم خشک شد ییکسا دنید با

 !سست شد

دور کمرم  یدست !کردند کیلبخند جلو اومدن و با همه سالم عل با

 !دیحلقه شد و من رو به طرف خودش کش

 

 رزا

 



 

229 
 

عشقت دست  ینی... ببشهی... مگه مکردمیباور نم دمیدیرو که م یزیچ

 ؟یباشه و سکوت کن یا گهیست با کس ددتو 

و زنده  ینیبب گهیعشقت رو  دست تو دست باکس د یتونیم مگه

که  یمگه؟!!!...با دست شهی...م؟یریو نم ینی... ببی... نفس بکش؟یبمون

 یهمه دختر ها آرزو دی... شاامیبه خودم م رهیگیدور کمرم قرار م

 !من متنفرم ازش یرو داشته باشن... ول یشوهر نیهمچ

 قیوقتها اونقدر عم یبعض یکلمه باشه... ول کیدر ظاهر  دی!...شاتنفر

نبود  یانکار کردن تشی!!!...جذابیبا گوشت و خونت حسش کن هست که

و زنده  رمیمیم کنهینداشت... هر وقت که بغلم م یتیواسه من جذاب یول

جمله تو سرم  هیو من فقط  رهیم یاهیچشام س کنهی...لمسم که مشمیم

 !دهیجوالن م

 "!رم؟یمینم چرا"

... با دوزمیو دست نگاهم رو به صحنه روبروم م غیسوت و ج یصدا با

و فاصله  شهیم یپاهام خال ریز نیزم کنمیتو اون وضع حس م دنشونید

گوشم با  ریو ز شهیبا سقوط ندارم که دستش دور کمرم محکم تر م یا

  !زنهیلب م کنه،یم خیکه مو به تنم س ییصدا
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 نی....ازمیری... جلو چشمات خونش رو میاریخدا... کم ب یبه خداوند ”

 ی...کارکنمیم لیتبد اهیس یرو... به پارچه ها ناتییتز نیمجلس رو... ا

کاش زنده بود و با  ،یرو سنگ قبرش و آرزو کن ینیبش یبر کنمیم

 "!حداقل زنده بود یبود ول گهیکس د

 یکار نیاز فکر همچ ی...حتدهیکه بگه رو انجام م یکار دونستمیم

با  فقط گذارهیمهال که م یلبا یلباش رو رو دی... امشدمیم وونهید

 !گمیجمله بهش م هیالتماس 

... نجایاز ا میبر یپرستی... تو رو به هرکس مزتیرو به جون عز تو”

 "!نیمت می... برمینمون

  !ترسوندمیم زدند،یم یبیکه برق عج ییپوزخند رو لباش و اون چشما

خواهرته، از اونور  ینامزد یتا آخرش، نا سالمت میمونیزم،میعز گهینه د_

بکنه،  ییکار ها هیقرار امشب  دیغا خبر آوردن آقا امهم اونجور که کال

 هی!...الزمه میمونی...تا آخرش هم ممیمونی!...مشهیبد م میبر ینجوریا

 !نبود نفس  !نفسم ینیقشنگت بب یرو با اون چشما ییزایچ

لبام گذاشت،  نیرو ب نهالریا یکه کس اوردمیکم داشتم نفس کم م کم

 زدند،یبرق شرارت م بیکه عج ییبه سمتش برگشتم که با چشما
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زد که لبام رو از هم فاصله دادم و اون سه پاف برام زد، هوا که  یچشمک

  !ستادمیصاف تر ا یهام برگشت کم هیبه داخل ر

 ییمهمونا رفتند و با اونها هم خوش آمد گو یو پونه به سمت باق نیمت

 !کردند

 بایکه به زرفتند  یگاهیهم باهم و دست تو دست هم به سمت جا بعد

 !شده بود نییشکل ممکن تز نیتر

به سمتش برگشتم و با  میمرد زندگ ن،ینامردتر یصدا دنیشن با

 !لرزون نگاش کردم یچشما

  !دمتونید نجایخوشحال شدم ا_

زنمو چند  دونستمیکه من م یکس...«لدای»به دختر کنارش افتاد نگاهم

  !ادنستیدر نظر دارتش. و االن کنارهم ا دیام یساله برا

 !رو لبش بود یحیمل لبخند

 !رزا جان نمتیبیخوش حالم م_

 !بود یتصنع بیعج لبخندم

 !گلم نیجان، همچن لدایممنونم +

 !برگشتم دیبه سمت ام بعد
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 !...یول !!!مردم!دمیپاچ  !ختمیدرون فرو ر از

 !پسر عمو نمتونیبیخوشحالم م+

 چی!... و هختمیربلکه فرو  دم،یبار صدام نلرزید، چون از درون نلرز نیا

 !رزا، پر پر شد ه،یساعت و ثان نیامشب تو هم دیکس ند

 !که عشقش هم باورش نکرد ییرزا

 !...که ییرزا

 

 دیام

 

  !میمکث وارد سالن شد قهیو پونه، با چند دق نیسر مت پشت

 !ازش گرفتمیتقاص م دیو امشب با ادیم دونستمیم

که تا صبح اون  ییروزا اون عکسا گذروندم، دنیرو که با د ییروزا تقاص

 !هارو گوش کردم و مردم سیو

 !بهم گفت دوسش داره مارستانیب ،تویکه مرور کردم وقت ییروزا
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 یرو که سوختم از بس حرفه ا ییروزا !کردم تک خاطراتمون رو مرور

 !دادیتقاص م دیباو  !میاشتباه زندگ نیکرد، قشنگ تر ینقش باز

 !یول شم،یم وونهید ادیابروش ب خم به هنوزم !رهیجونم براش م هنوزم

رو، و  رشینگاه خ دمید م،یوارد  سالن شد یوقت !شدیم تیاذ یکم دیبا

کار رو کردم،  نیچرا ا دمیشد،نفهم یچ دمیصدام کرد، نفهم لدای یوقت

 !حرکت یب !لبام نشست رو لباش یول

 زدیداد م یلومتریرو که از صد ک یاون دختر ره،ینگاه خ یوقت اما

که شروع  یادامه باز ی!...مصمم شدم برادمیرو د ستین حالش خوب

  !تموم کنندش باشم تونستمیم ،یکنندش من نبودم ول

و باهام  دنیخندیو م زدنیجدا شدم،جوونا با خنده دست م لدایاز  یوقت

جوابشون  ،یو الک یهر چند ظاهر یو من با خوشحال کردنیم یشوخ

 !دادمیرو با خنده م

 هی یپر آبش افتاد، برا یچشمم که به چشما م،یشد کشونینزد یوقت

واقعا حق با اون  دیلحظه، از ذهنم گذشت که شا کیلحظه، فقط 

تا  ستادینا یکس حت چیکه من، نه تنها من، بلکه ه یباشه،حق با کس

 !میجلو رفت یمحمد نیمت یکلمه ازش بشنوه، و هممون با حرفا کی
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منصرف شدم  دم،یرو دحلقه دست اون به اصطالح عشق گلم  یوقتلی و

 !و تمام اون افکار رو از ذهنم پس زدم

محکم بودن  تیصحبت کرد و در جواب حرف من، با نها یکم لدای با

 :گفت

 !پسر عمو نمتونیبیخوشحالم م_

 دم،یمرد کنار دستش رو د یرو لبا شخندین یوقت یکردم، ول تعجب

خواهد از اون ن یآدم دمخور بشه، دست کم نیکه با ا یکس دمیفهم

 !داشت

 

 یمحمد نیمت

  

همه سرد برخورد کنه، فکر  نیلحن رزا تعجب کردم، توقع نداشتم ا از

 !یشل بشه ول دیام دنیبا د یحداقل کم کردمیم

 

 

 !نگام کرد زدیکه تلخ و درد رو داد م یلبخند با
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 دونستمیم یبرق اشک تو چشماش بود ول زد،یچشماش دو دو م هنوزم

  !تا فرو نریزه کنهیم که داره تمام تالشش رو

 یامشب طور یعروس داماد رفتن،مهمون گاهیبه سمت جا نیو مت پونه

 نیا دیام ومدیکه بوش م ینجوریسالن بودن و ا هیبود که مردو زن تو 

 !رو داده بود شنهادیپ

  !کننیکار هارو م نیکردن رزا ا تیاذ یکه برا دونستمیمن خوب م و

درک  ،یبود،ول دیرفتار بع نیبود، ا که تا اون حد عاشق رزا یدیام از

 !رفتار رو نیا کردمینم

 !کندیرزا نگاه کردم که به جون لباش  افتاده بود و پوست لبش رو م به

 !عادتش بود نیا

 !دمیلبش کنار کش یدستش گذاشتم و دستش رو از رو یو رو دستم

 !لبا صاحب دارن نیا_

  !دمیشدن چشماش رو د پر

 !؟یشیممن ن الیخیهم ب نجایا+

 !گوشه لبم ناخواسته بود پوزخند
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  !نه_

 !نزد و فقط با بغض نگام کرد یحرف گهیمحکم گفتم که د اونقدر

رو به  یا گهیگونه اعتراض د چیمحکم و قاطع بود و اجازه ه یلیلحنم خ

 !دادیرزا نم

  !بود ستادهیکنارم ا قراریب یول آروم

 !کردمیکم بدنش رو حس م لرزش

 !حالش بد بشه نکهیاز ا دمیترسیم

بودم از  مونیپش یو من کم خوردیدکترش تو سرم چرخ م یها حرف

  !مراسم آوردم نیرزا رو هم همراه خودم به ا نکهیا

وجه خوب  چیپرده بگم،به ه یوضعیت همسرتون، ب ،یمحمد جناب"

و اظطراب، و از جمله  ،استرسیشوک،ناراحت نی!...کوچکترستین

باعث بشه که حالش بد بشه!..مورد  تونهیم!... براش سمه، سم!.. و جانیه

همراهش باشه!...در  دیبا شهیهم نهالرینفسش، ا یدرمورد تنگ یبعد

کمتر  دیکن یمختلف باهم مخلوط شده سع طرع یکه چند تا بو ییجا

 ینباشه بهتره،چون حمله تنفس کنندیکه اسپند دود م ییحاضر بشه،جا

 شون،یهم که باردار بده،مورد بعد یلیوبراش خ دهیهم بهش دست م
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 یبراشون خطرناکه، ول یلیمن خ یاز نظر من و همکار ها یباردار نیا

 یچون کم خون م،یکن ژاقدام به کورتا میتونیما نم یخب از طرف

 ان،یممکنه بهوش ن م،یکن هوششونیاگه ب یداره و از طرف یدیشد

 "!دیمراقبشون باش دیبا یلیخ

 !آروم رزا نگاش کردم یصدا با

 !؟امیمن برم باال، پالتوم رو بزارم ب شهیم_

  !زاشتیرو برام نم یحرف چیه یچشماش جا التماس

  !زود برگرد یبرو، ول یاوک+

آروم و نا متعادل به سمت  یتکون داد و با قدم ها یجواب حرفم سر در

  !کردمیپله ها رفت،به وضوح لرزش زانو هاش رو حس م

م، چشم از رزا گرفتم و به شرکت کنار یقرار گرفتن چندتا از شرکا با

 !اونها نگاه کردم

 

 رزا
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 تونستمینم گهیقابل تحمل شده بود، د ریبرام غ گهیاون فضا د تحمل

دستاش رو دور  ،حلقهیا گهیتحمل کنم، حضور عشقم رو کنار کس د

نشست، قلبم از حرکت  لدای یلبا یلباش رو ی،وقتیا گهیکمر کس د

  !من رو کشت یچجور دیاون ند ینزد، ول گهیکه قلبم د ستاد،بخدایا

 با اون یو من بازم، خوشحالم با خوشحال !دلم رو شکست یچجور دیند

 !زانوهام گذاشتم یسر خوردم، و سرم رو رو واریورودم به اتاق کنار د

  !کننیذره داغون م ذره  !رنیگیچیزا ذره ذره جون م یسری مرور

جز  ادیز دستت بر نما یکار چیو تو، ه برنیتاراج م به  !زننیم شیآت

  !نشستن و نگاه کردن، و التماس به قلم سرنوشت

 گهید د،یبه ما رس یوقت یهمه خوب نوشت، ول یکه برا یسرنوشت

 !گفت یزیچ هیننوشت و فقط 

 «!سرنوشت ریباش اس تو»

 یشد تو گلوم و خط خط غیبغضم مثل ت م،یعطر زندگ یاستشمام بو با

  .کرد، گلومو

 گهید وفتن،یاز چشم م یوقت یول فتن،یب یواحد آدما ممکنه از هر_

اونوقت ته  وفته،یافتادن، فرقشون مثل آدمیه که ازبالکن طبقه اول ب

از پشت بوم هفت  یکس یوقت یول شکنه،یتهش فقط پاش و دستش م
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رزا،تو از پشت بوم طبقه  ره،یمیشه،میم یمغزش متالش وفته،یطبقه ب

و  یرز قرمز پر پر شد ،یشد ی،متالشیمرد ،یهفتم چشمم افتاد

حالم  دنتیامشب د ،ویتو قلبم ندار ییجا ،یندار میتو زندگ ییگه،جاید

 یحس کنم، کار نم،بشنوم،یبهت بگم، بب یزیچیو بد کرد،و فقط اومدم 

و جار  بندمیم یهمه چ یناراحت بشه،چشمم رو رو لدایکه  یکرد

و االن، بود  میتموم زندگ یروزیکه  ییهرزه بودن دختر عمو زنم،یم

 !!!یچیه

از  خوادیدلم م هڪنه،ڪیقلبم درد م یاونقدر یچرا، ول دونمینم

 !و راحت شم از دردش رونیب شمشڪب نمیس

  !دارن یواست در پ قیزخم عم هیحرفا  یسر هی دنیشن

 !دیامشب ام یحرفا مثل

 !دونمیداشتم رو نم مڪمن  ایبود  مڪ هوا

رو در  یرحم ید،بی،امامشب هڪنیاونم ا دونم،یرو خوب م یزیچی یول

 !ردڪحق من تموم 

 !سمت چپم رفت و تو چنگ گرفتش نهیناخودآگاه به سمت س دستم
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تو  هڪ ی!و من مطالبشدیاز لحظه قبل م شتریقلبم هر لحظه ب درد

 !خوردیخونده بودم تو سرم چرخ م نترنتیا

باهم درد  ڪقلب، دست چپ، و ف یبر اونها، وقت یمبن هڪ یمطالب

 !شهیم یقلب ستیون طاقت فرسا بشه،فرد دچار او دردش رنیگب

تو چهرم  یچ دونمینم !ردمڪ نگاش !من االن بدجور درد داشتم و

  !دنیلرزیبه وضوح م چشماش !دیترس هڪ دید

و چند لحظه بعد، در اتاق بد باز شد  دمیرفتنش از اتاق رو د رونیب فقط

رام رو ب یناج هی مڪروزا ح نیا بیعج هڪمن، هیزندگ یوالیو ه

 !داشت،وارد اتاق شد

 یرو هڪاز درد مچاله شده بود و دستم  هڪصورتم  نیب چشماش

 !قلبم چنگ شده بود، در گردش بود

 !ردڪبلندم  تڪحر هیزانوهام انداخت و با  ریز دست

 فرستاد،یبه خودش لعنت م هڪ دمیشنیرو م شیلب ریز یها زمزمه

 !حرف بزنم یا لمهڪقدرت نداشتم  یول

 د،یرس یبه سالن اصل یردم،وقتڪیاز پله ها رو حس م رفتنش نییپا

 !باز موندن یبرا ردنڪینم یاریچشمام  گهید
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 !جمله بهش گفتم هی یبه سخت فقط

 !مراسم امروز بهم بخوره خوامینم_

 ...یاهیبعد س و

هنوز  یوقت هڪ یاتاق خودمم، اتاق نم،توڪیباز م هڪچشمام رو 

 !داشتمخونه  نیبود،تو ا فتادهین یاتفاق چیه

 !نجامیچرا ا دونمینم

 !نمڪیسوزن سرم رو از دستم جدا م یاروم به

  !آخ_

دستم تا اگه  یرو گذارمیو م دارمیبرم زیم یپنبه از رو هڪیت هی

  !ادیداشته باشه،بند ب یزیخونر

مجبور  هڪ رهیم جیسرم گ یمڪ شم،اولشیاز جام بلند م آروم

 !نمڪ ثڪم یمڪ شم،یم

 !شده بودم فیضع یلیخ میحرو طیخاطر سقط و شرا به

 !فتمیآروم به سمت در اتاق راه م آروم
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 چرخونم،یاونور م نورینگاهم رو به ا یدلتنگ شم،بایخارج م هڪاتاق  از

 !خونه تنگ شده بود نیا یچقدر دلم برا هڪاخ 

 !نییبرم پا هڪنداشتم  یلیتما یول ومد،یم نییبحث از پا یصدا

 !نمڪیم جڪ نیرو به سمت اتاق رامت راهم

 !شمیو وارد م شمڪیم نییرو پا رهیدر زدن، دستگ بدون

 یو ساعد دستش رو رو دهیشڪتختش دراز  یخوشگلم، رو داداش

 !حوصله ست یب هڪنیا یعنی نیچشماش گذاشته،و ا

 !؟یردڪن ڪعادت رو تر نیهنوز ا_

  !رمیتوجه جلو م یو ب خندمیم زیر

و  شهڪیدستم رو م هڪ نمڪ تشیرو صورتش تا اذ شمیم خم

  !تو بغلش شمیپرت م

 !آروم بابا ،یاو+

 !دهیو تو آغوشش فشارم م نهڪیبه حرفم نم یتوجه

 !نداره ییصفا چیخونه، ه نیا یستین یوقت_

  !ردهڪگل  طنتمیش بیعج یچرا، ول دونمینم
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 !صفتم به صفاتم اضافه شده نه؟ هیخخخخ!...خب پس +

 فا جان!؟ص یچطور ،یگل،صفا هم شد ،ویبعله، عالوه بر رزگل+

 !قربان شما دمغ جان_

 شه،یباعث م هڪ شهڪیو م رهیگیدو انگشتش م نیب مڪو مح لپم

ندارم قرمز  ڪش هڪ یتوجه به صورت یب ن،یدربیاد و رامت غمیج

 !خندهیشده بلند م

 !خب حاال گوجه نشو_

 !شمڪیو آروم م رمیگیو تو مشتم م موهاش

 !شتمتڪ+

  !از، نفس کم آوردمکه ب دمیو داد کردم و خند غیج یاونقدر

 !کنه کاریچ دونستیحالم نم دنیبا د نیرامت

بود که، بابا، مامان،  دهینرس هیو به سه ثان رونیب دیاز اتاق دو فقط

 دنیبود،بابا، با د یهمشون اشک یاتاق شدن، چشما ن،پونه،واردیرام

تقال  ژنیاکس یذره ا یمن برا یحالم به سمتم اومد و بغلم کرد،ول

  !کردمیم
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واسه  ه،یچند ثان ایواسه  قهیگذشت و اون چند دق قهیچند دق دونمینم

باز و  مهین یلبا نیرو ب نهالریا یکس نکهیسال گذشت، تا ا نیمن چند

 !جونم گذاشت مهین

 یبعد از حمله ها شهیهم کردم،مثلیهام حس م هیهوا رو به ر هجوم

 !حال شدم،با بهتر بگم جنازه شدم یب میتنفس

 دمیشنیرو م نیو رامت نیبابا و رام ین و پونه،حتهق هق ماما یصدا

 !چشمام بسته بود یول

و من دعا کردم،چشمام باز نشن تا  دیصورتم چک یرو یاشک قطره

 یوقت فهمن،یرو،دختر ها خوب م میمرد زندگ نیکردن اول هیگر نمینب

سخت  یناراحت باشه،زندگ تیمرد و عشق زندگ نیپدرت، اول

به  یکه اون کوه استوار، ناراحت باشه،وا هست یدر حال نیگذره،ایم

!... نهیکردن پدرش رو بب هیگر دختر هیکنه و  هیگر یکه پدر یزور

 ترکهیکه انگار دلت داره م نجاستیبغض دار پدرش و بشنوه، و ا یصدا

 !ادیاز دستت بر نم یو تو کار

 !قلبم یشد رو یدوم ریبغض دار بابا، ت یصدا
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باز کن چشمات و  ،یترم، قربونت برم اله... گل من،دخییرزا... بابا_

از ته دلت تنگ  یخنده ها یبابا،باز کن ببینمت،... آخ که چقدر دلم برا

 !شده بابا

 !هه

 از ته دل؟ یها خنده

 یو طوالن ادیز یکه دکتر به دخترت گفته حت یاگه بفهم ،ییبابا

 !؟یکنیم یبازم ابراز دلتنگ ست،یواسه نفسش خوب ن دنیخند

 !جونش رو نداشتم یکردم چشمام و باز کنم،ول یسع یلیخ

* 

کرده تا  یبابارو راض نیطبق گفته پونه،مت نام،یروزه که خونه بابا ا دو

خب، از اون مار هفت  یول یچجور دونمیم،نمیرفت و آمد داشته باش

 !ستین دیبع یچیخط ه

  !رزا، مامانم تلفن با شما کار داره_

  !رمیگیستش مرو از د یو گوش رمیسمت مامان م به

 !بله_

 !نحسش مثل ناقوس مرگ واسم یاز دوروز باز صدا بعد
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 هی دیبا فتادهین ادتی یکه حت نمیبیعشقم؟...م یبه به، سالم، خوب+

 !یریاز شوهرت بگ یخبر

 !هه

 !سالم_

     !دو روز از تنم در رفت نیا یجان...بخدا که تموم خستگ یا+

  ؟یدار کاریچ_

تنگ  یلیخب اوال که دلم واسه زنم خدارم!؟... کاریعع!... چ+

  ...شده،دوما

 !ستمیمن زن تو ن_

زنگ زدم  ،یکنم،ولیچند روز ثابت م نیکه بهت تو ا نویجان!...ا یا+

 یچ ن،هرییپا ایآماده باش،اومدم ب ۷دنبالت،ساعت  امیم یبگم عصر

  !خانومم گهیباشه دلم واست تنگ شده د

 یاون خونه نحس برگردم،حس آدمبه  دیباز دوباره با دمیکه شن نیا از

دوروز داشتم بهتر  نیدود شده باشه،تو ا ش،یرو داشتم که تمام خوش

 نیکه چراغ ا ییقبل، همون رزا یهمون رزا شدمیم شدم،داشتمیم

االن،  یچراغ زنگوله دار رو داشتم!...ول هیحکم  ن،یخونه بود،به قول رام
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بدون گفتن  دستم سست شد، قدرت نگه داشتن تلفن رو نداشتم،

 !واریتلفن و قطع کردم و سر خوردم کنار د یحرف

 !دوروز رو مرور کردم نیو رو زانوهام گذاشتم و ا سرم

هر سه  ن،یو رامت نیکه حالم بد شده بود، بابا و رام یبعد از روز روز

  !رونیب میشد که بر نیخونه موندن و قرار بر ا

 یادآوریگرفت از خوش گذشت،خندم  یلیکن، خ میپونه رفت دهیا به

 !زد رو دستم نیبکشم و رام ونیکه خواستم قل یوقت

 !ه؟یچ ونیقل ه،یبچه چ_

 !کردیبود و با عشق نگاهمون م دهیحرفش خند نیبابا به ا و

از خونه  یکه من رو اونجور ییکه، بابا گذرهیلحظه از ذهنم م هی یبرا

 دوروز رفتارش انقدر عوض شده؟ نیکرد، چرا ا رونیب

  !من اومدممممممم ال،یعاهل و _

 رمیم یو به سمت در ورود امیم رونیاز فکر ب ن،یرام یصدا دنیشن با

 ادیم الیاونموقع ع ،یبگ یوارد خونه خودت شد یوقت دیبا نویا+

 ...استقبال و

  ...ماچ و بوس آبدار و بغل و هیاستقبال و  ادیم الیآره، ع_
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 !کن بچه ایح+

 نی!و رامدادیتذکر م یهر چند تصنع تیبا جد نیبود که به رام مامان

  !یشروع کرد به چاپلوس شهیطبق معمول هم

  !دیسمت مامان رفت و گونه مامان رو محکم بوس به

بشم، قربونت برم من آخه،نفسم،  دونمی یکیمامان  یآخ که من فدا+

  !میعشقم، زندگ

 یدار یوقت نمیدوست دارم عکس العمل مهسا رو بب یلیاووووم، خ_

 ...اونوقته که شنوه،یو اونم م یگیم نارویا

 !ه؟یمهسا ک_

لحظه حواسم پرت شد که مامان  هیبدجور گند زدم، اوه،

 !کردینگام م تیافتاد که با عصبان نیبه رام نجاست،نگاهمیا

واضح تر  کمیرزا جان  ه،یبدونم مامان، مهسا ک نویهم خوامیواال منم م+

 !؟یزنیحرف م

 شدم،یم و همونطور که از کنارش رد ممارمولک، آروم به سمتش رفت یا

 !که مامان نشنوه گفتم یجوری

 ...تا صبح تو بغلت بود و شبیهمون که د_
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  !بلند ادامه دادم بعد

 !کنم تتیخواستم اذ_

  !ترسوندمیرو لبش بود که م یطانیلبخند ش هی

و اونموقع ست که حکم  زنمیگند م شتریبمونم، ب شتریاگه ب دونستمیم

 !امضا کردم پس به سمت آشپز خونه رفتم و گفتمقتل خودم رو 

 !کتلت درست کنم خوامیناهار امروز با من، م_ 

داشتم  شیرفت که تا چند لحظه پ ادشیحرفم انگار  دنیبا شن نیرام

و بعد  دیکه به سمتم اومد و لپم و محکم بوس دادمیجلو مامان لوش م

  !گاز گرفت

 !در اومد دادم

  !کن لپم و ول یکند شوریب یاو_

 !دادیفشار نم یلپم نگه داشته بود ول یو رو دندوناش

که  یزیدفعه با چ هی !بگو یزیچ هیول کن، مامان توروخدا، مامان تو _

 !افتاد، ساکت شدم ادمی

 !حساس بود یلیبهم نریزه خ نکهیمدل موهاش و ا یرو نیرام
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 !دیبه سمت موهاش رفت که لپم و ول کرد و عقب کش دستم

برداشتم و  خچالیسمت آشپز خونه رفتم، گوشت رو از و به  دمیخند

 !آب بشه یکم خشیگذاشتم تا 

هارو پوست گرفتم و شستم و بعد شروع کردم به  ازیو پ ینیزم بیس

  !رنده کردنشون

* 

 !اومد نیبابا و رامت یگذاشتم که صدا زیم یدوغ رو رو پارچ

  !دمید بابا رو به وضوح یرفتم و برق زدن چشما یسمت در ورود به

  !نیسالم، خوش اومد_

و چال گونش مشخص  دیکه خند دمیمثل قبلنا گونه بابا رو بوس بعد

و من حرف  دیخند شهیشد، انگشتم و کردم تو چال گونش که مثل هم

 !م رو زدم یشگیهم

 !یچال برد نیشک ندارم دل مامان رو هم با ا_

جا  نیرامت توجه خودمو تو آغوش یو مامان سرخ شد و من ب دیخند بابا

 !کردم

 !یسالم داداش_
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  !سالم عشق داداش+

 نینکرده رام ییعشق داداش و اگه خدا گفتیبه من م شهیهم نیرامت

 !اونموقع بود که دعوا کنن دادیبه من نسبت م یکلمه ا نیهم همچ

 

 دیام

 

 !؟یشنویگوساله باتو ام م یاو_

  !بردیداشت حوصلم رو سر م گهید

 !ه شوخفه شو، خفه شو،خف نیمت+

 !حرفا بود نیرو تر از ا پر

 لمیعکس و ف یسری،یبش ریگیپ نکهیبدون ا د،تویبفهم ام شم،یخفه نم_ 

زجرش  یخوای!...چرا منارو؟یا یفهم یم ،یو ولش کرد یو باور کرد

بود  نیبود عشقت؟.... ا نیبود عالقت؟...ا نیهااااااااا، ا ،یلعنت یبد

 !امرد؟بود ن نی!... هااااااااا؟... ادنت؟یجنگ

 !بس بود گهید
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دوست داشتن  یهستم که ادعا یآره من نامردم، من آشغالم، من آدم+

نه،  ستمیعاشقش ن گمیدوسش ندارم، نم گمیندارم، نم گهید یداشته، ول

اسمش رو  یوقت یحت فتم،یم ادشی یوقت نمش،یبیم یهنوزم وقت

 یجوریته تهش، سوزه،یم نجایا...«نمیمشت زدم رو س با»شنومیم

بسوزه،  دینبا یول سوزه،یشه،مینم یول ،یریبم خوادیکه دلت م وزهسیم

پره  ادش،یپره از  نجایا«... قمیبا انگشت زدم رو شق»بسوزه!... دینبا گهید

دود  گاریس یدردا ه نینصفه شب از ا یفهمی...م؟یفهمیاز خاطراتش،م

 یچ یعنی یفهمی...م؟یچ یعنیدرد قلب  یفهمی!...م؟یچ یعنیکردن 

عشق و  یدوراه نیب یفهمیگه نه!؟...میآره و عقلت م گهیت مدل یوقت

هاااا؟...د  ؟یفهمی!؟... میچ یعنیکردن  رینفرت، و قلب و عقل گ

نخون،  سی هیمن آ ی!....پس برایفهمینم ،یلعنت یفهمینم

  !نخوووووووووون

مرد  گنیم !شد کهیت کهیکه ت نیو پرت کردم زم زیم یتاپ رو لپ

 یمن مثل !من مثل  !ارنیوقتا مردا هم کم م یضبع یول کنه،ینم هیگر

 ...که االن

** 

 !قاب عکس روبروم موندم رهیخ
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  !لبخند خوشگلش موندم رهیخ

 !زهیم زهیپر زده واسه بغل کردن اون جسم ر دلم

  !که االن شده جز ممنوعه هام یدختر دوست داشتن اون

  ...خودم ممنوع کردمش و االن یکه خودم برا یا منوعهم

  !رمیگیچشمام از عکس گل رزم م میزنگ گوش با

 کشمیم یافتاده نفس پر از حرص میصفحه گوش یکه رو یاسم دنید با

 !دمیو به ناچار جواب م

 !بله_

  !پر از نازش یاز صدا خورهیبهم م حالم

  ؟یسالم عشقم!...خوب+

 !هه

 !من چقدر ازش نفرت دارم؟ دونهیدختر م نیا

 !نم کار دارمقطع ک دیسالم، کارتو بگو با_

 !چه بداخالق+ 

 ...گفتم_
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با عشقم شام  خوادیدلم م رون،یب میخب بابا،زنگ زدم بگم امشب بر+

  !بخورم

 !!!تو گوشش خوابوندمیم دونهیبود،  نجایکه اگه االن ا آخ

 !... خدافظامیجا نم چیمن باتو ه ک،دومای نیمن کار دارم، ا_

 !خشک شدم که زد یبا حرف یرو قطع کنم ول یگوش خواستم

 میهماهنگ کرده بودم باهم بر نیمن با رزا و مت یچه بد، ول ،یوا یا+

 !؟یایپارک ارم که!...نم

  !شناسه؟یو از کجا م نیمت لدای

 یبرا یکه قرار بزار یشد یمیصم نیتاحاال انقدر با مت یتو از ک_

 !رفتن هوم؟ رونیب

  !استاد دروغ گفتن بود یبچگ از

  !ییم با رزا، بارزا هماهنگ کردم آقاگفت ن،یمن نگفتم با مت+

  !دیلرز«  ییآقا»لفظ  دنیاز شن دلم

 ییموقع ها ادیلفظ رو، بلکه  نیبه زبون آورده بود ا لدای نکهیبخاطر ا نه

و من  کردیصدام م ینجوریکنه و ا یدلبر خواستیافتادم که رزا م

 !چقدر عاشق ناز صداش بودم
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 !ومدیساب مبه ح یحرکات اون، واسه من دلبر تمام

  !رفتیدل من م دادیکه انجام م یحرکت هر

 !کنه؟یم یهم دلبر یا گهیاون دختر، االن واسه کس د و

 !؟گهیم نایهم عشقم و... ا زیهمه چ یب نیبه اون مت االن

 !شه؟یهم آروم م نیبغل مت تو

و من به ناچار باز مجبورم  شهیسر دردم باز شروع م زهایچ نیفکر به ا با

 !اود نکنه نیاز ا شیب گرنمیصاحاب رو بخورم تا م یب یاون قرصا

 

 رزا

 

 ؟یحاضر بش یخوای... نم؟ینشست نجایهنوز ا_

 !خواستمیقطعا نم نه،

 !امیمن نم+

 !از پوزخنداش متنفرم

 !دهیم هیو به در اتاق تک کنهیقفل م نشیس یرو رو دستاش
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 !مگه دست خودته؟_

 

 امیکه ب ینمجبورم ک یتونینم ام،یآره، دست خودمه، نم+

 گهید ،یخستم کرد ،ی!...دست از سرم بردار لعنتیتونی!...نم؟یدیفهم

همون  یتو گفت یهر چ زارمینم گهید ،یبهم زور بگ زارمینم گهیبسته،د

 !!!زارررررررررررممممممینم زارم،ی!؟...نمیدیبشه فهم

 !بود بس !سکوت کردم یبود هرچ بست !شده بودم وونهید

 !شد خورد  !نهیآ یت رو پرت کردم توکنار تخ زیم یرو وانیل

 وانویل نیخورد شد؟...توهم حکم ا یچجور ینیبی!...م؟ینیبیم+

 تهی... حالته؟ی!... حال؟یکرد کهیت کهیت نهیآ نی!...دل من و مثل ایداشت

  کثافت!!!؟

  !طرف صورتم سوخت هی

توجه  یرفت و اون ب یاهیبه تاج تخت خورد و از دردش چشمام س سرم

 !باال دمیزارم، از موهام گرفت و کشبه حال 

 !دیبوسیموهامو م یرو شهیهم دیافتادم که ام ییوقتا ادیلحظه  هی یبرا

 !چقدر موهامو دوست داشت و
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پرتم  نییتخت پا یو از رو دیموهام گرفت و کشون کشون من و کش از

 !کرد

اومد، «...قچ قچ»یبعد صدا یو لحظه ا چوندیدور دستش پ هامووم

که  ییبا سبک شدن سرم و موها یول ه،یچ یصدا دونستمینم

 !شد اهیچشمام س یجلو ایچشمام، دن یگرفتشون جلو

که روکه اون حروم زاده دوسشون  ییزایچ کنمیگفته بودم نابود م_

  !داشته

 !!!دلم بد سوخت یول اوردمین کم

  !تیالش یو اون بابا ییحروم زاده تو+

 !نزد یبیبه صورتم آس یول !جا داشتم کتکم زد تا !!!خورد شد دندونم

 !دیاز کتک زدنم خسته شد، کنار کش نکهیاز ا بعد

 یبه اون بابا ی!...حرف بزنرونیب میریم یپوشیلباس م یشیگم م_

دارم که هنوز رو نکردم، که اگه رو  یزیچ هی زنم،یحروم زادت زنگ م

من جون نداشتم از جام تکون بخورم اون وقت !کنم، کمر بابات خورده

 !رون؟یب میپاشو بر گهیم نیا

  !عاشق بودنش رو ینجوریدرک کنم ا تونمینم فهمم،ینم واقعا



 

258 
 

 ...!رون؟یب میبر یگیمن جون ندارم از جام بلند بشم!...اونوقت تو م+

 !سمتم اومد و بازوم و گرفت که از دردش ضعف کردم به

من، به زور لباس تنم کرد و بعد محکم  یتوجه به التماس ها یب

  !شیآرا زیم یصندل یروکوبوندم 

 !جنازه ها نیبه صورتت برس، رنگت شده ع کمی_

 !واقعا جنازه بشم، تا خالص شم از دست همتون یروزیکاش +

صورت  یچونم رو محکم نگه داشت، روبرو نباریورتم سوخت، اص بازم

 !خودش

من، درباره نفس  یدر باره زندگ یحق ندار ،یو زدم که بدون نیا_

  !ته؟یحال ،یبزن ادین، زر زمن،درباره عشق م

 !سر باال انداختم یسرتق با

 گنی... مگن؟یم یمثل تو چ یبه کس یدونی!...مستین مینه حال+

 یفقط ادعا یدونیاز عشق نم یچیه ،توی!...تو سادیسم داریروان

 !نیهم شه،یم تیعاشق

 یبهم انداخت که غالب ته یو محکم مشت کرده بود، نگآه دستش

 !کردم
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 یرو شیآرا لیرفت و من، به ناچار دست بردم سمت وسا رونیاتاق ب از

  !زیم

* 

 آنکه دوست دارمت اما ندارمت یا

 فشارمت اما ندارمت یم نهیس بر

 یآسمان من که سراسر ستاره ا یا

 شمارمت اما ندارمت یصبح م تا

 خودم چون چراغ اشک الیعالم خ در

 گذارمت اما ندارمت یم دهید بر

 درخت جان ،یشتدرخت به یخواهم ا یم

 باغ دل بکارمت اما ندارمت در

 مثل چتر گل نیشکوفه تر یخواهم ا یم

 سر نگاه دارمت اما ندارمت بر

* 

 دیام
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 !نییپا ایب_

بهش اجازه حرف زدن بدم، قطع  ایبگم  یا گهید زیچ نکهیا بدون

 !کنمیم

سال  کیبه  کشهیلحظه فکرم پر م هی یبرا رم،یگیفرمون ضرب م یرو

 قهیداده بودم و اون با ذوق هر ده دق یبه رزا قول شهرباز یوقت ش،یپ

  !...کردم و ریکه چرا د زدیزنگ م کباری

دلم میخواست هر چه زودتر  دم،یدرشون رس یجلو یوقت ادمهی

 !نییپا ادیموقع نتونه ب چیاون دختر ه خوادیاالن، دلم م یول نمش،یبب

 !کنمیم شمیآهنگ مورد نظرم تنظ یو رو کنمیو روشن م ستمیس

 !زارمیم نیفرمون ماش یو رو سرم

در فرو  یو من به زور سع رسهیهر کلمه، بغضم به نقطه انفجار م با

 !دارم میخوردن بغض لعنت

 خوب دونستمیکه دروغ بودن همه حرفات م دونستمیم »

 ترسوندیلحظه کنارم منو م هی یتو نباش نکهیا فکر

 رفت ادتیزود همه حرفا و قولو قرارات از  چقده
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 تخت التیخونه تو خ نیآرومم با خودم تنها تو ا من

 ستیاز من ن یمن حرف یتو ب یباش ییاگه هر جا دونستمیم

 ستین ادتیتو چه باشم چه نباشم انگار منو  کنار

 عاشقت هستم مایهنوزم که هنوزه مثله قد من

 بوده که تو قلبت زده شد از من یگناهم چ دونمینم

 ستیتو با من ن انگار دله یدارم ول دوست

تو دادم  یکه به پا یعشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن دونمیم

 ستیبه خدا کم ن

 ستیانگار دله تو با من ن یدارم ول دوست

تو دادم  یکه به پا یعشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن دونمیم

 «ستیبه خدا کم ن

 یو سع کنمیفرمون بلند م یبسته شدن در سرم و از رو یصدا با

 !آروم باشم کنمیم

 یچرا، ول دونمینم کنم،یم یآهنگ شاد پل هیو  کنمیو عوض م آهنگ

  !بهتر باشه، رزا رو فراموش کنم دیشا
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رو  یکس دیفراموش کردن رزا، با یبرا گه،یحق با مامان باشه که م دیشا

  !کنم نشیگزیجا

 هی نکهیاز تصور ا شه،یفکر، مغزم منفجر م نیاز ا رهیگیم شیآت دلم

 دونمینم یول رم،یرو به جز گلم تو دستم بگ یا گهیدست کس د یروز

 یتو ذهن و قلبم باق ییرزا خورم،یلحظه قسم م نیاز هم یچرا، ول

  !نزارم

فکرم  یاونقدر فتم،یو راه م زنمیاستارت م لدا،یاز سوار شدن  بعد

و با  دمیکه جواب سالمش رو هم فقط با تکون دادن سرم م رهیدرگ

  !از قلب زبون نفهمم یو وا رسمیم میشوش به رانندگم یفکر

  !صاحابم یاز دل ب امان

بدنم اسم گل رز خوشبوم رو  یکه تمام سلول ها یاز دست من امان

که  زننیم ادیسر قلبم فر یرحم یو مغزم،منطقم،عقلم،با ب زننیصدا م

 تیبلکه،خر ست،یو دروغ گو، اشتباه ن انتکاریآدم خ هیدوست داشتن 

 !!!محضه

  !میشد ادهیپارک، پارک کردم و پ نگیپارک یوتو نیماش

 یبه سمتم اومد و دستش رو دور بازوم حلقه کرد! و سرش رو رو لدای

 !ذاشتگشونم 
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کنار  دیکه با زدیم بیعقلم به قلبم نه یکارش، ول نیاز ا شدمیم تیاذ

 !امیب

ون وجود نداره، چ میتو زندگ گهیبه اسم رزا، د یکه کس رمیبپذ دیبا

 !داشته باشه تونهیداشته باشه،چون نم دینبا

به بعد  نیباشه، از ا دیبا یتلخه، زهر!...ول نه،یشیلبم م یکه رو یلبخند

  !دیباشه، باااااا دیبا

  !چرخونمینقصش م یصورت ب یو نگاهم رو رو چرخمیم لدایسمت  به

و  کیبار یلبا !و متناسب یقلم ینیب !شیو مشک دهیکش یچشما

  !کوچولوش

بار  یو دل من برا کنه،یم ییکه چال گونه ش، خودنما زنهیم لبخند

  !که گل قشنگم از عمو به ارث برده ییچال ها یادآوریاز  لرزهیهزارم م

 یکی نیبار چندم تو ا یو برا فتهیمغز و قلبم به راه م نیب یجنگ باز

  !شهیم روزیدوساعت، باز مغزم پ

با هم بزرگ  ی..درسته که از بچگ!.لدایباهات آشنا بشم  شتریب خوامیم_

 هیکه  یاز شناخت شتریب یلیبشناسمت، خ شتریب خوامیم یول میشد

 !داشته باشه شییاز دختر دا تونه،یپسر عمه، م
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تر شده بود، چشماش هم  قیلباش که عم یبر لبخند رو عالوه

 !دیخندیم

نگاهش  یمثل دوست داشتن، ول یزیچ هیبود،  یزیچ هیچشماش  تو

 !شتعشق ندا

  !شناسمیعاشق رو خوب م هینگاه  من

 !!!نه عشق ینگاه پر بود از محبت و دوست داشتن ول نیا

** 

 ییجا قایشه،دقیته قلبم م قیسوزش عم هیصحنه مقابلم، باعث  دنید

با تپش  کنه،یو االن داره اعالم وجود م رمشیبگ دیکه قسم خوردم ند

  !قشیباالش، با سوزش عم

  !گهیبا کس د یدوسش دار شتریجونت بکه از  یکس دنید سخته

به دختر مقابلم رو  حسم  !عشق و نفرت یدوراه نیموندن ب سخته

نگاش  یوقت یاز جونم، ول شتریداشتم، ب دوسش !کردمیدرک نم

  !مثل نفرت یحس هیهم دارم،  گهیحس د هی فتم،یم ادشیبا  کنم،یم

شک  نیاتموم کنم  دیبا یچجور دونمیدوحس متضاد موندم و نم نیب

  !رو ینا مطمئن نیا  !رو
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 !........نیا

 یبا لبخند کنهیکه دستش رو سمت رزا دراز م یو درحال رهیجلو م لدای

  !به صحبت کردن کنهیشروع م ه،یمصنوع زنهیکه داد م

که  ینسبت به کس یمن مات موندم،شده با خودت عهد کن یول

بهم  تمام محاسباتت شیدید یوقت یول یتفاوت باش یب یعاشقش

  !؟زهیبر

  !کردم ریگ یتیموقع نیاالن تو همچ من

 !سالم پسر عمو_

و نگاهم رو از  امیکه پر بغضه به خودم م فش،ینازک و ظر یصدا با

  !رمیگیخوشگلش که پر از آب شده م یصورت ناز و چشما

مقصرش زمونه  ستم،یمقصرش من ن یسختم،تلخم،ول سردم،

  !رحممونه ینامردمونه،مقصرش سرنوشت ب

 

 نهیزم هی دی...حتما با؟یشد لیدختر عمو؟...ستاره سه داریمشتاق د_

سر  ایمی!...قبالً که به قول قدم؟یداشته باش یدارید هیفراهم بشه تا  یا

  !!...هوووم؟م؟یشد یاالن اخ د،یما بود شیپ زدنیو تهتون رو م
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با   عیو سر دیکالمم و گرفت که به قطره اشک از چشمش چک کهیت

بودم که دلم خنک شد اززدن   رحمیب دیاکش کرد و من شاانگشتش پ

 !!!کردنیم ینیدلم سنگ یکه رو ییهزارم حرفا کی

 یاتفاق چیکه انگار ه یبرگشتم و جور نیتوجه بهش به سمت مت یب

 هی یکردم و برا کیبود، مثل قبل گرم باهاش سالم عل فتادهین نمونیب

 یبرا ستیبشن، خوب ن شتریب کمیها  دارید نیلحظه به سرم زد اگه ا

 !عذاب دادن دختر شکسته مقابلم؟

* 

هم  یسوزناکم رو رو یو چشما کشمیتختم دراز م یرو یخستگ با

 !دمیو فشار م گذارمیم

 !که گذشت یاز مرور شب کشنیم ریهام ت قهیشق

 یکه از اول تاخر برخالف من یگاه و بیگاه دختر ینگاه ها یادآوری از

 دهیزده بودم،خند غیکرده بودم،ج یوونگید لدای یکه به تظاهر پا به پا

کرده  تیاون دختر رو اذ یگذاشته بودم، حت نیبودم،سربه سرش مت

از خودم  دمیدیلباش رو م یبودم و هر بار که لبخند تلخ پر از بغض رو

  !دادمیوباز به کارم ادامه م شدمیمتنفر م
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 کنمیکث مم یرعلیشماره ام یحرف نزنم، رو یاگه با کس یول روقتهید

اونروز، پس چه  یبعد از دعوا رمیتماس بگ نیبا مت شهیروم نم ،یول

 !یرعلیبهتر از ام یکس

 !دهیبوق جواب م نیباشه، با اول دهیخواب یگوش یکه رو انگار

  !جوووون؟_

 !؟یبود دهیخواب یزهر مار،رو گوش+

 !دادا دنهیبهتر از رو دختر خواب یلیخ دنیخواب یروگوش_

 ای یمملکت نیتو واقعا سرگرد ا نکهیبه ا کنمیموقتا شک  یبعض+

  ...مثال، بعد ینه!؟...بابا، سرگرد مملکت

نوع  هیبعد و کوفت، بعد نداره که عشقم، خب سرگرد ها هم همه _

  !رسوا همرنگ جماعت باش ینشو یکه،به قول معروف خواه ستنین

 !از خنده دمیترک

 !کرد؟یصدق م نجایضرب المثل ا نیاونوقت ا+

داره؟...  یبه تو چه ربط گه،اصالیگفتم د یزیچیواال،حاال  دونمیمن_

  !بست؟یگربه تو سوراخ نمیرفت به دمش جارو م
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داره  یکه اون موشه و نه گربه دوما، چه ربط ،اوالیعل ریام یوا یوا+

 ازیزنگ زدم بگم ن ریآخه،،تو اصال ضرب المثل به کار نبر بردار من!...ام

بشه،  یخال دیدلم پره،با ست،یحالم خوب ن صحبت کنم، یکیدارم با 

  !بشه زیسر ر نکهیقبل از ا

 !بشه عشقم؟ زیکه سر ر رهیمگه ش_

 !شد یصداش جد هوی

  !،منتظرتمیشیم یخال میزنیخونم،حرف م ایب_

و لباسام و عوض  شمیو من بالفاصه بلند م میکنیم یکوتاه یخداحافظ

 !کنمیم

برم سمت  خوامیرم،میم نگیارکو به سمت پ رمیم رونیاز اتاق ب آروم

و به سمت  دارمیموتور رو برم چییو سو شمیم مونیکه پش ن،یماش

 !رمیموتورم م

 ....و دارمیروش رو بر م کاور

 

 یمحمد نیمت
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 یشه،اشکایو بغض تو گلوم بزرگتر م شمیم رهیچهره غرق خوابش خ به

 دمیهق هقش رو شن یو من صدا صن،یروگونش هنوز هم قابل تشخ

اشکا  نیخودم مقصر ا دونستمیچون م دیبکنم،شا ینتونستم کار یول

راهو انتخاب کردم، از  نیبدست آوردنش ا یهستم، خودم مقصرم که برا

داره عذاب  ینجوریا نمیبیم نکهیاز ا یول میبدستش آوردم راض نکهیا

 !ام یناراض ستیو کنارم خوشحال ن کشهیم

بورم در خونه رو قفل هر روز صبح موقع رفتن به شرکت مج نکهیا از

 یچجور شمیوارد خونه م یوقت نمیبیم نکهیا رون،ازیکنم و بعد برم ب

 ...نکهیاز ا شهیحالش گرفته م

 !!!برهیخوابم م یک فهممیکه نم کنمیفکر م زایچ نیبه ا یاونقدر

* 

 دیام

لم برات تنگ شده بود که اووووف، چقدر د یدونیعشقم نم یوا_

  !وووونج

همه  نیباشه و ا یکه سرگرد آگاه ومدیواقعا بهش نمبشر،  نیدست ا از

 !!!داشته باشه طنتیش

 !باال؟ یمرض، چته؟...زد+
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مات  زنهیکه م یو با حرف شهیم یجد کدفعهی یول خندهیبلند م بلند

  !کنمینگاش م

  ....می!...ما اشتباه کردگناههیرزا ب_

 !حرفش تموم بشه زارمینم

واضح حرف  ،یرعلیام هیورت چ!...منظ؟یگیم یدار ی...چ؟یچ یعنی+

 !!!بزن

 !رو اعصابم نداشتم یناخواسته باال رفته بود و من کنترل صدام

 ...دیام یراستش و بخوا_

حرفت  نیجمله منظورت از ا هیخالصش کن،فقط  خوام،یراستش و م+

نکنه به تو هم چراغ سبز  هی!...هااااااااا؟... چگناههیب یچ یعنیبود،  یچ

اگه قراره چند وقت بعد  نمی...آره؟...بب؟یگیم یجورنینشون داده که ا

بگو که حداقل آماده  نمیهاشو با تو هم بب سیو و لماشیعکساش و ف

  ...دموکنم خو

 !گوشم و پر کرد ادشیفر یصدا

...هااااااااا؟ رزا ؟یگیم یچ تهید،حالیخفهههههههههههههههههه شو ام_

 ...!خواهر منه، زن داداش منه یجا
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  !و به من نسبت ندهاون هرزه ر+

 نیاز ا دوارمیفقط ام د،یباهات ندارم ام یحرف گهیهه!...هرزه؟آره!! ... د_

 یو حت یکه شرمنده باش ادین یوارم روز دی،امینش مونیحرفت پش

 !یرزا نگاه کن یتو رو ینتون

 !دیحرفش دلم بدجور لرز نیبا ا یچرا ول دونمینم

بشه و من  یزیچ نیچلحظه از ذهنم گذشت اگه واقعا هم هی یبرا

  !رزا نگاه کنم یتو رو تونمیم ییاشتباه کرده باشم، اون وقت با چه رو

 !تهمت هارو به عشقم زدم نیخودم بدتر یتحمل کنم وقت دیبا یچجور

کالفه ام، سرم داره  زنم،یو موهامو چنگ م کنمیمبل پرت م یرو خودمو

 !شهیمنفجر م

دارن  کنمیحس م بندم،یو چشمام و م کوبمیمبل م یو به پشت سرم

  !ارنیچشمام و از کاسه درم

تا آروم  زدمیرو تا جا داشت م یکیاالن  خوادیاعصابم آخ که دلم م یب

  !بشم

  !بشم یخال
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 !کنمیو نگاش م کنمیباال سرم چشمام و باز م یعل ریحس کردن ام با

 !رو در حقم تموم کرده یبرادر

  !و بازم لب از لب باز نکردهکردم  یاز هرجا پر بودم سر اون خال هروقت

خودمو  خوادیامشب از اون شباست که دلم م یهاشم، ول یبرادر ونیمد

 !کنم یخال

 !نهیشیو کنارم م دهیآب و قرص رو دستم م وانیل

 !رمیگیدستام م نیو سرم و ب خورمیرو م قرص

 !آروم باش_

 گهیبهم م یحس هیتونم،ینم گهید کشم،ینم گهید ر،یخسته شدم ام+

موضوع فکر کنم، تموم اون عکسا و  نیبه ا خوامیم یوقت یاهه،ولگنیب

موندم که  یدوراه هی نیشن،بیاز جلو چشمام رد م الیسر نیع لما،یف

 یکنم،چشما کاریچ دیبا دونمیشه،نمیتهش به کجا ختم م دونمینم

و التماس چشماش قلبم و  گناههیب زنهیداد م کهو باور کنم  شیلعنت

فاش رو، اون عکسا رو، من تموم اون عکسارو به اون حر ای سوزونه،یم

 ه،یباز ه،یشون بهم بگه فتوشاپه، الک یکیهزار نفر نشون دادم تا فقط 

لحظه،  هی ته،یبهم ثابت شده که اون عکسا واقع یطیتحت هر شرا یول
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 دیبا دونمیشم،نمیم وونهیمن، دارم د یالحظه خودت و بزار ج هیفقط 

 !!!دونمینم دونم،بخدایکنم،نم کاریچ

قرار  یتیموقع نیهمچ هیچون تو  د،یبگم ام دیبا یچ دونمینم_

 حال و هوا نیتا تو ا کنم،یم ادیاز دستم بر ب یهرکار ینگرفتم!... ول

 !ینباش

رو   میقسمت از زندگ نیا»و میاگه داستان زندگ ،االنیرعلیام یدونیم+

توقع داشت، بخاطر دوست  خوندشیکه م یمطمئنم کس نوشتم،یم

 شه،توینم یول ،یهمه چ یشتنم، به خاطر عشق و عالقه، بگم گور بابادا

مرد چه  هیبا غرور  یمرد، باز هی رتیبا غ یباز یدونی،میخودت مرد

 !شهیداغون م یاره،چجوریبروزش م

من  یراستش و بخوا دیکنم،امیمرد درکت م هیعنوان  دونم،بهیآره، م_

 !با رزا حرف زدم

 در چه مورد؟+

  !گناههیکه رزا تو اون ماجرا کامال ب دمید و راستش فهممور نیدر هم_

 !فهممینم+

  !گردمیصبر کن االن برم لحظهی_
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چند لحظه  ره،یو به سمت اتاق م شهیحرف از جاش بلند م نیدنبال ا به

 !زارهیم زیم یتاپ رو رو گرده،لبیبعد با لپ تاپ تو دستش برم

داغ  شتریکلم ب شنوم،یمکه  یو من با هر کلمه ا کنهیم یرو پل ییدئویو

  !کنهیم

 !شهیتو گوشم اکو م لمیف یرزا تو یحرفا

از شهر  رونیجلسه ب هیشرکت بودم که بهم زنگ زد و گفت  یتو_

زودتر رفته و به من سپرده که من  یبخاطر موضوع دیگفت که ام م،یدار

جواب داد، فقط گفت که بخاطر  یزنگ زدم وقت دیتو روببرم، به ام

عذر  عیر شده زودتر به جلسه خارج از شهر بره و سرمجبو یموضوع

 میکرد و قطع کرد، منم مجبور شدم، آماده شدم و باهم راه افتاد یخواه

عطرش  یبو شهیداشتم،هم جهیسرگ میشد نیکه سوار ماش یاز لحظه ا

از قبل  شتریب یبار بدتر از قبل شده بود و حت نیا یول کردیم تمیاذ

 هوی یچرا ول دونمیکه نم میزدیحرف م میشتراه دا نیب کرد،یم تمیاذ

 یتخت یخونه بودم، رو هیکردم تو  ازچشمام و ب یچشمام بسته شد،وقت

 !بودم و بهم سرم زده بودن دهیدراز کش

حالم بد  نیکه تو ماش کنم،گفتیم کاریچ نجایکه ا دمیازش پرس یوقت

 « !نجایا ارهیشده و اون مجبور شده منو ب
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 ،یایتو ب ستین یازیتادم که تا خواستم به رزا بگم ناون روز اف ادی تازه

 !قطع کنم یشرکت صدام کرد و مجبور شدم هول هولک یاز شرکا یکی

سرش آورده  ییبودنش چه بالها هوشیممکنه موقع ب نکهیتصور ا از

 !باشه، خون جلو چشمام و گرفت

 هریجلوم رو بگ نکهیا یبرا یرو بهم زدم و اون تالش یعل ریخونه ام کل

 !!!شم یدارم تا خال ازین دونستینکرد چون خوب م

 !دیچیتو گوشم پ یعل ریام یسرخوردم که صدا وارید کنار

 نیبوده، مت هوشیرزا ب یکردم، و متوجه شدم وقت یریگیمن پ_

هارو گرفته، در واقع آره، اون  لمیاستفاده کرده ازش و اون عکسها و ف

  !!!توشون نداشته یزا نقشر یبودن ول یعکس ها فتوشاپ نبوده و واقع

 !بندهیمعصومش جلو چشمام نقش م چهره

 یکار که  !گناههیکه ب گفتیو م زدیداد م مارستانیکه توب یروز

 !نکرده

  ....خبر نداره و من یزیاز چ که

 کردمیم یو سع زدمیو بغض داد م هیبا گر شکنه،یبلند م یبا صدا بغضم

 !کنم یخودمو خال
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زور من رو به اتاق برد، مجبورم کرد دراز بکشم  بغلم کرد و به یعل ریام

که دلمو  یکردنم و مرور خاطرات هیگر نیب یک دونمیو بخوابم، و من نم

 !!!برهیخوابم م زنهیم شیآت

 یمرد نباشه، ول هیحال و روز االنم در شان  نیها ا یاز نظر بعض دیشا

 ستیبرات مهم ن ،یدیاز. همه جا و همه کس بر یدلت پره، وقت یوقت

 !!!....و یآروم ش یخوایپسر، فقط م ای یدختر

 

 رزا

 

 !و اطرافم رو نگاه کردم دمیبا هراس از خواب پر دمیکه د یخواب بد با

 !وحشتناک بود خوابم

 !کنم کاریچ دونمیو نم دم،یدارم جون م ینگران از

  !کنار من قایتخت خوابش برده، دق یکه رو وفتهیم نیبه مت چشمم

که متوجه  قیعم یلیانگار خوابش خ یول زنمیاش مبار آروم صد چند

 !شهینم

 !رمیم رونیو از اتاق ب شمیاز جام بلند م آروم
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  !رمیو به سمت اتاق ته راهرو م دارمیو از تو حال برم تلفن

هر  یول شمیو با استرس منتظر جواب دادنش م رمیگیو م شمارش

 !شمیتر م دیلحظه نا ام

 !چهیپیتو گوشم م یعل ریام یصداقطع کنم،  خوامیآخر که م لحظه

 !بله_

 ...سالم+

 !شما؟ دیسالم رزا خانم خوب_

 

بودم،  دی... را...را..راستش، ن...ن...نگران ام... امیممنون مر... مرس+

 ...حال...حالش رو خواستمی...میم

 !خوب حرف بزنم تونستمینم یاسترس و نگران از

گفتم جواب  دیاس گرفتتم دمینداره حالش،االنم خوابه، من د یفیتعر_

  !دینمون خبریبدم ب

** 

 خوادیهمش دلم م ست،یصحبت کردم، دل تو دلم ن یعل ریبا ام یوقت از

وجود  یراه چیه یول نمش،یو بب رونیخراب شده برم ب نیبتونم از ا
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 دایرو پ دینداره، در خونه رو قفل کرده و هر جا رو هم گشتم کل

 !!!نکردم

  !رمیگیدستام م نیسرم و ب و نمیشیمبل م یرو دیام نا

 هیمگه  گه،یتحمل کنم، بسته د تونمینم گهیوضع، د نیشدم از ا خسته

  !!!آدم چقدر صبر و تحمل داره آخه

با حاضر  یاونجور  یتو همون نگاه اول، وقت دمت،یکه د یاون روز_

شرکت  نجایکه ا ،یو گفت نمیتخت س یو زد یستادیتو روم ا یجواب

نداره، تو  یربط چیو به منم ه یکنیم یبخوا یپس. عموته و هرکار

نکاهت آدم و جذب  یچرا، ول دونمیهمون نگاه اول، جذبت شدم، نم

شرکت و  یایکه ب کردمیم یلحظه شمار بعد،از اون روز به  کرد،یم

خوشحال  یلیخ ،یگفت که قراره تو شرکت کار کن دیام یوقت نمت،یبب

رزا!... هر روز باخودم  یدتو دلمو بر یول دمیشدم،من اونموقع نفهم

 جهیبهت بگم، که بهت عالقه دارم و به نت یکه چجور رفتمیکلنجار م

شرکت بهت گفتم که  یارمنداک یاونروز جلو یوقت یول دم،یرسینم یا

که از من خوشت  یاون همه آدم به من گفت یدوست دارم و تو جلو

ر پس ،تنهایمحمد نیاون همه آدم،من،مت یخورد شدم،جلو ادینم

 یاونروز جلو کنند،یدستش کار م ریبزرگ که نصف تهران ز یمحمد
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 هیتوسط  کرد،یسگ در خونش هم حسابشون نم یکه به جا ییکسا

 !!!شد رددختر، خو

از دلم  کردمیحساب م ن،هرجوریاون روز قسم خوردم بزنمت زم_

 هیبه بابام گفتم و بابام گفت که از  نویبزنم،ا بیبهت آس یلیخ ومدینم

کل خانوادتو باهم نابود کنم، و اون راه جدا کردن تو از  تونمیم قیطر

 ...شدنیداغون م وادتو هم خان دیهم تو، هم ام ینجوریبود که ا دیام

 !!!کردمیم هیو گر زدمیم نشینزاشتم حرف بزنه، با مشت به س گهید

 شیبوووووود؟...من فقط دوست نداشتم....تو خودت پ یگناه من چ+

بود  یبود...چ یموردو... گناه من چ نیا یهمه مطرح کرد

 !!!!ییییییییییییییییییعوض

 یاهیلحظه چشمام س هی یتو صورتم که برا دیتموم قدرتش کوب با

 !!!رفت

 !!!دستم گرفت و به زور،کشون کشون منو به سمت اتاق برد از

 هیحرف فقط گر یب  !!!تخت پرتم کرد و به سمت کمد رفت یرو

 !!!کردمیم
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 خوادیم نکهیکه دستش بود و از فکر به ا یزیچ دنیبا دبرگشت  یوقت

 !!!کردم خیکنه،  کاریباهام چ

سمتم اومد و دستم و گرفت...انگار که تازه به خودم اومدم بودم، بلند  به

 یخودمو از دستش نجات بدم، ول کردمیم یو سع دمیکشیم غیبلند ج

 !!!کجا والیزور من کجا و زور اون ه

که تو دستش بود رو تنم  یتنم در اورد و لباس خواب زور لباسام و از به

 !!!کرد

ها به صورت  وونهید نیع  !شهیروح داره از بدنم خارج م کردمیم حس

  !!!دمیکشیم غیج کیستریه

 ینیریحال ش نیتو دهنم، مزه تلخ و در ع ختیبود که ر یچ دونمینم

 !داشت

ت کم کم آروم رف نییاز گلوم پا یزور مجبورم  کرد قورتش بدم،وقت به

فقط  دم،یکشینم غیج گهیشدم،دست خودم نبود، آروم شده بودم، د

 !!!زدمیآروم آروم هق م

 نهیو گرفت و بلندم کرد، به سمت آ دستم !حس شده بود یبدنم ب انگار

  !!!بشیکشوندتم و بعد دست کرد تو ج شیآرا زیم
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 ....گردنم حس کردم یرو رو یزیچ یکه سرد ن،ییو انداختم پا سرم

گردنم حس کردم،سرم و باال آوردم تو  یرو یقیدفعه سوزش عم هی

 هیکه دستش بود، کنار گلوم و  یکیکوچ ینگاه کردم،با چاقو نهیآ

 !!!خراش داده بود

و بعد مک زد که جونم از  دیو خم کرد و کنار زخمم و بوس سرش

 !!!کارش جمع شد

ترس گردنم حس کردم و چشمام و با یرو رو یزیچ یسرد دوباره

 یزیچ یرو حس کنم، ول یبستم و هر لحظه منتظر بودم بازم سوزش

 !!!حس نکردم

پالک،  ریزنج هیکه  نهیو باز کردم و نگاه کردم به خودم تو آ چشمام

بار شونم رو  نیگردنم انداخته بود، قفلش و بست و باز هم شد و ا

 !!!دیبوس

 !!!ی... ن..نداریتو... تو... تو.... تعادل... ر...روان_

از اندازه سرخ شده بود، با  شیچشماش ب دم،ینگاه کرد که ترس نهیآ تو

 !دستاش پهلو هام رو گرفت که سوختم،از حرارت بدنش سوختم

  !!!عشقم دمیرو تو رد روم نشونت م یتعادل واقع+
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در اومد و اون مثل  غمیاز شونم گرفت که ج یدنبال حرفش گاز به

 رون،بهیو گرفت و از اتاق کشوندتم بو بعد دستم  دیها بلند خند وونهید

رو باز کرد و منو هل داده  یزور به سمت اتاق ته راهرو بردم و در اتاق

 !!!تو

 دنید دن،بایشروع کرد به لرز یاتاق دهنم باز موند،دست و پا دنید با

 !!!بند اومد میکه تو اتاق بود، دهنم قفل شد، گر ییزایچ

کمر بند ها و  خ،یو بزرگ، س کیوچک یها نگاه کردم، شالق ها وارید به

شده  زونیطناب او هیکه هر کدوم به نوع بودند، وسط اتاق  ییقالده ها

و چاقو، انگار که اتاق  یچیهم بود که روش پر بود از ق یفلز زیم هیبود،

 !!!عمل بود

شده  دهیپوش یمشک یتخت دونفره هم گوشه اتاق بود که با رو تخت به

تخت درازم کرد، بعد خودش به  یم داد و روبود، منو به سمت تخت هل

  !!!کردم خیبرگشت،  یرفت و وقت یفلز زیسمت اون م

به  دنیبا رس شد،یتخت م کیشالق دستش بود و آروم آروم نزد هی

بدنم چرخوند و بعد خم شد سمتم،دستش رو باال  یتخت نگاهش رو رو

ز درد ا یبلند غیرو کمرم که ج دیبرد و شالق تو دستش و محکم کوب

 ...و دمیکش
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 دیام

 

 !زم؟یعز هیچقدر قشنگه،هوووم؟...نظر تو چ نیا دمیام یوا_

 یکه چقدر دوست داشتم، با پشت دست بزنم تو دهنش، تا اون لبا آخ

 !!!پروتز کردش پر خون بشه

که مامان قسمم داده بود،  فیکه مجبور به تظاهر بودم، ح فیح یول

 !مراعات کنم کمی

 !!!آره قشنگه+

 !نیهم

 !!!نداشتم که بگم یا گهید زیچ !بگم تونستمینم یا گهید زیچ

که روش دو  نگیر هیکه به نظرش قشنگ بود رو نگاه کردم،  یا حلقه

 یمثل اون بود، ول بایکار شده بود، حلقه ستش هم تقر نینگ فیرد

چرا به دل  یو قشنگ بودن، ول کیش یلیچرا خوشم نیومد، خ دونمینم

 !!!من نشست؟



 

284 
 

تا اسمامون رو  میحلقه ها رو داد «لدای»واست مادمازل درخ به

تو ذهنم  نیحلقه ها، فقط ا دیداخلشون حک کنند، و من از لحظه خر

لحظه  هی یشده برا یحلقه رو حت نیقراره ا یکه چجور دیچرخیم

 !!!دستم بکنم

گردنبند خورد،که بدجوری  هیچشمم به  ،یخروج از طال فروش موقع

مجبور شدم و  لدایشدن بازوم توسط  دهیا کشب یچشمم رو گرفت ول

 !!!چشم گرفتم ازش

رو از  یو گوش کشمیم لدایبازوم و از دست  میزنگ خوردن گوش با

 یچرا ول دونمیصفحه افتاده نم یکه رو یاسم دنیبا د ارم،یدر م بمیج

 !!!رمیگیم یبیدلشوره عج هی

 !!! رفتصداش تو گوشم، تپش قلبم باال دنیچیجواب دادم، با پ یوقت

 !!!کردم داغ

  !ددد؟یام_

  ...ایخدا

صداش و صدا زدناش تنگ شده بود، دلم میخواست  یدلم برا چقدر

 "دیجان ام"بگم 
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 ...یول

پر از  یبازم صدا نکهینگفتم تا ا یچیه ن،یتونستم سکوت کنم،هم فقط

 ییچه بال نکهیکه گفت و با تصور ا یزیو با چ دیچیبغضش تو گوشم پ

 !!!ه، کلم داغ کردسرش اومده باش

 ...... من...خورد شدم...نابود شدم....منشبی....دشبی....دید_

نبود که  یزیبشنوم، چون چ خواستمینزاشتم ادامه بده، چون نم گهید

رو قطع کردم و  در مقابل اعتراض قلبم، بازم خورد  یبتونم بشنوم، گوش

اسم  میرو که تموم ذهن و قلبم تا روز و لحظه آخر زندگ یردم کسک

  !!!!زنندیم ادیاونو فر

* 

 رزا

 

از جام تکون بخورم، تموم بدنم کبود و خونمرده شده بود،  تونستمینم

 !!!استخونام خورد شدن کردمیحس م

لحظه حالم بد  نیا یادآوریاز  یتمام بهم.... حت یگر یبا وحش شبید

کمر بند و شالق بود، تا خود صبح کتک خوردم،  یبدنم جا شه،تمومیم
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دست و پاش له شدم،تا خود صبح بهش التماس کردم  ریخود صبح زتا 

نداشته باشه و اون، انگار کر شده بود که التماسام رو  یتا بهم کار

 کاریبه روزم آورد و باهام چ یچ دیکور شده بود که ند رانگا د،ینشن

  ...کرد، انگار

و روشنش  میسمت گوش رهیناخودآگاه دستم م یچرا، ول دونمینم

  ...صبح قبل رفتنش بهم داد و میزندگ یوالیرو که ه یگوش م،کنیم

 !!!سوزونهیپوشه بدجور قلبم و م هی شم،اسمیم یگالر وارد

 "دمیام"

  ...که یدیام!دم؟یام !!!هه

شد،  یچ دونمینم کنم،یشمارش مکث م یو رو رهیدستم م ناخودآگاه

 و من دیچیقشنگش تو گوشم پ یبه خودم اومدم که صدا یوقت یول

منفجر شد، اخ که چقدر دوست دارم تو بغلش فشرده  نمیس نیبغضم ب

به  یروزا، زار بزنم و بگم که چ نیبشم و زار بزنم، زار بزنم و بگم از ا

پرپر کردن،،،زار بزنم و  شبیو بگم که گل رزش رو د نمسرم اومد،زار بز

افتاده و  ابونیخ یکه تو مونهیم یگل رز هیمثل  گهیبگم رزش، االن د

 !!!کننیمردم لهش م

 ...گهیاالن د ست،یپاک ن گهیش االن د یکه رزگل بگم
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واسم حکم ناقوس مرگ رو  دیچیپیکه تو گوشم م یبوق آزاد ی: صدا

گلوم  رم،یو به سمت آشپز خونه م شمیاز جام بلند م یداشت، به سخت

 یرو ادداشتیکه چشمم به  رمیم خچالیخشک خشک بود، به سمت 

 !فتهیم خچالی

خانومم، اوال که بگم، خانوم من شدنت مبارک، دوما، واسه ناهار  مسال»

 گمیکه م یدرست کن، اخ که دوست دارم کار یخونه، قورمه سبز امیم

 یدونیم یو من لذت ببرم از کارت، تو که بهتر از هرکس یو انجام ند

 «هوووم!؟ ه،یمنظورم چ

بعد به  به نیکه بهم گفت،اگه از ا کشه،یپر م شبیبه سمت د ذهنم

و من حاضرم هر  کنهیرو باز تکرار م شبشیحرفاش گوش نکنم، کار د

 !!!!نشه کمینزد گهیانجام بدم فقط اون د یکار

بغض و  نیا تونستمینم تونستم،ینم گهید خورم،یآشپزخونه سر م وسط

بدون صدا، آروم آروم  شکنه،یبغضم م تونستم،یتو گلوم نگه دارم، نم

و مظلومانه اشک  کردم،آرومیبل فکر مق یو به روزا ختمیریاشک م

  !!!سوختیقلبم م دم،یکشیکه م یو با هر نفس ختمیریم
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سبک شدم،از جان بلند  کمیکردم، که باالخره  هیساعت گر کی حدود

به  کردم،یم یکار اساس هی دیبا کردیرو دوا نم یکردن درد هیشدم، گر

 !!!و گوشت رو برداشتم و مشغول شدم یرفتم و سبز خچالیسمت 

خونه رو مرتب کردم و بعد به طرف  کمیاز بار گذاشتن خورشت،  بعد

 یساعت میدوش ن هیو سبک شم،  رمیداشتم دوش بگ ازیحمام رفتم، ن

و خواستم به سمت آشپز  دمیگرفتم و از حموم در اومدم، لباسام و پوش

  ...خونه برم که

 !!!یخوریموهاتو خشک کن سرما م_

که روبروم  یکس دنیبه عقب برگشتم و با دکردم،قلبم وایستاد،  سکته

 !!!....رفت ادمی دنیبود، نفس کش

 ...رفت ادمی دنیکه روبروم بود، نفس کش یکس دنیبا د

 !!!یکردیدرست م یرو عال یقورمه سبز شهیهم_

نقطه ثابت موند، رد نگاهش رو  هیبه اتاق انداخت، و نگاهش رو  ینگاه

همون که اون شب  قایدق دم،یرس یلباس خواب مشک هیکه گرفتم به 

 !!!تخت افتاده بود یپارش کرد و االن پا نیمت
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متورم شده  شیشونیپ یکردم، دستاش مشت شده بود، رگ رو نگاش

 که دادیفشار م یبود، چشماش کاسه خون بود، دستاش رو جور

  ...راانگ

جلو،  ومدیکه اون م یو من با هرقدم شدیم کمیشد، قدم قدم نزد بلند

اون اومد جلو و من رفتم عقب که به  یاونقدر رفتم،یعقب م قدم  هی

به  رهیتخت افتادم و اون روم خم شده و خ یرو دمیخودم اومدم د

 !!!دیکشیموهام م یلرزونم، دستش و رو یمردمک ها

 ...هوووم؟؟؟ده؟یپس اونم مزت و چش_

 !خشک خشک شده بود گلوم

 !.؟دیا... ام+

 !!!که زد الل شدم یداد با

  !!!!خفه_

 :گفت کرد،یم خیکه مو به تنم آدم س یبا لحن یآروم ول بعد

اسمم و  یحق ندار کنمیم دی... تاکیحق ندار گهی... دسسسسسسیه_

 ییاز نگاه کردن به جند*ه ها یکه من حت یانی... در جریاریبه زبون ب

 !!!!رهیگیمثل تو عقم م
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 !د؟یشکستن قلبتون رو بشنو یتا حاال به وضوح صدا شده

و بازم....  دمیشن دم،یشدن قلبم و شن کهیت کهیت یکه من صدا ابخد

  !ادمم نیبازم عاشق ا

که  استیقانون همه دن نیا یاحمقانست، ول دونمیحماقته، م دونمیم

 !!!استیموجود دن نیدل، زبون نفهم تر

 

 دیام

 

 دنیاز لرز دیدلم لرز د،یو دلم لرز دمیشکستن قلبش و شن یصدا

 د،یبه خودم، بقبولونم که شا تونستمیکه نم فیح ،ینفسم، ول یمردمکا

که  فیباشه، ح گناهیدر هزارم درصد امکان داشته باشه، تا اون ب کی

  ...و زدیم ادیمغزم هربار سر قلبم فر

 یدر اوردم و بازش کردم، رو بمیو از ج کارت !!!خالص و زدم ریت

 !!!صورتش گرفتم

 !!!اسمامون ضربه زدم یانگشتم رو با
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 یتا اسمت کنار اسمم باشه،ول ینداشت نویا اقتیل ی...حت؟ینیبی..مهه!._

.... اگه دوست یکردم، خوشحال که نه، ول دایو پ میمن، عشق زندگ

برخورد نکن که همه بفهمن  طوریفقط دم در،  د،یاریب فیتشر نیداشت

  !!!!یا کارهیچ

کرد،  خی دستاش !!!و چشماش بسته شد دمیو تو چشماش د شکستن

من بازم سنگ شدم، سرد شدم،  و !!!بود دهیمثل گچ پررنگش 

  ...نتونستم

جنازه افتاده بود، بلند شدم و زدم  هیکه مثل  یتوجه به اون یب

 یرم،ولیکجا م دونستمیشدم و گازش و گرفتم،نم نیسوار ماش!!!رونیب

 دیدور باشم، با دیبرم، با دیکه، با نیاونم ا دونستمیرو خوب م زیچ هی

  ...دیبا تنها باشم،

بودم، پالتوم و برداشتم  ایصبح بود،کنار در یخودم که اومدم، دم دما به

بود نشستم و زل  ایکه کنار در یتخته سنگ یشدم،رو ادهیپ نیو از ماش

که آرامش گل رزم بود،گفته بودم با مرور  یکران یب یزدم به آب

 !سوزه؟یخاطراتش قلبم م
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که   یم نقش بست، وقتچشما یجلو رشیتصو د،یچیتو گوشم پ صداش

 ونیکه باشوق م یوقت ا،یدر میتازه به عشقم اعتراف کرده بودم و اومد

 !!!زدیم غیو با شوق ج دیدویرقصان م یموج ها

  !!!!... بگودیام یبگو دوسم دار_

 ایزل زده بودم و فارغ از دن اشیباز وونهیمن با لبخند به د و

 !!!دمیخندیم

 !دوست دارم+

 !شدینم یراض بازم

 !بشنون ایهمه دن خوامیبلند تر بگو، م_

 دم،یبار منم دنبالش دو نیبازم تکرار کرد و ا د،ینگفتم و اون دو یزیچ

و تو  دمیکوچولوم و به آغوش کش سیجوجه خ دم،یکه بهش رس یوقت

 !گوشش پچ زدم

 !بشنوه،...دوست دارم امیکه دن گمیم ،پسییمن تو یایدن+

........................... 

به خودم اومدم و از مرور خاطراتم دست  میزنگ گوش یصدابا

 !!!دمیکش
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 !!!جون بود مادر

 یمادر جون برا دونستمیصبح بود، م ۴به ساعتم کردم،ساعت ینگاه

  ...ساعت زنگ زدنش به من نیا یول شهیم دارینماز ب

 !!!جانم مادرجون_

 !دمیسالم ام+

 !!...آقا جون خوبه؟د؟یسالم مادرم، خوب_

 پسرم!؟ ییمادر، کجا میخوب+

 !شده؟ یزیچ د،یآیافتاده مادرجون؟!...نگران به نظر م یاتفاق_

 حالت خوبه؟ دم،ینه مادر، خوابتو د+

 !!!قربون قلبت بشم ینگران یدلم، خوبم، الک زیآره عز_

 نجایا ایصبحونه منتظرتم، ب یبرا دینگرانم،؟... آره؟... ام یخدانکنه،الک+

  !!!مادر، دلم تنگ شده برات

 !!!شکنهیزود دلش م دونستمیبگم نه،چون م خواستمینم

 !!!اونجام اگه خدا بخواد 11 یطرفا ام،یم رید کمی یچشم عشقم، ول_

 !!!باشه قربون شکلت بشم، منتظرتم+
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 یزیشما چ ارم،یم رمیگیم زیچ هیفدات شم که نفسم...فقط خودم _

 !!!درست نکن

*** 

بود، از شمال تا  10م،ساعت آقاجون پارک کرد یخونه  یو جلو نیماش

 !!!سوختیکردم،چشمام م یبکوب رانندگ نجایا

 !!!شدم ادهیکه گرفته بودم رو برداشتم، و پ یپاچه ا کله

 گل کرده بود، طنتمیخودم در رو باز کردم و آروم وارد شدم،ش دیکل با

آروم وارد خونه شدم،خونه تو سکوت بود،به سمت آشپزخونه رفتم،کله 

گذاشتم و به سمت اتاق آقاجون و مادر جون  نتیکاب یپاچه رو رو

 !!!رفتم

 آقاجون  !!!رمیگاز بگ نویصحنه مقابلم، دلم میخواست زم دنید با

مادرجون و بغل کرده بود و مادر جون آروم تو گردن آقاجون نفس 

  !!!دیکشیم

 !!!کردیبود، چقدر اذیتشون م نجایکه اگه االن رزا ا یوا

 !!!م و وارد شدمرو به دفعه هل داد در
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از هم جدا شدن و من تا جا  زود  !!!نه عمو خوام،یبخدا من نه عمه م_

جون صورتش سرخ شده بود، و آقا جون با  ردما !!!دمیداشتم خند

 !!!کردینگام م تیعصبان

مچ من و  ینجوریافتادم که مادر جون ا یروز ادیدفعه ساکت شدم، هی

  !!!نمونهیب یحس هیمنو رزا  دیمرزا رو گرفته بود و اون روز بود که فه

پهن شده بود من  نیکه االن از خنده وسط زم یکه اصال اون آدم انگار

 !لبم نشوندم یرو یلبخند تصنع هیبلند شدم و  تینبودم، با جد

هرچند که فکر کنم آقاجون  شه،یاالن سرد م دیایکله پاچه گرفتم،ب_

 ...نداشته باشن،چون لیم

 !!!رونیبا خنده از اتاق زدم بکه آقاجون زد  یداد با

 

** 

  رزا

 

آماده  شد،ینم باورم  !!!به خودم انداختم یو نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

 اون !ست؟یدروغ ن گهیکه د نباریا !عشقم؟ ینامزد !شدم برم کجا؟
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رو  تمیخودش قصد اذ گهیکه د دیکنه،ام تمیخواسته بود اذ نیدفعه مت

  !نداره

شت بهشون حالت داده بودم، لباس سبز خوش بلندم که با فر در یموها

که خودم انجام  یحیمل شیخوب تو تنم نشسته بود، آرا یلیرنگم که خ

که چطور با اشک، آماده  کنمیوقت امروز رو فراموش نم چیداده بودم، ه

  !که نرم وفتهیب یاتفاق هیو چقدر آرزو کردم که  شدمیم

  ...که دیشنین و نمم یصدا گهیانگار خدا هم د یول  !!!نمینب که

بود  شیبا گوش یمشغول باز الیخیکه ب یرفتم رو به اون رونیاتاق ب از

 !گفتم

 !!!من آماده ام_

 !!!صدام سر بلند کرد. و نگاهم کرد دنیشن با

 !!!خواستمیتو چشماش و نم نیتحس !خواستمیتو چشماش و نم برق

 دیسط امنگاه کردن و فقط تو ینجورینگاه متنفر بودم، ا نیاز ا من

  !!!خواستمیم

از  یپر شد،قطره اشک شه،چشمامیم گهیامشب مال کس د نکهیفکر ا از

 !!!که اون با انگشتش مانع شد دیچشمم چک
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 !!!و بعد دم گوشم پچ زد دیاشکم رو بوس یشد جا خم

 !بشه؟ شیزیکه چ یخواینم+

 !!!ندارم هیجمله بهش فهموند که حق گر هی نیهم با

* 

شده بودن، توان راه رفتن  ییلویوزنه صد ک هیام مثل بود، پاه خی دستام

 !!!توان باز نگه داشتن چشمام و هم نداشتم ینداشتم،حت

 !!!دمشید باالخره

 یکنار عروسش نشسته بود،عروس یخوش دوخت دیکت و شلوار سف با

بهش  بیکه عج یدیبود،با لباس سف شهیتر از هم بایکه امشب ز

 !!!ومدیم

جز خانواده عمو و ما،  به !!!بود ومدهین یهنوز کس کرد،ینم میاری پاهام

 !!!عروس یها لیفام ینبود، حت یا گهیکس د

بلند کردم و تو  سر !!!میشدن دستم به سمتشون رفت دهیکش با

  !!!چشماش نگاه کردم

 !!!پسر عمو گمیم کیتبر_
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مثل  یحس هیبود، یحس هیچشماش  ته !!!سنگ نبود گهید امشب

 یمشهود بود تو چشما زیاز همه چ شتریب یزیچی یول  !!!یمونیپش

  !!!اشقشون بودمعکه من  یخوشگل

امشبش مثل گذشته ها بود،عشق داشت، دوست داشتن  نگاه

 !!!من نبود یبرا گهیصاحب اون نگاه د یول  !!!بود نیریداشت،ش

گفتم و بعد به سمت مادر جون و آقاجون و بعد به  کیهم تبر لدای به

  !!!مینا رفت یسمت مامان

 !!!دیسرم و بوس یکشوندم تو بغلش و رو نیرامت

خوشگلت  یبشن چشما یبارون نمیچشمات بشه، نب یداداش فدا_

  !!!!رزگلم

 !خبر داشت؟ شیمن، از دل ابج داداش

 !!!داداشم ترکهیدلم داره م+

قول  شه،یدرست م زیتحمل کن، همه چ گهیفدات شم من، چند روز د_

 !!!دمیم

و خوب  نیو ا رونیب امیب نیه از آغوش رامتک شدینم یدلم راض

 !!!راحتم میزندگ یوالیاز دست ه نجا،یکه حداقل ا دونستمیم
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باز سرم و  نیخواستم به عقب برگردم که رامت غیدست و ج یصدا با

 !کار رو بهم نداد نیشونش گذاشت و اجازه ا یرو

و که ر یاتفاق نمیبب دیبرگردم، با دیبا کردمیحس م یچرا ول دونمینم

 !!!زننیدست م جانیشوق و ه نیبراش با ا

صحنه  دنیبا سماجت برگشتم و پاهام سست شد از د باالخره

  !!!روبروم

من!...حلقه دست کس  زیمن، عشق من،جون من، نفس من،همه چ مرد

  !؟شهیم  !؟یریو نم ینیبب شهیم  !؟کردیم گهید

نفسم باز قلبم حس کردم و  یرو تو یقیشد، فقط درد عم یچ دمینفهم

اومد امروز قرص هام  ادمیبه شماره افتاد، و من تازه اون موقع بود که 

 !!!رو نخوردم

اطرافم بود که  یچهره ادما کردم،فقطیحس نم دم،یشنینم یزیچ گهید

 !!!زدنیو دست م دنیخندیم یبا خوشحال

بود که امشب مال  میکه متوجه حالم شد، مرد نامرد زندگ یکس نیاول

 !!!دش یا گهیکس د

 !کردیشده بودم که با بهت نگام م یچه شکل دونمینم
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 !!!و من فقط پچ زدم زدیم ادیته نگاهش فر ینگران

 «!!!مونمیعاشقت م ایآخر دن تا»

 یبابا و رزا گفتن ها ادیفر یمحض و لحظه آخر صدا یکیبعد تار و

  ...و بعد نیرامت

* 

 یمحمد نیمت

 

دستاش و حس  کردن و لرزش خی م،یوارد سالن شد یوقت از

صبح بهش زنگ  یوقت نجا،یا میایب دیداشت که نبا دیکردم،دکترش تاک

 !یمراسم نیهمچ هیبه  میبر دیزدم و گفتم که با

براش سمه، گفت که اگر حمله  جانیکه ه اد،گفتیب دیکرد که نبا دیتاک

تو  ینجاتش بدن،گفت اونقدر توننینم گهیبهش دست بده، د یا گهید

شده که بدنش  تیاذ ،یجسم ،یو روان یر روحچند وقت از نظ نیا

 !!!رو نداره یزیچ چیمبارزه با ه ییتوانا گهید

 :گفتن به اونا کیاز تبر بعد
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 یبغلش کرد و سرش و رو نیراست به سمت برادرش رفت،رامت کی

مخم بود و دلم  یبهش بدجوری رو دیام یشونش گذاشت،نگاه ها

 !!!اوردمیمیخواست چشماش و در م

  !به رزا کردم ینگآه کردن،یداشتن حلقه دست هم م که یموقع

که  ییاز بابتش راحت شد، باز نگاهم و دوختم به اون دوتا المیخ یوقت

 !!!زدنیم ادیرو فر زیبودن همه چ یمصنوع بیعج

که رزا  کردینگاه م یبا بهت به سمت دیام نکهیشد، فقط با ا یچ دونمینم

از تنم  دم،روحیکه د یزیچو با  دمیبود، به اون سمت چرخ ستادهیا

 !!!خارج شد

 !!!مثل اونشب بازم

قلبش مشت  یسرخ سرخ شده بود،عرق کرده بود، دستش رو رنگش

  !!!فشردیهم م یشده بود و فکش رو رو

  ...که بسته شد، جون دادم چشماش

* 

 دیام
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به زنمو کردم که  یو قرآن همه جا رو برداشته بود،نگآه هیگر یصدا

شده بود وعمو،  رهیگوشه خ هیبه  کرد،پونهیم هیو گر زدیخودشو م

 !!!کمرش شکسته بود

 ...یکردم،ولیکنن.، درکشون م کاریچ دونستنینم ن،یو رامت نیرام

 !!!سوره الرحمن د،یچیقرآن تو گوشم پ یصدا

من مردم، فقط سوره الرحمن رو پخش  یوقت شهیم دم،یام_رزا

 !!!دنشیاز شن رمیگی...آرامش مد؟یکن

 با ما!!!؟ یا چه کردخد آخ،اخ

و  ،جونشونیدردونشون و گرفت زیعز دار،یبا خاندان پا یکرد چه

 !!!یگرفت

 !!!دیزنمو باالخره اشکم چک یصدا با

واسه گلم، گل قرمزم پر پر شد،غنچم پر پر  رمیواسه بچم، بم رمیبم_

... دختر من تو ااااااااای... خدااااااااااااااام،یدم،زندگیشد...دخترم،همه ام

 یکرد کاری... چااااااااایحسرت لباس عروس موند... خدااااااااااااااا

جان... مامانم... دخترم...  زاباهام...چراااااااااااااا؟... چرا خدا؟!...رزا مامان... ر

کمرش  نیباباتو.. بب نیقشنگم... چراغ خونم.، باز کن چشماتو مامان... بب
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زار  یچه جور نیبب اد،یخم به ابروش ب یشدینم یخم شده،تو که راض

  ...نازدونم زنه،گلکم،یم

 !!!خوندن ییکرد به الال شروع

 

 یبخواب میبگو یالالئ اتاسانی مییدئ یال یال

 یگلها و غنچه ها فرو برو یباتاسان تو هیغنچه  گول

 گلها و غنچه ها نیدر ب ندهیچیغنچه لر ا گول

 یبرو ینیریتاپاسان به خواب ش وخوی نیریش

... 

 یگهواره ام الالئ یالالئ یال یال میگیئشب یالال

 یالالئ میخانه و زندگ یالالئ یالیال میگیائش میائو

 نیخوب بب یگؤو بخواب و خوابها وخوی نیریش اتی سن

 یتو را بکشم الالئ کیکش یال یال نییکئش میک چه

... 

 بچه ام جان بچه ام یئیالیباالم جان باالم ال یالال
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 به قربان تو بچه امسنه قوربان باالم من  من

 ات قلبم را هیبا گر یمیباغر بانییآغل

 و خون نکن بچه ام ایائله مه قان باالم ب گل

... 

 گفتم به اندازه قدت یالالئ ونجایبو میدئد یال یال

 یمتکا گذاشت یکه سرت را رو یبه وقت ونجایقو غایاسدی باش

 تو در رختواب گلت بخواب ندایاتاغیسن گول  اتی

 نگاهت کنم ریس زیمن ن ونجایدو سنه میباخ

... 

 یکه بخواب رفت یگفتم تا وقت یالالئ نجایاتی میدئد یال یال

 یشو داریمانم تا ب یمنتظر م نجایانیره م او گؤزله

 و فغان آمدم یبه زار میآمانا گلد زارا

 یتا تو بزرگ شو نجایچات الیحاص سن

.. 

 یبهره ام الالئ یالالئ یال یال مییامه  یال یال
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 ینمک و نانم الالئ یال یال مییچؤره  دوزوم

 است نیبودور خواسته ام از خدا ا میدان عهد یتانر

 یالالئ نمیکه کمکت را بب یال یال نییکومه  گؤروم

 مییاولدوزوم آ یال یال

 مییشاماما پا یال یال

 ایوخوی نیریگئت ش سن

 مییسا نینفس منده

 یگولون دسته س یال یال

 یپوسته س نیدامغان

 ومیسنه اوخو وخالی

 !!یس کستهیباغ ش قره

 میاوجا سهند یال یال

 میقند میشکر یال یال

 ندنیگوزلر ایدون

 میندیب یسن منده
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 یقاالس نیارک یال یال

 یقهرمان باالس اتی

 شئحدن دولوبدور ئنهی

 یاالسیپ نیگوزلر

 اتاسانی میدئد یال یال

 گوله باتاسان لیزیق

 میآرزوما چاتماد من

 اتاسانآرزووا چ سن

 الییْنام یات باالم الی

 ایله چیْخ بات باالم گوُن

 آرزوما چاتمادیم سن آرزووا چات باالم من

 یحت دمش،یدیهرجور شده م دیبمونم، با نجایا تونستمینم گهید من

نگاش  یبار آخر دار یبرا یبار آخر، اخ که چقدر سخته بدون یشده برا

 ریه ازش سجور چیاون موقع ست که دلت، چشات، ه ،یکنیم

و  یبگ یکه تو تموم عمرت خواست ییست که حرفا شن،اونموقعینم
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وقت  یاونقدر گهیتو د ،یرو زبونت ول انیم ،ینگفت یلیحاال به هر دل

  ...یندار

هم گوش  نیمت یشدم،به حرف ها نیو سوار ماش رونیخونه زدم ب از

  ...و ستیحالم خوب ن نکهیا ای رم،یکجا م دیپرسینکردم،که م

تا االن، همه  ،یاز بچگ رفتن،یچشمام رژه م یتک خاطراتمون جلو تک

 یها و ناراحت هیگر یهامون، حت یکار هامون، خنده هامون،شوخ

 !!!!هامون

 ینیشدم و بدون توجه به ماش ادهیپ نیاز ماش مارستان،یبه ب دنیرس با

 !!!دمیپر کش مارستانیرهاش کردم،به سمت داخل ب ابونیکه وسط خ

 یرفتم و حت مارستانیبه سمت سردخونه ب یگرفتم از کس اجازه بدون

 خیبه اخطار پرستار ها هم گوش ندادم، در سردخونه رو باز کردم و دلم 

  !!!زده از اون همه سرما

 شه؟؟؟یاالن سردش نم یعنیبود،  ییسرما یلیمن خ یرزا

 ز شدت سرما دستاش پوست پوست بشه؟ا نکته سرما بخوره؟؟؟ نکنه

  ...نکنه
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زنده  گهیمن د یاومد که رزا ادمیبهم زدن و من تازه  یتلنگر گاران

 !!!ستین

 !نه یول

باور  نم،یخودم نب یبا چشما تونم،تایباور کنم، اصال نم تونمینم من

  !!!یپرستار ستگاهیو رفتم سمت ا رونیاونجا زدم ب کنم،ازینم

 !!!نمیرو بب داریجسد رزا پا خوامیم_

  ...حق یمتاسفم آقا ول+

جلوم و  تونهینم گهیکس د چینه شما، نه ه نمش،یبب خوامیفتم مگ_

 !!!!رهیبگ

بگه و همراهم اومد به  یزینتونست چ گهیبلند گفتم که پرستار د انقدر

ها رو باز کرد و بعد اون تخت و  خچالیاز  یکیو در  یاون اتاق لعنت

  !!!که اونجاست یهراس داشتم از نگاه کردن به شخص رون،یب دیکش

 !!!دمیترسی...منی...عدمیرستیم

  ...کنمینه،خواهش م اینه... خدا نه،

 !!!متعجب پرستار به سمتش برگشتم یصدا با

 !!!امکان نداره نیمن...ا یخدا+
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 ...کردمیو باور نم دمیدیکه م یزیچ !!!د عشقم نگاه کردمسج به

برام قابل هضم  اصال ...کردمیباور نم دمیدیرو که م یزیچ ...من یارز

من  یبه رزا یشباهت نیاون کاور بود، کوچکتر یکه تو یکس  ...نبود

هم مثل من متعجب  ارتپرس ...رزا نبود اون ...اون  ...اون  ...نداشت

 ...به عقب برگشتم یکس یصدا دنیشن با ...بود

... میاصال به سردخونه منتقلش کن نکهیبود، قبل از ا شیساعت پ کی_

 ...ضربان قلبش برگشت

 ...و تار شد رهیچشمام ت یجلو ای... دندمیشنو  نیهم فقط

** 

 دیام

 

 ...سرم به دستم وصل بود هیاتاق بودم و  یه باز کردم، توکو  چشمام

از  رونیاز جام بلند شدم و به سمت ب عیو سر دمیو از دستم کش سرم

راست به  کیپرستار ها نکردم...  یبه صدا زدن ها یتوجه دم،یاتاق دو

 ...رفتم و بدون در زدن، وارد شدمسمت اتاق دکتر رزا 

 ...چه خبر_
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  !نگفت یزیچ گهید دنمیباد

 رزا کجاست!؟+

 ...... شمادیباش نجایاالن ا دی...نباستیشما حالتون خوب ن داریپا یآقا_

 من کجاست!؟؟؟ یرزا+

 !ستی... حالتون خوب نمیحرف بزن دینیباشه، بنش_

  ...نشستم یصندل یکمک دکتر رو به

  ...زندسترزا خانوم _

 ...شدینم باورم

 مکنه؟چطور م+

خبرو به  نیا یبرگشتن، وقت ایبا شوک و اح ستاد،یقلبشون که ا_

 ......وگهید مارستانیمنتقلش کردن به ب م،یخونوادشون داد

  ...چشمم بود یجلو یزیچیفقط  دم،یشنینم گهید

 ...با جرات زل زده تو چشمام و گفت ن،یصبح رامت یوقت

 «!!!یدیته خواهرمو بد پس مدل شکس تاوان»

 !ن؟یتماس گرفت یبا ک+
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 ...فک کنم برادرشون بود_

 !بردنش؟ مارستانیکدوم ب+

 «...»مارستانیب_

دکتر  یکه حرفا کردمیترمز کردم، فقط خدا خدا م مارستانیب یجلو

 !راست باشه

راه  یبلند به سمت ساختمون اصل یشدم و با قدما ادهیپ نیماش از

 ...افتادم

  ...ستادمیا یپرستار ستگاهیا یجلو

 ؟یکدوم بخش بستر دار،یرزا پا_

 !د؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت+

 !به شما مربوط باشه کنمیفک نم_

 چه طرز حرف زدنه آقا؟ نیا+

...تک تک ؟یبگ یخوایخانم من حال و حوصله خودمم ندارم، نم نیبب+

بعدش تو  یول کنم،یم داشیو پ گردمیخراب شده رو شده م نیا یاتاقا

تهران  یها مارستانیچه تو کل ب مارستانیب نیشغل چه تو ا نیبا ا دیبا

 !!!یکن یخداحافظ
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شد...و با  دایزدم، که ترس تو چشماش هو تیحرفم و با جد اونقدر

 ....که باعث لرزش صداش شده بود، به حرف اومد یترس

عرق کرده بود،  ستادم،دستامیکه پرستار گفته بود ا یدر اتاق پشت

  ...نکهیاز ا دمیترسیم

 !بازشدن در اتاق دست از فکر کردن برداشتم با

 !هه

زدم،آروم  هیتک واریلبم نشسته بود، به د یکه ناخواسته رو یپوزخند با

 !!!آروم شروع کردم به دست زدن

 ...داداش یدار والی... ایخوب تونست ن،ینه....خوشم اومد آقا رامت_

  ...ی... تو... چجوردیام+

آره؟... هم با من... هم با خانواده  یکرد یباهام باز دمیفهم یچجور_

 !که؟یهامون آره؟آره؟... آره مرت

 یفرسته ها، آروم رو مثل !!!و وارد اتاق شدم نشیزدم تخت س محکم

 !!!بود دهیتخت خواب

 یتختش شدم و خم شدم و بوسه ا کیبود، نزد دهیپر یلیخ رنگش

 !!!سرش زدم یرو
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 اهکارت خبر داره جناب؟!... هااااااااا؟ش نیاز ا یک گهید_

  شاهکارت خبر داره جناب؟... هااااااااا؟ نیاز ا یک گهید_

 ...یتو حق ندار+

 ...گهی...هااااااااا؟... حرف بزن د؟یحق ندارم چ_

 !!!از همه رو اعصابم بود شتریب نیو ا گفتینم یچیه

کار رو  نیا نیرامت نکهیو گفتم، به جز ا یزنگ  زدم و همه چ نیرام به

  !!!کرده

  !فشردمیدستام م نینشسته بودم و سرم و ب یصندل یرو

شونم  یرو کنارم حس کردم و بعد دستش که رو نینشستن رامت که

 !!!نشست

 !!!دیکار من نبود ام نیا+

 هه!...باشه!...دوبار_

 !بود نیکار مت نیا گم،یم یجد+

  ؟یچ_
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دست  می... گوشادته؟ی، رو گم کردم میگوش مارستانیب یهمون روز تو+

امروز بهش شک  یعنیکار و کرده، منم روز مراسم  نیبود، اون ا نیمت

 کنمینم یکار نیهمچ نجا،منیاومد ا دمیکردم، د بشیکردم و تعق

هنوزم  گم،یهنوزم م ،ینه با تو، نه خانوادم،آره گفتم که با تاوان بد د،یام

نه  یول ستمیا یحرفم م یو رو یتاوان بد دیمعتقدم با نوزه،که ه

 !ینجوریا

 !اون حروم زاده االن کجاست؟_

 ...کردم تیبازداشتگاه!...ازش شکا+

 هی یحت یشکیدور رزا جمع شده بودن، اشک چشم ه همه !!!،خوبه

  !!!ومدیلحظه هم بند نم

 هیکلمه هم حرف نزده، فقط به  هی یبهوش اومده بود، حت یاز وقت رزا

 !!!مونده رهینقطه خ

 !از تحمل منه خارج !سخته یلیخ  !دنشید یرنجویا سخته

 دنیرفتم، با شن مارستانیب یو به سمت خروج رونیاتاق زدم ب از

  !!!ستادمیا یکس یصدا

  !!!من آشنا بود یبرا یلیصدا خ نیا
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 مارستانیب نیاز ا دیکه نابود بشه،رزا نبا یزیبرنامه بر یطور خوامیم_

ببره کار من تمومه...  یزیاز چ ییبو دی..اگه امادیب رونیزنده ب

 دیگرم نشد... از اولشم نبا یعرضه که آب یب نی!... از اون مت؟یدیفهم

  !عرضه عاشق... خخخخ ی...پسره بکردمیبهش اعتماد م

 !بود؟ لدای یصدا... صدا نیصدا...ا نیا ...یصدا، صدا نیا شد،ینم باورم

  !مچم و گرفت یکیبرم جلو که  خواستم !!!شدینم باورم

 !!!بود یعل ریام !سمتش شتمبرگ

  !!!دیام یعجله کن دینبا_

 !!!مینشست اطیح یها یصندل یو رو میرفت یسمت خروج به

 ...خواستم حرف بزنم، به حرف اومد تا

کار ها رو با عجله  نطوریا د،یام یصبر کن دیدم،بایرو شن یهمه چ_

 د،یام میدست به کار بش دی!...به موقعش بایکنیفقط خراب ترش م

  !!!یبش مونینکن که بعد ازش پش یارک

کار هارو پس بده، اون مارو از هم  نیتقاص همه ا د،یاون با د،یاون با+

 ...جدامون کرد، اون

 !!!پسر...آروم باش...درست میشه دونمیم_
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****** 

 رزا

 

به چشمام وصل  ییلویو به زور باز کردم،انگار به وزنه صد ک چشمام

 بیعج نمیقفسه س ،ینداشتم، ول از اطرافم یشده بود.... درک

  !!!سوختیم

از نو به  یغم دیعشق... هر دم آ خانهیتا شدم حلقه به گوش در م_

 !!!مبارکبادم

بلند تر شده  شاشیر ،یکردم، هنوزم همون آدم بود، ول نگاش

از مرتب  یخوش حآلت و مرتب بودن، االن اثر شهیکه هم ییبود،موها

 !!!بودن رو نداشتن

 یلیخ گریچشما د نینوزم همون چشما بود، هر چند اچشماش ه یول

 !!!وقته که مال کس دیگه شدن

از چشمم  یقطره اشک شیشب نامزد یمرور خاطرات و صحنه ها از

اشکم  یجا قایکه اون با لباش مهارش کرد،لبهاش دق د،یچک

  !!!نشستن
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طعم  دمی.... چونم... ودر آخر، باز هم من چشمیشونیچشمام،...پ یرو بعد

  !!!تر و دلچسب تر بودن نیریاز عسل هم ش یرو که حت ییاون لب ها

 !!!داد و زمزمه کرد هیتک میشونیرو به پ شیونشیپ

  ...یدوست دارم، ول یلیخ_

 ...ختیر دلم

 یبازم ازم ب دیکه افتاده!!!...شا یهضم اتفاقات یبرا خوامیزمان م ،یول_

 یبرا خوامی.. زمان م..یتحمل کن دیبا یول ،ینیبب یو بد اخالق یتوجه

 رزا؟؟؟ یفهمیمدت... م نیهضم ا

 نیو در آخر سرم و آروم تکون دادم و از ب ،یو بعد یاشک بعد قطره

 !!!لرزون و خشدار پچ زدم ییبا صدا دم،یخشک یلبا

 !!!دوست دارم+

که بهش ابراز عالقه  یچشماش مثل قبال وقت دم،ینشن یجواب چیه یول

محکوم شدم به  شیچند لحظه پ نیممن ه یبرق نزدن، ول کردمیم

 ...رفتار نیتحمل ا

 !!!ندارم یتیشکا چیه و
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 دیام

 

  ...شدم ادهیپ نیماش از

  !گشتم یرعلیکافه شدم و با چشم دنبال ام وارد

 !!!و نشستم دمیرو کش یسمتش رفتم و صندل به

 یچونیرو بپ هیبق یتونیم د،حاالیباش هیبا عروس خانوم تو آتل دیاالن با_

  ...خونه و با ع یبر

 ...!!!آدم باش+

  ...دلت خواست؟...منم دلم خواست... ا شدیچ_

 ...یرعلیام+

و تو االن حالت  تهیروز زندگ نی!...امروز بهتر؟یباشه بابا...چرا پکر_

  ...ها برات روشن شده تیتموم واقع یوقت فهممیرو نم لشی... دلنه؟یا

 خوره،یداره مغزم و م انهیورمثل م یزیچ هیهنوز ته ته مغزم،  یآره، ول+

اگه اونموقع که  دیمانع بشه،شا تونستیرزا م دیشا کنم،یهمش فکر م

 کردم،یحواسم و جمع م شتریبهم، میگفت، ب دیچیپیبه پاش م نیمت

 ...اگه دیشا
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 !!رفت باال صداش

و  فیلط هیدختر با روح هیدختره،  هیاون  د،ی...هاااا؟... ام؟یچ دیشا_

... بازم به یهم شیطونه، هم قلدر، ول شناسمشیم ... آرهریپذ بیآس

به توجه داره،االن تو جامعه ما  ازین فه،بازمیبازم لط فه،یدختره،بازم ظر

زود تر از اون  م،یکنیکه زود قضاوت م نهیمشکل هممون ا نیبزرگ تر

 نیبدون ا م،االن،یکن دایو پ تیو واقع میبگرد نکهیا م،بدونیکنیباور م

طرفه به  هین و بهش اجازه دفاع از خودش رو بدن،که از مجرم بپرس

 نیهم قایتو هم دق  کنن،یحکم هم صادر م یو قبل از قاض رنیم یقاض

 نکهیبدون ا ،یبهش اجازه حرف زدن بد نکهیبدون ا ،یکار رو کرد

 گهی...اما االن...االن د،یدفاع کنه، حکمش و صادر کرد ودشاز خ یبزار

تموم اون عکسا،اون  یدونیم گهید که ،االنیقضاوتش کن یحق ندار

که اون کثافت، اون پست  یدیتو هم فهم یآره فتوشاپ نبود، ول لما،یف

ها و عکس هارو گرفته بود،...  لمیکرده بود و اون ف هوشیفطرت، رزا رو ب

!!!...االن بهم یکن تشیاذ یحق ندار گریتموم شده، د زیحاال که همه چ

مراسم و بهم  نیاالن ا نیقسم، هم خدا یوگرنه، به خداوند ،یدیقول م

 !د؟ی...بهم قول بده امیدونیخواهر نداشتمه تو هم م یرزا جا زنم،یم

  !!!بود یحرفاش منطق
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 ...یبود ول راست !!!بود درست

 ی... نمیدونم چرا مغزم با دل بشمیچرا من کامل قانع نم نمیدونم

  !!!خونهیصاحابم نم

  ...... بازمیول

  !!!دمیقول م+

* 

 !!!دیعروس خانوم و ببوس یگلو ریو ز دیقا دوماد حاال سرتون و ببرآ_

 !!!شدن نفس رزا رو حس کردم حبس

 !!!دمیاما آروم بوس قیگلوش و عم ریگلوش و ز ریو بردم ز سرم

 ...شد!!!... حاال عروس خانم یعال_

کارمون تو باغ تموم  ،یبردار لمیو ف یبعد از سه ساعت عکاس رهخباال

 میشد نیسوار ماش د،یباریرزا م یاز سرو رو یخستگ رون،یب میشد،و زد

 !!!میرفت میمراسم در نظر گرفته بود یکه برا یو به سمت باغ عمارت

 هی شهیکه تا االن شده؟...م یهر چ میامروز و فراموش کن هی شهیم_

شب  نیکنه،ایازدواج م کباری ی!...هر آدمم؟یفکر نکن یزیامروز و به چ
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عمر خاطره  هی خوامیو نم فتهیبه بار اتفاق م یرواسه هر پسر و دخت

 !!!ازش تو ذهنمون باشه یبد

 !!!شهیحتما م یخوایکه تو م یوقت+

لبش نشست، سد مقاوتم رو شکست و من نتونستم  یکه رو یلبخند

 ...شدم میاون لبا  مقاومت کنم و تسل دنیچش یلبام برا یدر برابر تمنا

** 

 رزا

 

شد،به سمت در سمت من اومد و  ادهیپ نیماش از دیو ام م،یباغ شد وارد

  !!!مرد رو نیدر رو باز کرد، چقدر دوست داشتم من ا

همش به  لمبرداریبشم، ف ادهیپ نیو گرفت و کمکم کرد تا از ماش دستم

باعث میشد  افشیکالفه شده،ق گهید دیام دونستمیمیگفت،م یزیچ

  !!!رهیناخواسته خندم بگ

وارد سالن  لمبردار،یتعلل بخاطر فرمایشات فساعت  میبعد از ن باالخره

 !!!میعمارت باغ شد

 !!!و سوت باال گرفت غیدست و ج یورودمون صدا اب
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تر به دلمون  بیبه نظر میومد و عج یواقع بیکه عج یلبخند با

با همه سالم و خوشامد  ییو با خوش رو میها رفت زیسر م د،یچسبیم

 !!!میکرد ییگو

از نشستنمون  قهیدق ستیهنوز ب م،ینشستو  میرفت گاهیسمت جا به

 !!!میرقص بلند شد ینگذشته بود که برا

و پونه،و چند  نیو نامزدش، مت یعل ریو کم کم ام م،یستادیسالن ا وسط

من و  یتا از دوستامون با نامزد هاشون دور مارو گرفتن، نور سالن رو

ار کمر من قر یرو دیمتمرکز شده بود،آهنگ پخش شد و دست ام دیام

مردونش گذاشتم و همگام با اون و  یشونه ها یگرفت، دستم و رو

 ...میخوردیآروم تکون م ومآهنگ آر تمیر

بعد سرم و باال آوردم و  دم،یگذاشتم و قلبش و بوس نشیس یو رو سرم

چشما  نیآشنا بودن، ا یلیچشما واسم خ نیتو چشماش نگاه کردم، ا

  !!!و پاشون باخته بودمر مونمیو ا نیبودن که من د ییهمون چشمها

  !!!دیجلو اومد و چونم و بوس سرش

که من و  یلبام نشست و در حال یبار لباش رو نیتموم شد و ا آهنگ

  !!!دیبوس یو طوالن قیدستاش خم کرده بود، لبام و عم یرو
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لبم عقب  یرو گهید یبا بوسه ا د،یو دست باال رفت و ام غیج یصدا

 !!!دیکش

 نیو به سمت ماش میسم، از عمارت خارج شدبعد از تموم شدن مرا

 !!!فرو رفت یکیکل باغ و عمارت تو تار هویکه  م،یرفت

شده بود...وحشتناک، خواستم  کیهمه جا تار د،یدیچشم و نم چشم

 !!!ستیکه متوجه شدم ن رمیو بگ دیام یبازو

 وونمیبوده باشه، د نیبازم کار مت دیشا نکهیفکر ا دم،یلرزیترس م از

  !!!کردیم

  !!!ختیریصورتم م یمهابا رو یکنم، و اشکام ب کاریچ دیبا دونستمینم

مون  پیعمارت باغ افتاد و پشت بندش، کل یاز باال یدفعه به پرده ا هی

از پشت دور کمرم  یلبم نشست... دست یرو یپخش شد...لبخند محو

دستارو خوب  نیمن ا د،یحلقه شد و منو به سمت خودش کش

  ...دستارو هم نیصاحب ا شناختم،یم

  نترس؟ یزیکنارتم از چ یبهت نگفتم وقت_

 !!!کرده بودم بغض
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فارغ از همه  د،یکه من و ام یهمون لحظه ا قایبود...دق پیبه کل نگاهم

و خنده  یو با شوخ میزدیم غیو ج میدیدویجا، کنار ساحل دنبال هم م

  ...ستادنیبه ا میکردیم دیتهد

  ...و میهم کنار هم بود شیه پنره که ما دفع ادتی یول ،یگفت+

به کلمه از اون روز هارو مرور  یحت یمرورش نکن...از امشب حق ندار_

 ...!یکن

 !!!گردنم کاشت یرو یتکون دادم که بوسه ا دییبه تا یرس

** 

  ...فرو رفتم یآغوش یکفشام و از پام در آوردم که باز تو یخستگ با

و من از خجالت چشم  نییپاسرشونم سر داد  یلباسم و آروم از رو بند

 ...سرشونم زد یرو یبستم و اون جاش بوسه ا

 یتوجه ی...بینیبب یمهر یجاها، ب یوقتا...بعض یازم بعض دیشا_

مطمئن  یکه آزار دهنده باشه...ول ینیبب ی...رفتارینیبب ی.... سردینیبب

که عشقشون تک  یی...همونایهمون دوتا آدم قبل میشیروز م هیباش که 

 ...بود

 ....گردنم زد و یرو تو گود یبعد بوسه
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ساعت از باهم بودن دوبارمون گذشته و حاال، تو آغوش هم  کیاز  شی

 ییجا هی... هر کدوممون تو میحرف بزن یکلمه ا نکهیبدون ا میهست

 !!!شهیته ته افکار جفتمون به به جا ختم م یغرقه، ول

 ...شمیمتعجب م زنه،یکه م یحرف با

 ...شدم وونهی... دیو تو شکمت داربچش  دمید یوقت_

 ؟یبچه ک+

 !.....نیمت_

 !!!نبود نیاون که  بچه مت یول_

  !!!بلند، من و از خودش جدا کرد و زل زد به چشمام یییییچ هی با

 ه؟یمنظورت چ+

...بچه من و تو... به دیمنظورم واضحه، اون بچه، بچه خودت بود ام_

 دیخب... شا یرشد بود، ول از وجود جفتمون که درون من در حال کهیت

  !!!قسمت نبود

  ...یو...و...ول+

که  ی...بهت گفته بود که اون بچه خودشه؟... نکنه توقع داشت؟یچ یول_

  !!!بگه که بچه تو تو شکممه ادیب
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  !!!هیکه بهت دست نزده برام کاف نیهم+

 !!!رو سرم ختنیسطل آب جوش ر انگار

  ...ا، از تن منکه اون پست فطرت باره دونستینم دیام

  !!!گفت ریرو سرم زد و شب بخ یبگم که بوسه ا یزیچ خواستم

دلتنگ و  یحاال خواب از چشما الیجور فکر و خ کیمن با هزار و  و

 !!!نگرانم، فرار کرده

 !!!مون فکر کردم که باالخره خوابم برد یچقدر به آخر زندگ نمیدونم

 یو پونه هم عروس...«اردیپا» نیما، مت یهفته بعد از عروس کی قایدق

  !!!شونیکردند و رفتند سر خونه و زندگ

و همه  زیفارغ از هر چ م،یدیو رقص م،یدیخند شونیروز عروس چقدر

و خواهر من،  یناراحت کننده ا زیچ چیه یفکر... ب یدغدغه، ب یکس...ب

 !!!شده بود بایپونه، چقدر ز

افتادم که  یوقت ادیآورد،یرو به وجد م یهر کس ن،یمت یچشما برق

شب  دیکه من و ام یوقت ن،یمت یبرن خونشون، و به تالف خواستنیم

 یلیو گرفت و خ دیام یجلو م،یاز باغ خارج بش میمون خواست یعروس

 !!!زل زد تو صورتش یجد
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 !!!و که روش بلند بشه یدست کنمیقلم م_

  !که چپ نگاش کنند ییچشمها کنمیم کور

 ...بشه و البته... از همه مهم تر رو که براش بلند یصدا کنمیم قطع

و سرخ  میدیمن و پونه شن یول د،یدر گوش ام قایآروم گفت، دق یلیخ»

 «میشد

 !؟یشد شیرفهم !!!یکن تشیو اگه اذ زیاون چ برمیم خیب از

  !!!اون شب غش کرده بود از خنده دیام

 !!!شدم کشونیاون شب و سربه سر گذاشتناش، تزد یحرفها یتالف به

 م،یگل سر سبدمون و بهت داد م،یسته گلمون و بهت داددختر د_

 ییقطره اشک، خدا هی اد،یبه ابروش ب ،خمیناراحتش کن ،یکن تشیاذ

 یکه چ یدونیم ،یبا من طرف اد،ینکرده، از چشمش ب یینکرده، خدا

  میگم؟

 یلبخند دندون نما، بهش زل زدم، که به حالت کالفه، دست هیبا  بعدم

که  یو البته بلند بابا رو صدا کرد...وقت یشیماو ن دیپشت گردنش کش

  ..شد کمونیبابا نزد

  ...دست پونه رو گرفت و گذاشت تو دست بابا نیمت
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 دیاول کار دخترتونو بردار نینشدم، هم ریعمو جون، من از جونم س_

 ن،یاون از رام ن،یکردن،اون از رامت دمیبابا از صبح هزار نفر تهد د،یبر

 نیا غمبریبه پ ریاز سردسته زورگوها، رزا... بابا به پ نمید،ایاون از ام

 بیتو ج زارهیخودش زبونش ده متره،ده تا مثل من و شمارو م

  !!!دیخبر ندار ،شماپشتش

 ...و میرفت سهیحرف هارو زد که همه مون از خنده ر نیبا مزه ا اونقدر

 !!!محکم بهش زد یپس گردن هیاز پشت  دیام

کن  ای!؟...حیآدم نشد یول یب دوماد شدخجالت بکش بچه... امش_

 !برو بسه، فک کنم از ساعت خوابت گذشته باشه ایبرو، ب ایبچه... ب

 

 نیمت

 

 ...فک کنم از ساعت خوابت گذشته باشه_

 ...بر پدر یا+

بهم  گهید یپس گردن هی ،«دیام پدر»ریبگم، عمو ام یزیخواستم چ تا

  !!!ییبود خدا نیسنگ یلیزد، پدر و پسر دستشون خ
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 عمو؟ یبگ یخواستیم یزیبر پدر؟...هوووم، چ یا_

 ری... که من و اسیبر پدر عاشق یبگم ا خواستمیم گه،ینه بابا،همون د+

 ...که االن نمیتونم جوابتون رو بدم، وگرنه یکرد، طور

 !!!گل کرد طنتشیش رزا

... خواهرم خفت ؟یبگ یزیچ ی:؟...هوووم،مگه جرات داریوگرنه چ_

 !!!!یبگ یزیکرده اگه چ

!!!.... ماشااهلل گهینباشه خواهر تو عه د یبلهههههههه، صد البته، هرچ+

  !!!!هیکی شهیرگ و ر

 !!!بغلش کرد دیبگه که ام یزیخواست چ رزا

گرفتن حال  یبرا ادهی... ولش کن رزا، وقت زدیبر دیبا گهیفک کنم د_

  !!!بچه نیا

  !!!بچه عمته+

  !بود؟...پووووف بود...عمه اونجا یچه روز امروز،

  شه؟یبچه ک_

بابا کار و  م،یما بر دیزاریعمه جان، منم، بچه هم منم، حاال م یچیه+

 !!!و کنار رفتن دنیخند همه !!!به خدا میدار یزندگ



 

330 
 

 میو راه افتاد میشد نیسوار ماش یباز شیبعد از تموم شدن آت باالخره

 !!!سمت خونه

نبالمون میومدن، بوق پشتمون، همونطور که با سرعت د یها نیماش

شون و  یخوشحال یبه جور کردنیم یسع دنیرسیو به ما که م زدنیم

 !!!نشون بدن

 یبعد دستش و گذاشتم رو دم،یپونه رو گرفتم و پشتش و بوس دست

  !!!دستش یدنده و دست خودم رو رو

ت شده بود،مظلوم شده بود و ساک یلیجشن تموم شده بود، خ یوقت از

 !!!کنم تشیم اذر دوست داشتدمن چق

 خانوم من چرا انقدر ساکت شده؟_

  !!!نه، ساکت نشدم+

چرا مظلوم  دونمیمن که م ام،یباهات راه ب کنمیم یعع!... حاال سع_

 ...بهش میگم که ،یشد

 !!!دمیبه بازوم زد و سرخ شد، و من سرم و باال گرفتم خند یمشت

 !!!دختر رو دوست داشتم نیکه من چقدر ا آخ
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 رزا

 

 !!!دمیو پوش میلباسم و در آوردم و لباس خواب مشک یتگخس با

از پشت دور شکمم حلقه شد و من و به  یبرگردم که دست خواستم

  !!!خودش چسپوند

 !!!میحرف بزن خوامیم_

 !در چه مورد؟+

 !!!که اتفاق افتاده و من ازش بیخبرم یزیهر چ_

و آروم من  یلیدستاش بلند کرد و به سمت تخت برد،خ یو رو من

و به سمتش چرخوندم  د،سرمیتخت خوابوند و خودشم دراز کش یرو

 !!!و منتظر نگام کرد دیکه به پهلو چرخ

نگاه  لش،یدل یب ی... لبخندانداختیم کهیبود بهم ت یچند وقت+

داشتم تا  یسع کردن،همشیم تمیاذ یلیهاش،لحن حرف زدنش،همه خ

 یکنارم یوقت کردمیم یسع شتریباشه ب ادتیاگه  رم،یازش فاصله بگ

همکار نبود،  هیباهاش هم کالم بشم،نگاه هاش، مثل نگاه  یحت

که در رابطه با  ی...روزدمیترسیاز چشماش م شهیچشماش... هم
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در سالن جلسات  یاون روز جلو م،یشعبه دوم شرکت داشت سیتاس

 دم،یترس یلی،خییجدا یبو داد،یم دیتهد ینگهم داشت،حرفاش بو

که بعد هر دومون  یبکن یکار دمیترس دم،یترس یخواستم بهت بگم ول

 یسع یلیشد...خ شتری...از اون روز به بعد، مزاحمتاش بمیبش مونیپش

 یلینداشتم، خ یروز ازت خبر هی... بعدش هم یکردم بهت بگم ول

 یکافه بود، گفته بود هی...آدرس یداد امیبهم پ نکهینگرانت بودم، تا ا

خودمو به اون آدرس رسوندم،  عیسر یلیمنم خ م،یباهم حرف بزن دیبا

که تو فضا پخش  یبیعج یبه محض ورود به اون کافه، از شدت بو یول

چشم باز کردم، هنوز تو  یشد که از هوش رفتم، وقت یچ دمیهمبود، نف

 شیبرات پ یکار هیهم اونجا بود،بهم گفت که تو  لدایاون کافه بودم و 

چون نگران  شم،یپ ادیبتا  یو به اون زنگ زد یبر یاومد و مجبور شد

بود  یاتاق یتو قایکه تموم اون عکسها دق فهممیمن االن م د،ی...امیبود

 یدونیرو هم که خودت م شیبهوش اومدم اونجا بودم،....بق یتکه من وق

 !!!ستیبه گفتن ن یازیو ن

 !!!دمیترسیسرخ شدش م یچشما از

 !!!اون بچه_
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سقطش کنم، به زور  دیبا باردارم، گفت دمیفهم یه،وقتیبعد از اون قض+

بهم گفت اگه بخوام نگهش دارم،  یکردم که نگهش دارم، ول شیراض

 خواستمینداشتم فقط نم یبه همه بگم که بچه اونه!!!....چاره ا دیبا

 !!!به بچمون برسه یبیآس

حالتش  نیبرجسته شده بودن و من از ا شیشونیپ یها رگ

 !!!دمیترسیم

 !!!هه،پس حدسم درست بود_

 

 ؟ی.. چه حدسچ.+

  !!!!کاسشه مین ریز یکاسه ا هیاون دختره کثافت  دونستمیم_

 د؟یام یدونیم یزیچطور؟...تو چ+

 !!!گذاشتم، و چشمام و بستم نشیس یبهم نداد، سرم و رو یجواب

*** 

داشتم  دیترد شناختم،یزنگ خورد، شماره ناشناس بود و نم میگوش

 !!!جواب بدم دیه باک گفتیبهم م یحس هی یجواب دادن...ول یبرا

  !!!زدم خیصداش  دنیشن با
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من دلم برات تنگ  یگی... نم؟ی...چطورداریبه به، احوال خانم پا_

 ...هوووم؟شه،؟یم

 !!!...قدرت حرف زدن نداشتمگفتمینم یچیه

 کنمیعکسات، سر م لمات،یرو با لباسات، ف میالبته، خب من دلتنگ_

  !!!گمیم یکه چ یدونی!!!...مگهید یا گهید زیچ هیخب خودت  یول

 یاز دستم سر خورد، قدرت تکون خوردن نداشتم،نمیدونم چ یگوش

 !!!شد که چشمام بسته شد

اطرافم چشمام و بزور باز کردم که چشمم به  ییصداها دنیشن با

  ...که باالسرم بود افتاد یدکتر

 ما چطوره؟؟؟ یخب خب، حال مامان کوچولو _

 یزیمن باردارم؟...پس چرا چ یعنیبهت نگاش کردم...مامان؟... با

 !!!دمینفهم

 !!!وارد اتاق شد دیبگم، در باز شد و ام یزیخواستم چ تا

 نکهیمعلوم بود،نه ا شی... نه خوشحالدمیفهمینم یزیچ افشیق از

 !!!یزیچ ایناراحته، 
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از اتاق  یسالمت یالزم و کرد، با آرزو یها هیتوص نکهیبعد از ا دکتر

 !!!رفت رونیب

داده بود و نگام  هیبه چهار چوب در تک بیونطور دست به جهم دیام

  !!!کردیم

 !!!شدمینگاهش معذب بودم و داشتم ذوب م ریز

 ...انداختم نییو سرم و پا اوردهیتاب ن نش،ینگاه سنگ ریز

 ...نشستیلبش م ینرم نرم رو یسرم و بلند کردم...لبخند یوقت

  ...وت رو به لبام زدبعد با لباش مهر سک یشد.... و لحظه ا کمینزد

 ...بچه از وجود من و تو هی_

 !!!حس گنگ هیپر بود از ذوق... پر بود از  صداش

صورتم نگه داشت...نفساش به صورتم  کیصورتش و نزد بازم

...چشمام و بستم و هر لحظه منتظر بودم که باز لباش رو لبام خوردیم

  ...که در اتاق به شدت باز شد نهیبش

  !!!دنیخندیبه ما زل زده بودن...و م یبا لبخند مضحک و پونه، نیمت و

بهشون کرد که دست و پاشون و جمع  ینگاه حق به جانب دیام

 !!!کردند
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 ...دیبا خنده رو کرد به ام نیمت

 کمی یداداش چه خبره؟...زرت زرت بچه آخه؟...حاال مبارک باشه ول_

 ...سفت کن خواهشا

دهنش و به سمت  یشت جلوادامه بده که پونه دستش و گذا خواست

 !!!دیوید سیسرو

 کردیپونه رو صدا م یبا نگران سیسرو یکه جلو نیبه مت حیبا تفر دیام

 :گفت

 یهمه تجرب نیتجربه بودم شل کردم...تو که ا یبابا... داداش من ب یا_

 !!!حداقل یکردیسفت م یو ماشااهلل کوه تجربه ا یدار

 دیکرد که ام دینثار ام یی... گمشویو نگران یحوصلگ یبا ب نیمت

 !!!دیخند

 نیاومد که مت رونیب سیزار از سرو یو حال دهیپر ییبا رنگ و رو پونه

 ...بغلش و گرفت ریز عیسر

_____ 

 ...فداش بشه ییقربونش بره ...بابا ییاخ بابا_
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بود...االن سه ساعت  نیپونه بارداره ...اوضاع هم دیفهم نیمت یوقت از

بند  هی نجورینشون و اون از بدو ورود همخو میاومده بود هڪبود 

 گهید ییجورایو  رفتیم مشڪقربون صدقه پونه و بچه تو ش

 !!!بود ردهڪ الفمونڪ

 به من ردڪرو  یالفگڪبا  دیام

 !...پوووف نهڪیم وونمیداره د گهید نی...ارزا میپاشو بر_

 !ردمڪنگاه  دیزدم و ناباور فقط به ام خی ٬زد نیمت هڪ یحرف با

 ی...وقت لدای هم٬هم زمان هم رزا حاملست  یوقت شهینم لی تو دلحاال+

 !!! هڪمن ذوقم و نشون ندم  یذوق ندار

 گفت؟یم یچ

 دیام !!نداره انڪاصال ام نی...نه اشدینم باورم د؟یام از حاملست؟ ادلی

 ! ردڪنگام 

 !!!رزا دمیم حیتوض_

 !نبود حیبه توض یازنی٬ خواستمینم یحیمن توض یول

و  یو عذرخواه دیام یبرداشتم و بدون توجه به صدا زدن هاو  فمیڪ

 !!!دمدوی فقط٬ نیمت یمونیپش
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من  یعنی نیو ا دیشڪیم ریت ممڪش ری...زدمیپله ها دو از

 !!!نداشت تاهمی٬ یول ردمڪ تیو اذ وچولومڪ

 !!!رفتمی... فقط م نمڪصبر  یلحظه ا هڪنی...بدون ا دمیدویم فقط

 ... ونهگرفتم و گفتم بره خ یسڪتا

برداشتم و  دیاز خودم و ام سڪع هیو  ڪدست لباس و مدار چند

 !نالیو راه افتادم به سمت ترم رونبی زدم خونه از٬ ڪسا هیتو  ختمیر

 !!! دمیدینم زیموندن و جا گهید

و سوار  دمیمشهد خر یبرا طیبل هی٬ نالیبه ترم دنیمحض رس به

 !!!وفتهیاتوبوس شدم و منتظر شدم تا راه ب

 دادمی ارامش بهم٬بهش  ردنڪنشست ....نگاه  نارمڪ یزن ریپ

 !مامانجون بود هیشب یلخی٬

 ! برگشتم زده وحشت٬ نیو رامت دیام یصدا دنیشن با

مشهد رو به نام خودم نگرفتم محال به  طیچون بل دونستمیم هڪنیبا ا

 !دمیترسیبازم م یول انیسمت ب نیا

 یدور نیا یونم,ولازشون دور بم تونمینم هڪ دونستمیخوب م من

 !واسه همه ما الزم بود
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 یاومده ...با دستمال شیپ نمونیب یچ هڪ ومدیم ادمونی دیبا دیشا

بغل دستم نگاه  رزنیجلوم گرفته شد به خودم اومدم و به پ هڪ

 نمڪ ڪبا دستمال صورتم و پا ردڪیاشاره م هڪ... ردمڪ

..من بودنش ,متعجب شدم .. سیو با خ دمیشڪبه صورتم  ی...دست

 !!!متوجه نشدم هڪ ردمڪ هیگر یڪ

 !شد ندهڪراه افتادن اتوبوس انگار دلم از جا  با

 میتموم زندگ هڪ یبه مرد ردمڪنگاه  یعقب برگشتم و با دلتنگ به

 !!!!ردمڪیم شڪبود و من االن داشتم تر

رو  نی....ا مردمیمرد م نی....من بدون اشدیم ندهڪداشت از جاش  دلم

 !!!مطمعنم و بازهم

 !!!بود دهیتهوع امونم و بر حالت

 ?شدیمگه م یول نمڪبه حالم ن یبخوابم و توجه ردمڪ یسع

**** 

 ! ردمڪچشمام و باز  یدست ونڪت با

 مالڪو در  ردمڪ....به اطرافم نگاه  ردڪ دارمیب رزنیپ همون

 مقابل چشمام بود قایدق ییتعجب گنبد طال
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من  هڪ....اخ  ردمڪیرو داخل چشمام حس م ڪاش جوشش

 !!!!حرم و امامش تنگ شده بود نیا یچقدر دلم برا

 ڪو اش یبا دلتنگ شد،یم دهیشڪ نیزم یرو هڪ یبا قدمها

دلم صلوات  یو تو رفتمیبودم به اون گنبد ،راه م رهیخ هڪ یهمونطور

 !فرستادم یم

،بعد باز راه افتادم،به  ردمڪ،چادرم و برداشتم و سرم  مڪتو سا از

رو هم به  مڪدادم ،سا لیرو تحو میو گوش رفتم یسمت امانتدار

 !!!نمڪ ارتیهمونجا دادم تا برام نگهش دارن و راحت تر بتونم ز

 یو دستم و رو ستادمیدر حرم ا یسمت داخل حرم رفتم ....جلو به

 !!! گذاشتم نمیس

 !!!الرضا یبنِ موس یعَل ای ََڪیالسََّالمُ َعلَ_

تنگ بود ....داشتم  ،دلم ردمڪی....داشتم دق مدیڪتریداشت م دلم

 ... ....دلم پر بود مردمیم

....و  زدمی،فقط زار زدم ،بلند بلند هق م دیرس حیبه ضر هڪ دستم

،بگه آروم باش  نهڪ،بغلم  نهڪآروم و  هڪنبود  یسڪهم  نباریا

بشم  ڪ،در گوشم پچ بزنه و من با زمزمه هاش آروم بشم ،سب

 .... گرفته بود سڪهمه و  زی...دلم از همه چشدمیم وونهی...داشتم د
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 !ردڪیدرد م یلیخ ممڪش ریز

به ماساژ  ردمڪگذاشتم و آروم آروم شروع  ممڪش ریو ز دستم

 !!!دادن

 

 دیام

 

 رڪ،ف شدیداشت منفجر م ردم،سرمڪیدق م یاز نگران داشتم

چطوره ،مثل  نه،حالشڪیم ارڪیچ جاست،دارهڪاالن  هڪنیا

 !!!!خوره به جونم افتاده بود

 دایازش پ یتهران و قدم به قدم گشته بودم ،و اثر یها ابونیخ تموم

رزا رو به  سڪ،ع نباریو ا نالیبودم ....باز دوباره برگشتم ترم ردهڪن

 نارڪدونست ،داشتم از  ینم یزیچ سڪ چی،ه دادمیهمه نشون م

حرفش  هڪگذشتم  یو نشونش داده بودم م سڪع هڪ یسڪ

 !!!نمڪ ثڪباعث شد م

 !!!دمیدختر رو د نیمن ا_

 !!!!رفته بود ،برگشت هڪ ینفس انگار
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 ؟ نشیدید جاڪ+

درد  مشڪسوار اتوبوس مشهد شد ،حالش هم خوب نبود ،انگار ش_

 !!!ردڪیم

و بعد از  دمیدو نیبه سمت ماش گه،فقطیم یچ نمیبب ستادمینا گهید

 ! گاز فشردم یسوار شدن ،پامو رو

**** 

 داشیپ تونمیم نجایا ردمڪیحس م یچرا ول دونمیحرم شدم ،نم وارد

 ینفر جمع شده بودن....دلم هر هیعده دور  هی،وسط صحن  نمڪ

 وونمیسرش اومده باشه ،د یاون رزا باشه و بالئ هڪنیا رڪ،ف ختیر

 زدم و رفتم جلو نارڪاونجا بودن و  هڪ ییساڪ همه ...ردڪیم

.... 

 !!دمیشڪ یافتاده بود ،نفس راحت نیزم یرو هڪ یسڪ دنید با

 .... رزا حالش خوبه راحت شده بود هڪنیز بابت اا المیخ حداقل

 .... صحن افتاد گهیبه طرف د چشمم

 رهیگوشه خ هیبه  یحالینشسته بود و با ب یصندل یچادر پوش رو یزن

 !!!شده بود
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 رزا

 

 ... اومدم رونیو خوندم و از حرم ب نمازم

و درد و دل  ختمیر ڪتا صبح چشم روهم نداشتم و فقط اش شب

 !ردمڪ

 ... شدیم شتریهر لحظه ب ممڪش درد

 .ردڪیداشت نگرانم م مڪم ڪ نیا و

و ماساژ  ممڪگوشه صحن نشستم و  ،آروم آروم ش یصندل یرو

 !!!دادم

 ! صحن ،مردم جمع شده بودن وسط

من  یزندگ هیشب بیعج هڪنفر افتاد ، هیچشمم به  تیاون جمع نیب

 .... بود

 دایراه خودشون و پ انڪاون فرد ،بازم دلتنگ شدم و اش دنید با

 !!!!تنگ شده بود یلی،دلم خ ردنڪ

باال  یبرام آشنا بود ،سرم با دلتنگ یلیخ هڪ یعطر یبو دنیچیپ با

 ... اومد
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 !هه. دمشید

 !!!ستادهی،االن روبروم ا ردمڪیحس م هڪدلتنگش بودم  یاونقدر

باز اونجا  دمید هڪسرم و آوردم باال  یلحظه با بهت و ناباور هی

 !!!!ستادهیا

 !!!!یعنی...یعنی

 حیتوض هیبه وقتش  یپرسم چرا ،چون نه وقتشه،نه جاش!!!!...ول ینم_

 !!!!یارڪمفصل بهم بده

 

 دیام

 

 !!!شناسنامه هاتون لطفا_

 !اتاقمون رو بده دیلڪدادم و منتظر شدم تا  لیهارو تحو شناسنامه

همچنان تو خودش مچاله شده  هڪبه رزا انداختم  ینگاه یچشم ریز

 !!!و صورتش از درد تو هم بودبود 
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و اونم  ردمڪ تڪو از دستش گرفتم و به سمت اتاق حر شڪسا

 !!! ومدیزشت دنبالم م ڪجوجه ارد نیع

 !!!!نشه تیتا اذ رفتمیدرد داره آروم آروم راه م دونستمیم چون

 !!!!تا وارد بشه دمیشڪ نارڪو  ردمڪباز  ارتڪاتاق و با  در

 یرو در آوردم و رو رهنمیت تخت رفتم ،پدنبالش وارد شدم و به سم به

رو  ڪسا پیشدن ز دهیشڪ یصدا هڪ دمیشڪتخت دراز 

 !!!چشمام گذاشتم و بستمشون یدستم و رو دم،ساعدیشن

 د؟یام_

،دلم  نهڪیصدام م ینجوریا یره وقت یدر م میهمه خستگ هڪ آخ

استخوناش خورد  هڪ ی،طور نمڪبغلش  مڪپاشم و مح خوادیم

 میهمه استرس و نگران نیاز ا مڪی ارڪ نیبا احداقل  یبشن ول

 !!!!!بشه مڪ

 نیسردتر نم،باڪبغلش  خوادیچقدر دلم م هڪ اوردمیخودم ن یبه رو

 !دستشه نڪگرم هی دمید هڪ ردمڪحالت نگاش 

 !برهیشلوار خوابت نم نیبا ا دونمیپاشو بپوشش م_

 ... یخودم بود ول شلوار
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انداخت و با من من جواب  نییسرش و پا هڪمتوجه سوالم شد  انگار

 !!!!داد

...چند تا از لباسات و شدیتنگ م یلیخب ....خب....چون دلم برات خ_

 دوسشون داشتم رو هم برداشتم، هڪ

شلوار باز دراز  ردنڪحرف از دستش گرفتم و بعد از عوض  یب

 !دمیشڪ

 !!!بغضش،بغضم گرفت رد،ازڪی،با بغض نگاهم م ردمڪ نگاش

 !!!! افتاده هڪ یبا اتفاقات امیب نارڪم من هنوزم نتونست یول

 !!!میبر دیبخواب ...صبح با ریبگ ایب_

 !!!!دلم ضعف رفت براش هڪگفت  یچشم آروم

 مڪو مح اوردمیطاقت ن گهید هڪ دیشڪدراز  نارمڪو آروم  اومد

 !!!! ردمڪبغلش 

 !!!!و بعد چشم بستم دمیو بوس شیبارون یچشما یرو

 

 رزا
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بهتر شدن  یبرا دمیدو ماه گذشته، ام میتاز مشهد برگش یوقت از

رابطمون گرم تر بشه  هڪنیا یاز دست رفته ،چون بجا گهیرابطمون د

 !!!!شهیسرد تر م نمونی،روز به روز روابط ب

 !!!!ترسونهیمنو م بیعج نیو ا ستین لدایو  نیاز مت یخبر

 !!!!نشدم،بازم خونه مامان وونهید هڪنیا یگرفتم برا میتصم

 !!!!اونجا رمیم هڪس دادم و گفتم ا دیام به

خودم و تو بغل مامان پرت  ی،با دلتنگ دمیرس هڪ نایبه خونه مامان ن

فرو  ی،تو اغوش امیشدم تا به خودم ب دهیشڪعقب  هوی هڪ، ردمڪ

 !!!!نهیرام دمیعطرش فهم یبا حس بو هڪرفتم 

 دمیاومدم و دو رونیب نی،از بغل رام ردڪیم تمیاذ یلیتهوع خ حالت

 !!!!سیسمت سرو به

** 

  ...در رو رزا نڪرزا، مامان جان حالت خوبه؟...باز _مامان

و  د،یوبڪیم ییپشت هم ب در دستشو زد،یحرف م ڪ همونطور

  ...دیرسینگرانش ب گوشم م یصدا
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  ...ندازمیم دم،یب صورت رنگ پر ییرو شو نهیتو آ ینگاه

و رو  شهڪیم ینیصورتم ه دنیمامان با د نم،ڪیباز م هڪرو  در

  ...زنهیگونش م

وهر لحظه منتظر برخوردم با  رهیم  یاهیچشمام س شن،یسست م پاهام

  ....نهڪیو بغلم م ندازهیزانوهام م ریدست ز یسڪ ڪ نمیزم

  ....رمیگیتنش، باز دوباره تهوع م یحس بو از

 ...دهیاز خودش فاصلم م یمڪ ڪ شهیمتوجه م یانگار

 یب یب چشما ی.... نگاهنمڪیو نگاش م گردونمیرو برم صورتم

... چشماش برق ردڪینگام م یوقت یزمان ی ڪ نمڪیحسش م

 تیواسش اهم گهید دیزنده بودن و نبودنم هم شا یاالن حت ی... ولزدیم

 ......نداشته باشه

... رهیم شیڪپزش فیڪو ب سمت  خوابونتم،یتخت اتاق م یرو

فشارم  دنی... با درهیگیو فشارم رو م ارهیو فشار سنجش رو م یشوگ

 رونیو از اتاق ب شهیو از جا بلند م نهیشیدو ابروش م نیب یاخم

  ...رهیم
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 قایرو دق یڪرشته پزش هڪنیچقدر سر ا هڪنیا یآور ادی با

 ی،لبخند تلخ میردڪ رد،دعواڪسال پنجم بود ول  یدانشجو یوقت

 رونیاز اتاق ب یاالن چجور هڪنیا یادآوریو با  نهیشیلبم م یرو

  ...خورهیگونم سر م یرحمانه، رو یب یڪشرفت، قطره ا

از ته دلش....  یهاش، ... لبخندا یو خوش اخالق بندمیو م چشمام

  ....رنی.... توجه هاش جلو چشام رژه ماشیمهربون

از  یتر از قبل عیو هر قطره، سر زارنیباهم مسابقه م مڪاش قطرات

  ....خورهیچشم سرم

و اون با  شهیصورتم در هم م و گمیم یفرو رفتن سوزن تو دستم اخ با

 ....نهڪیم میهمون اخم، سرعت سرمم رو تنظ

  !خونه میریتموم شد... م هڪ...سرمت نڪاستراحت _دیام

چونم  ،ڪ ختنیر یشتریبا سرعت ب امڪحرفش، اش نیا دنیشن با

 :دیصورتم غر یداد....و تو یمڪرو تو دستش گرفت و فشار مح

 هااا؟چرا؟ ؟ینڪیدق م ،یشنوی... چرا اسم خونه مه؟یچ_دیام

 ڪاش ینجوریهم ا یخونه اون حروم*زاده،قرار بود بر االن

 ... هااااااااااااا؟؟یختیریم
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 : ادیمامان ب اتاق م ڪ زنهیداد م چنان

 مڪی.... ستی... پسرم آروم باش.... اون االن حالش خوب ندیام_مامان

 !آروم تر یمڪ...البته دیزنیبهتر شد حرفاتون رو م

....با شهیو از اتاق خارج م گهیمامان م ،ب«یببخشید»لب  ریز دیام

و هق هق  نهڪشیشدن در، سد مقاومتم م دهیوبڪ یصدا

  ....نمڪیم

 هیو پا به پام گر نهڪیبغلم م اطیو با احت ادیب سمتم م مامان

  ....نهڪیم

درد  بیعج مم،ڪش ریو ز شمیم حالیب ڪ نمڪیم هیگر یاونقدر

  ....نهڪیم

 ....شهیهر لحظه بدتر م مم،ڪش ریو ز مڪش درد

  .....نهڪیرو واسم سخت م دنیشڪنفس  ڪ یطور

صورتم و  دنی... با دنهڪینگام م ڪ زنمیمامان چنگ م یبازوها ب

 ای»و  شهڪیم یخفه ا غیمشت شده، ج ممڪش یرو ڪدستم 

  !دوعهیب سمت در م انی،گو«زهرا
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دلم  یاچقدر از درد طاقت فرس دونمینم گذره،یچقدر م دونمینم

چشاش نگران  تم،یوضع دنیو با د شهیبا هول، وارد اتاق م ،ڪ گذرهیم

 ....شهیم

و  یخیدوساله، رفتن و ب جاشون دوتا چشم  ڪ ییچشما شهیم قایدق

 !اومده ڪترسنا

رفتارش رو ندارم  نیطاقت ا گهیمن د ی،ول ننڪدارن آرومم  یسع

،حاال  چید هبو هڪاز خونه رفتم ،رابطمون سرد  هڪ یاز وقت قای،دق

 !شهیداره قطع م گهید ییجورایاصال 

 ینسبت بهم ب اد،ی،سمتم نم خورهیخونه فرا نم زنه،تویحرف نم باهام

 !نهڪیم تمیاذ یلیخ نیتوجهه و ا

** 

 دیام

 

مواظبشون  یلیخ دیباعث دردشون شده،شما با هڪبود  یفشار عصب_

خطر  یاز طرف ست،ویهمسرتون اصال خوب ن دار،حالیپا یآقا دیباش

استراحت مطلق داشته  دیهم هنوز رفع نشده،خانومتون با نیسقط جن
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 یو نگران تیبه دور از هرگونه استرس و عصبان یطیباشن و در مح

 !!!باشن

و من  رهیم گهید یها هیحرف ها و توص نیاورژانس بعد از ا ترڪد

 !الیو خ رڪف ایدن هی مونمیم

به صورت  زنمیزل م و نمڪیو در رو آروم باز م رمیسمت اتاق م به

 !حالش یو ب دهیرنگ پر

شونم به  یرو یسڪبا قرار گرفتن دست  هڪ گذرهیچقدر م دونمینم

 !نمیبیو م نیرامت هڪ چرخمیو به عقب م امیخودم م

 !مینیشیمبل ها م یو رو میریم رونیاتاق ب از

دارم ،هنوزم  هڪ یضیضد و نف یبا حس ها امیب نارڪ تونمینم_

 مڪوقت عشقم نسبت بهش  چیه هڪ دونمیعاشقشم و م

 نی،ب امیب نارڪ تونمی!نمیحاضرم جونم و براش بدم ول شه،هنوزمینم

،تموم اون صحنه ها جلو  نمڪینگاش م یمغز و قلبم جنگه،وقت

 دنی،شن دادمیماز خونه رفت بهش حق  هڪ یرن،وقتیچشمام رژه م

 تا بهش ردڪیصبر م دیبا یبارداره واسش سخت بود ،ول لدای هڪنیا

و بعدش هم  ستادیاون نا یست،ولیبچه من ن لدایبچه  هڪ گفتمیم
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 رزا ،بچه اونه،و مڪبچه تو ش گفتیم هڪآشغال  نیاون مت یحرفا

.... 

 !نتونستم ادامه بدم گهید

 ! خوردیداشت مغزم و مثل خوره م راڪف نیا

 دیو ند نمڪ یباهاش بد رفتار شدیباعث م هڪبود  زهایچ نیا

تپش قلبم عاشقشم و  نینفسم ،تا آخر نیخرمن تا آ یول رمشیبگ

 !مونمیعاشقش م

 دیروان شناس ،هم تو ،و هم رزا ،با هی شیپ یبر دیبه نظر من با+

خوبه اگه  یلیخ ارشڪ هڪشناسم  یرو م ترڪد هی!من دیبر

تنها  دومڪ،چند جلسه هر  رمیواستون وقت بگ تونمیم یبخوا

 !باهم د،بعدیبر

 م،اندازهیدادیسروسامان م مونیبه زندگ دیبود ،ما با نیبا رامت حق

 !!!بود یافڪ گهیم،دیعقب افتاد یاز زندگ یافڪ

 !کنار میگم دیبر نمش،یبب دیمن با_«نیمت»

 ....صدا نیصدا، ا نیا

  !!!خوادیهمینو م د،اونمیآروم باش ام_
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و به سمت راهرو رفتم.... به سمتش  رونیب دمیو از دستش کش دستم

 !!!ه صورتش کردمحوال یحمله کردم و مشت

 بیکه عج یاز خودش دفاع بکنه، با پوزخند ایبگه،  یزیچ نکهیا بدون

و من چقدر دلم میخواست فکش و  کردیاعصابم بود فقط نگام م یرو

 !کنم ادهیپ

به پشت سرش نگاه کردم، آخ که  ،یکس یقدم ها یصدا دنیشن با

 !!!بزنم شیدو نفر رو باهم آت نیچقدر دلم میخواست ا

 چه خبره؟ نجای...اد؟یام_«رزا»

 نیواسه ا مردمیدختر، من م نیا یصدا دنیواسه شن دادمیجون م من

  !!!دختر

شدم  یلحظه از دستش عصب کیپر از بغض و بهت بود،و من  صداش

 !!!که از جاش بلند شده

بچه جوجه  هیسمتش برگشتم، چشماش پر شده بود، و بدنش مثل  به

 ...دیلرزیبارون خورده م

 !رزا؟...خانومم؟_«نیمت»
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سمت رزا رفت و بازوش و گرفت و من چقدر خودم و کنترل کردم تا  به

 !!!!پهن نکنم نیجنازشو کف زم

  ...... دستم مشت شددیاشکش که چک نیاول

  ؟یلرزی!...جانم، چرا م؟یرزا؟...رز گل_«نیمت»

  !اوردمیطاقت ن گریبغلش کرد و اون هق زد، د یوقت

سرش  عیکه سر رونیب دمیرزا رو از بغلش کشبه سمتشون رفتم و  آروم

گذاشت و دستاش و دور کمرم محکم حلقه کرد و خودش  نمیس یو رو

 !!!و بهم فشرد

 چوندمیمحکم تو دستم گرفتم و پ ره،یکه میومد دست رزا رو بگ دستش

 !!!که اخش در اومد

آدم  نیو کثافت تر نیرو از خودم جدا کردم و به سمت پست تر رزا

 !!!رفتم نیزم یرو

 ،یاریدستت به زن من بخوره،اسمش و به زبون ب گه،ید کباری_«دیام»

و اون موقعست که بچه  یزنده بمون کنمینم نیتضم ،یبش کشینزد

 !!!مونهیپدر م یحروم زادت ب
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 یول ردمڪیخودم حس م ی: نگاه بهت زده و متعجب همه ر؟ رو

 !!!ندادم یتیاهم

سر من  یرو نیدرش قصد داشتبا ما هڪ یهه!...همون بچه ا _«دیام»

 نیرفته بود جناب مت ادتیو  زیچ هی ید،ولینڪآوارش 

 ییدار،جایپا دیمن ام هڪ،یپسر خاندان محمد ڪ،تیمحمد

تموم شد  نڪن ڪآب بره،و در مورد رزا، ف رمیز هڪ خوابمینم

 ڪده سال آب خن مشڪ مڪتازه شروع شده،و  یباز نی،چون ا

 !زندونه یها لهیخوردن پشت م

از  مترڪو  ردڪبه مامور ها اشاره  هڪ ردمڪاشاره  نیرامت به

 !!!بردند رونیدستبند به دست از در ب نیبعد ،مت قهیدق ڪی

 

** 

 رزا

 

تو تنم نمونده ،به  یچون گهیمعدم رو باال آوردم و د اتیمحتو تموم

 ...نمیشیو م شونمڪیخودم و تا مبل م یسخت
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سوزن تو دستم چشمان ؟  و من با سوزش شهیم اهیهمه جا س ناخداگاه

 !!!مارستانمیتو ب هڪ نمیبیو م نمڪیباز م

 یریاز دستگ د،بعدیباریاز سر و روش م یالفگڪالفست،ڪ دیام

سه  هڪنیبا ا ،االنیول شهیرابطمون بهتر م ردمڪیم رڪف نیمت

مثل  هڪچش شده  دونمیم،نمیهنوز مثل قبل هست یماه گذشته ول

 !!!شده ندهڪمرغ سر 

 ؟ دیام_

 یو من گفته بودم چقدر دلم برا یحرف چیسمتم، بدون ه گردهیم بر

 تنگ شده؟« جانم گفتن هاش»

 هڪ یاز سواالت یلیسوالم مثل خ هڪشده  یتو نستم بگم چ فقط

 !!!جواب موند یجواب مونده بودن ،ب یبودم ،و ب دهیچند وقت پرس نیا

  !!!بندمیو چشمام و آروم م نهیشیلبم م یرو یلبخند تلخ

 

* 

 یتو شهیهم مثل ...درخونه اومد یصدا ز،یم یگذاشتن پارچ آب رو با

  ....ردمڪمدت ب سمت در پا تند  نیا
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 دیام

 

و  ردمڪدر خونه رو باز  یتو دستم بود، ب سخت هڪ ییتاڪپا با

 ....داخل شدم

 ....سمت نیا ادیم عیاالن، سر ڪ دونستمیم خوب

بودم... ب سمتم عاشقشون  یزمان هی ڪبراق  ییبا چشما شه،یهم مثل

 .....ادیم

 !ی... خوش اومدیسالم.... خسته نباش_رزا

 !یسالم... مرس_دیام

  ...یول شنیم درڪبراقش  یچشما ڪ نمیبیم

تا بغض نداشته باشه...  نم،ڪینم یارڪو  نمیبیچشاش و م بغض

 شد،یدختر محو م نیلحظه خنده از لب ا یاگه  یزمان ی ڪ یمن

لبخند از ته  یبار  ی.... االن آرزوم شده دوختمیو زمان و ب هم م نیزم

  ....نمیدل رو لباش بب

  !بده من ببرمشون آشپزخونه_رزا
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 ....ارمیخودم م خوادینم_دیام

 !نهڪبه حرف من گوش  ڪلجباز تر از اون حرفهاست  یول

رو صاف  مرشڪو  رهیگیها رو از دستم م ڪیاز پالست دوتا

و پخش  فتهیم از دستش ڪیو  پالست گهیم یاخ ڪ نه،ڪیم

  ....شهیم نیزم

و با اون  نهڪیدلش مشت م ریو دستش رو ز شهیخم م بالفاصله

 !نهڪیشده رو جمع م ختهیر یها وهیدستش م یڪی

 نتیابڪ یها رو رو ڪیو پالست رمیتوجه به سمت آشپزخونه م یب

  ....زارمیها م

 !رهیگیدلم م ده،یچ قهیسل تیبا نها شهیمثل هم ڪ یزیم دنید با

 ....یول

 هڪ یوتاهڪو بعد از دوش  رمیآشوب به سمت حمام م یرڪبا ف

آرومش باعث  یقبل از وارد شدنم، صدا رم،یبه آشپزخونه م رم،یگیم

 !!!نمڪ ثڪم یمڪ شه،یم

 ییتموم میشه،بابا یباالخره به روز نایها،همه ا یتو غصه نخور یمامان_

ه عشق مامان، زمان الزم ی. ولدمیقول م شه،یسابق م ییبازم همون بابا
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 ییو مطمئنم عشق بابا ،یعشق مامان یپسر، ول ای یهنوز نمیدونم دختر

 !!!یهم هست

 یمن حت شم،ڪاز خودم خجالت ب شهیحرفش باعث م نیا دنیشن

 ؟؟دارم؟ یبچم نبردم و چه انتظار تیجنس نییتع یزنم رو برا

 ی؛دستش رو از رو دنمیو وارد شدم،به محض د دمیشڪ یقیعم نفس

 ... برداشت مشڪش

خودش  یهم برا یمڪ،  دیشڪنشستم و اون واسم غذا  زیم پشت

چرا  دونمینم م،یردڪشروع به خوردن  وتڪو در س دیشڪغذا 

 خواستیدلم اغوشش رو م بیدو سه ماه عج نیا سڪشب برعما یول

!!! 

 !دلم ضعف رفت براش هڪبه چهره معصومش انداختم  ینگاه

 !خانوادهمشاور  هی شیپ رمیمن دو هفتست م_

بار دوم امروز تو دلم قربون صدقش  یبا تعجب باال اومد و من برا سرش

 !رفتم

و به سمت  ردمڪبرام نذاشت و بغلش  یاریاخت گهیچشماش د یگرد

 !!!گرفتم امڪتخت گذاشتمش و از لباش  یاتاق بردمش، رو
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 .... و یبه همراه ردڪبعدش شروع  یبود ول ڪتو ش اولش

___ 

 یمحمد نیمت

 

،به  ردمڪیم یداشتم قاط گهیمغزم بود،د یضرضرش رو یصدا

توجه به  ی،ب دمیشڪسمتش رفتم و موهاش و گرفتم و با تمام توان 

 !تو صورتش خوابوندم یمڪمح یلیغش،سیج یصدا

 ردمڪبار هزارم خودم و لعنت  یافتاد ، برا مشڪبه ش هڪ نگاهم

! 

 !!!ردمڪیم یننگ و جمع نیا دینبود ،با یچاره ا چیه

به سمت  ردمڪبه سمت اتاق بردمش و پرتش  شونڪ نشوڪ

 قایو به سمتش رفتم ،ضربه اول و دق ردمڪو باز  مربندمڪ، وارید

 .... زدم مرشڪ یرو

تخت  یگوشه اتاق و رو ردمڪو پرت  مربندڪشدم  هڪخسته 

 !نشستم
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 ینا یحت گهید رد،هرچندڪیم هیگر د،ویچیپیدرد به خودش م از

 !!!هم نداشت هیگر

 !پاشدم و به سمتش رفتم و آروم صداش زدم الفهڪ

 «!لدا؟؟؟ی»

____ 

 رزا

 

زدم و  ی، لبخند ردڪاز پشت بغلم  هڪنشسته بودم  نهیشوم نارڪ

 !دادم هیڪپهنش ت نهیسرم و به س

بهش بگم  دونستمی،م ردڪیم تمیاذ یمڪ دایعطرش جد یبو

تا  شمڪنفس ب مترڪ، ردمڪ ی،پس فقط سع شهی،ناراحت م

 !نشم تیاذ

 هڪبا تعجب منو به سمت خودش برگردوند  هڪمتوجه شد  ارانگ

 !!!بزنم« عق»باعث شد 

 داره آخه ؟ اریبه شوهرش و یآدم دومڪ_

 ! حال بدم خندم گرفت ونیم هڪحرف و زد  نیا ڪبا نم اونقدر
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پدر سوخته  نیا یبرا یرڪف هی. ترڪد شیببرمت پ دیفردا با_

 !!!مینڪب

و  دیز گرفت...آخم در اومد،خندخم شد و گونم و گا هڪ دمیبازخند

 .... تخت یرو ردڪ،آروم پرتم  میشد هڪ،وارد اتاق  ردڪبلندم 

 !!!!گهید ارمیاز عذا در ب یدل هیمن _

 !!!بده من بزنم فقط ڪماس هیقبلش +

 !!!! ردڪنثارم  یشرف یو ب دیخند

..... 

 پونه

 یخال یو به جا دمی،از خواب پر دمید هڪ یڪخواب وحشتنا با

 !!!ردمڪنگاه  نیمت

 !!!شدیم خیتنم س یخوابم موها یادآوری از

 ...نمیبب نیاز مت یرفتار نیهمچ هیروز  هی هڪنیتصور ا از

 ؟یپونه ؟ خوب_

 یلی،سردم بود ،خ ردمڪو نگاهش  دمیچیدور خودم پ شتریرو ب پتو

 !!! سرد
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 !!!،چشماش نگران شد ردڪاومد و نگاهم  مڪینزد

 شده عشقم؟ یچ_

 !!!دختر بچه جواب دادم هی ،مثل ردهڪ بغض

 !!!دمیخواب بد د+

 ؟یدید یچ_

 !دمیتو رو د+

 خب؟_

هم تو بودم ،هم خودم ،هم  دم،انگارید یانگار از طرف هر دومون م+

 .... هم دمیشن یتو ذهن تو رو م یحرف ها

 !!!!میزندگ نڪ فیتعر_

 هڪ دمید ی+م

ب  ڪ یردڪدستت رو پرت  یتو وانیمن، ل هیگر یاز صدا یعصب

  !ستڪش یبد یخوردو با صدا وارید

تر از  یعصب ڪ دمیشڪ یخفه ا غیج وان،یل ستنڪش یصدا با

 !یو ب سمتم اومد یقبل از جا بلند شد
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مچاله  شتریخودموب ،یبدون سمتم اومد تیبا عصبان ڪ دنتید با

 !نمڪیم

 !تا راهپله، میشونڪیو م رمیگیبلندش م یموها از

 !!!!یول یرحم شده بود یب یلیخ 

 !باال میشڪیو م یزنیو بازومو چنگ م ینڪیول م وهاموم

 !!!یو  به سمت حموم رفت یردڪتخت اتاق پرتم  وسط

 

 دیام

 

 !!!گریو ج یدختر خانوم شما...تپل نمیخب ،ا_

بچه ،بچه من و  نیشد،ا یتو چشمام جمع شده بود...باورم نم ڪاش

ربان ض یصدا یاز گونه هام سر خورد ،وقت ڪرزا، رو ابرا بودم،اش

 !!!! دمیقلبش و شن

 فیضع یلید،خیما باش یوچولوڪمواظب مامان  شتریب دیخب ،با_

 !شده
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 !تا از رو تخت بلند بشه ردمڪ ڪمڪرزا  به

___ 

 !!!دبانوووییشما،بفرما ارونهیاز و نمیا_

 !!!دستش دادم ،چشماش برق زد هڪرو  ڪآب زرش وانیل

م رو گونش رد دندونا هڪگاز گرفتم  مڪشدم و گونش رو مح خم

 !دیچیپ نیماش ڪتو اتاق غشیج یموند و صدا

 ددددددد؟یام+

 جوووووووون؟_

 هڪنیقبل از ا هڪ، ردمڪنگاه  یگوش م،بهیزنگ گوش دنیشن با

 !!!برداشت عیو سر یمن جواب بدم ،رزا گوش

 ردنڪ لڪ لڪبه سر به سر گذاشتن و  دمیخندیبلند م یصدا با

 «!یمحمد»نیرزا و مت

 !!!خونمون ردڪشام دعوت  یرو برا و پونه نیمت رزا

 !!!!میدیخر میالزم داشت هڪ یفروشگاه و هرچ میراه رفت سر

،رزا با عجله به سمت آشپزخونه رفت و شروع  میدیرس هڪخونه  به

 !!!!ردنڪبه غذا درست  ردڪ
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 !گردنش بردم یو سرم و تو گود ردمڪپشت بغلش  از

 یو سع دیدخنیاد،میم شڪرو گردنش حساسه،و قلقل دونستمیم

 .....از دستم در بره ردڪیم

 !!!گفت یدفعه آخ هیخنده هاش  نیب

 !ردمڪو نگاهش  ردمڪولش  نگران

 شد؟ یچ_

 !!!!لگد زد+

 میبشم من،زندگ وچولومڪدختر  یآخ من قربونش بشم ،فدا_

 ....،نفسم

 !دمیبوسیو م مشڪو ش رفتمیتند قربون صدقش م تند

 هیو هر از چند ثان دیخندیم ،و دیشڪیموهام م یعشق دستش و ال با

 !!!زدیمن قهقهه م ی،به حرفا

 !چسپوندم مشڪو صورتم و به ش دمیشڪپاش دراز  یرو

 !!!مشخص بود شیبرجسته شده بود و باردار امالڪ مشڪش

 !!!میمهمون دار نمڪغذا درست  دیبزار پاشم،با+
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 !دمیسفارش م رونیاز ب زنمیزنگ م_

______ 

 رزا

 

و بابا و   دیرفتم،ام اطیرو برداشتم و به سمت حگوجه و فلفل ها ینیس

داشتن جوجه  «نیمت یبابا»و عمو نینشسته بودن و مت یصندل یرو

 !!!ردنڪیم بابڪهارو 

و  ردمڪ رڪرو از دستم گرفت ،تش ینیبه سمتش اومد و س بابا

رو  میشونیو پ ردڪبغلم  «دیام یبابا»عمو  هڪبرگشتم داخل 

 !!!دیبوس

 ییرایو به سمت پز ختمیر یچا ینیس هیو اشپزخونه رفتم  به

 زدنیرفتم....مامان و زنعمو ها داشتن در مورد بچه من و پونه حرف م

 !!!گفتینم یزیو چ دیخندی،پونه هم فقط م

 !!!پونه نارڪو نشستم  ردمڪهارو تعارف  یچا

 خواهر؟ یچطور_

 ره؟...فندوق خاله چطو؟یخوبم تو چطور+
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 خانوم چطورن؟له سالم داره ،پسته فندق خا_

 !!!!نحوه حال احوال نیاز ا میبه خنده افتاد جفتمون

 !!!!و از ترسش گفت ردڪ فیاز خوابش تعر پونه

خوردن شام صدامون  یبرا هڪ نیمت یصدا دنیشن با

 !!!!میرفت زیبه سمت م ی...همگردنڪیم

 ردمڪیبعد از خوردن شام همه رفتن ،داشتم ظرف هارو جابه جا م

 !حلقه شد ممرڪدور  یدست هڪ،

خسته  یلیخ م،امروزیبخواب می،بر مینڪیبزار صبح جمعشون م_

 !یشد

حال همه ظرف  نیامروز واقعا خسته شده بودم ، با ا گفت،یم درست

 !و بعد به سمت اتاق رفتم ردمڪهارو جابه جا 

 یبود و ساعد دستش رو هم رو دهیشڪتخت دراز  یرو دیام

 !!!چشماش گذاشته بود

 !شضعف رفت برا دلم
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 هڪآنقدر خسته بود  یول دمیطاقت جلو رفتم ،و گلوش و بوس یب

 ردهڪ ارڪمن  ینخورد ،حقم داشت ،امروز پا به پا ونڪت یحت

 !!!از من شتریب یحت دیبود ،شا

دراز  نارشڪو  ردمڪعوض  ڪشرت و شلوار یت ڪیو با  لباسام

 هڪ، زدمیگذاشتم و با بچم حرف م ممڪش ی،دستم و رو دمیشڪ

 !!!!!خوابم برد یم دمینفهم

____ 

 

 لدای

 

 دهیتوجه خواب یب «یمحمد»نیبود ،مت دهیامونم رو بر ممڪش درد

،از  مارستانیشد ،منو ببره ب یبلند نم ردمڪیم یارڪبود و هر

 جاڪو  دیلڪ دونستمیبود و نم ردهڪدر خونه و قفل  یطرف

 !!!!گذاشته

 !!!فرو رفتم یخبریشدت درد چشمام گرم شد و به عالم ب از
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___ 

 پونه

 

 نیرفت،امروز مت یدلم غش م وچولوڪ یصورت یفشاڪ دنید از

با هم  هڪبود  دهیخر وچولوڪدخترونه  فشڪدو جفت  «داریپا»

 یوچولوڪ یجفت برا ڪیبچه رزا ،و  یجفت برا ڪیست بودن ،

 گفتیم نیمت یپسر،ول ایدختره ، میدونستیهنوز نم هڪخودمون ، 

 !!!! دختره

برام خونه رزا ....برام  خوامیم هڪاطالع دادم  نیشدم و به مت ضراح

ساعت بعد تو آغوش رزا فشرده  میگرفت و من حدود ن یسڪتا

 !!!شدمیم

 فندوق چطوره؟_

 ! دمیحرف رزا خند به

 !!!خوبه خاله+

 د؟یبزار یاسمش رو چ دیگرفت میتصم+
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و عسل  مونهیزندگ ینیریش گهیعسل،م میاسمش رو بزار گهیم دیام_

 !ادیمبهش  شتریب

 !گهیاوهوم راست م+

 ؟یشما چ_

 ...دمیخند

 !غزل میاسمش رو بزار خوادیم نیراستش مت+

 ...عسل ...غزل...خخخه؟یچه هم قاف_

 !!!اوهوم+

 نیو مت دیام می،متوجه نشد هڪ میبا رزا غرق حرف زدن بود اونقدر

 !!!ننڪیدارن نگاهمون م نهیو دست به س ستادنی،رو به رومون ا

 میخودمون اومد شدبهحلقهکمرموندورکهیدستبا

 دیام

 

فقط  نیکه منو مت زدنیو بچه هامون حرف م ندهیآدربارهنیریاونقدرش

لحظه فقط دلم  ی؛ میرو نداشت یکار چیتوان انجام ه میکردینگاشون م
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هم به سمت  نی؛به سمتش رفتم ومت خواستیرو م دنشیبه آغوش کش

 یآروم غیجفتشون ج که میپونه رفت ؛ازپشت همزمان بغلشون کرد

 ! دنیکش

 !کشهینم غی!زن که ج فهیساکت ضع_

که آروم  دیو شن نیمت یصدا یصدام آروم شد ،پونه هم انگار دنیباشن

شد .دستم رو که دورکمرش حلقه کرده بودم به سمت شکمش بردم و 

  نوازشش کردم

 خودشو تو آغوشم جمع کرد؛ که

  موهاش کاشتم و بلند شدم یرو یا بوسه

 !ارن؟یزنگ بزنم ب دیخوریم یچ_

 دییکه رزا هم تا پلویزمان گفتن باقالو پونه هر دوهم نیمت

 ؛ میشده هرسه ب رزا نگاه کرد زیر یکردباچشما

  بود زاریپلو ب یرزا از باقال مدونستیکه م ییتاجا

 (:! گفت: خوب دلم خواست آروم

 باخندع بغلش کرد :من قربون عسل جونم برم پونه
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که غذاهامونو  میصحبت کرد یبعد از سفارش غذا کم میدیمه خند

  مسافرت یبرا میختیبرنامه ر ی نیو بامت میآوردن  ؛غذا هارو خورد

------------------------------------------ 

  رزا

 

از جام بلند شدم وبه سمت در رفتم ؛ ماه آخرم  یزنگ به سخت یصدا با

 ! سخت شدع بود یلیبودو راه رفتن برام خ

 

 یکس دنیکه باز کردم با د درو !بود ؟ ییک یعنیداشت پس  دیکل دیام

 !رفت یاهیلحظه چشمام س هیکه پشت در بود 

  !خواستم درو ببندم که مانع شد زدیبه شکمم پلک هم نم رهیخ

 《باهات حرف دارم:》(ی)محمدنیمت_

  نگاه از شکمم گرفت ؛اخم کردم یسخت به

؛دلم  دهیاومدنه ام کهیچون نزد برونجایباتو ندارم از ا یحرف من_

 !نتتیبب نجایا خوادینم

  چشمام نگاه کرد به
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فراموشت کنم  تونستمی؛م کردمیم یاگه اون موقع سع دشای》:نیمت_

 یاسم گعیاالن د یفراموش کردنت نکردم ول یبرا یتالش چیمن ه یول

باهات  یلی؛فقط اومدم بگم حاللم کن من خ ستیازت تومغز و قلبم ن

 《!!حقش نبود فقط منو ببخش  دیکردم ؛تو حقت نبود؛ام یبد

 ! موندم شیخال یبه جا رهیخ !به دستم داد یبرگه ا و

 

 دیام

  

! بودمرزاشدهیحالیو ب یحوصلگ یبودم خونه ؛ متوجه ب دهیرس یوقت از

 0 کردیم تمیاذ نی!! وا دونستمیرو نم لشیدل

گاز  یپا نکهیرزا با اسوخته کل خونه رو پر کرده بود  ینیزم بیس یبو

 !بود اصالً متوجه نبود ستادهیا

 !! پشت بغلش کردم و شعله گاز رو خاموش کردم از

 ؟؟معلوم هست هواست کجاست چیه _

 . که زد خشک شدم یحرف با ! رفت ییراینگفت و به سمت پذ یزیچ

  !یمحمد نیبودم؛ مت نجایا نیمت امروز+
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 !شم ؛دادزدمرفتارم داشته با یرویکنترل نکهیا بدون

 ¿کردیم یچه غلط نجایا اون_

 ! بغضش از خودم بدم اومد دنیکرد،باد بغض

 گفتیم تیحالل یاومده برا گفتیم+

 ! شونم یادامه بده بغلش کردم و سرشو گذاشتم رو نذاشتم

 !ولش کن ستین مهم_

**** 

 ! شدم داریناله مانند رزا ب یشب بودکه با صدا یها مهین

 ! لب زمزمه کرد ریز ی؛درد داره !به سختعرق کرده بود  یبدجور

 دارم ........فکنم وقتشه درد+

  مانتو تنش کردم و بغلش کردم هی عیسر

 ! کردم یرو سر پدال گاز خال تمیو عصبان ینگران تمام

 مارستانی؛دباره بغلش کردم و به داخل ب میدیکه رس مارستانیب به

 ........رفتارم نداشتم و یرو یتمرکز ! دمییدو

______ 
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 رزا

 

 !!! تنم در حال خورد شدنه یتمام استخوان ها کردمیدرد حس م از

 ...... دمیشیک غیج و دمیچیپیدرد فقط به خودم م از

 یزدم ...فقط وقت غیچقدر ج دونمی،نم دمیشڪچقدر درد  دونمینم

 !!!دیچیبچم تو اتاق پ هیگر یصدا هڪدردم تموم شد 

خواب  مبودڪسالها  ردم،انگارڪیم یاحساس خستگ یبدجور

 !داشتم

 !!!رفتم یقیگرم شد و به خواب عم چشمام

** 

 یبود و صدا ڪیبودم...همه جا تار ڪیتنگ و تار ابونیخ هی تو

 !!!ومدیم یدختر هیو گر غیج

...خوف دمیترس یم شتریبه صدا. ..ب شدمیتر م ڪیچقدر نزد هر

 !!!!داشتم

 

 دیام
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بود،دلم داشت  ردهڪسالن رو پر  لڪرزا  غیج یبود صدا ساعتها

 یندڪوجودم رو گرفته بود،ساعتها به  لڪ شد،استرسیم ندهڪ

 ...گذشت یم

 یشد ،ول نڪاز استرسم  یمڪ دمیشن هڪبچه رو  هیگر یصدا

 .... افتادند،باز ترس و دلهره به جونم افتاد اپوڪپرستارها به ت یوقت

 ردم،قدرتڪآوردن فقط نگاهش  رونیاز اتاق ب هڪبچه رو  تخت

شد و  مڪتوان پاهام  مڪ مڪرو نداشتم، یارڪ چیم هانجا

 وونمیبشه د شیزیرزا چ هڪنیا رڪهمونجا سر خوردم ،ف

 ...ردڪیم

 یزیچ نیآخر ...اعصابم بود یها و پرستار ها رو ترڪد دنیدو یصدا

 ...دمیشن هڪ

 ......وڪ،دستگاه شو دینڪ جیرو پ یهاشم ترڪد_

 !!!دمینفهم یزیچ گهیبسته شد و د چشمام

 

 رزا
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به  ردمڪیهرچقدر نگاه م شد،یبچه هر لحظه بلند تر م هیگر یصدا

 !ردڪیم الفمڪ نیو ا دمید ینم یزیطرف و اون طرف ،چ نیا

تر  جیمن هر لحظه گ یول زدیصدام م هڪ دمیشن یرو م دیام یصدا

 !!!شدمیم

 !ردڪینشسته بود و مظلوم نگاهم م وارید نارڪ یبچه ا دختر

چرا من  یپسر بچس،ول هیشدم اون  شدم،متوجه شڪینزد یوقت

 دم؟یشنیدختر م یصدا

 ؟ چرا؟؟

 !چه خبر بود نجایا

 ....شد و بعد دیلحظه همه جا سف ڪی یبرا

 

 دیام

 

 ...اومد ادمی زی...تازه همه چردمڪباز  هڪرو  چشمام

 ...ترڪ....بچه....پرستار. درزا
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.به ..دمیاز اتاق دو رونیو به سمت ب دمیشڪسرم رو از دستم  سوزن

 !ردمڪ ینم یها و پرستار ها توجه ترڪحرف د

 ...چشمم دنبال رزا بود فقط

...انگار ردنڪیم هیداشتند گر هڪ دمیرو د نیو رام نیدور رامت از

 ...متوجهم شد ،به سمتم اومد هڪ نی...رامدیدور سرم چرخ ایدن

مادر جون منو به  یصدا هڪبودم  رهیگوشه خ هیمن فقط به  یول

 ...خودم آورد

 ....مادر رزا دیام_

اومد  رونیازش ب هڪ یبگه فقط به سمت اتاق یزیچ گهینداشتم د

 ...دمیدو

حال بود و به زورچشماش رو باز  یشده بود...ب دیمثل گچ سف رنگش

 !نگه داشته بود

 ...دیام_

 ...هڪجون صدام زد  یب اونقدر

 جانم؟_

 !ردمڪسمتش پرواز  به
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لحظه نباشه  ڪی هڪنیا رڪ...فردمڪرو بوسه بارون  صورتش

 !ردڪیم وونمید

** 

 بابا؟ دیام_+

 جانم آقاجون؟+

 مارستانیب یها یصندل یرو نارشڪبه سمت آقاجون رفتم و  

 !!!!نشستم

 یلیخ دیبه بعد با نیاز ا هڪ یدونیپسرم ،م ستیحال رزا خوب ن_

تو نوه  هڪ یدونینباشه م یحواست به دختر من باشه؟...هرچ شتریب

 !!!زترهیعزهام از همه برام 

 ...دادم ونڪت دنیبه نشونه فهم یسر

مونه ،تا مادرش  یهفته خونه پدرش م ڪی...رزا هیطبقه باال خال_

 هڪ یزیهفته ،هرچ ڪی نیبشه،تو ا تیو تقو نهڪ یدگیبهش رس

و دست زن و بچت و  نڪرو فراهم  ازهیشدنه باال ن لیمڪت یبرا

و   یو بد...تلخ اونجا...اون خونه پره از خاطرات خوب اریب ریبگ

 دیخونه. فقط با نیاون ها بازم براتون مرور بشه...تو ا خوامی...نمینیریش

 ...یو خوشحال ی...فقط خوشدیخاطرات خوب بساز
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 داشتم یخانواده ا نیهمچ هڪاز خدا ممنون بودم  چقدر

***** 

 یبه اندازه دستم بودند،رو تو هڪرو  ییلباس ها هڪیت نیآخر

چقدر  شونڪیبا گذاشتن هر ت هڪ ونهدیگذاشتم...خدام مدڪ

برابر اصل با رزاست و  یپڪ هڪ یضعف رفتم واسه دخترم...دختر

رزا  هڪگونه هاش، یفقط مدل چونش به من رفته بود،و البته چال رو

 !من مطمئنم چال داره گفتیاز االن م

 !بود نیریش بیعج یبود...ول وچولوڪ یلیخ هڪنیا با

 !بلند شدم و به سمت در رفتم دمڪ یدر،از جلو یصدا دنیشن با

 !شدم ،روبرو«یمحمد» نیمت ردم،باڪباز  هڪرو  در

 مڪ یبودنش،ول نجایاز ا ردمڪشدم و تعجب  هڪشو یمڪ اولش

جعبه  هڪداد،دستام مشت شدن، تیتعجب جاشو به عصبان نیا مڪ

 !دستش بود،رو به سمتش گرفت هڪ ینیریش

 !ڪبابا شدنت مبار_

 !ردڪیداشت خفم م حرص

 !و مردونه م،مردیزمه حرف بزنال_
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رفتم تا وارد بشه!...به سمت مبل  نارڪدر  یاز جلو یچرا،ول دونمینم

 !ها رفت و نشست

دروغ  یعاشقش شدم،ول دمشید هڪ یبهش گفته بودم،از وقت_

وقت هم  چیبهش ندارم،ه یحس چیاالن هم ه نیگفتم!...من هم

 !نداشتم

 به رزا نداشت؟ یه اعالق چیه هڪ یچ یعنیشدم از حرفش، متعجب

ادامه  اوڪنجڪبجاش بدجور  یشدم،ولیم یعصب دیاالن با دیشا

 ردڪباهامون  هڪرو  ییها ارڪرفتاراش رو و لیحرفش بودم،تا دل

 !رو بدونم

** 

به  ی،و توجه ردمڪیم رڪبودم ف دهیشن هڪ ییحرف ها به

 !اطراف نداشتم

 هڪدادم، ه،جوابیڪ نمیبب هڪنیبدون ا میزنگ گوش یصدا با

 !دمیبچه رو شن هینق نق  یصدا

صداش رو حفظ  یدخترم تازه چهار روزشم نشده،ول هڪنیبا ا من

به دختر  ،متعلقیعصب باینق نق تقر یصدا نیا دونستمیبودم و م

 !منه یوچولوڪ
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 هڪهم  زنه،باباشینق م ینجوریا هڪدلتنگ باباشه  نمڪ ڪف_

 !داره دخترم یی!...چه بابانمشیبب ومدهین شبیاز د

 !دادیو به من اجازه حرف زدن نم زدیپشت هم غر م ینجوریمه

 !ردمڪیبه لب به غرغراش گوش م لبخند

به مامانش رفته  افش،اخالقشمیاالن به نظرم دخترم عالوه بر ق_

حاال دوتا غر غرو  هڪباباش  چارهیزنه،بیهااا،مثل مامانش فقط غر م

 !!!داره...نچ نچ نچ

 !خان ،من دارم واست دیمن غر غرو ام آره؟،باشه ام هڪ+

 !!!ردمڪخراب  نمڪ ڪاوخ ،ف اوخ

 !زدم میشونیدستم به پ فڪ با

غرغرات رو هم دوست دارم ،عشق  ی،حتی،جونی،عشقیشما تاج سر_

 !من یغر غرو

 دددددد؟یام+

 دددددد؟یام_ 

باز با حرص صدام زد و  هڪ دمیخند غش،بلندیج یصدا دنیشن با

 !مون بلند شددختر هیگر یاز اون طرف صدا نباریا
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 !دمیناله مانندش رو شن یصدا

 !شد داری،بیواااا یا_

خودمو گرفته بودم  یزور جلو ،بهیول شدمیاز خنده منفجر م داشتم

 !ردنمڪبا ترور  شهیم یمن مساو دنیخند دونستمی،م

خوابوندن قند عسل بابا قطع  یرو برا یرزا گوش هڪنیاز ا بعد

 پیخوش ت یحساب هڪنیگرفتم و بعد از ا یمختصر رد،دوشڪ

 !از خونه رونیب ردم،زدمڪ

گرفتم به مناسبت تولد عسلم، امشب  ینیریش یفروش ینیریراه از ش سر

عشق من  وهی!...اونم به مناسبت تولد ممیهمه خونه آقا جون دعوت بود

 ...و رزا

 ...گرفتم یدسته گل رز قرمز و صورت هی یگل فروش زا

پسر بچه  هی هڪبودم  ستادهیشدم،پشت چراغ قرمز وا نیسوار ماش و

از سر شوق  دیچرا ،شا دونمیفروخت،نمیم ڪنڪدستش باد

باال  یبا ذوق و خوشحال دم،اونمیهاشو خر ڪنڪتمام باد یادم،ولیز

 !دیدلم لرز هڪ ردڪدعا واسم  هیو  دیپر نییپا



 

386 
 

و  وچولوتونڪ نب،خدایو حضرت ز هیآقا انشاهلل به حق حضرت رق_

 !یال سر عشقت و بچت باششما با شهینگه داره و هم

همه  نیا یڪ یگفت برا خرمیهاتو م ڪنڪگفتم همه باد یوقت

 !و عشقم وچولومڪدختر  یگفتم برا هڪ،یخریم ڪنڪباد

 یسخت یبچگ نیا ردم،عوضڪبود...از ته دل دعا  ینیریش یلیخ پسر

 !!!داشته باشه یو خوشحال دیپر از آرامش و ام یزندگ هیداره ، هڪ

 !!!دمیڪبود از خنده تر یجلو هڪ یزیچ دنید با

دستش  ڪیوچڪخرس  هیبزرگ و  یلیخرس خ هی هڪ ییآقا هی

انگار حوصله نداشت  یسڪداد،ینشون م ینیداشت و به هر ماش

 !بخردش

عقب و اونم  یصندل یگفتم بزارتش رو دیرس نیبه ماش یوقت

 !!!دمیخر

رد گ یتصور چشما با !دیهمه خر نیاز ا شهیبودم رزا متعجب م مئنطم

 !!!و قربون صدقش رفتم دمیشده رزا،با عشق خند

 !!!من یعشق دوست داشتن_
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 یشدم، خرس هارو به سخت ادهیپ نیاز ماش نایبه خونه عمو ا دنیبا رس

 !بود بتیمص گهید هڪو گل  ینیریبرداشتم،ش

رفتم تو ،و با پا در رو  ردڪزنمو در رو باز  هڪنیو زدم و بعد از ا زنگ

 !!!من خنده گرفت دنیبا  د ردڪو باز در ر هڪبستم،زنم و 

 !!!رو از دستم گرفت ینیریو گل و ش دیبه دادم رس عیسر یول

نشدن تو اتاق نگهش  فشیحر دونستمیبود،م دهیخواب ییرایپذ یتو رزا

 ! دارن،فضول خانوم رو

نشستم و زنمو به  ششونیو عسل هر دو خواب بودن،آروم رفتم پ رزا

 !آشپزخونه رفت

 میدیترسیآروم بود ،چون هر دو م یلیبا زنمو خ مڪیعل سالم

 !!!بشن داریها ب ڪوروج

 یتو سرم م نیمت یحرفا !ردمڪو نگاهش  دمیشڪرزا دراز  نارڪ

 یحرفاش رو اون روز تو هڪو من چقدر از خودم بدم اومد  دیچرخ

 ....ردمڪن مارستان،باوریب

 !!!چشمان گرم شد هڪ ردمڪچقدر نگاهش  دونمینم

***** 
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بغل  قایدق ینا مفهوم یو صداها یزیر یساس چنگ هااح با

چشمام تو دو جفت چشم  هڪ ردمڪگوشم،چشمام رو باز 

خوشگلش  یو با چشما زدینق م آروم !خوشگل قفل شد یوچولوڪ

 !ردڪینگاهم م

 !هاااا یخسته بود یلیانگار خ ییبابا_

 یدوست داشتن یوچولوڪنگاهم رو از موجود  یرزا به سخت یصدا با

 !ردمڪبرداشتم و نگاهش  میجلو

 !براش دادمیم جون !دختر نیا یبرا مردمیمن م هڪ آخ

 !بود ستادهیمبل ها ا نارڪ هڪجا بلند شدم و به سمتش رفتم  از

 دهیدو روز ند الڪو به خودم فشردمش، ردمڪبغلش  مڪمح

طاقت  یدلتنگ بودم ،پس من اون همه روز رو چجور نقدریبودمش و ا

 آوردم؟

 قیلباش گذاشتم و عم یو لبام و رو ردمڪگاهش ن اریاخت یب

 ...دمشیبوس

و  میردڪدو به هم نگاه  م،هریعسل بابا از هم جدا شد هیگر یصدا با

 !خنده ریز میبعد زد
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از  دیبا وچولوڪموجود  نیبه بعد ما از دست ا نیاز ا هڪنیمثل ا_

 نه؟ میخلوتامون بگذر ریخ

 !ردڪینگاهم م طونیش هڪ ردمڪ نگاهش

 !مامانشه رڪ..دخترم به ف؟یپس چ+

 مامانشه؟آره؟ رڪدخترت به ف هڪ_

 دمشیبوس مڪبهش فرصت جواب دادن بدم دوباره مح هڪنیا بدون

 !عسل هم ازش جدا نشدم هیگر یبا صدا یحت نباریو ا

آورده و ازش  مڪنفس  دمیمشت شد،فهم نهیس یرو هڪ دستش

 !جدا شدم

 ه؟باباش بش فیحر تونهیدخترت هم نم یحت یدید_

 

***** 

 

تو بغلم بود بودم و رزا هم همون  هڪ یا وچولوڪبه موجود  رهیخ

شونم گذاشته بود،به عسلمون نگاه  یسرش رو رو هڪطور 

 !!!ردڪیم
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 رزا؟_

 جانم؟+

لب  ریمثل شعر ز یزیچ هی ڪیمن،بعد از تبر یشب نامزد ادتهی_

 !دمیمن نفهم هڪ،یردڪزمزمه 

 !اوهوم+

 ؟یردڪبغض  شیوندخ یوقت هڪبود  یاون چه شعر_

لب  ریو اون با بغض ز میردڪاون روز ها هر دو بغض  یادآوریبا  باز

 !ردڪزمزمه 

 !!!!آرزوست یدلم را نوبهار زانیبرگر+

__ 

 

 

 !انیپا

 

 1398/11/30چهارشنبه، روز
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