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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 1_پارت# 

 هادل  یبه نام خدا

 

 عشقتم  ر یرمان: اس  نام

 : عاشقانه ژانر

 Sقلم: ماه بانو.  به

 ***** 

 رمان:  خالصه

فصل در   نی . داستان اد یبود که به اتمام رس  رسامیعشق دلسا و ام یرمان فصل دوم تنها دور از تو است. در فصل اول قصه   نیا

  نش یانتقام در کم ی سهراب برادر ساالر در پ که نیغافل از ا کنه، ی شرکت م شون یمجلس عروس  ی که به اصرار دلسا تو اریمورد زان

 خوش. انیکه... پا شهی باز م اش ی به اسم آرزو به زندگ یدختر  ینشسته اما همون شب سوء قصد پا

 ***** 

 اریزان

http://www.romankade.com/
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 !رسم؟ی به کجا م ینیبی و نم ی ستین تو

 رم یاز تو اس  پس

 عشق ده یکش ر یبه زنج ریاس 

 زندانبان قلبم  عشق

 مچاله در قفس   قلبم

 و غم نبودن تو  یی از تنها یقفس

 ه یخال ام یو دن ی ستین تو

 از وجود تو  هیخال

 و

 ...چشمانت

 

که   هیچه حس نیا دونم ی . نمکردمیم   یشده بود که احساس خفگ  نیسنگ  ی نشسته بود. نفسم به حد  امنه یتو س  ی بد  ی درد

  ی ذهنم نقش م ی تو  سیخ یجفت چشم عسل کی بندمی هام رو هم معذاب وجدان! تا چشم  ای! عشقه داره؟ی دست از سرم برنم

  چیو ه شهیهم ی برم برا د ی. باستیدختر سهم من نبوده و ن  نی. استمیانداختم نه من نامرد ن رسامیبنده. نگاه آخرم رو به دلسا و ام

  ی ب یاز جا کندمش با سرعت باال کاف یت کی رسوندم. با  نم یزدم خودم رو به ماش  رونیبلند از باغ ب یهابرنگردم. با قدم  ران یوقت ا

و حالم رو   شد ی نم المیخی ب که  یعسل یهافرار کنم از اون چشم  خواستمی . فقط مدونمی . کجا؟! خودم نمروندمی هدف فقط م

 داشتی که دست از سرم بر نم ی. خودم و اون دو تا چشم عسلزدمی به فرمون م یدر پ ی . مشت هام رو محکم پکردی دگرگون م

 . کردمی رو لعنت م 

 ازم؟! دست از سرم بردار!  یخوای م ی چ یلعنت

شدم. با   اومد،ی که پشت سرم با فاصله دنبالم م   یدود  یهاشهیبا ش   یمشک ی نی. متوجه ماش رفتمی هدف م  یچقدر ب دونم ینم

فرودگاه    یبه ذهنم فشار آوردم انگار تو  ی. کمدمشیشدم، د ی از باغ خارج م ینگاهش کردم. فکر کنم وقت  نهییاز آ یشتر یدقت ب

از   ی جور کی  ابانایخ تو دنیچ یکردم تا از پ شتریخطرش توجه ام رو جلب کرده بود. سرعتم رو ب  شهیش  یشکستگ  دمش، یهم د
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 قدرن یا یداخل کوچه ا  دم یچی. پکردمی . احساس خطر ماومد ی دستشون در برم. در کمال تعجب اونم با سرعت پشت سرم م

پخش   نیزم ی رو نی. با باد ماش مخودش بود، رد شد  ی که تو هوا  یپشت سرم بود که با سرعت از کنار دختر نیماش  یحواسم پ

 . دهیها اجازه رد شدن نم ی ته کوچه تازه متوجه شدم بن بسته و نرده کش دنمیندادم. با رس  تیبهش اهم یشد ول

 :دمی کش ی به فرمون زدم و عربده بلند  یخشم مشت محکم با

 شانس!  یبه خشک -

ومدم  . تا به خودم ادند یکش رونم یب نیچطور از ماش  دم یجلوم متوقف شد. نفهم یبد  یبا صدا نیخواستم دور بزنم همون ماش  تا

رفت.   یاهیهام س به صورتم خورد. چشم  یشکم خورد. از درد نفسم بند اومد. به جلو خم شدم که مشت بعد  یتو   یمشت محکم

رو بهم ندادن با لگد و مشت به جونم افتادن. تالش   دنیبود که به عقب سر خوردم. فرصت نفس کش اد یز قدرن یقدرت مشتش ا

برام نمونده بود که رهام   ی رمق گه ی. ددادیاجازه رو نم  نیو قدرتمندشون ا نیا ضربات سنگ تا بتونم از خودم دفاع کنم ام  کردمی م

 به طرفم گرفت:  یا حه از همون مردا اسل یکیتو خودم از درد مچاله شده بودم.  ن یزم ی کردند. رو

 منتظرته!  لیبرات سالم رسونده و گفت بهت بگم که اعزائ ایساالر خان از اون دن ار، یجناب زان -

هاش پر  کرد چشم ک یبهم شل  یمن لوش دادم. وقت د یآخر فهم یهاقه ی دق  یلب اسم ساالر رو زمزمه کردم. لعنت   ریزد ز خشکم

 ... گذرهی ازم نم های آسون  نیبه ا زدم ی حس م د یبا ی خشم و نفرت بود. عوض

پام   یرو  یگرم   عی. مادمیچیو به خودم پ  دم یاز ته دل کش یامغز استخوانم حس کردم. عربده   تا یدرد دردناک   ک،یشل یصدا با

  ی سرد ی. عرق دمیکش نیخودم رو به سمت ماش  ی زانوم بود گذاشتم. با جون کندن کم ری گلوله که ز ی حس کردم. دستم رو جا

 نزنم.  اد یفر شتر یبه دندون گرفتم تا ب رو کمرم نشست. چقدر درد داشت. لبم   غهیت ی رو

صورت    ره یبازشون نگه داشته بودم، خ ی که به سخت یهاکردم. با چشم  ی رو تو چنگ گرفت و سرم رو باال آورد. ناله ا موهام

که محکم نگهم   دم یا خشم عقب کش. از درد صورتم مچاله شد. سرم رو بد یزخم لب کش ی خشنش شدم. دستش رو نوازش وار رو

 زد:  یکردم. پوزخند   یموهام در حال کنده شدنن. از درد ناله ا یشه یر کردمی داشت. حس م

  یبدون خداحافظ سوزهی عروسک هات م ی . خب شازده دلم براشهی بچه سوسول دردت گرفت؟! مزش االن دلچسب ترم م ه یچ -

و   ارن یتو از دلشون در ب  یکه به جا یی! هستن کساستی. اما مهم نیکن  یحافظخدا هی  یتونی که نم  ف ی! حیر یم شون یاز پ یدار

 که بدجور دلتنگت شده!  شیپ ی انتظارش نذارم، بفرستمت بر منکن. اما االن خان داداشم مهمه که چش ادتمی
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به دست   امیزندگ  دن یبرام ارزش نداشتن! هه ساالر! استارت به گند کش ی ها ذره اکدوم از اون عروسک   چی! هزد؟ی حرف م  یچ از

بهم فهموندن که دارم   رسامی کردم. دلسا و ام  ریگ  یچه لجن ی تا سر تو دمیساالر و شکوفه بود. من خودم تازه شش ماه که فهم

هم   یهاش رو از خشم رو . دندون ... فقط نگاهش کردم که اسلحه رو به سرم فشار دادستین میخودم حال شمی لجن خفه م  ی تو

 :د یغر  یپر نفرت ی. با تن صداد ییسا

 . یریم  ینفست رو بکش که دار نیآخر -

ذهنم رد    یاز تو ی کی یک یکه مرتکب شدم.   ی! تموم خطا و گناه هاامیزندگ  انیآخرشه! پا گه ید نجایرو با درد بستم. ا هامچشم

بهم دست داده بود.   ی. از عذاب وجدان حس خفگ دمیرو به گند کش امی . قلبم درهم فشرده شد. با کثافت کارهام زندگشدند ی م

 کردم م... اد یخدا غلط اضافه ز

از اون مردا با   ی کیهام رو باز کردم. هام رو پر کرد. با بهت چشمگوش  خواست،ی که کمک م  یوحشت زده دختر  غیج یصدا

 اضطراب لب زد: 

 . فتمیب ر یکوچه بن بسته ممکنه گ  م،ی سهراب خان بر -

در رو باز   ن،یکه پشت رول بود. با روشن کردن ماش  ی شدند. مرد نیسوار ماش  عی سر شیکنار ی حرفش خودش و مرد انیپا بعد 

 گذاشت:

 ! میبر ان، یسهراب خان ب -

چند نفر، سهراب با خشم   یونه و صداصورتم دوخته شده بود. با باز شدن در چند خ ی سهراب با خشم و نفرت تو یهاچشم

به طرف   انداختی م نیماش  ی موهام رو محکم با ضرب به عقب پرت کرد. در همون حال که خودش تو یچنگ شده تو  دست

سرم گلوله به بازوم اصابت کرد که غرشم از درد فضا رو   ی کرد. چون با ضرب دستش به عقب پرت شده بودم. به جا  کیسرم شل

بازوم که پر خون شده بود گذاشتم. تموم    ی. دستم رو کردی طاقت ترم م یو ب شد ی قابل تحمل م ریحظه به لحظه غپر کرد. درد ل

حس شده   یبودم. بدنم ب  ده یشهمه درد نک نیا کجایعمرم  یام رو از درد بستم. تو شده نیسنگ  یهاغرق خون بود. چشم  کلمیه

و بعد حضورش رو کنارم حس کردم. عطر گرم و آرامبخشش مشامم رو پر   ی کس دن یدو ی. صداشد یبود و مقاومتم داشت تموم م 

 عطر خوش بو بود!  ن یکرد. چقدر ا

 : د یچیگوشم پ ی تو د یلرز  ی که م  یناز دختر  یصدا

 آقا! آقا!  -
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  دمیدی م یچ  یباز کردم. وا  مه یهام رو نچشم  یجون کندن ال! با کردی داشت که گوشم رو نوازش م ی و ناز ی نیدلنش  یصدا چه

و سبز.   ی از عسل ی قشنگ  بیترک  یشی داشت م یهاباشه. چه چشم  ی نیموجود زم ه یدختر  نیا شد ی . باورم نمبایفرشته ز هی

  ی . انگار قلب بد یکوبی خورد و پر قدرت خودش رو م  ی محکم تکون امنه ی هاش درشت و خوشگلتر از دلسا بود. گوشه چپ س چشم

 تازه گرفته بود.   یفرشته جون   نیا دنیجونم با د

. اما قبل از  نمیبی م  ایدارم رو  ای هی فرشته واقع  نیا نمیبب خواستمی سمت صورتش بردم. م ی لرزون و غرق خونم رو به سخت دست

 مطلق...  یهایهام رو هم افتاد و س صورتش رو لمس کنم. پلک  کهنیا

 

 3_پارت#

 ********* 

   آرزو

 

مانتوم   یدکمه ها  یتا هفت شب بمونم نه ده شب! با اعصاب خراب و حرص د یکفرم در اومده بود، طبق قراردادم با  یحساب گهید

 نشسته بود، رفتم:  ی صندل ی رو بستم. به سمت خانوم بزرگ که رو

 راه هستند.  یو خانومشون تو  ی! آقا سپهر شمی با اجازه اتون مرخص م -

کرد. عصاش رو   ی اومده، اخم ایشاه خاتون بدن ی گفتی اون صورت پر چروکش، کت و دامن تنش و جست من رو بکشش که م با

 هوا به نشانه برو تکون داد. ی تو

و    رهیگی خرفت پات دم گوره هنوز دماغش رو سر باال م رزنیزدم. پ رونیاز اون خونه ب یسرم رو خم کردم بعد خداحافظ یکم

گرفت که   ی مختلف م ی داده بود و بهونه ها. از صبح با اون اخالق بدش بهم چپ و راست دستور  نهیبی ها رو از نوک دماغش مآدم 

 کن و سراغ پرستار برن.  یکه نخوان ازش نگهدار  دادمیحق م اش هاعصاب برام نذاشته بود. به بچه 

قشنگ   ی چراغ برق روشنه. فضا ریکوچه بزرگ که دو طرفش پر درخته و با ت ن یغرغررو شدم. ا رزنیاون پ الیخی کوچه ب  دنید با

نرده   ون یرو مد  نیآرامش خاص! ا ه ی. دهیبهم دست م  یبا سکوتش حال خوب  شمی ازش رد م ی ها وقتداره مخصوصاً شب  ییایو رو

چشم رو   م،یرنگ  یمانتو  بیج ی هام توداخلش گذاشتم با فرو بردن دست  یشده. قدم نایته کوچه هستم که مانعه تردد ماش  یها

هام رو  . با ترس چشمد یچ یداخل کوچه پ یبد  یکه با صدا  ینیماش  یرو برداشتم. با صدا یو قدم بعد  دم یکش ی قیبستم. نفس عم

تو زانوهام و    ی . درد و سوزش دمیکش ی خفه ا غی پرت شدم. ج نیزم  یبه خودم اومدم روباز کردم که مثل برق از کنارم رد شد. تا 
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  ی وحش وونه ی لب غر زدم د ریز شدمی بلند م ی که به سخت ی به خراش قرمز کف دستم انداختم. در حال ی. نگاه کوتاهد یچیدستم پ

 ! ؟ینیبی مگه نم ی کور

که با سرعت از   دم یبا ترس و هول خودم رو عقب کش عی که وارد کوچه شد. سر  یا  گهید  نیماش  یخشم نگاهش کردم. با صدا  با

بزنن؟!   بیبهم آس  خوانی شدند، م وونه ی امشب همه د هی نگاه کردم. چ نی. با تعجب به دو ماش زدیکنارم رد شد. قلبم تند تند م 

ترمز کرد. سه   ده یسف نیماش  ی جلو ی بد  یبا صدا یمشک نیاز ترس گرد شدند. ماش  هامکه چشم  کردمی هنوز داشتم نگاهشون م 

مشت و    ری. به قصد کشت زدند یکش رون یب  نش یرو از ماش  ی و هفت ساله ا  ستیحدود ب ی مرد جوون  کل، یه یمرد چهارشونه و قو 

  ی کردم. چشم با وحشت رو  میرو قا ودمخ ی لرزونم عقب عقب رفتم. پشت درخت ی. با پاهادمیلگد گرفتن. از ترس به خودم لرز

نکشم. احساس  غ یدهنم گذاشتم تا ج  یزد، دستم رو رو رون یکه از دهنش ب یاز خودش دفاع کنه. خون  تونستی مرده بود که نم

گرد شده از   یها. کشتنش؟! چشم ستادیقلبم ا  د یکه مرده از درد کش یاو عربده   کیشل یزده. با صدا خیتن و بدنم   کردمی م

  یکار ک ی د ینبود به اون بدبخت کمک کنه. با ی چکسیبه اطراف نگاه کردم ه که خورد.  یروش زوم کردم با تکون تموحش

مردم اون سه مرد فرار   یچند در خونه باز شد. با صدا قهیدق ک یو کمک خواستم. در کمتر از  دمیکش  غی . از ته وجودم جکردمی م

پا کنارش   یرسوندم. غرق خون بود. رو با دو خودم رو بهش نیکردند. با رفتن ماش  ک یآخر دوباره بهش شل ی لحظه  ی کردند ول

 :د یلرزی که از ترس هنوز م ی زانو زدم. با لب ها

 آقا! آقا!  -

  ی  رهیخاص بود که مثل چوب خشک شده خ  زیچ کیهاش چشم یشد. تو  ره یباز بهم خ مهی ن یهاو با چشم   د یلرز پلکش

شد که دستش رو به طرف صورتم آورد. نفسم بند اومد. انگار جادوم کرده بود که عقلم فرمان   یچ  دونم یهاش شدم. نمچشم

 پام افتاد.  ی سانت به لمس صورتم دستش شل شد رو کی  ط نشون بدم و پسش بزنم. اما فق ی که عکس العمل  دادینم

 

 4_پارت#

 

چرا   دونمی سرد بود. نم خیدستش گذاشتم که مثل  ی لرزونم رو یهاتو دلم تکون خورد. دست یزیچ  هی بسته شدن پلک هاش  با

دور اطرافم که فقط نظاره گر بودند، نگاه کردم. ازشون کمک   یها. سرم رو باال آوردم. به آدم دمیکش یغ یترس برم داشت ج

شدم و   نیر ماش بذارند. نگران سوا نشیماش   یرو مجبور کرد تا اون مرد جوون رو تو  ی فرجلو اومد و چند ن  ی خواستم. باالخره مرد

  گفت ی رسوند بعد خودش رفت. م مارستانی در ب  یما رو جلو  ی . اون مرد وقتمیرفت مارستانیهمراه همون مرد با سرعت به سمت ب

و از پرستار   دمیبه سمت اورژانس دو عی. سرکردمکمکش ازش تشکر  یبرا   ی. متوجه منظورش نشدم ولفتهی تو درد سر ب خوادینم

برانکارد گذاشتنش و بردنش. نگران   یرو  ع ی سر تشیوضع  دنیاومدن با د  نیکه اونجا بود کمک خواستم. همراهم تا ماش  یو دکتر 



 عشقتم  ریاس

8 
 

  تمذهنم نقش بست. اضطراب به سم یچهره هما تو  کدفعه یپشت در اتاق عمل نشسته بودم که   یصندل  یدنبالشون رفتم. رو 

در آوردم که با صفحه خاموش مواجه شدم.    لمیموبا عی و دلشوره حالش بد شده! سر  یاالن از نگران قلبش! حتما تا  یهجوم آورد. وا 

 از جام بلند شدم. عی چطور حواسم نبود شارژش تموم شده. سر

 ها بود.  ض یروزمه مر ی در حال بررس   یرفتم. پرستار ی پرستار ستگاهیسمت ا به

 !م؟یریتماس بگ  کی  تونمی سالم خانوم م -

 گذاشت: ز یم ی رو ی تلفن رهینگاهش رو از برگه ها بگ  کهن یا بدون

 .ریتا بهت خط آزاد بده، بعد شماره ات رو بگ  ر یاول صفر رو بگ  -

 . دلم آروم گرفت: د یچیپ  ینگرانش تو گوش  یبوق صدا نیلب گفتم همون کار رو انجام دادم. با اول ری ز یممنون

 الو!  -

 سالم هم...  -

 :د ی کنان وسط حرفم پر غرولند 

 خاموشه؟!  ت ی! چرا گوش دمی! مُردم و زنده شدم تا صدات رو شن؟یی معلوم هست کجا چیه -

 لب هام نشست: ی رو یحالش خوب بود، لبخند  که نیا از

 خوبم قربونت بشم...  -

 ...مارستانیب ادین حالش بنگران تر بشه با او  دمیو اسلحه رو، ترس   ریت  هی قض ر یکردم بغ فیتمام اتفاق امشب رو براش تعر و

 اونجا؟!  ام یآدرس بده تا ب -

 گردم خونه.   یبرم  شش،یپ اد یب ی کی. بههوش اومد زنگ بزنه ارنشیبا اون حالت؟! منم فعال هستم تا از اتاق عمل ب یایکجا ب -

 مادر!   یتو  ش یدلم پ -

 .گردم ینگرانم نباش، زود برم -

 گفت: ی تنها باشم ول ست ین یراض دونستمیم کهنی! با اشناختمشی م

 ! مراقب خودت باش!؟ینذار خبری خب من رو ب ی لیخ -
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 بخواب!  ریچشم. نگران من نباش راحت بگ  -

رو شروع نکردم. اون از خانوم بزرگ   یپشت در اتاق عمل نشستم. امروز کال روز خوب یهمون صندل  ی کردم. رو  یهما خداحافظ از

 خوابم برد...  ی ک دم یهم گذاشتم. نفهم یهام روچشم یمرد جوون که قصد کشتنش رو داشتن. از خستگ  ن یاز ا نمیا

 . صاف نشستم:دمیکش یاازه یخم یپرستار دنیخمار از خوابم رو باز کردم. با د یهاام به زور چشم شونه  یرو   یتکون دست با

 شده؟!  یز یبله! چ -

 زد:   یلبخند 

 آقا با شما کار دارند! نیا زم یعز -

  یبم یبه سمتم برداشت و با صدا ی بلند شدم. قدم ع یسبز تنش، با تعجب سر فرم ی ونی دن یمرد پشت سرش چشم دوختم. با د به

 گفت: 

 !ن؟یبا مصدوم دار ی چه نسبت -

 دادم: . آب دهنم رو قورت دمیشالم کش یبه گوشه   ی استرس و اضطراب رو به دلم چنگ زد. دست شیخشک و جد  یصدا

 شناسمش؟!  ینم -

 هام رو بهم قفل کردم. . دستپاچه دست دهیبه صورتم انداخت که حس کردم رنگ صورتم پر ینگاه

 براش افتاده؟!  یچه اتفاق -

 

 5_پارت#

 

 کرد:   ادداشتیکه دستش بود   یاداخل پرونده   یزی کردم. چ  فیماجرا رو تعر  که نیا بعد 

 چند سالته؟!  -

 . ستیب -

 تکون داد:  یسر
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 . ادیتا فرد مصدوم به هوش ب  نیعالً شما بازداشت هستف -

 : دمیتنم نشست، التماس وار نال  یرو  ی سرد عرق

 اون سه مرد زدنش.  دن ی. اونا دنیاونجا بپرس  یهاهیاز همسا میبر  انی! اشتباه کردم جونش نجات دادم؟! اصالً ب؟یچ ی عنی -

 خانوم من موظفم شما رو همراه خودم ببرم تا صحت حرفاتون مشخص بشه.  -

هم گذاشتم تو بازداشت بودم. فقط لحظه آخر   ی . تا چشم رومیرفت یو پر تحکمش به اجبار همراهش به کالنتر   یجد  یصدا با

شرکت    سیرئ ی م کاظمکمکم کنه خانو   تونهی که م  دونستم ی و م د یکه به ذهنم رس  ی. تنها کسرمیتماس بگ  کیگذاشتن 

شوهرش   یهااز دوست  ی کیکردم. اونم قول داد  فی بود. بهش زنگ زدم و کل ماجرا رو براش تعر کنمی که توش کار م یپرستار

حتما   دونستم ی مون هست م  ی زندگ انیدر جر  یماجرام هست تا آزادم کنه. خانوم کاظم ی ریگ یو پ ذارهی م  انیرو در جر له ی که وک

 ...کنهی کمکم م

 ***** 

 

 برگشتم و با نگاه قدر شناسه لب زدم:  یشیسا ی. به طرف آقادمیانگار که سالهاست نفس نکش دمیرو با ولع بلع هوا

 ممنون.  ی لیخ یشیسا ی آقا -

 تکون داد:  یسر

 ! کنمی خواهش م -

 کرد و ادامه داد:   یکرد به طرف کاظم  رو

 !ست؟ین ی با بنده امر  یخانوم کاظم -

 زد: زیتشکر آم  یلبخند  یافخم

 سپاس گذارم. ن، ید یزحمت کش -

 فرستادم:   رونیکامل ب ی . نفسم رو با آسودگمیرفتی م  یخانوم کاظم نیکه به سمت ماش  یدر حال  یشیسا یرفتن آقا بعد 

برنم زندون آب خنک بخورم.   ی م انیاالن م گفتم ی . با خودم مشدمی بده، داشتم خفه م رتون ی خدا خ یخانوم کاظم یوا  -

 هما بفهمه کجام!  دمیترس ی هم نذاشتم همش م ی چشم رو  شبید ن یدونینم
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 به روم زد:  یلبخند 

حتما تا حاال عمل  ته،یاون مرد جوان در چه وضع مین یتا بب مارستانیب م یرو نخور، االن بهتره بر یچی ه  یغصه ا ی تا من رو دار -

 شده و به هوش اومده. 

من رو   د یحتماً با شد؟ی م  یتر، چ نییدو تا کوچه پا نیرفتی چشم من! خُب م ی جلو انیب د یاز دَم با نینیبی شانس من رو م -

 زندون تا دلشون خُنک شه.  ی ا له یپشت م دنیکشی م

 تو گلو کرد:  خنده

 گذشته!   ر یبسه دختر حاال که به خ -

  یکه برا  یجاها شتر یهوام رو داشت ب یلیکار نداشت. خ یی توانا گه یگرفته بود و د ی قلب یکه هما ناراحت ی از زمان یکاظم خانوم

پام رو تو خونه ها   یبا خاطر جمع شد یلطفش باعث م  ن یبودند. ا دش یهمه مورد تائ فرستادمی م ماریافراد سالمند و ب  یپرستار

 ...می رفت مارستانیبه ب کراستیو   شدم نشی. سوار ماش زدم یبذارم. لبخند   یپرستار یبرا

شماره اتاقش با   دنیبوده و به هوش اومده. بعد پرس  ز یآم  تیسراغ همون مرد جوان رو گرفتم که گفت عملش موفق یپرستار از

 ... می به سمت اتاقش رفت کراستی یخوشحال

 

 6_پارت#

 ***** 

 اریزان

 

کوه سقوط    کی انگار از  کردمیم د یشد   ی. احساس کوفتگ کردی و درد م نیسنگ  ی لیباز کردم. سرم خ ی پلکام رو به سخت یال

سفت گرفتند. مخصوصاً پام که احساس درد و سوزش تا مغز استخوانم امونم رو   ی زیچ ک یدست و پام رو با  کردم ی کردم. حس م 

به خودم دادم که صورتم از   ی فی خف ی دستم وصل بود. تکون ی تو  یبودم و ُسرم د یسف اتاق ی بود. دور اطرافم رو نگاه کردم تو دهیبر

شده بود. با    زون یزانو تو گچ بود و از سقف آو ی به خودم انداختم که دستم با بانداژ بسته بودند. پام تا باال یدرد مچاله شد. نگاه

که خشک    یکردم محکم چند بار به تشک تخت زدم. با لب ها تکه برام افتاده بود. دست سالم رو با خشم مش یهاهجوم اتفاق 

 : دمیغر یخش دار  ی شده بودند. با صدا
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 ! اینامرد! لعنت یها  یعوض -

 زد:  یوارد شد تا چشمش بهم افتاد لبخند   یاتاق باز شد و پرستار در

 ! ؟یدرد ندار  ؟ یخوب -

 هم گذاشتم.  یپلک رو  فقط 

 کرد:  ق یتو ُسرم تزر ی آمپول

  ریبازداشت کردند، اومده خ شبیبه خاطر نجات تو د چاره یب ی دختره   ی. خوبه به هوش اومد شهیزدم االن دردت کمتر م  نیا -

 کنه گرفتار شده. 

  رش یهام رو بستم دوباره تصوچشم  ،یشیلب دختره رو زمزمه کردم. با تصور اون دو تا جفت چشم م  ریتوجه به حرفش ز بدون

 شد. ق یبهم ترز یلبم نشست. حس خاص و خوب یرو  یلبخند  اریاخت ی کردم. ب

گفت که بدنم به خاطر ضربات کوفته شده    یجسم تیهمراه همون پرستار اومد بعد چک کردن وضع ی خروج پرستار... دکتر بعد 

به استخوان برخورد کرده و باعث ترک استخوان پام شده. به   ی پام گلوله کم یخراش برداشته ول   یبازوم کم  ه، یعی و دردش طب

بودم و حوصله   ر یخورد و خم یبه اتاقم باز شد. به اندازه کاف  سیپل یرفتنشون پا عد مونشون باشم. بمه  نجایا د یهفته با کیمدت 

چند سوال رفتند. اما فکر   دن ی. تا باالخره بعد پرس شناسمشونی کلمه گفتم که نم ک یفقط  دمشونی چیهاشون رو نداشتم. پسوال

 کنه.  سشیدردسر راست و ر  یبذارم تا ب انیملک زاده رو در جر  لمیوک د یبشن با المیخی نکنم ب

حس کنم   تونستمی سرم اومده. م ییچه بال  دمیشدم تازه فهم داریدوباره ب ی . وقتدمیهام گرم شد و خواباثر داروها دوباره چشم  بر

!  کردم؟ی چرا بهش فکر م دونم ی. نمشد ی اون دختر م ریکه داشتم ذهنم مدام درگ ی. با درد کنهیاز بدنم درد م  یهاچه قسمت 

  زار یکه از خودم ب  کردی کالفه و سردرگم م ی. طورشد ی هاش حالم بد م بود. برخالف دلسا که با تصور چشم  بیخودم عج  یبرا

تموم   ،یشی اون چشم م ر یبکوبم تا تموم حافظه ام پاک بشه. اما با تصو وار یسرم رو محکم به د خواستی دلم م  ی. گاهشدمی م

 دونم چرا منتظرش بودم... ی نم اد، یم گفتی بهم م  ی حس هی قلبم.  یحت  افتادی وجودم به تالطم م

  یهام تو خاص مخصوص همون فرشته بود که مشام رو پر کرد. چشم  ی بو نی. اد یچیاتاق پ یفضا  ی تو یعطر  ی در بو یبا صدا

زد که دلم رفت. با اون   ی بازم لبخند  یهاچشم دن یقلبم رو به وضوح حس کردم. با د یتاب  یناز و خوشگلش قفل شد. ب یهاچشم

 نازش لب زد:  ی. با همون صدااشتبرد یاش به سمتم قدم ده یو کش کیاندام بار

 ! ن؟یسالم آقا! خوب -
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سرخ.   یقلوه ا ی گوشت ی و لبا ی قلم کی دماغ بار وندش، ین پکمو  یقشنگ بود. ابروها  یلیبلندش خ یبا اون مژه ها هاش چشم

 .بایز بی ترک  نیا ی احسن به خدا برا

 ! زنه؟ی آرزو چرا حرف نم -

آرزو بود   یحواسم پ قدرن یبود، چرخوندم. ا  ستادهیکه کنارش ا  یصورت خودش و زن نیبه خودم اومدم. نگاهم رو ب ی زن یصدا با

 واقعا آرزوست! ؟ ی! چه اسم قشنگ شه؟ی جانم چه ناز سرخ م یهاش رنگ گرفته بود. اکه متوجه همراهش نشدم. آرزو گونه 

 که رنگ خجالت داشت زمزمه کرد:  ی تر  یآروم ی. با صداد یبه شالش کش یهول دست آرزو

 .ستیحالشون خوب ن د ی! شایخانوم کاظم دونم ی نم -

 صاف کردم: صدام رو  یسرفه ا  با

 سالم. خوبم.  -

 خطاب بهم گفت:  یزدم. که از چشمش دور نموند. کاظم  یفرستادن نفسش، لبخند کمرنگ  رون یب با

 حتماً تا حاال نگرانتون شدند؟! رمی تا تماس بگ   نیاتون رو بد خانواده  ی شماره  نی. اگه لطف کننیسالم. خداروشکر خوب -

 رو ندارم.  ی کس -

 لب زد:  ی نگاهش رو بهم دوخت. با بهت و نگران آرزو

 .نیبه مراقبت دار اجیاحت  ن،یکارهاتون رو انجام بد  د یتونی که شما تنها نم  یجور  نی! ان؟یشما هم تنها هست -

رنگ   یسرم با دخترها یآدم ساده و احمقم! به اندازه موها کیدختر واقعا چه فکر کرده؟! من   ن یزدم ا ی دلم پوزخند  ی تو

 شناسمی دخترا رو م   نی. من اشد ی اما ته اون رابطه ها به پول ختم م میخوای خودت رو م هی بودم که اولش گفتن پول چ ینگ وارو

مارک   یهاو لباس  نم یخودشون رو بچسبونن. خانوم کوچولو چشمت به ماش  خوانی م ده طرف پولداره هر طور که ش  ننیبی تا م

 !؟یکن ی وقفه خرجم م  یات رو ب یپولم بازم نگران یب  ی! اگه بفهم؟یدارم افتاده نگرانم شد 

 

 7_پارت#

 

 لب زدم:  ینیغمگ  ی. با ظاهر ساختگ دمیکش یق یدلم زدم. آه عم ی تو  یثیخب  یلبخند 
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 .دمی تنها هستند. خودم هر طور بشه کارهام رو انجام م  شه یمثل من هم  ی. آدم هانیمثل من نباش  ی پول ی نگران آدم تنها و ب -

 گفت:   یو محبت خاص  یخودم سوخت. با ناراحت یحرف زدم که دلم برا  یطور

 . نیتا بهتر بش  کنمی که بتونم کمکتون م یی تا جا ن،یستی. شما تنها ننیخودتون رو ناراحت نکن-

هاش رنگ گرفت.  که دوباره گونه  دمیبه صورتش پاش   ی. لبخند نهیشی تو! ناقال مهرت بدجور داره به دلم م  یجانم چه مهربون یا

واقعا فرشته    ایزرنگه  ی لیدختر خ  نیا ایشدم! جدال عقل و دلم پاک خلم کرده.  وونهید  ستین یام نکن؟! شک وونه یدختر د  یوا

 است؟!

 ! ؟ی آقا -

 نگاهم رو از صورتش گرفتم:  یکاظم یصدا با

 هستم.  یانیآر اریزان -

 بازداشت شدند. االنم با وس... شبی به خاطر کمک به شما د یرجهانیخانوم م ، یانیآر ی آقا -

 خطاب به آرزو گفتم:  یمات زده بدون توجه به حرف زدن کاظم رت،یبا ح دم یکه شن ی زیچ از

 ! آخه چرا؟! ؟ی بازداشت بود  شبیواقعا د -

ابروهام نشست. به خاطر نجات جون من به دردسر افتاده   ی رو یگرفت. اخم ی دستش رو به باز یتکون داد و انگشت ها  یسر

بکنه. اما   یغلط ه یزاده حرف بزنم تا  کیبا ن د یمشت شد. با اریاخت ی پاش به اون جور جاها باز شده بود، دستم ب که نیبود. از فکر ا

آرزو بفهمه که دروغ گفتم.   خواستمی . نمرمیبدبختم. با اومدن ملک زاده که لو م چارهی ب کیافتاد که گفتم من  ادمی کدفعهی

! چند بار تا لب باز کردم  گفت؟ی م یوسط چ نیفکر احمقانه ام امتحان کردنم ا  نیکنم؟ با ا کاریبودنش رو دوست داشتم. حاال چ

  ی رو یظیآشفته ام زدم. اخم غل  یبه موها ی م چنگ خود  ی ریدرگشدم. درمونده از  مونم یرو بگم اما دلم نذاشت و پش قتی تا حق

 ابروهام گره خورد. 

 برداشته کرد که گفت:  یاز صورتم چ  یکاظم دونم ینم

زحمت   شونیخدمتون، صبح هم ا انیب سپارمی م  لهیدوست همسرم که وک یشیسا ی ! به آقان؟ی اگه موافق باش  ی انیآر ی آقا -

 آرزو جان آزاد شدند. دنیکش

 تکون دادم:  ی وقفه سر  یاومده، ناچار و ب شیپ ط یشرا از

 زحمتش با شما!  -
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 هم استراحت کنن.  ی انیآر ی آقا م، ی! خب آرزو جان برستین ی زحمت -

 رو به طرف گرفت:  نمیماش   چیکرد و سوئ فشی ک ی دستپاچه دست تو  آرزو

 پارکه!  ستانماریب ی جلو نتون یرفته بود! ماش  ادم یپاک  د یببخش -

چرا نخواستم.   دونمی مسخره رو تمومش کنم اما نم  ی باز نیا خواستمی م  گهیدستم فشردم. بار د  یرو ازش گرفتم و تو  چیسوئ

 لب زدم:   یبرام مهم شده بود. با بدجنس قدرن یرفتارش و بودنش ا

که    رگاهیمال صاحب کارمه! از تعم نی. ماش میسوار ش  ینیماش  یخواب مگه همچ یها تو  چاره یپولم کجا بوده! ما بدبخت و ب -

 کردند. لم یطور زخم زل ن یاتفاق افتاد. فکر کنم اشتباه گرفتنم ا  ن یراه برگشت ا ی گرفتم از شانس بدم تو ل یتحو نیماش 

نگ رو  فل یااالن خودش ببازه و با بهانه  کردم ی شاخ در آوردم. تموم مدت حواسم بهش بود. فکر م زدم ی که خودم م یهاحرف  از

لبش   یبه سنگ خورده. چند حرف بارم کنه و بذاره بره. اما برخالف انتظارم لبخند کمرنگ رو  رش یبشه که ت یعصب  ایببنده 

 نشست:

  ی گذشته، اتفاق بدتر  ری. خداروشکر به خننیکره زم ی آدم رو ن یپول خوشبخت تر یکه ب  یها. هستن آدم ستیپول اصال مهم ن -

 . فتادهیبراتون ن 

کنم. با   ی باشه؟! دستم رو به طرفش دراز کردم که کارم رو عمل یفرشته واقع   نیا شهی م یعن ی! یتو ماه قدرنیا ببوسمت

 پام گذاشتم:  یبه خودم اومدم. دستم رو رو عیاش، سرگرد شده  یهاچشم

 بتونم هر طور شده جبران کنم.  دوارم یو ام شب ید یبله خداروشکر! متاسفم برا  -

 رنگش، گفت: ی شال مشک ر ی. با فرستادنشون زد یزده بود، کش رون ی از موهاش که از شالش ب یلرزونش رو به طره ا  دست

 . د یجبران کن ن ینکردم که بخوا ی کار -

اور کنم پول براش ب ی عنیفرشته بوده.  ا ی یدختر رو فرشته خلق کرد  نیکه زد دلم رفت. خدا جون قربونت ا ی خجل لبخند 

 تیو پول اهم ات یکه مثل آرزو به ماد ییهستند کسا دمیشا دونمی نده؟! نم تیاهم اتیبه ماد  شهی نداره؟! مگه م یگاهیجا

رفتند. تا لحظه آخر که از اتاق خارج   یکردند و همراه کاظم یدختر بشم. خداحافظ  نیا ی وارد زندگ د ی. من هر طور شده بادنینم

  لیدل دوارمی نگذشته بود، دلتنگش شده بودم. ام ه یچه مرگم شده بود هنوز از رفتنش چند ثان دونم ی نگاهم روش بود. نم شد ی م

 دختر دارم؟! پاک خل و چلم کرده...   نیکه به ا ه یچه حس نیکردم، ا یقلبم ربط نداشته باشه. کالفه پوف  ی قراری به ب ی دلتنگ  نیا
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 آرزو 

 

. اونم من که تا حاال د یکشی من رو به سمتش م یکشش  کیچه مرگم شده.  قیدق  دونستم یبود. خودم نم ی رجو  کی حالم

شدم. با نگاهش   ره یهاش خچشم ی دلم رو از دست دادم، تو اریباز اخت  دمشیبشه. امروز که دوباره د امی وارد زندگ  ینذاشتم کس

صداش رو   کردم ی محکم که فکر م  قدرنی ا افتادی به شدت به تپش م قلبم   یآن  هبهم لبخند زد ب  ی. وقت کردی جذبم م یجور  هی

 قلبم که خاص شده...  ی حس خاص دارم مثل صدا نیباره ا ن ی. اولشنوند ی همه م

 داخل خونه شدم صدام رو بلند کردم:  تا

 نفست، دل و قلوه ات اومده!  گرت،یج ا ی! بزم؟یعز  یی سالم هما جونم، کجا -

 به روم زد:  ی عاشقشم. لبخند  یول ستیزن درسته مادرم ن  نیاومد، ا رون ی از آشپزخونه ب د یخند ی که م  ی حال در

 شده؟  یماهت، پسره چ  یسالم به رو  -

 زدم:   یچهره اش، لبخند  ی ادآوری. از یبه پشت هی فرش نشستم با تک ی رو

 خوبه.  -

 نشست:  کنارم

 ! اره؟یدلش طاقت ب نه یبب ضیگوشه اش رو مر گر یج یکرده؟! اصال کدوم مادر  ه یگر  ی حتما مادرش کل -

 :دمیام کشخسته  یهابه چشم  یدست

 تنهاست.  گفت ی رو نداره. م ی نه. کس -

 ازش مراقبت کنه؟! خوادی م یپسره! پس ک  ی ! طفلکیاله -

 . دونمی نم -

 ! ؟یاومد  ی ول کرد  یجورنیجوون مردم هم یاِ ی اِ -
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 وا هما جون زشته ک...  -

 شد: یحرفم رو با آخم قاط هی از بازوم گرفت بق یشگونین با

 گفته اونم مثل ما تنهاست.  دهیورپر -

رو نداره.   یمخصوصاً که بفهمه طرف کس  کنه ی که بتوونه به همه کمک م ی تا جا شه یهم شیخال یهامهربونه! با دست  شهیهم

 : دمیگرفته بود گذاشتم و ماساژش دادم. نال  شگونین ی دستم رو جا

 بودم.  داریرو ب  شبی. تمام دادیخستم و خوابم م یلیقربونت بشم پرستارا که هستن. االنم خ -

 چپ نگاه کردم:  چپ

 ...م یپسره، گناه داره تنهاش بذار نیا ی بخواب بعد من رو ببر جا ی بخور و کم ی زیچ کی اندازمی االن برات سفره م  -

دوباره   خواستی چرا مخالفت نکردم تازه برعکس خوشحالم شدم دلم م دونمی نم مارستانیهما ازم خواست ببرمش ب ی وقت

 ...نمشیبب

 *** 

هاش هاش بسته بود. خواستم به عقب برگردم که چشم نگران داخل اتاق شدم. چشم دمینشن یصدا  ی به در اتاقش زدم ول ی ا تقه 

 به روم زد.  ی لبخند  دنمیرو باز کرد با د

 هول شدم و دستپاچه لب زدم:  عیسر

 کردم؟!    دارتونیب د یسالم ببخش -

 هام رو بسته بودم. نه فقط چشم  -

 پشت سرم وارد شد و به سمتش رفت: هما

 !  ؟یسالم پسرم خوب  -

 به هما انداخت: ینگاه اریزان

 سالم خانوم. خوبم!  -

 هما!  ! بگوه؟ی خانوم چ -
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 چشم هما خانوم.  -

  یتونی وضع که نم نینگرانت شدم. با ا یرو ندار ی برات افتاده و کس یآرزو گفت چه اتفاق ی خانومش رو بردار راحت باش. وقت -

 باشه تر خشکت کنه. دست و پاتم که چالق ش...  د یبا یکی یتنها باش 

 : دمیهول وسط حرفش پر عی. سرشد ی م یمیزود صم  شه یجلو، هم رفتی م گفت یداشت م   یهما همون جور  باز

 ... انیهما جون آقا آر -

 بهم رفت: ی گفتم. چشم غره ا ی آروم   یاز بازوم گرفت که آخ ی محکم ی شگونیدستش ن با

 سالم نداره!  یجا ه یبچه مردم چالق شده. تورو خدا نگاهش کن  گمی. راست مزدمی داشتم حرف م ده یور پر -

 . هما خطاب بهش گفت: کردی نگاهمون م با تعجب و اخم اریزان

 ! ؟یکارهات رو بکن  یتونی م  گمیدروغ م  - 

 تکون داد:  یتعجب سر  با

 ! تونمی فعال نم -

 لب زدم:  ع یخجالت سر با

 حساب دل پاک و ساده اش. یرو  ن یبذار زنهی م  یتو دلش نداره اگه حرف   یز یهما جون چ د،ی تور خدا ببخش ی انیآر ی آقا -

 زد:   یلبخند 

 راحت باشن. نی. بعدشم بذارارمیزان -

 خودش راحته.  ده یبر سیگ  ی د ید -

 :ستادی ا اریسر زان ی . تختش دور زد باالکردمی م  یکه از حرص خودخور  ی کردم. در حال  یپوف

 نه؟   ا ی شتیپ ادیهست ب یخب مادر االن کس  - 

 .شد ی اگه بود حتما مثل شما نگران حالم م نیازاند یمادرم م  اد ینه. شما من رو  - 

  ی خونه ا یایم  یهم مرخص شد  ی. وقت شتیپ نجایا ادیهر روز ب گمیمادرت و به آرزو م شمی . خودم میمادر غصه بخور نم ینب -

 .یخودم، مراقبت هستم تا زود سر پا بش
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محاله تنهاش بذاره. احساس کردم   ده یحالش د نیرو با ا اریزان شناختمش،ی ! مگفت؟ی م ی بودم. داشت چ ره ی دهن باز به هما خ با

 داشت کوتاه بهم دوخت. بعد خطاب به هما گفت: ینشست. نگاهش که برق خاص اریزان ی لب ها  ی رو یطون یلبخند ش 

 ! ام؟یب تونم ی واقعا م -

 داره...   یآره مادر تو هم مثل پسرم چه فرق -
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که    یوگرنه با اخالق  رمیبگ  یرو مرخص  یهفته ا  کی یه اصرار هما مجبور شدم از خانوم کاظماتاقش شدم. ب ک یاسترس نزد با

حس درونم که برام گنگ   نیاز ا یچیخواستم هما ه ی نم یول  ام ی. البته خودم مشتاق بودم که باومد ی خودش م شناختمی ازش م

  ،یو چند ساعت مراقبش هست ی کنی تو سالم م  یر یم فته ی ب ی اتفاق ستیباش! قرار ن م . آرزو آرودمیکش  ی قیبود، بفهمه. نفس عم

که لبش رو    دنش ی. داخل اتاقش شدم. با ددمیکش نییدر رفت و آروم به سمت پا  رهیدستگ  ی رو د یلرزی که م یها! با دست نیهم

  ی م شیشونیپ یشت رو در ی . عرق هاکردم. نگران به سمتش پا تند زدی پاش م ی مشت به رو یدر پ ی به دندون گرفت بود و پ

 :د یلغز

 حالتون خوبه؟!  اریآقا زان -

 لب زد:  یرو باز کرد که از درد به خون نشسته بود. به سخت هاش چشم

 خوبم!  -

.  کنه ی صورتش بود. معلوم که درد داره. به زور داره تحمل م ی که رو یتخت گذاشتم با عرق ها ی رو گوشه  فم ی خوب نبود. ک انگار

  ره یهام خچشم ی . تودمیکش ش یشونیپ یصورتش خم شدم. دستمال رو  یرو  ی بغل تختش برداشتم. کم ز یاز م یکاغذ  یدستمال

دم. مچ  ش  ره یهاش خچشم  یحرکت تو   یقدرت حرکت رو ازم گرفت. ب ی . باز اون حس لعنتکردی خاص نگاه م ی جور هی بود. 

گوشم   یبم مردونه اش تو  یدستش به سرعت نور کل وجودم لرزوند. صدا ی شد. گرما ریمردونه اش اس  یهاپنچه  ی دستم تو

 :د یچیپ

  ی نیبب یتون  ی و نم  یدونی . نمدمیتو د یهاچشم  ی باره تو نی. امروز اولدمیند  یطور  نیخودم رو ا  یکس  چیه یهاچشم  یتو  -

 . دهیکش ری به تصو بایصورتم رو ز ریهات تصوچقدر چشم 
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هام حس کردم. لبم رو به دندون گرفتم و عقب  . هجوم خون تو گونه باستیهام زگفت چشم  می مستق ری حرفش شدم غ مات

هاش محو شم. قلبم  چشم  یاز خجالت از جلو  خواستمی کنم فقط م  کاریچ دونستمی مچ دستم رو ول نکرد. نم  یول دمیکش

 به جون کندن لب زدم:  د،یلرزی م  جانیکه از خجالت و ه   ی. با لب هاد یکوبی م  امنهیخودش رو به قفسه س  انهیحشو

 !اریآقا زان -

 گفت:  یخش دار و بم  یرو ول کرد. با صدا دستم

 برو پرستار رو صدا کن!   -

 .زدی قلبم گذاشتم که هنوز تند م  ی. دستم روفرستادم رون یبلند از اتاق خارج شدم. تا در رو بستم نفسم پر فشار ب یهاقدم  با

 ***** 

  اریزان

 

  یاز هر سرخ شدنش. درسته اون حرف رو از رو  برمی بود. لذت م نیریبرام ش  قدرنیچرا ا دونمی دختر نم ن ی. ادمیدرد خند   ونیم

به دلم نشسته. حاال که   ی دختر بدجور ن یبود. در کل ا یطور  نیمن ا  یبرا  دمیداشت. شا یبایز  یهاواقعاً چشم  ی دلم زدم ول

 برم...  لوباهاش ج یطور  نیهم خوامی اومده م

  ی. با بدجنسکردی کرد. با خروج پرستار، آرزو اصالً بهم نگاه نم قیسرم تزر ی دردم تو  یبرا یبرگشت. آمپول مسکن یپرستار با

ازش  ی . هر کارشد ی رنگ صورتش عوض م یو ه کرد ی نگام رو حس م ینی. فکر کنم سنگ کردمی نگاهش م  رهیخ رهیخ

 نگام نکنه.  کرد ی م  یسر سختانه سع ی ول  دادی برام انجام م خواستمی م

هاش چشم ی تو  گهید  کباریقبل رفتنش  خواستی شام رو برام آوردند نگاهم به ساعت افتاد. امروز چه زود گذشت. دلم م  ی وقت

 :لب زدم  یغرق بشم. با بدجنس

 ! ؟یغذام تو بهم بد   شهی م کنه، ی دستم درد م -

اتاق بود،   یکه گوشه   ی صندل یحرف از رو  ینگاهش رو گرفت. ب  عیسر  ی هام نگاه کرد ولچشم  یبهت سرش رو بلند کرد. تو  با

با   ه فتیهام ننگاهش به چشم  کرد یم  یکه سع  یظرف سوپ زد. در حال ی. قاشق تو ستادیبلند شد. جلو اومد و کنار تختم ا

دهنم گذاشت. اوم   ی به طرف لب گرفت. لب هام رو باز کردم که قاشق تو رو قاشق  د یلرزی م  یکم  کردم ی که حس م یهادست

از سوپ و چند قاشق از برنج و گوشت خوردم.   ی وجود آرزو بود که به دهنم مزه داده بود. با اشتها کم ا یخوشمزه بود  قدرنیغذا ا

 من بخورم اون نگاه کنه.   ومد یدلم ن
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 ! ؟یخوری خودت نم -

 خجالت لب زد:  با

 خونه.  رم یندارم، م ل یم -

 ازش گرفتم. به طرف دهنش گرفتم:  ع یکه پر کرد به طرف لبم گرفت. سر قاشق

 تو هم بخور!  -

 . قاشق رو به لبش فشار آوردم: گرد شده نگاهم کرد که دلم ضعف رفت یهاچشم با

 ! ؟یخوری بود نم یچون قاشقش دهن هی بخور! چ -

 دهنش گذاشتم: ی مکث با خجالت دهنش رو باز کرد. قاشق رو تو ی برده بود بعد کم ماتش

 با تو مزه اش خوشمزتره!  رفتی نم نییاز گلوم پا ییشد. تنها ن یآهان ا -

  ی. همون جور شد ی گرد نم  نیاز ا شتریهاش بچشم  گهیذاشتم، خوردمش. د هاش قاشق رو پر کردم و دهن خودم گچشم  یجلو

  کی بازش سر خورد. با  مه ین ی لب ها ی تو! نگاهم رو  یجونم چه ناز یام گرفت. اکرد. خنده   یباز نگاهم م مه یحرکت با دهن ن یب

  ی ری نظ ی حس خاص ب هی خورد.  ید یکه خودم کردم قلبم تکون شد  ی کار  زسمت خودم و شکارشون کردم. ا دمش یدستم کش

به خاطر آرزو که مثل لبو سرخ شده بود ازش   ی ازش جدا بشم ول خواستی تجربه اش نکردم. دلم نم  یک  چیداشتم که تا حاال با ه

  ی خوبه حت یلیتر حالم خدخ نیابلند سر دادم. با  ی رو چنگ زد و از اتاق فرار کرد. قهقه ا فشی فاصله گرفتم. مثل فشنگ ک

 نداره...  یکه کنارمه درد برام معن یزمان
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دختر با دل پاک   ن یکه ا ی هفته ا کی نیا  یکجاست؟! تو   گهید نجای. اگرفت ی درد م  شتری. قلبم برفتی جلوتر م نیماش   شتریب هر

نگاهش و حرکاتش، قلبم رو   یول کرد ینم  یکار خاص کهن یدستش سفت گرفته بود. با وجود ا یو ساده اش افسار قلبم رو تو 

که داشت حدس  یاکنه. با پوشش ساده  ی زندگ  یجا ن یهمچ کردمیافتادم. فکر نم اه داشتنش دنبالش ر  ی. براکردی م  وونهید



 عشقتم  ریاس

22 
 

  ی وسط امتحان کردنم چ  نیفکر احمقانه ام. ا  نیخودمه با ا ر یحد. همش تقص نینه تا ا یکه از قشر متوسط باشه ول زدمی م

 بود؟!... 

 شد. در رو برام باز کرد. عصا رو به طرفم گرفت:  ادهیآرزو زودتر پ نیتوقف ماش  با

 !ن؟یمواظب باش  -

 : ستادیرو باز کرد. خودش کنار ا  یو زنگ زده ا  کیکوچ ی. در خونه دمیکش رون یب نیرو گرفتم خودم رو از ماش  عصا

 ! د ی! بفرمائنیخوش اومد  -

داغون ترک خورده و   ک ییکف موزا  ،یآجر وار یبا د کیکوچ  اطیح کی . داخل خونه شدم.  دمیدنبال خودم کش  یرو به سخت پام

به   یدست  ی! کالفه و عصبشد؟ی نم  نیبدتر از ا گه یبود. د ییکه فکر کنم دستشو  تیرانیبا سقف ا کیکوچ   یلیاتاق خ کی  یگوشه  

 . دمیصورتم کش

رو با دستم هل دادم و داخل شدم. نگاهم به داخل خونه افتاد. حالم خرابتر   ی کیمشجر کوچ ی ها شهیبا ش  ی رفتم در آهن جلوتر

 اتاق بود.  اد یآشپزخونه و بعد به احتمال ز ی که اول گه یو دو در د  ک یکوچ ون ی زیتلو ک یبا  یمی فرش کهنه قد  ک یشد. فقط 

  کردمی ! فکر نمکشن؟ی و نفس م  کننی م ی قفس تنگ زندگ  ن یتو ا ی! چطوره؟یچه وضع زندگ  نیابروهام گره خورد. ا ی رو یاخم

خودم رو  ندارند. لعنت به من! لعنت بهم که دست  ی خوب یمال  تی. حتما وضعشنی م  تیاذ نجایباشن. با وجود من، ا ط یشرا نیتو ا

برام در نبود آرزو آورده بود. واقعا   لم یکه گفتم وک یهالباس   نیبا ا یکنم. حت ی کار تونم یمگره کورش حاال ن ن یمحکم بستم، با ا

 ... رمیپول، فق ی منم مثل خودشون ب  کننی فکر م

 : کردیپهن م  نیزم یرو  که   یکه دستش بود، از اتاق خارج شد. در حال  یکه هما با تشک و بالش رفتم ی خودم کلنجار م با

 کردم ی وگرنه زودتر جات رو پهن م  نیرس ی م  یزود  نیبه ا دونستمی مادر! نم ی خوش اومد  -

 داد:   هی تک واری رو به د بالش

 . یپسرم سر پا خسته شد  نیبش ایب -

 تشک دراز کردم:   ینشستم. پام رو رو  وار ی. با کمک دسوختی و م   کردی که پام درد، زُق زُق م ی حال در

 مادر!   د یببخش -

 کرد:  یاخم
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 نگفتم بهم نگو مادر، بگو هما! -

 چشم.  -

 خونه.  یایزودتر مرخص ات کنن ب کردم ی خدا خدا م ی هفته که بود ک ی ن ی. تو اشهی خفه م  مارستانایب نیا ی آدم تو -

 خسته شده بودم. گه یخودم د -

 تشکم نشست:  داروهام داخل شد. کنار  لونیلحظه آرزو با نا همون

 . نینشه حتماً بخور ادتونیداروهاتون! من صبح تا شب سرکارم، خودتون حواستون به ساعت داروهاتون باشه.    نیا اریآقا زان -

 کردم:  یخونه مرد نداره؟! دستم مشت شد. اخم نی!  مگه اکنه؟ی سنش مگه کار م ن یبرد. با ا ماتم

 ! کجا؟! ؟یکنی کار م -

 توجه به حرفم به سمت آشپزخانه رفت در همون حال گفت:  بدون

 . نیاز قرصاتون رو بخور یکی  د یبا ارم یاالن براتون آب م - 

 !ی گند زد  نباریا اریتر شد. لعنت! لعنت بهت زان ظ یغل اخمم

 پسرم؟!  ی درد دار -

 پام انداخت. یرو  ی نرم ی رو به طرفش چرخوندم، پتو سرم

 به نشونه بله تکون دادم.  ی . سرکنهی خودم درد م یعقل  ی درد دارم. قلبم از ب  آره

 به دستم داد:  یآب و قرص  وان یکنارم نشست ل  آرزو

 شش ساعته.  نایا نیرو بخور  نی! انیاگه درد دار -

 کپسول نشونم داد و ادامه داد:   کی قرص و  کی

 هاتون چرک نکنه.  هی بخ ی نکرده جا یخدا  ن،یکپسول حتما سر ساعت بخور نینشه ا ادتون ی! هیهشت و دوازده ساعت مینایا -

 لب زدم:  یتفاوت  یب با

 که؟!  ست یور اون ور مهم ن نیدو ساعت ا  کیحاال  -
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تو    ی. عصبفشرد ی که دندون هاش رو از حرص م  یخوشگلش رو درشت کرد که دلم براش ضعف و غش رفت. در حال یهاچشم

 : د یصورتم غر

هما قرصات رو   کنم ی م ی ادآوری زنمی ! اصالً خودم زنگ مست؟یمهم ن  یچ ی عنی! ست؟ی! انگار جونت برات مهم ن؟یمگه بچه ا  -

 ! یبه حالت سر ساعت نخور یبهت بده. وا 

  ی کیکه  ی به روز یمثل خودمه! مهربونم وا  شهی م ی که خنده ام گرفته بود. به زور خودم رو کنترل کردم. چه زود عصب ی حال در

 گفتم:  ی اعصابم. با لحن لوس  ی خش بندازه رو

 ! ؟یزنی خُب چرا م -

 که خنده اش گرفته بود، بلندش شد. خطاب به هما لب زد:  ی حال در

 .گردمی کنم، زود بر م  د یخر کم ی رمیم -

م. من فقط به  تشک افتاد  ن یا یهام رو مشت کردم. ناتوان رو بلند از خونه خارج شد. از خشم دست یهارو چنگ زد با گام  فش یک

 رو کنار بذارم:  م ی. نتونستم کنجکاونجامیکنار آرزو باشم ا   کهنیخاطر ا

 هما جون شوهرت کو؟!  -

 فرستاد: رون یرو آه مانند ب  نفسش

 بچه رو بدبخت کرده. نینده من و ا رش یخدا خ یپشت مُرده حرف بزنم ول ست یفوت کرده. درست ن ش یسال پ ازدهی -
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 تن صداش بود. ادامه داد:  ی که تو ی. با خفگ بغض داشت صداش 

  ی رو امی که االن خرج زندگ شد ی و داغون نم ف یزودها ضع ن یقلب به ا نی. اکردی نم تمیقدر اذ نیا امده یند  ره یاگه اون شوهر خ -

رو   اش یکه شوهرم زندگ  ارهی. اخم به ابروهاش نمکشهی خونه رو به دوش م  نیبار ا ییطفل معصوم باشه. سه ساله تنها ن یدوش ا

 تباه کرده. 
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هاش مثل  به موهام زدم. حرف ی. کالفه چنگ نجامیکه ا افتادمی به غلط کردند م شتر یب اومد ی م رون یکه از دهنش ب  ی هر کلمه ا با

اول   یا. دو دکمه سوزهی م  شیتآ نیتمام تنم داره از ا کردم ی . احساس مکردی محکم با درد به قلبم اثبات م  شیگلوله آت  هی

و ادامه   د ی. اشکش چکد یبه جونم افتاده بود و لحظه به لحظه تمام تنم رو در برگرفته بود، هما ند  ه ک  یشیرو باز کردم. آت راهنمیپ

 داد: 

مواد باعث شد    دنیو نرس  ی پول ی . بعد اون وضعش بدتر شده بکنهی اخراجش م فهمهی صاحب کارش م  یاحمد معتاد بود. وقت -

  افتادی به جونم م زدم ی کنه. تا حرف م یتا درد کوفتش فروختی و م  بردیاز خونه رو م  لهیوس  ک یپرخاشگر و بد دهن بشه. هر روز 

اله اومد. سر و وضع لباسش  دختر چهار س  ک یکه با  شستمی لباس م  اطیح ی از همه جا تو خبریروز ب  ک ی. زدی م خوردم ی تا م

احمد   ر یخوب بود. گفت پدر و مادرش مُردن، تنها بوده آوردش خونه. فکر کردم به خاطر دل من آوردش چون اجاقم کور بود و بغ

گشت. بهش مشکوک شدم. دنبالش راه افتادم. اونجا بود  ی و بعدازظهر برم بردی رو نداشتم. بعد چند روز بچه رو با خودش م یکس

کنه. به زور کتک و دعوا ازش خواستم ببره بچه رو   یی تا با خودش بره سر چهارراه و گدا ده یطفل معصوم رو دزد نیا دمیهمکه ف

  زدی زدم هم من رو می م  ی. حرف بردی بچه ام رو به زور کتک با خودش م ش،یقبول دار نشد که نشد. تا هفت سالگ  ی پس بده ول

  ک یالتماسش کردم  یل یجا افتاد. قبل مرگش خ یشد. تو  ض یمر که ن یطفل معصوم رو. به خاطر آرزو سکوت کردم تا ا نیهم ا

نامروت پَست الم   یتا حاال دق کرده ول شی خانواده اش. حتما مادرش از درو شیبده تا آرزو رو ببرمش پ  یزی چ ینشونه ا ،یآدرس 

 تا کام حرف نزد... 

که مُرده وگرنه خودم   ف ی. دستم رو از خشم مشت کردم. حیعوض ف، ی آدم چقدر کث خورد ی م مهقش بلند شد. خون خون  هق

 ...شکستمی گردنش رو م

 ضرب به صورتش زد:  کی . د ید ی صورتم چ ی تو  دونمی بهم کرد. نم یو نگاه د یهاش کشچشم  ر یز یدست هما

بهت گفتم. بچه ام اگه بفهمه ناراحت   یزی چ ی اری. تور خدا به روت نگمیبرات م م یحالت نشستم از بدبخت ن یخدا مرگم بده با ا -

 .شهی م

 نباشه لب زدم:  ی عصب کردم ی م  ینزنم. با لحن که سع ادی. تا آروم باشم. تا فردمیکش  یقی نفس عم چند 

 .فهمهی نم -

 . از جا بلند شد: د یجلو کش ی اش رو کم یرنگ  چادر

 .یبخور  ارم یبرات ب ی زیچ ک ی -

آرزو رو   شتریهفته هر روز که ب کی نیا  یهام رو با درد محکم بهم فشردم. تو . چشم دمیبه صورتم کش ی و درمونده دست  کالفه

  نیاز دست ندم. حاال با ا یمت یق چیدختر رو به ه  نیا یبکشم ول  ی. حاضر شدم سختباختمی بهش م شتر یدلم رو ب شناختمشی م
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مگه   ینسبت بهم عوض بشه؟! ول  دشونی د د یشا نجام یبفهمن از قصد به خاطر آرزو ا ه کنم؟! اگ یکنم؟! چه غلط کار یچ تیموقع

مثل   گنیها مآدم  ی بفرستم. بعض نییرو راحت از گلوم پا اره یبه دست م فش یظر یهادست  نیرو که آرزو با ا ی لقمه نون تونمی م

 حال روز من بود...  اقی. دقشهی بدتر م  زننی دست و پا م یکردند هر چ   ریگِل گ  یخر تو 
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 آرزو 

 

دلم رو تصاحب کرده.   ی زود ن یبه ا طونشیش  یهاچشم  ن یمرد با ا نیلبم نشست. ا  یرو  ی کردم. لبخند  هی در رو بستم بهش تک تا

  نیا دونم ی. نمرمیگی اون روز گر م  ی آور ادیبا  کنم ی هفته هنوز حرارت لبش رو حس م کیلبم رفت. بعد  ی دستم رو اریاخت یب

  یتا کارها مارستانی. امروز که رفتم بنمشیبی خوشحال بودم که هر روز م یل یخ دلمته   یکردم ول دایکه بهش پ ه یچه حس

  نه یبود و منتظر من بود. بهم گفت صاحب کارش هز د یوارد اتاقش شدم تعجب کردم. لباس پوش  یانجام بدم. وقت  صشیترخ

اش   یزندگ ینفرم تو  کی ما؟! واقعا  یخونه  ادیب خوادی شد. چرا م شتریهمراهم اومد تعجبم ب یو محول شده. وقتر مارستانیب

  ی کنارمون هست. وقت  ی. خوشحالم که مدتمیبهش کمک کن د یبه قول هما اونم مثل ما تنهاست با ی که کنارش باشه؟! ول ستین

. چرا  دمیشدم و بهش توپ ی چه طور عصب دمی. نفهمستیتفاوت گفت مهم ن  یب  یکردم قرص هاش رو سر ساعت بخوره ول د یتاک

 ... دهینم تیاهمبه جونش 

 ! ستم؟یمگه با تو ن ی ه -

  از دستش راحت ی ک ست یشد. معلوم ن داش ی پ نی. باز ادمیافکارم رو پس زدم. اخمام رو تو هم کش اوش یو بلند س  ی عصب یصدا با

 : دمیمثل خودش غر ی . دست به کمرم شدم. با لحن عصبمید یو بس! به طرفش چرخ  دونهی. خدا مشمی م

 ! شنومی م ستم ی! کر که ن؟یزنی ! چرا داد مه؟ یچ -

 : د یتپ یخشک و جد  یبه سمتم برداشت. با صدا ی کرد. قدم یاخم

 خونه اتون؟!  هی پسره ک نیا -

تا آخر عمرش جرات   کنم ی م ش یکار ده،یم  اوش یکه بفهم آمارم رو به س  یبه حال کس ی چه زود آمارم رو بهش رسوندن. وا اوف

 . جوابش رو دادم: دمییهم سا ی رو از حرص رو یهابه سرش نزنه. دندون  دن یو سرک کش ی فضول
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 ! به تو چه؟! ؟یکارمی! چ؟ی ! آقا باال سرم؟ی! مُفتش محله ا؟یفضول -

صورتم خم کرد. با   یشدم. سرش رو  رهیهاش خچشم  یگفتم. با ترس تو   ینی. ه د یرو محکم گرفت و به طرف خودش کش بازوم

 : د یغر یلحن خشن

 . یبهت بگم تو فقط مال من  ایکنم؟! به کدوم زبون دن  تیحال یتو به من مربوطه. چطور   یهمه چ -

 انگشتش چند ضربه آروم به سرم زد:  با

 بهت برسه.  یا  گهیکس د  چیدست ه  ذارمی . نمیتو اون مغزت فرو کن که مال من -

! حالم از  ستین ی فرو کنن که دوست داشتن زور د یمغز پوک خودش با ی تو ایمغز من  ی! تو کرد؟ی م  یبه خودش حال د یبا یکی

 : غی اش زدم. با ج نهیبه س  یممحک ی. با خشم دستش رو پس زدم. با کف دستم ضربه  خوردی داشت بهم م تش یحس مالک نیا

 هات متنفرم. ازت متنفرم. متنفرم.  یمال من نی. از اخورهی حالم بهم م هاتیی از خودت و زورگو -

به موهاش زد. هاله   یحجم نفرت و خشم رو نداشت. کالفه چنگ  نیزدم که اولش ماتش برد. انگار انتظار ا اد یرو چنان فر متنفرم

 : د یهوار کش ی نشست. با لحن خشن تر ش یاقهوه  یهاچشم  یتو  ی قرمز یا

 !یفهمی دست روت بذاره م ی نذاشتم کس ی ! وقتیتو مال من  کنمی بهت ثابت م -

شدم. عقب عقب رفت. دستش رو به نشونه   ره یخ زد، ی م ی صورتش که به کبود ی. تو میزدی هر دو نفس نفس م تیعصبان از

 باال آورد:  د یتهد 

 ! نی. حاال ببیفتی به دست و پام ب کنمی م  ی. کارکشمشی م  ادیسراغت ب ی هر ک -

  ی اشک درشت ی. انگار سمج تر از من بود. قطره رمیبگ  زشونیر یخودم کنترل کردم تا جلو یلیهام حلقه شد. ختو چشم  اشک

  یجلو گذاشت. مبهوت نگاهش رو تو  ی. مردد قدمننهیبودنم رو بب فیاشکم و ضع  خواستی پاکش کردم. دلم نم ع یکه سر د یچک

 . سوار موتورش شد و رفت. د ینگاهش رو ازم دزد یلشده بود و  مونیدوخت. انگار پش سمیخ یهاچشم

شب از سرکار  کی  ی! از وقتنهیهم شه یرو قورت دادم. چند ساله کارش هم  یبغض لعنت نی تا ا  دمیکش ق ینفس عم چند 

  ه ی ی ول شد ی ول کنم نبود. مزاحم نم  گهیخودش د ی و از دست اونا نجات داد ول د یو چند نفر مزاحم شدند. سر رس  گشتمی برم

هم سر من   آوردی . هم دمار طرف رو در م شد ی م کم ینزد یکس  ایبرگشتم  کار از سر ریکه د ی به روز یمحافظم شده بود. وا  یطورا

پاشون   اوش یها هم به خاطر س  یلی. خومدنین گه یجلسه بوده د کیفقط  میاومده خواستگار ی . تا حاال هر کد یکشی داد و هوار م

  گهی. شانس منه د نیخالف سنگ  ونم تو کار خالفه ا  دم یافسوس شن ی. خوش چهره و جذابه ول ترسنی . ازش مذارنی رو جلو نم

 !... امی مثل زندگ
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و برگشتم خونه... نگاهم به اخم گره   دمیکه الزم داشتم خر یی زهایچ عی شدم. سر اوش یغصه هام و س  الیخی ب اریزان ی آور ادی با

 !   کنه؟ی نگاهم م  یجورن یچه شه؟! چرا ا ن یافتاد. وا ا اریزان ی ابرو یخورده رو 

.  دادی و ماساژ م بردی اش م  نه یبه س  یواشکیدستش  یحرف وارد آشپزخونه شدم. متوجه هما شدم. ه یفرار از نگاهش ب  یبرا

 نگران به سمتش رفتم: 

 ! ؟ی! قرصات رو خورد کنه؟ی قلبت درد م -

 خوبم!  -زد:   یزده لبخند مصنوع  شوکه

 زبونش گذاشتم:  ر یکردم. قرصش رو ز  یپوف

 . کنمی .خودم شام رو درست میکنی استراحت م رون ی ب یر ی. االنم میدروغ بگ  ی تونی نم یکیبه من  -

 دمش... فرستا  رونیخواست اعتراض کنه به زور ب تا
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اومد.   ادمیکه   یز یپلک هام رو باز کردم. با قطع هشدار خواستم دوباره بخوابم با چ ی ساده ام، ال یزنگ آالرام گوش  یصدا با

  اط یخونه با احت ی کیاون تار ی نکنم، از اتاق خارج شدم. تو داریکه هما رو ب یی سر و صدا نیاز جا بلند شدم. بدون کوچکتر عیسر

  ی رو یحال رفتم. کنارش نشستم. صورت غرق خوابش لبخند  یپر آب کردم. تو  یوانی کردم. ل وشنآشپزخونه رفتم. برق رو ر به

تکون نخورد. دوباره   چیمهمتر بود. آروم صداش کردم. ه  یاالن از هر چ شیسالمت یکنم ول دارش یاومد ب  ی لبم نشوند. دلم نم

 : د یو نال د یسرش کش ی صداش کردم. پتو رو رو

 اَه بذار بخوابم.  -

 : دمیتو گلو کردم. پتو رو از روش کش خنده

 ! یکپسولت رو بخور د یتنبل! با ی پاشو آقا -
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که از نور آشپزخونه  به من و دور اطرافش   ی بود. نگاه جیپلکش باز کرد و خمار از خواب نگاهش رو به صورتم داد. انگار گ کی یال

 رو به طرفش گرفتم:  وانیبود، انداخت. کپسول و ل ک یتار مهین

 بخواب.  ر یبخور، بگ  -

 . خورمی آرزو بذار بخوابم، فردا م  -

 نشه:  ضتریکردم لبخندم عر یکه سع  ی. در حالد یپوستم دو ریز  یاسمم حس خوب  دنیشن با

 .یبخواب  ذارمی پاشو! وگرنه نم -

 کرد. دستش رو به طرف دراز کرد:  یاخم

 . یبده تا کچلم نکرد -

 رو به طرفش گرفتم:  وانی . کپسول رو بدون آب قورت داد. لدمیخند 

 بره.  نییآب بخور حداقل از گلوت پا -

 :د ینال

 ! از سر شب درد داشتم تازه خوابم بُرده. نیینده رفت پا ر یگ -

 قاشق برداشتم.   کیکردم به آشپزخونه رفتم.   یپوف

 پر آب کردم به لبش فشار آوردم:  قاشق

 نداره. دهن تو باز کن! یآب خوردن کار  کیخجالت بکش  -

صورتش چرخوندم.   ی زدم و نگاهم رو تو ی کرد. همون طور چشم بسته دهنش رو باز کرد. چند قاشق آب خورد. لبخند   یپوف

چهره چطور   نی . هنوزم برام سواله با اکردیکم نم  ی زیمردونه اش چ یچهره  تیورتش بود از جذابص  یکه رو  یهاکبودها و زخم 

رو نجات   یپولدار مغرور افاده ا ک یمثل خودمونه از ته دلم خوشحالم شدم که  ت گف  یاش نشده و تنهاست؟! اما وقت  فته یش  یکس

حالتشون حالم رو بهم   نیداره. هم  ریبهت رنگ تمسخر و تحق نگاهشون یحت هاشونی با پولدارها ندارم اما بعض  ی ندادم. مشکل

  ی بود. تو دهیکه کش ی احتمال از درد بهعرق  ینمدار و دونه ها یکم ش یشونیپ ی رو  ی. پتو رو روش مرتب کردم. موهازنهی م

پنهون شده بود که از قضا دلم رو   طونیآدم تخس و ش  ک یچهره  ن یمظلوم بود. اما پشت ا یهامثل پسر بچه  اش افه یخواب ق

اش بودم که   ره یچقدر خ دونم ی خودش کرد. نم قراری و قلبم رو ب امی زندگ ی تو  د یپر کدفعهیکه  ی . مرد د یهمون شب اول دزد

. با  دمیدستپاچه نگاهم رو ازش دزد  عیرنگ صورتم رو حس کردم. سر  دن یکرد. پر رمیهاش غافلگ با باز کردن چشم  کدفعهی



 عشقتم  ریاس

30 
 

آبروم رفت؟! آرزو   ی. وا دمیرو شن دنشیخند  زیر ی آشپزخونه انداختم. صدا  یپا تند کردم خودم رو تو  وانی قاشق و لبرداشتن 

آشپزخونه نشستم   ی کیتار ی تو  ی. برق خاموش کردم. کمفتهی از خجالت آب بشم تا نگاهش بهم ن خواستی ! دلم م؟یکرد  کاریچ

  یمعلوم نبود. از آشپزخونه سرک ی زیکه چ  یکیهمون تار یچقدر گذشت تو  دونمی خوابش ببره و بتونم به اتاق برگردم. نم د یتا شا

  ریز  عیوار خودم رو به سمت اتاق رسوندم. سرید ی از گوشه  نیپاورچ نی آروم پاورچ یل ی. خدهیخورد. انگار خواب ی تکون نم دمیکش

لبم نشست. با همون    یرو  ی ذهنم نقش بست. لبخند  ی تو  طونشیش  یهالحظه چشم  کی هام رو بستم که . چشم دمیپتو خز

 کردم بخوابم.  یسع ر یتصو
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 اریزان

 

آروم   یلیسجاده نشسته بود. خ یرو  شهی هام رو باز کردم. هما مثل هم. چشم د یچیگوشم پ یکه تو   ی نیدلنش یزمزمه  دنیشن با

پر کرده   یب یوصف بود. فضا رو آرامش عج ی خاص و ب ری دستش، تصو  یو قرآن تو   د یاون چادر سف یتو  دنشی. دخواند ی قرآن م

کلماتش    یی بایزمزمه ها و صوت ز نیمعتاد محتاج ا ک یبود. مثل  دهیروح و وجودم دم ی ماه تو ک ی ن یا یکه تو   یبود. آرامش

.  کردند ی زحمتکش آرزو، شرمنده ام م یهاربون و دست خونه و دو نفر دل پاکش! مهر و محبت مادرانه هما، دل مه نی. اشدمی م

احمقانه ام داشت خفه ام   ی باز نیا جدانعذاب و نی. بدتر از همه اشدمی م  اهیرو س  شتر یب شناختمشونی م  شتریهر روز که ب 

که    یاماه هر لقمه   کی ن یا ی. تو دمیکشی . درد م دمیدی هر شب چهره خسته و کوفته آرزو رو م  ی. وقت دمیکشی . عذاب مکردی م

  نیب ییامن ج  یدو نفر کجا؟! برا  ن ینبودم! من کجا ا نای. من همجنس و هم رنگ اکردمی خودم رو لعنت م رفت،ی م  نییاز گلوم پا

.  یتالش کن  د یبا ابیگوهر کم  کیبه دست آوردن   یبرا  یدو نفر رو نداشتم. اما گاه  نیا ی از پاک ی ذره ا ی دو نفر نبود! من حت نیا

رو واسه عوض شدن. خواستم پاک بشم. پاک کنم خودم رو   امی ! گذشتم و ورق زدم برگ زندگیبگذر د یاز خودت! با ی رد بش د یبا

  کردی م  تمیکه اذ ی زیوسط تنها چ  نیواسه داشتن آرزو همرنگ خودش باشم. اما ا خواستمی شده. م  دهیکه دور تن ی از همه آلودگ

مبادا   دمیترس ی از واکنش رفتارشون! م دمیترس ی ! مکردی جود بود که از گفتنش دورم مو  یبود. واهمه و دلهره تو  ت یگفتن واقع

سکوت کنم؟! تعصبم اجازه   ی تا ک  کنمی فکر م  نی. چند شب و چند روز دارم به اخواستمی رو نم ن یبشکنه دل پاک آرزو! من ا

ادامه   تونم ینم  گهیشد. د زیلبر شبیکردم. د ی صبورو  ی تحمل کردم. خود خور ی رو ادامه بدم. هر چ ی باز نیاز ا شتریب دادینم

 . برمشونی م نجا یاز ا یی و هر شده با دلجو  گمیرو م  قتی سکوتم رو بشکنم. بهشون حق د یبدم با

 سالم پسرم!   -
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  یزدم و سالم کرد. از جا بلند شد. با ظرف و پارچ برگشت. با بهت نگاهم رو  یپر محبت هما، افکارم رو پس زدم. لبخند  یصدا با

 ظرف و پارچ آب دوختم که کنار تشکم گذاشت:

 دست و صورت تو بشور!  -

 لب زدم: ی که نگاهم هنوز روشون بود. با دلخور ی حال در

 بلندشم. تونمی دو قدم که م  نی ! اه؟یکارا چ نیهما جون ا -

 . صورتت رو بشور! ادیبهتره، به پات فشار نم یکمتر بلند بش  ی. هر چید ینخوابآرزو گفت تا صبح  -

شرمسار نشدم.  قدرن یاز پا در آوردم. تو عمرم ا امهنه یس  ی درد که تو  نی. اکنهی بزنم پام درد نم  ادیفر خواستی آرزو! دلم م یوا

شدم که   ی نون خور دختر نجام یا یول  خورمی پول غلت م  یکه تو   اردریلیبزرگ م  یانیآر کیپسر کوچ یانیآر اریاونم من! زان

لبش نشسته بود محو    یلبخند جذابش که رو   یکه چقدر خسته است ول   زدی وجودش داد م  اماز سرکار برگشت تم یوقت شبید

 ! عذابشم درد آوره! ؟یعذاب نکش  ی نیرو بب  نایا شهی. مشد ینم

پام   شدمی بلند م یچقدر عذاب و درد سخت بود. هنوز هم وقت  ی گرفتم. لعنت از خودم به زور از جام بلندشم. عصا یو عصب   کالفه

 .سوختی و م  گرفتی درد م

 !؟یکنی م  یلجباز  یجا صورت تو بشور. چرا دار  نیآخه پسرم هم  - 

 :گمی م  کالفه

 . ییخوام برم دستشو ی م -

 از من راه افتاد:  جلوتر

 رو برات بذارم.  یتوالت فرنگ  ام یب ستایوا -

 تشر زدم:  ینتونستم تحمل کنم. صدام رو بلند کردم. با لحن عصب گهید

 . دمی ! خودم انجام م گه یبسه د -

 بشه با همون لحن آرومش لب زد:  یعصب  کهن یا بدون

 ! به خاطر خودت گفتم. ؟یش ی م  یباشه پسرم چرا عصب  -
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مادرمه. نفسم رو پر   ی جا کردمی صدام رو بلند م د یشدم نبا مونی. پشستادمینرفتم که ا یهنوز چند قدم یکنارش رد شدم ول  از

 : دمیبه طرفش چرخ یفرستادم. با شرمندگ رون یفشار ب

 دفعه کنترل اعصابم رو از دست دادم.   کی! خوامی هما جون معذرت م -

 زد:   یلبخند 

 . نمیچیمادر چرا ناراحت بشم! برو تا وقته سفره صبحونه رو برات م ی ا -

 . مثل مادر خودم دوستش دارم. استیدن  یمادر تو نیمهربونتر  یول   ستیدر نزن درسته ما نیا
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تلفن خونه   د ی رفت. بدون ترد ضه،یمر  گفتی کوچه اشون که م ی تو هیاز همسا ی کیسر زدن به  یخوردن صبحونه ام، هما برا بعد 

و دلخور بشن. هر طور بتونم از    ریدلگ  د یرو تمومش کنم. شا یباز نیا خوامی زاده رو گرفتم. امروز م کیرو برداشتم و شماره ن 

  ش یلعنت یهااون چشم  یدوست دارم. تو  دونم ی . آرزو هم که مبخشمیمهربون هست که زود م  قدرن ی. هما که اارمیدلشون در م

  نجایا کهنی گذاشتم. با ا نجایپام رو ا ام،ی زندگ  یدختر تو  نیداشتن و بودن ا ی. من برا زنهی کرده، عشق موج م  ریکه قلبم رو اس 

 .د یارزی دختر م نیسخت بود اما به داشتن ا ی لیکردن برام خ یزندگ

 و خشک لب زدم:   یزاده به خودم اومدم. صدام رو صاف کردم. جد  ک یالو گفتن ن یصدا با

 ام!   ی انیآر -

 ...یخبر  یب ن یا نی! دل نگرانتون شدم، باور کنن؟ی. معلوم هست کجا هستیانیآر ی سالم آقا -

تحمل کردنش برام سخته. وسط حرفش    قهی دق  کیکارش درسته و بهش اعتماد دارم وگرنه  فیکردم. مردک چابلوس ح  یپوف

 :دمیپر

 چه خبرا؟!  -

 ... ضیشرکت رو طبق عرا یعرض کنم خدمتون که کارا -

 حوصله حرفش رو قطع کردم:  یب
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 !گمیم  یگوش بده چ ن یخُب. بب ی لیخ -

 گوشم با شماست. د یبفرمائ -

زاده اومد.   کی اونجا، تماس رو قطع کردم. بعد چند ساعت باالخره ن ادیکه تعجب کرده بود که ب  یگفتن سفارش هام و آدرس  بعد 

بودن من   دم دای من انداخت. البته بهش حق م ت ینگاهش رو به خونه و وضع رت یوارد خونه شد دهنش باز مونده بود. با ح ی وقت

نخوره.   واریکت و شلوارش به در د کردی م  یبود. مدام سع ستاده یدم در ا  کهن یبود. اما از ا زیواقعا تعجب برانگ  ی جا نیهمچ ی تو

 :دمیبهش توپ ی خونه رو تحمل کنم. عصب نیا ی به پاک ی حرمت یخونه نجسه. نتوستم ب نی. مردک فکر کرده اکردی م  میعصب

 بذار. برو گمشو. ار یرو ب لونای. ناارمیب نییفکت رو پا  ومدمی. تا نزتره یخونه از اون کت و شلوار تنت پاکتر و تم نیمردک ا -

 .شد ی زاده رد و بدل م کی من و ن  نیاز تن صدام با تعجب و مشکوک نگاهش ب هما

 د: زاده دستپاچه کفش رو در آورد. به سمتم پا تند کرد. در همون حال با استرس لب ز کین

 که معذب ن...  ومدمیآقا به خاطر حاج خانوم ن -

  یدست یکنارم نشست. با دستمال کاغذ  لونایو شرمنده حرفش رو قطع کرد. با گذاشتن نا د ینگاهش کردم که خودش فهم یهمچ

 . گفت: د یعرق کرده اش کش  ی شونیبه پ

 !ن؟یندار ی ا گه ید ی تموم امرتون انجام شده. فردا ساعت هشت راننده دم در منتظر شماست. با بنده امر -

 خم کرد. گفت:  یجور چپ چپ نگاهش کردم که خودش بلند شد. سر همون

 بود در خدمتم!   یهر ساعت امر  -

  ایدن  ی. تا بفهمآوردمی زاده الزمت دارم وگرنه دمار از روزگارت در م کی ن ف ی. حکردمی هام محو بشه نگاهش مچشم  یاز جلو  تا

 ! هی دست ک

 زاد، هما مات و مبهوت لب زد:  کی رفتن ن بعد 

 !شد؟ی سنش برات دوال م  ن یبود با ا یآقا ک  نیمادر ا -

 . لمیوک -

 ناباورانه لب زد:  کباره یتکرار کرد.  ل یلب چند بار وک ریز

 !ییمثل ما تنها ی ری، فقپول  یب  یتو... تو که گفت -
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که به آرزو داشتم    یشروع کردم تا عالقه و حس مارستانیرو که از ب ی باز انی. جرد یفهمیم د یتکون دادم. باالخره که با یسر

 خودم بهش بگم...  خواستمی نزنه. م ی ازش خواستم بهش حرف یگفتم ول

  یکه تو   ی لب هاش نشوند. با خوشحال یرو  ی . با تعجب نگاهش کردم برخالف انتظارم لبخند د ی پر اشک شد و بار هاش چشم

 کلماتش بود، گفت: 

و بزرگ   د یچشمم قد کش ی جلو ی . وقتهیخانواده آبرو دار ک یاز  گفتی تنش م  یهابار که احمد آرزو رو آورد. لباس  نیاول  -

 نکرد.  یبچگ  یحت د یرو نچ  یخوشبخت. بچه ام طمع  شد ی دلم بزرگتر م   یاش هم تو. غصهشد ی م

 هاش رو پاک کرد و ادامه داد: چشم  ر یز ش یچادر رنگ  ی گوشه  با

کنم. قربون خدا بشم که   دایاش رو پبتونم بگردم خانواده  ا یازدواج کنه که خوشبخت بشه  یکیکه با  خواستمی از خدا م  شه یهم -

 تو رو براش فرستاده. 

 لب خداروشکرت رو گفت...  ریرو باال آورد دوباره ز هاش دست
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  قدرنیازش نبود. دلم به شور افتاد تا حاال ا ی خبر ی ول  رفتی هما منتظر اومدن آرزو شدم. ساعت با شتاب جلو م ی صحبت ها بعد 

دختر جوون   ک یباشه.  الیخی ب قدرنیهما ا شد ی بود. باور نم رون یحول و حوش ب ن یدم که همافتا ی اون شب ادیبود.  ومده ی ن رید

 نتونستم ساکت باشم: گه یکار کنه. د رون یب  ذارهی وقت شب م  نیخوشگل تا ا

 نکرده؟!  ر یآرزو امشب د -

 گفت:  ی خونسرد با

 . دایحتما م گهیساعت د م ی. تا نکشهی کارش طول م  ی. گاهادینگران نباش م -

 : دمیرو تو هم کش اخمام

  اده یو پَست ز ف یبر رو داشته باشه، تموم! آدم کث کم ی هی ! کافهیطرف ک   ستیپر گرگه که براشون مهم ن رونینگران نباشم! اون ب -

 دختر باشه.  کی  یآبرو   یاگه ب یبه خاطر پول حاضرن هزار تا کار کن حت
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 امی زندگ  یدختر تو  نیها بودم. اما با پا گذاشتن اگرگ   نیاز ا ی . منم روزد یاومد ته دلم لرز رونیکه خودم از دهنم ب یهاحرف  از

  ی تا بتونم. هما ضربه ا کنم ی مثل اون نتونم پاک باشم اما تالشم رو م د ی خطا کنم. شا خوامی نخواستم و نم گه یفرق کرد. د یهمچ

 :یانبه صورتش زد. با نگر

 تا برسه. ره یدر، دلم هزار راه مخدا مرگم! تورو خدا نگو ما -

 باال رفت:  ی زن ساده است. صدام عصب نیا چقدر

 !؟یبندازه اون وقت چ  رش یآدم ناخلف بد ذات بره و گ ک ی یخونه ا  یروز  ک ینکرده  ی! اگه خداه؟یکار  یچ ن یاصال ا -

  ی. کمختیآرزو بذاره. هما اشکش ر ی رو که بخواد دست رو یاون کشمیهام مشت شد. م شدم. دست  ی عصب شتر یحرفم خودم ب از

 لب زد:   یبغض آلود و نگران یبا صدا شد ی که بلند م ی . در حالد یرو جلو کش شیچادر رنگ 

 آشپزخو...  ای یکارش عوض کنه بره شرکت  گم یخدا مرگم بده تا حاال بهش فکر نکردم. باشه بهش م -

 :دمیغر ینش با لحن خشنجوش آوردم بدون توجه به اشکاش و س  گهید

 تو خونه ات!  ی خود من رو چه راحت راه داد ی . حتستنیمادر من دور و زمونه عوض شده. همه مثل خودت پاک و ساده ن -

 .زد ی نم ی فقط نگاهم کرد و حرف سشیخ یهااون چشم  با

خودم، با وجود    یخونه  برمتونی اون! گفتم فردا با خودم م  دونم ی من م ادی! امشب آرزو ب؟یکنی اعتماد م یرس ی م  یچرا به هر ک  -

 . زمیری هردوتون م یرو به پا ا یکار کنه. من دن ست ین یاجیاحت گه یمن د

  دمیترس ی بهش داشتم. اگه تا حاال ساکت بودم چون م تی. حس مالکشد ی م نییباال و پا امنه ی. از خشم س خوردی خونم رو م خون

به جونم انداخت بود   یاومدنش ترس  ر ید نی . االنم اد یفهمی روز م ک ی یباالخره که چ  ا یدلم رو زدم به دراز خودم بزنم. اما   یحرف

بشه. هما پا تند کرد. به سمت آشپزخانه   شتریترسم ب شد ی باعث م  یزیچ  ه ی. زدمی لب غر م ر یز رکه دست خودم نبود. همون جو

 برگشت. به دستم داد:  یآب  وانی رفت. با ل

 سرکار نره.  گه ید  گمی! خودم بهش میتو بگ  ی . هر چیش ی کم آب بخور آروم م  ایب -

  نیبا ا! حاال اد؟یاز آب خوردم. نگاهم به ساعت بود چرا نم ی فرستادم. کالفه موهام رو چنگ زدم. کم رون یرو پر فشار ب نفسم

 که در خونه باز شد... شدمی م وونه یدنبالش برم؟! داشتم د ی چطور تمیوضع

 

 17_پارت#



 عشقتم  ریاس

36 
 

 ****** 

 آرزو 

 

محکم شونه هام    یکوچه کس ی کیتار یبودم که تو  ده یبه در نرس  کی شکسته و اعصاب داغون وارد کوچه شدم. هنوز نزد ی دل با

. شد ی و کش دارش تو صورتم پخش م یعصب  یلب گفتم. نفس ها ریز  ی . از درد صورتم مچاله شد و آخدمیکوب  واری گرفتم و به د

 هام رو بستم: کرد که چشم   شتریخشنش لرز تنم رو ب یتنم نشست. صدا  یتو  ی لرز

دکتر؟! چه    شیکرده که هفته قبل برد  ی ! چه غلطره؟یخونه اتون نشسته، درم نم ی که هنوز تو ه یک  یاون عوض ی گ یچرا نم -

 دستش به تو خورده باشه.  ای یاگه باهاش باش  کشمتی به تو داره؟! آرزو به خدا م یدخل

 امه ی گر یهام سر خوردند. به هق افتادم و صداگونه   یاشک رو  ی هام هجوم آورد. قطره هاپلک هام رو باز کردم اشک به چشم  تا

  کنه ی سرم که دلم بدجور شکست. چرا فکر م ی ند توبودنم رو چنان کوب ر یکرده بود و فق رم یباال رفت. امروز خانوم بزرگ تحق

و   اوش یتلنگر س  ن یتلنگر واکنش نشون داد. ا نیپر بود که با اول یحرف بزنه؟! دلم به حد  تونه یچون ثروت داره همه جوره م 

 بود. ده یرو شن امه ی گر  یباره که جلوش ضعف نشون دادم و صدا ن یکرد. اولرفتار خشنش بود. ناباورانه به صورتم نگاه  

 : دمیو درد نال  هی . با گرد یپر قدرتمندش نرس  یهازورم به دست  یکردم تا از حصارش رها بشم ول  تقال 

 ! خسته شدم! ست؟یدلم باهات ن  نیا یبفهم یخوای م ی ! کیتورو خدا دست از سرم بردار! خستم کرد  اوش یس  -

مردونه اش صورتم رو قاب   یهادفعه به خودش اومد با دست  ک یبود.  سمیخ یهاچشم  رهی. خشک زده خختمی زدم و اشک ر هق

تو خودم جمع شدم. با حرص اسمش رو   یهام کمگونه   یصورتم رو پاک کرد. از برخورد دستش رو  یهاگرفت و همزمان اشک 

 گوشم زمزمه کرد:  ر یز ی و آروم اراحتن ی لب صدا زدم تا کارش رو ادامه نده. با صدا ریز

پسره   نیکه ا  ی ! از روز؟یریگی گارد م   فتهیکم دارم تا نگاهت بهم م  یکنارت باشم؟! چ  یذاری! چرا نم؟ید یچرا بهم دل نم -

 . یر یو م  یایاومده با لبخند از خونه م 

  ی لبخندم، عصب  دنیبا د اوش یزدم. از صبح تا به حاال دلم براش تنگ شده. س  هی گر ون ی م یلبخند  اریاخت ی ب اریتصور چهره زان با

 زد:  ادیشد. فر

  گه یمال کس د ذارمی نم ا ی یشیمال من م ای! ته؟یازت بگذرم. حال تونمی . نمخوامی . خاطر تو رو مره یگ  شتیدِ المعصب دلم پ -

 . یبش یا
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پر   ی ول نیهام گذاشت. آروم و غمگ  قهیشق  ی رو ومد ی کردم. کوتاه ن بذاره که سرم رو کج م یشونیپ یرو  خواستی رو م شیشونیپ

 گوشم زمزمه کرد:   ریخشم ز

 شه؟! آرزو به خدا دوستت دارم.  یکیکنم تا دلت باهام  کار ی. بهم بگو چرم یبم خوادی . دلم مشهی دلم خون م  یزنی پسم م یوقت -

  ی که کم بود عق بزنم. به چه زبون  یبهم دست داد به طور  ی . حس بد دمی. لرزد یشال الله گوشم رو بوس  یبند حرفش از رو  پشت

شده. تقال کردم. به   گه ید  یکی ر یچند وقته اس  خوادی که م  یدل  نی. استی. دلم با اون نادیبهش بگم تا بفهممه که ازش خوشم نم

 لب زدم: فشردم،ی م ص که از حر یهادندون  ون یاز م یسخت

 برو کنار!  -

پا   ع یفاصله استفاده کردم سر  نی. از اگرفتی چشم ازم نم ی ظیازم فاصله گرفت. با اخم غل د یموند. ناام ره یصورتم خ یتو ناباورانه

 تند کردم وارد خونه شدم... 

 : د یبه گوشم رس  اریپر خشم زان یقدم اول داخل حال نذاشتم که صدا هنوز

 ! ؟یسرکار بر ی از فردا حق ندار گه یموقعه شب نگه داشتنت؟! د نیتا ا ه یچه کار ن یچه وقت اومدنه؟! ا نی! ا؟ید یساعت رو د -

که دوستش   ی ! اونم کسشه؟ی نگرانت م ی کیوجودم پر شد. چه خوبه که  یحس خوب تو  ه ی. جاش د یپر کش تمیعصبان تمام

 اش زدم: به صورت کبود شده  ی . لبخند یدار

 ! ؟یخوردم. قرصات رو خورد گ یراه هم به تراف ی . تود ی کارم طول کش  کمیسالم.  -

 کرد. صداش رو بلندتر کرد:   یظیغل اخم

 مرگ بخورم بهتر از اون قرصه! -

.  شهی نگرانت م قدرن یا یک ی دهیم  یفی در کل چه ک ی شده برام؟! ول  ی رتی! االن غ؟یکردم. او چه خبره؟! چه عصب  یاخنده  تک

 به طرفم گرفت:  دواریمسخره کردنش گذاشت. دستش رو تهد  ی داشتم رو پا ش یکه من از نگران یبود و ذوق  ی عصب یلیانگار خ

خونه رو سرت    نیا رون، یب یخونه بذار نیمن نده! آرزو به خدا فردا پات رو از در ا ل یلبخند تحو زنم،ی باهات حرف م ی دارم جد  -

 . کنمی خراب م

خدا اصال    ی شب بود خشکم زد. وا ازده ی ی ساعت که رو یعقربه ها  دنیبا د یم ول رو جمع کردم. خواستم مخالفت کن خندم

به خون   یها. نگاهم رو به صورتش دادم. چشم رسمی خونه م ر ید اد یم ش یشده؟! البته کم پ یحواسم به زمان نبود! بگو چرا عصب
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دست بردار نبود همچنان غر   ار یزان یدادم سکوت کنم ول حیترج  هیچقدر عصب  زدی متورم گردنش داد م یهااش و رگ نشسته

 ...زدی م
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زدنش به سمت آشپزخونه   . بدون توجه به حرف ختیری و داشت کم کم اعصابم رو بهم م اد یامشب قصد نداشت کوتاه ب اریزان انگار

 گفت:   ی. با ذوق خاصد یبغلم کرد. صورتم رو بوس  کدفعهیهما سالم کردم که  دن یراهم رو کج کردم. با د

 دعاهام گرفت.  شهی باورت م د،یباالخره خدا صدام رو شن -

 : د یاش رو بوس ذوقش سر ذوق اومدم و گونه  از

 !؟یخواستیم  ی قربونت بشم از خدا چ -

 همون ذوقش لب زد:  با

تو رو امتحان کنه   که ن یا یپسرم برا شهی پسرم خم و راست شد. باورت م ی برا ی و کل نجایاومد ا ک یپ کیمرده ش  ک یامروز  -

 ما رو با خودش ببره...  خوادی حاال م ی هست یتو چه جور دختر  نهیتا بب رهی پول فق یگفته ب   نیهم یبرا

  یگفته ب نیهم ی»تو رو امتحان کنه برا  خوردی تو سرم زنگ م یصدا یول  زدی ! هما همچنان لب م گفت؟ی م  یبرد. داشت چ ماتم

ذهنم اکو    یصدا تو یول  خورد ی لبش بودم که تکون م ره ی. خزدی و همچنان لب م  میمن چه حال د یشکستم! هما ند  ره«یپول و فق

  نش یاثبات کنه؟! با تصور ماش  خواستهی رو م  ی! چرا دروغ گفته؟! چ؟یچرا؟! امتحان چ آخه »امتحان«.   ره«، یپول و فق ی»ب شد ی م

  نمیاومدم. نگاه غمگ  رون ی ام نشست از فکر بشونه  ی که رو ی قلبم!... با دست یام! وا  چارهیدل ب ی ها بود. وا متیگرون ق   نیکه از ا

 نگران هما دادم:  یهارو به چشم 

 ! ؟یخوشحال نشد  -

 داره؟! کالفه نگاهم رو ازش گرفتم:  ی! مگه خوشحالخوشحال

 بخوابم. رمیام، مخسته  ی لیخ -

که امتحانش   ی اوردین ری افتاد. آخه چرا؟! تنهاتر از من گ اریزان یهاچشم یاومدم. چشمم تو  رون یشکسته از آشپزخونه ب  ی دل با

رو داشته باشم. اما  ایدن  یبا اون همه    تونمی هست مثل خودم تنهاست. اگه کنارش باشم م یکی که   کردمی فکر م ی! چ ؟یکن
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متعجب صدا زد. بدون توجه بهش به سمت اتاق رفتم.   ازش چشم گرفتم. که اسم رو  ی راحت! با ناهییتنها ن یافسوس سهم من هم

نصف   دمیکه من د ی نی! اون ماش ؟یریدلت رو بگ  ی جلو د ی! باایبدون توجه به صدا زدن هاش داخل شدم. دختر چته به خودت ب

اتاق پرت کردم. کش   ی باز کردم گوشه  رو. شالم زدمی خودم نفس نفس م یکه از افکار عصب  ی. در حالد یارز یما م  ی محله 

نبود. افتادم به جون دکمه   ی زیدر مقابل درد دلم چ ی و کنده شد. سوخت ول د یموهام رو با خشم از سرم کندم که چند الخ کش

درد داشت. دلم    یلینشست. خ امنه ی وسط س  ق یدق  یبد  ی ! دردم؟یو من ک ه یشد که اون ک ریمانتوم. فکرم دوباره درگ  یها

و نشناخته   دهیکه ند  می ! از دست خودم عصب؟یبدبخت ی درد؟! بش یمن بش  یتو زندگ  یبزنم اومد  ادیواستم با تموم توانم فرخی م

! حتما اونم مثل  گه؟یم ی وسط چ ن یا گهید  ، یمثل اون خانوم بزرگ افاده ا  شیکنم با دل وابسته ام؟! زورگو کاریدل دادم. حاال چ

  یی زورگو ی پا ستمین ی کور خوانده منم آدم ی . ولزنهی بخواد حرف م یپول داره هر طور  چونثابت کنه   خوادی خانوم بزرگ م

شده  داش یاز کجا پ یدفعه ا ک ی ستی! معلوم ناره؟یطاقت ب یدلم! چطور  چاره یب دم یکش ی. آه سوزناکستمیوا  یهاآدم  نیهمچ

بکشنش. من موندم   خواستنی زدنش و م  یجوراون  ردهک  کاریمن بدبخت رو آزار بده. اصال چ خواستی تو اون کوچه؟! فقط م د یپر

گاهش   ه یسرش و تک هیپسر داشته باشه که سا کی خواستی دلش م  شهی ذوق کرده انگار باورش شده پسرشه! هم قدرنیهما چرا ا

پرت   نیزم  یرو حکم . مانتوم رو از تنم کندم و مزدمی خودم غر م یلب برا ر یبود... ز ده یبه آرزوش رس  اریباشه. حاال با وجود زان

 ...دمیکش  ی خفه ا غ یبرخورد کرد. ج واریدر اتاق که با شدت باز شد و محکم به د  یکردم. با صدا
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 ****** 

 اریزان

 

ه به  ک  یاز خشمم و ترس  ی بود، دلم آروم گرفت ول یاثرات خستگ  دمیقرمز شده بود شا یخوشگلش که کم  یهاچشم  دنید با

. از آخرم بدون توجه به غرغرهام به سمت آشپزخونه  زدی اون برام لبخند م یکم نشد. سرش داد زدم ول ی زیجونم افتاده بود، چ

هاش موج  چشم  یتو ی بیکه از آشپزخونه خارج شد. غم عج رفتم یزد کلنجار م ی که به جونم چنگ م  یرفت. با خودم و ترس 

 داخل اتاق شد.اعتنا بهم  یب  ی. صداش زدم ولزدی م

 گفتم:  یبلند شدم. هما به سمت اومد. زودتر دستم رو باال آوردم و عصب  ی بود عصب ی هر سخت به

 تا امشب حسابم رو باهاش صاف کنم.  یمونی م  نجایهم -

 لب زد:  ینگران نگاهم کرد. با ناراحت یکم
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 . کنهی مادر پات درد م  ن ی. بشزنمی به خدا بچه ام گناه داره االن خسته است. خودم باهاش حرف م -

قلبم به تپش افتاد و جنون   ت یتو اون وضع دنش یضرب در اتاق باز کردم. با د ک یتوجه به حرف زدنش به سمت اتاق رفتم.  بدون

اتاق پخش شده بود. نفسم   ی فضا ی عطر موهاش جنون آور تو ی! بو یک بود اون آبشار مش بای. چقدر زد ی. دست و دلم لرززدی وار م

به خودم اومدم.   یبعد  یقدم  یبرا  یموهاش بکشم. ول یدستم رو نوازش وار رو  خواستی م  مجلو گذاشتم دل یرو بند آورد. قدم 

هام مشت شد تا خطا  دست  زد. چشم رو هم فشردم. ی اش که پلکم نمگرد شده  یهالعنت بهت آرزو! لعنت! دلم رو برد اون چشم 

ازش   خواستی وجود که دلم نم نی. با ادهینشون م یچه عکس العمل  دونم ی بهش نزدم و نم ینکنم. هنوز در مورد خودم حرف

 :دمیکش  یقی نگاهم رو ازش گرفتم. نفس عم نیهم ی کنه. برا یتصورش از خودم، برام مهم بود که چه فکر ی ول  رمیچشم بگ 

 ! کنمی م کاریچ نیبعد بب رون یخونه بذار ب  نی! پات رو در ا؟ یامتحان کن ی تونیندارم، م  یمن باهات شوخ -

 با حرص گفت:  د یلرزی که م  یفرستاد. با صدا  رونیرو پر فشار ب نفسش

 باش و دخالت نکن.. پس مهمون یریخونه م نیاز ا گهیدو ماه د  ک،یتا   تشیو نها  نیمهمون هما جون نجاینره که شما ا ادتونی -

خوردن شدن  استخوان دستم به گوشم   یفشردم. صدا شتر یام رو از خشم بابروهام نشست. دست مشت شده  ی رو یظیغل یاخم

 :دمیام غرشده  کی کل یهادندان  نی. از بد یرس 

 ! ؟ید یچشم، فهم یگ یبهت گفتم م ی سگم نکن آرزو! هر چ -

که   ی . با همون تن صداومد یکوتاه ن ی قدم عقب رفت ول ک ی ده ی. ترس دمیزدم. لرزش بدنش رو به وضوح د  ادیرو چنان فر ید یفهم

 :د یصورتم تپ ی با جسارت تو د یلرز یم

  ی از خدمتکارتون خسته شد  دمیشا ای یگرفت  یمن رو به باز  دتیجد  یسرگرم  یو برا ی بچه پول دار ک یرو بفهمم که تو   یچ -

  ی نجایاگه کمکت کردم اگه ا ی! نه جانم اشتباه گرفتیرو بچش نینش ر یفق یخونه  یتو  ی زندگ یاستخوی م  امی نجایا یو اومد 

  ی . فکر کردنیستیاز اونا ن یکس کمک کنم. البته شما جز  یتنها و ب یهاآدم داده به همه  ادمیفقط به خاطر هماست که 

 ! یخونه ای شد   نیکه مرد ا ی بنده. توهم زد  ی پسر! پسرم بهت م یینجایا

 دستش به طرف در اشاره کرد و ادامه داد:  با

 بخوابم.  خوامیخسته ام، م  رون ی االنم برو ب -

  ی ! آخه لعنتگفتی م  یداشت چ  ینبود  شی. انگار حالدمیدونستم از خشم کبود شده، کش ی به صورتم که م یدست  یو عصب   کالفه

از   کنم ینم  ی ادیبه خودت هرز نرفته.  ینگاهم حت دمیتو رو د  یقت. از و فمی از گذشته کث ی دونیم   یکردم تو چ ی غلط ه یمن 
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تو قسم که    یکه با تو به دست آوردم خاص و نابه! چشمم فقط رو تو قفل شده. به پاک یکه بودند. حس یهاگذشته ام و آدم 

 دوستت دارم... 

  ی حرکتم رو نداشت تو نیسمت خودم چون انتظار ا دم یحرکت دستش رو گرفتم. محکم کش کی هنوز تو هوا بود با  دستش

. دستم رو پشت کمرش قفل کردم و به خودم فشردم. از ترس به نفس نفس افتاده بود. با  د یکش یخفه ا غ یآغوشم پرت شد. ج

 .خوردی ام بود و تکون نم  رهیگرد شده خ یهاچشم

 

 20_پارت#

 

  یاز موهاش که رو  یام که هفته قبل بانداژ رو باز کرده بودم. طره ا گه یکردم آروم باشم. با دست د ی سع دمیترسش رو د ی وقت

وارد   یحرکت خشکش زده بود. درسته مدت کوتاه ی و ب  زدی صورتش پخش شده بود، رو کنار زدم. همون طور نفس نفس م

خم   ی کنم. سرم رو کم رونش ی ب تونستمی شده که خودم نم وارد قلبم   یطور  هی. خواستمشی شده اما با تموم وجودم م امی زندگ

با قلب من مسابقه   کردمی که احساس م زدی محکم م قدرنیکه صورتم مماس با صورتش بود. قلبش ا  یکردم. جلو بردم طور 

  ی رو فرا گرفت. با آرامش وجودمحس خاص و ناب تموم   ه یداشتم  ی. حس خوبکوبهی م  نهیتره به قفس س  وونهی گذاشته تا کدوم د

 زمزمه کردم: یشد. با لحن آروم  تیکه از وجودش بهم سرا

  نیهم ی . برایاستفاده کن  یخوای به نفعت خودت م  ه یقض نیافتاده و از ا نمیفکر کردم چشمت به ماش  ی باز نیاگه تن دادم به ا -

خسته شدم از   گهیمنم نه تو! آرزو د یباز  نیبازنده ا دمیهرچه جلوتر اومدم د ی شدم ول یباز نیکه به سرم زدم وارد ا  یبا فکر

 نو کنار تو...  ی زندگ ک یبه  م یریم نجایاز ا شهیهم ی . فردا برانمتمومش ک خوامی و م   یباز نیا

 آغوشم حس کردم. نگاهم به صورتش سرخش که   یرو پر کردم. لرزش بدنش رو تو  نمونیب فاصله

 

بود. حاضر   ا یلذت دن  نیآغوش برام بهتر ن یزدم و محکم تر به خودم فشردمش. ا یجور رنگ گرفته، دوختم. لبخند  نی...**...ا

 آغوشم باشه. ی تا ابد تو یرو بدم ول  امی بودم تموم زندگ

لب   یهام رها شد. با حرص پشت دستش رو و از حصار دست  د یخودش رو عقب کش یعصب  کدفعهیتازه به خودش اومد.  انگار

.  کردی نم یکار  نیباهام باشه همچ خواستی با من باشه؟! اگه م خوادی نم ؟یچ  یعنیشد؟!   ی. مات کارش شدم. چد یهاش کش

 زد:  اد یفر زدی صداش موج م  ی که تو ی ابروهام گره خورد. با بغض ی رو یاخم
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دلت کباب شده.   ی د یرو د امون ی. اما دلت برامون نسوزه؟! خونه زندگستیمهم ن گه، ید  یچهر   ایبوده! امتحان  یباشه باز  -

 هات رو ببند و برو... ! راحت چشمیانیشرمنده نباش آقا آر

 ادامه داد: یآروم و خفه ا یافتاد. با صدا نییبودم. سرش ناخودآگاه پا  شیمن فقط مات کار قبل یرو زد ول  هاش حرف

 .یومد یو ن ی برو که انگار اصالً نبود یجور  هی برو راحتم بذار.  -

برم؟! مگه   تونمی روم چشم بست. مگه م ی راحت  نیبه هم شد ی هم فشردم. باورم نم یهام رو با درد رو از جا کنده شد. چشم  قلبم

. محاله بذارم  رهیکه بهش دارم ازم بگ   رو  ی حس خوب نیذارم ا ی نم رم،یبکنه و بندازه دور؟! بم اش نه یقلبش رو از س  تونه ی آدم م

 زدم:   تمیاز عصبان یفکر کنه! پوزخند صدا دار   ی ا گه ید ی من به کس ر یبغ بخواد! تا برسه رهیازم فاصله بگ 

 !یفهمی با خودم بردمت م یوقت -

 برم سرکار. د یخسته ام، فردا با رونی. حاال هم برو بامیجا باهات نم چیمطمئن باش منم ه -

که هوش و حواسم   ی ازش بگذرم! توا یراحت ن یبه هم تونمی . مگه مگرفتی ! مخالفتش جونم رو مکرد ی ام م وونهیداشت د  گهید

نباشه. از تصور نبودنش و   گه یکه ممکن از دستم رها بشه و د زدی که به جونم چنگ م ی نگاهت شده. با ترس  ریو دلم اس  ی برد

 :دمی. هوار کشخواستمشی . مبود. دست خودم ندمیلرزی نداشنش از خشم م

 .ی. تو هم حق اعتراض ندار برمتی من با خودم م  ی ایخوبم م_

دختر   نی. ادمی . بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و در رو محکم بهم کوبد ی. از ترس به خودش لرزد یچ یکل اتاق پ ادم یفر یصدا

 واسه داشتنش...  کنمی م رون ی رو و ایشده. اگه نباشه دن رش یدلم اس  فهمهینم

 

 21_پارت#

 ****** 

 آرزو 

 

که   یاجه ی فکر کردم. به تنها نت اریبه خودم و زان یلیصبح خ یها کی . تا نزد دمیاصالً خوب نخواب شبیشدم د داریسر درد ب با

بسته اش افتاد. چقدر   یک هاپل یاز اتاق خارج شدم. نگاهم رو با غم رو  دم یحوصله لباس پوش  ی بود. ب دنیو دل بر  یدور دمیرس 

از   یبودم حت دهیترسناک شده بود، ازش ترس   ییبود. خدا یوحشتناک عصب ی لیکه خ  شبیخواب آروم بود. برعکس د ی تو
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  نه ی نشه و من نب داریکه ب  کردمی لب دعا م ر یاز کنارش رد شدم. ز نی پاورچ نیترسناکتر شده بود. با ترس و لرز پاورچ اوشمیس 

فرستادم. حضور   رون یرو پر فشار ب امنهیس   ی گذاشتم. نفس حبس شده تو  اطیح ی برم. پام که تو ذاشتی وگرنه مطمئن بودم نم

 قلبم گذاشتم:  ی هما، دست لرزونم رو رو دن ی. با ترس و لرز برگشتم با دستادیرو پشت سرم حس کردم. قلبم ا یکس

 . د یزهرم ترک دم،یترس  یوا  -

 لب زد:  ینگران با

 تو.  می بر ایدورت بگردم، ب ا ی. بکنهی م  یباز قاط یری م ی پسره بفهمه دار نی! به خدا ا؟یریم  یمادر کجا دار  -

 لبم نشوندم. با حرص لب زدم:   یرو یشخند ین

  یبگه منم هستم. ما رو با خودش بره ول  خوادی م  ستیباال سرمون ن ی مرد  نه یبی ما سوخته. م  یاالن دلش برا نیهما جون ا یوا  -

 نه.  ایهست   یهما و آرزو  رهیم ادش ی. بعد خورهی اتون به ما نم ی گروه خون د یببخش گهیو م نجایهم گردونمون ی بر م گه یدو روز د

 بذاره. گفت: ر یروم تاث کردی م  یکه سع  یهام چرخوند. با لحن آروم چشم  یرو گرفت. نگاهش رو تو دستم

پرستار   رفتی ما، م   شیپ اومد ی ! درسته گفته پول داره و وضعش خوبه، اگه مثل ما تنها نبود نم؟یزنی م هیا چهحرف  نیا -

 تو، نذار ازت ناراحت بشه.  م یبر ا یبه خاطر تو بوده. ب نجاستیو ا دهیکش ی. اگه سخت دند یرس ی از ما بهش م شترم یو ب گرفتی م

 گفتم: ی . با لحن عصبدمیکش رونیدستش ب  یرو از تو  دستم

!  هیجور نیخانوم بزرگ هم هم نیهم دمی. من دکنی از نوک دماغشون بهت نگاه م  ن یپولدارها همون جور نیبذار ناراحت بشه. ا -

 مثل من پرستارش بشه.  یکی ذاشتی نبود نم ض یاگه افتاده و مر

 . میبر ای. لج نکن! بستنی نه مادر همه که مثل هم ن -

 ن دادم: تکو  یسر یناراحت با

 هست هما... هست._

. اون کجا  ستی مهم ن  ی ول  شهی م ی بفهمه رفتم عصب دونمی . مد یهام پر اشک شد و بارزدم. چشم   رونی توجه به هما از خونه ب بدون

  ی . دلم براخواستی رو نم ن یاصال دلم ا ی هست؟! ول یبود و ک  ی آرزو ک ره یم  ادش یمن کجا؟! دو روز که ازمون دور بشه حتما 

هست و تو   ی ننه و باباش ک  ستیکه معلوم ن ی با دختر ادیم  ی. آخه ک میبش ر یبا هم درگ سح نیکه بره و من ا  سوزهی خودم م

وقت صبح    نیخفه ام کنه. خوب بود ا خوادی درد م ن یا کردمی شد. احساس م شتری. شدت اشکام برهیکرده رو بگ  ی فالکت زندگ

 . دمیاتوبوس رس  ستگاهیبه ا ی ک دمیبود، نفهم ار یزان ری. ذهنم درگختمیری اشک مکوچه ها نبود. راحت  ی تو یکس
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 : دمیرو شن ی بم و مردونه ا یپام نگه داشت. صدا یجلو  ی نیمنتظر اتوبوس شدم. ماش  ستگاه یدور از ا  ی  گوشه

 آدرس کجاست؟!  نیخانوم، ا د یببخش -

مرد رو به روم از ترس و وحشت خشکم زد.   دن ی. تا سرم رو بلند کردم جوابش رو بدم. با ددمیکش  سمیخ یهاچشم  ر یز یدست

  غی . با تمام وجودم جد یاون شب تمام تنم لرز یآور  اد یشدم. با  دهیکش  نیداخل ماش   عی نشون بدم سر یعکس العمل کهن یقبل ا

قرار گرفت.   ینی ب ی محکم رو یدستمال نیبا حرکت ماش  شدم. یبزرگ و قدرتمند  مردونه  یهادست  ر یو به تقال افتادم. اس  دمیکش

نتونستم   گهیشد. د  نیهام سنگ هام شد. چشم هی دو تا نفس الکل وارد ر  ی کیکنم. با  ی سفت گرفته بودنم که نتونستم کار قدرنیا

 مطلق غرق شدم...  یاه یس  یایدن  یهم افتاد و تو   ی هام رومقاومت کنم. پلک  

 

 22_پارت#

 ****** 

 اریزان

 

قلبم محکم کرده.   ی که چند وقته جاش رو تو ی که به ذهنم اومد دختر جسور یز یچ نیهام رو باز کردم. اول چشم  یال هراسون

 از جا بلند شدم دست به عصا بردم.  ی به سخت

 مادر؟!   یشد  داریب -

بود.   یهمچ  ایاش گوره . حالت چهفرستادی صلوات م حینشسته بود با تسب ی . گوشه ادمیبه طرفش چرخ نیمینگران س  یصدا با

 ناباورانه لب زدم: 

 نگو که رفته؟!  -

 رو ازم گرفت و از جاش بلند شد: نگاهش

 . ارمیبرات صبحونه م ،یتا دست و صورت رو بشور  -

 : دمیغر یابروهام نشست. با لحن عصب ی رو یاخم

 بره؟!  یچرا گذاشت -
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 بگم؟!  یچ -

 : دمیصورتم کشبه   یدست  یدعا کن دستم بهت نرسه! کالفه و عصب   آرزو

 ! کنه؟ی که کار م ی شماره و آدرس جا -

زاده آورده بود، برداشتم. شماره آرزو رو گرفتم. چند   کی ن روزیکه د یهاله یرو از وس   لمیآدرس محل کارش رو گفت. موبا  د یترد با

  اره یزاده زنگ زدم. آدرس رو بهش دادم تا خودش فرفورت برسونه و آرزو ب ک یخاموش بود. با اعصاب خراب و داغون به ن ی بار ول

اصال حق مخالفت باهام   خوامشی م قدرنی من ا ی داره. وقت ی حرف من حرف زدن چه عواقب ی رو کردمی م  ی بهش حال د یخونه. با

 : دمیکش یبلند  اد یفر ی زاد زد. عصب کی که ن  یزنگ خورد. با حرف  میساعت گوش  ک یرو نداره. بعد 

 ! ؟یچ -

 به لکنت افتاده بود:  ادم یفر از

 . ومدهیهم ن نجایا گن یم ی. االنم اومدم دفتر شرکت ولومدهیاصالً ن  ستیآقا به خدا ن -

  دونم ی کنم من م داتیبه حالت آرزو اگه پ ی از دست من در بره! وا تونهی فکر کرده م  یها بود. چحرف نیدختر لجباز تر از ا نیا

 : دمی. هوار کشدمیلرزی که از خشم م ی تو! در حال

 . یکنی م داش ی! صبح رفته سرکارش، هر طور هست پ؟ی گ یم ی چ یفهمی مردک م -

 .د یصحبت کن سشیبا رئ  انیآقا ب -

 :د ی چیپ ی گوش   یتو  ی زن یزاده صدا کیدرمونده ن یصدا بعد 

 اومده؟!  شیپ ی هستم. در خدمتم! مشکل یسالم کاظم -

 کردم آروم باشم:  یفرستادم و سع رونیبوده. نفسم رو پر فشار ب شسیاون زن رئ پس

 !ن؟یندار یرجهانیاز خانوم م  ی! خبر ن؟یام! شناخت ی انیآر -

محل کارشون هم نرفتند. خودم   ی حت ومدهی دفتر ن  یرجهانیمحترم هم عرض کردم امروز هنوز خانوم م ی آقا ن یبله شناختم. به ا -

 نگرانش هستم. یلیهم مثل شما خ

از   یچطور  دمیبد و ناگوار تو راهه... نفهم  ی لیاتفاق خ کی  گفتی به دلم زد. بهم م ی چنگ محکم کبارهی ایبد دن یحس ها تموم

 :گهی بغض آلود م ی . با صدانهیش ی زانوهاش م  یکردم. هما رو به روم رو  یخداحافظ یکاظم
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 . گهی. هر جا بره به من مستین یطورن یه مادر؟! نرفته سرکارش؟! امکان نداره! به خدا آرزو اشد  یچ -

. اما لب هام رو محکم بهم فشردم تا  ارمیرو سر هما در ب  میل یتموم دق و دل خواستی بودم دلم م یو عصب   یاز آرزو کفر  یقدر  به

!  کرد؟ی م  یو هق هقش اوج گرفت. چرا لجباز   د یصورتش کش ی . چادرش رو روختی . با سکوتم اشکش رادین رونیازش ب یصدا

ازش خواستم که دست   ی ا گه ید  یزیآرامش وجودش چ ری کرده بود. بغ  م یخودش رو ازم قا یطورنی خواستم ازش که ا ی مگه چ

بود.   خته یسرتق لجباز بهم ر  ی دختر نی کنم؟! اعصابم بدجور از ا کاری چ دونستمی زده! مغزم قفل کرده بود. نم ی کار ن یبه همچ

 زنگ خورد نگاه به شماره ناشناس افتاد. تماس رو وصل کردم:  میساعت چند بود که گوش  دونم ینم

 الو!  -

عروسک شکار کردم که فکر کنم   کیامروز  یدونی نم  ی! ولیهنوز نفس دار ،یکه جون سالم به در بُرد  نمیبی ! م اریبَه آقا زان -

 داره مثل خودش!  یناز  ی! چه صدایصداش رو بشنو  یدوست دار 

 :خوادی ازم م یچ  یسهراب عوض نم یداشتم اما منتظر شدم تا بب  یبد  یلیتمام تنم پر کرد. حس خ خشم

 ! حرف بزن. یه -

 که قلبم از جا کنده شد: د یچیپ یگوش  ی تو یصدا

 !اریالو آقا زان -

 رفت. یاهیهام س سرم آوار شده. چشم  ی رو ایزو که بغض آلود و لرزون بود. دنآر یصدا با

 ! گفتم صداش مثل خودش نازه نه؟! ؟یملوسک گوش کرد  نیا ی خُب صدا -

 :د یکه فکر کنم کل خونه لرز   دمیاز خشم کش یا عربده

 اگه انگشتت بهش بخوره.  ی الش  یعوض کشمتی م -

 اش تمام تنم رو لرزوند:  قهقه 

رو برام جور کن، منتظر بمون تا بهت   ی دادی به ساالر م یهر دختر  یکه برا ی تا فردا پنجاه برابر پول نش یدوباره بب یخوای اگه م  -

 . زنمی زنگ م

 . دمیبهت م یبخوا  یاگه دردت پوله اون دختر رو آزاد کن هر چ  ی آخه عوض -
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اش فرق   هی قض  شیخوای . اگرم که نمدمی و دختره رو فقط به خودت پس م رم یت خودت بگ پول رو از دس  خوامی نچ نچ نشد، م -

 ! گم؟یم ی چ قیدق ی. فکر کنم بدونشینیوقت نب چیه  گهید  کنمی م  یکار  کنهی م

 زدم:  ادیبه آرزو برسه با تمام وجودم با خشم فر  ی بیآس  که ن ی. از اکردی م  فروختند،ی ها مکه به عرب  ی اشاره به دخترا یعوض

 . کنمی ات م کهیت کهی خودم ت ن، یاریسرش ب ی کثافت پست فطرت به خدا بال -

 اش، بدتر قلبم رو پاره کرد. هیهق هق گر ی آرزو بلند شد. نفسم رو بند آورد. بعد اون صدا  غی ج یصدا ادم یبند فر پشت

 

 23_پارت#

   

تونستم کار   یو نم  دمیشنی رو م اش ه یو گر  غی ج ی. درمونده و ناتوان صداشد ی لبم داشت از جا کنده م. قاومد ی سخت باال م نفسم

گردنم متورم و در حال   یهاتموم رگ  کردم ی نبود. احساس م یکنم. لعنت به من! لعنت به من که حواسم به سهراب عوض 

 رو با خشم فشردم.  ی. گوش دننیترک

 پول رو بزنم و کارش رو تموم کنم.  د یاالن ق نینکن هم یکار  ره،یچنگاله من اس  ی ن توصداش رو؟! عروسکت اال یشنوی م -

هل و کالفه   عی زد. سوختم. سر ش یخورد و تموم وجودم رو آت امنه یگلوله محکم شد و صاف وسط س   ه یپر خشم و نفرتش  یصدا

 :گمیم  یخش دار و خفه ا  یبا صدا

 . ارمیبرات م ی نداشته باش؟! هر چقدر بخوا شی! فقط کار؟یتو بگ  ی خُب... باشه... هر چ ی لیخ -

  یبرا ی کن  کاریچ گمیم  زنم،ی بذار روش. منتظر باش! فردا بهت زنگ م گه یده تا د دنتیبخش ی. برا یچون ناراحتم کرد  -

 عروسکت.

شده!   نی. هوا چقدر سنگ زنمی به گلوم م ی درمونده چنگ دادم.  هی تک واریبوق متعدد که تماس قطع شده. سرم رو به د یصدا با

 بود.   ژن یبرام بود. وجودش نفس بود. اکس یتر از همچ  نیآرزو سنگ  ی ب یهوا

 افتاده؟!  ی آرزوم اتفاق  یپشت خط بود؟! برا یشده؟! ک  یمادر چ -

که از ته چاه   ی . با صدادمیاز وحشتش م ده یبه خون نشسته ام رو به صورتش رنگ پر یهانگران و مضطرب هما، چشم یصدا با

 :نالمی بغض آلود م  اد یم رون یب
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 از دستش بدم.   خوامیکه نجاتم داد. هم جونم رو هم روحم رو. نم   یاز همون شب عاشقش شدم، همون شب -

 : دمیو ادامه م  کنمی ا دست به خودم اشاره مبود. ب رمیشده خ ز یر یهابا چشم د ینفهم  ی زیحرف هام انگار چ از

با آرزو ازم انتقام   خوانی بودن خودمه. م  یکه گرفتم از عوض یجنون نیشدم. ا چاره ی خودمه که درمونده و ب یی از گند کارا -

 .رنیبگ 

 هاش، دلم رو بدتر سوخت:دستش رو محکم تو صورتش زد. با اشک و ناله   دو

 شده؟!  یام؟! بچه ام چبچه  -

 . دنشیدزد -

 . دمیروز نم نیا مردمیبه سرم شد؟! کاش م یبچه ام؟! خدا چه خاک ایخدا -

هم فشردم. زجه هاش   یهام رو با درد رو . چشمدادی عذابم م زد،ی به صورتش م یدر پ ی که پ یهاهاش و دستناله  غ، یج یصدا

 صداش باال رفت: یبار عصب نیاول یرو چنگ زد. برا راهنم یمحکم پ  کباره ی. زدی م  شیقلبم رو آت

 . رمیمی! آرزوم نباشه می برش گردون د ی! برش گردون! باخوامی بچه ام رو از تو م -

 اش نه یهاش رو با درد بست و قفسه س اش ترس رو به جونم انداخت. چشم دهی. صورت کبود شده و رنگ پرستمینباشه منم ن آرزو

 : دمینال یرو چنگ زد. با عجز و شرمندگ

 . هما آروم باش. دمیقول م  ! ارمشیم -

دلم رخت پهن   ی تو  ید یشده. ناام ریاس  یهاچنگال چجور آدم  یتو  دونستمی که خودم نداشتم. خودم م  ی د یدادم. ام  یواه د یام

. خدا من تا فردا چطور سر کنم! خدا مواظب آرزوم باش. نفسم،  کردی رو پخش کل وجودم م یاهیکرده بود. هر لحظه با چنگش س 

 قلبم بند وجودشه... 

 زبونش گذاشتم...  ریرو ز  یکیبلند شدم. هر طور بود خودم رو به بسته قرصاش رسوندم.  واریکمک د با
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شدم   شمونیپ دم،ید یجورهما رو اون   ی . وقتشنومی رو نم ی حرف خوب دونم ی رد بدل شد، م یمن و کاظم نینگاهش ب دکتر 

به اورژانس زنگ زد. بعد   عی و سر د یسر رس   یخودم، خانوم کاظم یجسم ت یوضع ی د یرو بهش گفتم. تو اوج ناام ی خبر نیهمچن

 ... مارستانیانتقالش دادن به ب عی اومدن اورژانس سر

 گذاشت: ز یرو م یاپرونده  کی دکتر 

داشتم. عرض کردند   شون یکه با ا ی تماس تلفن ی بودند. ط یمانی تحت نظر دکتر پ که  یجهان  ر یپرونده خانوم هما م نیا -

 .کردند ی هر بار ممانعت م ی عمل بشن ول د یندارند و با یخوب تی اخطار در مورد قلبشون بهشون دادن که وضع یچندبار

 لب زدم:  ناباورانه

  یطورنیا د ی که شن  ی. امروزم به خاطر خبر بد دمیکه نشون بده حالش چقدر بده رو ند  یحالت چیحالش مساعد بود. من ه یول -

 شد.

 .زدی نم  یو حرف  کردی به خاطر آرزو، دردش رو تحمل م -

 برگشتم: یبهت به طرف کاظم با

 چرا؟!  -

 به صورتم انداخت: ینگاه یناراحت با

چند بار بهش گفتم پول   یآرزو شده. حت  ی جا شرمنده رو نیتا هم گفت ی براش درست کنه. م د یجد  ی دقدقه ا خواستی نم -

 قبول دار نشد. ی ول  دمیم  یعمل رو قرض

 فرستادم. خطاب به دکتر گفتم:   رونی. نفسم رو پر فشار بدمیبه صورتم کش یدست  کالفه

 ... کنمی باشه تقبل م یهر چ اش نه ی. هزنیانجام بد  د یایاز دستتون برم یهرکار  مونهی مثل مادرم م  یرجهانیدکتر خانوم م  ی آقا -

زاد با   کی. نم یاز اتاق خارج شد  ی. همراه کاظممیشدن قلب مراقبش باش  دایکه با دکتر داشتم که مرخصه و تا پ یهاصحبت بعد 

 بهم رسوند:  عی که دستش بود خودش رو سر  یچر یول

 !ن؟یستیای چرا رو پا م ن،ی! چقدر گفتم صبر کننیبش انیآقا ب -

  چریول  ی که رو  ی. در حالرسونهی خودش م  عی سر یتا بهش زنگ بزن یکه باش  ی طیهر شرا یپول دوسته! تو  کهن یمرد ا ن یا هیخوب

 . بدون توجه به حرفش لب زدم: نشستمی م
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 پول حاضره؟!  -

 رو گرفت: عصام

 .شهی شم صبح از بانک برداشت م یآماده است. الباق شترش یبله آقا نصفش ب -

 گفتم:  یتکون دادم و خطاب به کاظم یسر

 فقط شما حواستون به هما باشه.   ده،یانجام م لمیرو وک صی و ترخ مارستانیب یالزم رو برا  یها یهماهنگ  -

 زد: ی تکون داد و لبخند  یسر

 . نید یم تیهما جون اهم ی خوشحالم که به سالمت یلی! خد یکنی لطف م  -

 دامه داد: داد. مضطرب ا یلبخندش جاش رو به آه کبارهی

 نکنه.  د ی آرزو رو هم تهد  ی خطر دوارمی. امزنهی شور م یل یدلم خ -

 لب زدم:  ی. با ناراحتانداختمی . داشت از پا مکردی م میخبر نداشت. داشت روان  یدلم به پا بود که کس  یتو  یآشوب

 . فتهیبراش ب  یاتفاق ذارم ی . نمنینگران نباش  -

که   یهاگله گرگ، گرگ  ه ی. ترس از دست دادن آرزو و بودنش با دمیترس ی که بهش دادم خودم بهش اعتماد نداشتم و م  ید یام از

 . کننی کس رحم نم  چیبه ه

 تکون داد:  ی سر یخوشحال با

 ! ن؟یارینم فی هما جون تشر شی! شما پدوارمیام -

 که با آرزو برگردم. به ناچار لب زدم:  رم یم  شیپ یصورت هما رو نداشتم. زمان دنی د  یبرم؟! رو  ششیپ ی چطور

 !د ییبرم، شما بفرما د یدارم با ی کار -

 .نیریبود باهام تماس بگ  ی خودم. کار یخونه  برمشی ! اگه لج نکنه با خودم مششیبرم پ -

 کرد و به سمت اتاق هما رفت... یتکون دادم. خداحافظ یسر
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از آرزو   یخبر  ی ب نی. اسوختی تنم م یهارو باز کردم. از خشم تموم سلول  راهنم یاول پ ی. دو دکمه اومد ی سخت باال م نفسم

دادم.   نییرو پا شه یصداش رو بشنوم. ش   ینذاشت حت ی. سهراب عوضکردی م  شتریکه گرفته بودم رو لحظه به لحظه ب   یشیآت

. باد خنک به  شد ی م هامه ی وارد ر ژن ی. انگار نه انگار اکسدمیبلعی بود رو با ولع م  شدهکه از بارون سرشب خنک و سرد  ی بهار یهوا

بهم حروم   یطور  کی اومد ی هام نمهم نذاشتم. اصال خواب به چشم  یتا االن پلک رو   روزی. از دسوزند ی و م   خوردی هام مچشم

 شده بود. 

 ! ن؟یخوری آقا سرما م -

تماس رو    عی سر میزنگ گوش  ی. با صداد ینپرس  ی سوال دمی جوابش رو نم د ید  یحرف زدن رو نداشتم. سکوت کردم. وقت حوصله

 هام رو با درد محکم بهم فشردم: چشم  ، یگوش   یسهراب تو  یصدا دن یچیوصل کردم. با پ

 خودت با ارزش تره؟! شهر از جون  نییدختر پا ک یباور کنم جون  د ی! بایایب کردمی! فکر نم ش؟یخوای م ی لیخ -

  یبارش نکنم. با سکوتم، قهقه ا ی کردم حرف ی ذهنم نقش بست. سع ی . چهره آرزو تو دمیکش شمیبه ته ر  یدست  یو عصب   کالفه

 زد: 

 سمت چپ. چیدختره به کل عقل و هوش تو برده؟! بپ  نیا -

 : دمیغر دم،ییسای که از خشم م یهادندون  ون یقطع شد. دستم رو مشت کردم و محکم به داشبورد زدم. از م تماس 

 ! برو سمت چپ.یعوض -

 ! ن؟یآقا آروم باش  -

 . د یچیپ ی نگاهش رو ازم گرفت. داخل جاده خاک دهیبهش انداختم. ترس  یخشم نگاه با

گلوم   خیدستش رو ب ی کی کردم ی . حس مشد ی و هر لحظه بدتر م د یبری م اَمانم رو  ی. دلشوره وحشتناکمیرفتی چه جلوتر م هر

 زنگ خورد:   م یکه دوباره گوش   مید یدوم رس   یفقط سالم باشه. به دو راه کردم ی لب دعا م  ری. زدادیفشار م  ی گذاشته و محکم ه

 . یکن  کاریبمون تا بهت بگم چ ی در باغ خاکستر یجلو  یبه عروسکت سمت راست بعد خاک دنیرس  ی برا -
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 دستم فشردم:  یرو تو  یقطع تماس. گوش  بعد 

 نگه دار.  یدر خاکستر   یجلو  یگرفته! برو سمت راست بعد خاک  شیمردک باز -

 گفت:   داد،ی وارد جاده سمت راست حرکت م نیکه ماش  ی زاده در حال کین

 . هکن ی م رشونیدستگ   سیکن پل ی حرکت که ن ی! قبل انیآقا نگران نباش  -

 توجه به حرفش لب زدم: بدون

 افتاد فقط جون آرزو رو از اون خراب شده نجات بده.  ی هر اتفاق -

 که موج خنده داشت. گفت:  ییصدا با

 .میکنی به پا م  یو سوروسات عروس  م یگردی بر م  افته،ی نم ی اتفاق چیه -

دهنش    یتو  یکی خواستی که از جهنم بدتر بود. دلم م  زدمی دست و پا م ی برزخ ی بهش رفتم. تو ی بشکن زدنش چشم غره ا با

 . رهی وضع داغون اعصابم فکرش به کجا م  نیتو ا کشهی . مردک خجالت نم زدمی م

بود، باز شد. با سر اشاره کرد   دهیکه صورتش رو پوش  ی با نقاب مشک یدر توسط مرد  ،ی در بزرگ خاکستر یجلو  نیتوقف ماش  با

 . میداخل رفت نیکه با ماش 

 نیوسط باغ نشسته بود. با توقف ماش  یصندل  یبودند و سهراب رو  ستادهی نگرانم رو به دور اطراف چرخوندم. چند مرد مسلح ا نگاه

 زدم:  اد ینداشت. با خشم فر  یتی. اهمد یچی پام پ یتو  ی بد  یکردم چند قدم جلو رفتم. درد و سوزش  ه یشدم به عصا تک ادهیپ

 آرزو کو؟!  -

 زد:  یبه ظاهرم انداخت. پوزخند  یجلو اومد. نگاه  لکسیشلوارش کرد. آروم و ر  بیج ی و توهاش رجا بلند شد و دست  از

 !؟یعاشق شد  -

 : دمیگرفته بود. هوار کش شی اعصاب درب و داغونم باز با

 آرزو کجاست؟! ، یعوض -

 .ستی ن یاز آرزو جونت خبر  ی تا مطمئن نشدم پول رو آورد -

 : زدمی که از خشم نفس نفس م ی حال در
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 .  نهیساک پول صندوق عقب ماش  -

 زاده اشاره کردم که قفل صندوق عقب رو زد.  کیسر به ن با

 هاش برق زد: تراول ها چشم   دنیساک رو باز کرد. با د پ یمرد نقاب زده ساک رو برداشت و به دست سهراب داد. سهراب ز همون

 خوشم اومد!  ، یهست ینه پسر خوب  -

 . ارنی بگو آرزو رو بحاال -

 رو به طرفم گرفت:  یااسلحه  عی پرت کرد. سر ی تو بغل مرد نقاب ساک

 که بهت بدم.   ستین گهید  یبرات متاسفم، دختر  -

صورت شوکه   ی تو یرحم ی زد. سرش رو جلو آورد با ب ی! قهقه ا گفت؟ی م  یگره خورد. داشت چ ام نه ی. نفسم تو س ستادیا قلبم

 ام ادامه داد: زده 

 تا تو.  دونن یم  شتر یها قدرش رو باونجا عرب ، یدب  رهیبا لنج م گه یرفت! چند ساعت د د،یپر روز ید -

مشتم    یتو  ختمیدرونم شعله ورتر شد. تموم خشم رو ر  شی. آتدند یکش  ریهام ت قه ی حس کردم. شق امنه یس  ی شدن قلبم تو یخال

 . نعره زدم: دمیمحکم به صورتش کوب

 طرتت.پست ف ف ی. کثوونیوجود ح ی ب -

به سمتم  عی دوباره دستم به سهراب برسه، دو مرد سر  کهن یشد. قبل ا ن یو پر قدرت بود که پخش زم ع یسر قدرن یا حرکتم

 سهراب بود با خشم تقال کردم:  یکه چشمم رو   یاومدند و بازوم هام رو سفت گرفته بودند. در حال

 بت من بودم. من! داشت. طرف حسا کاریاون دختر به تو چ یالش  ی ! عوضد یولم کن -

  یسرخم شده. پوزخند عصب یهاچشم  رهی به خون نشسته خ یهافکش رو ماساژ داد. با چشم یجاش بلند شد با دستش کم از

 زد: 

  ادیدخترا ز  نیکه از ا ف یهوس باز کث ی تو  ی ! برا؟یکنی ات رو براش چاک چاک م نهیبوده س  شتریدختره ب  نی! لذت اه؟ یچ -

 بود.  خته یر
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! تقال  رینظ  ی که باهاشون بودم فرق داشت. پاک بود. بکر و خاص و ب  یدختر با تموم اون دخترها ن یبود اما ا قت یحق حرفاش 

 : دمیهام غردندون  ن یاون دو مرد رها بشم. اما سفت گرفته بودنم. از ب یهاکردم تا از حصار دست

 ببند دهنت رو!  -

 د: دستش گرفت و محکم فشر  ی رو تو فکم

  ی اومد از آب گل آلود ماه فمیبه اون دختر نداشتم. اما ح ی! قصدم فقط انتقام از تو بود. کار یرو پس داد  انتیتو تاوان خ -

 عاشق قبل مرگش!  ه ی. هم دختر؛ هم پول؛ هم سوزندن دل رمینگ 

فشرد و ادامه   شتریب  ضینابودم کرد. پاهام سست شد. فکم با غ فمی. گذشته کثزنهی قلبم نم گه یحرفاش احساس کردم د دنیشن با

 داد: 

  ی چطور  یتا دلش خنکه بشه. االن که دلت شکسته دوست دار   نهی بب ستیساالر ن فی دل سوزاندن چقدر تلخه! ح  ینیبی م -

 ! انتخا... ؟یریبم

وارد   سیباز شد و بعد پل ی بد  یبا صدا زاده دنده عقب گرفت به سمت در باغ که   کیسهراب ماتش برد. ن سیپل ر یآژ یصدا با

 عمل شد.

از درد قلبم   ی ول  د یچیشدم. درد تا مغز استخوان پام پ نیدو مرد هراسون ولم کردند که تعادلم رو از دست دادم و پخش زم   اون

 صورتم زل زده بود:  یو با خشم و نفرت تو   ستادیسرم ا ینبود. سهراب باال شتریب

 . کشمی رو م یک یقبلش تو  ی ول  رمیاگه بم -

حال خراب   ن یاالنم با ا ن ینداره. هم ییبرام معنا ایدن  گه یدختر داشتم و بس. بدون آرزو د نیرو کنار ا امی زندگ  ی روزا نیبهتر

 و پر دردم دلم رو لرزوند: نیاندوهگ   یام. صداقلبم مچاله شده  یمُرده ام! با کف دست چند ضربه رو   یدرب و داغونم جور 

 ! نجایبزن ا -

 : دمیزنده موندن. پر خشم هوار کش یتموم شده حت ی من همچ  یام شد انگار انتظار داشت التماسش کنم. اما برا ره یزد خ مات

 !؟یهست ی بزن! معطل چ االیدِ  -

 ... د یکش ر یقلبم تذهنم نقش بست.  ی آرزو تو یهاچشم  ریرو با درد بستم و منتظر مرگ شدم. تصو  هامچشم
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غرق به خون سهراب افتاد. حرفاش   کلی هام رو باز کردم. نگاهم به هچشم  د یرو حسم نکردم. با ترد  یدرد  چیه کیشل یصدا با

  کاریبود، چ امی که تموم زندگ   یدختر  یکردم؟! با زندگ  کاریروحم رو. من چ د یکشی و خراش م  خوردی ذهنم مدام زنگ م ی تو

حسم رو به سمت   یبدن ب  ی زاده به کمکم اومد. به سخت کی بودم. ن ره یخ رابجون سه یچقدر به جسد ب دونم ی کردم؟! نم

 :د یکش نشیماش 

 همه رو گرفتن.  س ی! پلن؟یآقا خوب -

اش رو   قه یدستم   کیدر رو ببنده با   کهنی عقب نشستم. قبل ا یصندل  ی . رودمیام رو به زور دنبال خودم کششده نیسنگ  یپاها

 : دمیالتماس وار نال اومد،ی که از ته چاه م  یا صداگرفتم. ب

 بکن؟!  ی کار ک ی -

 مکث لب زد:  ی بود. با کم دهیحد ناتوان ند  ن یتعجب داشت من رو تا ا یبراش جا دونمی . مزدی تو صورتم دو دو م  نگاهش

 !مارستانیب  میکنن. بهتره ببر ی ریگ یقراره پ ی! زنگ زدند گارد ساحلنینگران نباش  -

  د یبا ی من رو نخواد ول ی به وجود اومده حت ط یشرا نیکنم. هر طور شده! اگه با ا داش یپ د ی. طاقت موندن نداشتم. بارفتمیم د یبا

 فشردم:   شتریاش رو ب قهیبرم. با درد 

 من رو ببر اونجا!  -

 نگام کرد:  شوکه

 کجا؟!  -

 : دمیصورتش غر تو

 فقط برو.  -

 لب زد:  ی جیهمون گ  با

 آخه ب...  -

 زدم: اد ی. فردمیرحرفش پ وسط 

 کلمه بشنوم، فقط برو.   کی خوامی نم -
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رفت و   س یاز افراد پل ی زاده به سمت مرد ک یرو بست. ن نیتکون داد. دستم شل شد که عقب رفت. در ماش   یسر ادم یفر با

بود و همه   سی . به دور اطراف نگاه کردم محوطه پر پلکردند ی که به من نگاه م گفتند ی م ی بهم چ دونمی مشغول صحبت شد. نم

 کرده بودند.  ریافراد سهراب رو دستگ 

 اومد سوار شد: نیباز به سمت ماش  شیزاده با ن  کین

 .می بر میتونی آقا حرف زدم، م  -

دستم   ادیز  یر عصب هام رو بستم. از فشاچشم  نیدادم. با حرکت ماش   ی به صندل هی فرستادم. سرم رو تک  رونیرو آه مانند ب نفسم

اگه   فهمی... االن تازه م اش ی زندگ  یهمه ی رو یدست بذار  کهن یا یعن ی!  ؟یچ ی عنیمشت کردم و بهم فشار دادم. شکست مرد 

. دارم تقاص پس  رهیگی کردم. گناهکار بودم. خدا هم داره تاوان تک تک گناهم رو م  طاحق داشت. خ کشتمی م رسامیاون شب ام 

مجازات بشه؟! به   گه ید ی کی د یو دل ساده آرزو. خدا عدالت کو؟! من تو لجن و کثافت غرق بودم چرا با ی با پاک نجای. االن ادمیم

 از آرزو بگذر؟! بگذر! یول ی ریحاضرم نفسم رو بگ  ی تبکن ح یخوای صدام رو، هر کار م  یشنویغلط من! به گناه من! خدا م 

 !مارستان؟یآقا اول ببرمتون ب -

 هام رو باز کنم. آروم لب زدم:چشم که نیاومدم. بدون ا رون یزاده از افکارم ب   کین یداص با

 ! ؟یزنی حرف م ی لیخ -

 درد شدم:  م ی. درد پام طاقتم رو گرفته بود و از آخر تسلدمیصداش رو نشن گهید

 برام بخر.  یمسکن قو   کیداروخانه نگه دار  ک ی ی جلو -

 گفت.  یلب با حرص چشم ریز

بود   ی و جلوش رو به هر زور  ذاشتمیهم نم ی خودم. کاش تا صبح پلک رو یخونه  بردمشونی با خودم م شبیهمون پر کاش 

و صدات نکردم. امشب صدام رو بشنو   ومدمیبه موهام زدم و دست به دعا شدم. خدا تا حاال سراغت ن ی تا نره. کالفه چنگ   گرفتمی م

.  یرها یبرا  زنهی کرده و داره دست و پاها م  ری من گ  یمنجالب گناه ها  یمن االن تو  اطرکه به خ یاز آرزوم بگذر! بگذر از دختر 

 از آرزوم بگذر! بگذر!... یشنویخدا م
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قلب، دل، تموم وجودم    کنهی که پاره پاره م  ی درد ه یرد دردناک! د  هی.  د یچیپ امنه یس  یتو  یدرد وحشتناک دم یکه شن ی خبر از

تموم   یاهی. س د یپر کش کباره یکه داشتم  ی د یذره ام  هی هام سوخت. همون تنم رو. چشم  یتو  کیو بار ز یر یها رگ ی اون مو یحت

 نیا شد یکنم. هنوزم باورم نم ی ریاز سقوط ام جلوگ نشیماش   هی تا بتونم به تک دم یکش ب عق ی. پام رو به سخترهیگی جونم رو م 

 :گمیم  یو کشنده است. به سخت  نی. هوا سنگ اومد ی داره! نفسم سخت باال م قت ی حرف حق

 مثل سگ!  ی گ یدروغ م -

 زمزمه کرد:  نی. با لحن غمگ شهی افته بند دلم پاره پاره م ی م نییذاره. سرش که پا ی ام مشونه  ی رو یدست

. گارد  ستی ن نمون یب گه ید یجهان ر یاتفاق افتاده. خانوم م ن یا د یقبول کن د یبدم. اما با د یبهتون ام تونستم ی متأسفم! کاش م -

 کردند.  دایاون لنج غرق شدند. فقط چند جسد رو پ ی که تمام مسافرها شنی متوجه م یزمان یساحل

  کهیو در حال رم یگی اش رو م قه ی . زنمی ندارمش! پر خشم دستش رو پس م گه ی. دستین  گهیباور کنم که د خوامی ! نمست؟ین

 زدم:  ادی . پر خشم فردادمی تکونش م 

 آرزو زنده است؟!  ی! بگو لعنت ؟یگ یبگو دروغ م -

  نیوجودم رو سرد کنه. ا  شیآت نیام مرحم باشه. اقلب پاره پاره  نیا ی که برا  یزی چ هی تا آرومم کنه.  خواستی جواب م  ه ی دلم 

 نشیکلمه! اما سکوتش، نگاه غمگ  ک ی. منتظرم. بشنوم فقط کنهی حرف نگاه م ی طوفان کشنده رو آروم کنه. سرش رو باال آورد. ب

 .شکنمی . سوختم. مزنهی م شم یدوباره آت

 خدا! خدا! -

.  ستی. اما برام مهم نسوزهی و گلوم م شهیحنجره ام پاره م  کنمی ام دردناک بود. پر درد! پر عذاب! پر اندوه! پر غم! حس م نعره

 ! کشنده است!رانگرترهیدرد نابود کننده است! و ن یدرد دردناکتره! ا نیقابل تحمل تره! ا  ریدرد غ نیا

که آرزوم غرق شده    یبه جا ا،یبه در  شمیم  رهیو خ  نیزم یرو  خورمی ر م. ُسخورهی . پاهام تا م شمیحس م  یشل شد. ب هامدست

چرخونم.   ی درد و غم لونه کرده، م  ایدن کی نداره. نگاهم رو با  ژنیآرزو اکس ی ب ی نفس بکشه. منم نفس ندارم. هوا تونهی نم گهیو د

و خودم رو توش غرق کنم. بغض    نمیخوشگل رو بب یهاچشم  تونمینم  گه ی. دسوزند ی هام م! چشممنصاف و آرومه برعکس  ایدر

نفس بکشم که عطرش مشامم رو پر کنه تا   تونمی نم ی حت گه یگلوم. نفس ندارم. من د خ یب چسبهی م  یو کشنده ا  ینیسنگ 

تم دستش  نتونس ی. من حتکنمی قلبم رو حس نم  انضرب گه ی. من قلبم ندارم. دشهی سرمست بشم. زنده شم. قلبم از جا کنده م

.  شمی . سردم ممونهی سرد م شه یهم یها برادست  نیهام باشه. ادست  یتو  شه یهم یهات برارو لمس کنم و بگم بذار دست

 از غم نبودنش!... رم یمیمُردم... م شهیهم یبرا  نجاینفس بکشم و زنده باشم! من امروز هم ی آرزو چطور   ی. من بلرزمی م
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 تو کنارم   ینباش  ی وقت شمی م  وونهید

 تو کنارم  ینباش  ی وقت شمی م  رونهیو

 شمی م  رونهیو شمی م  وونهیغم د ن یاز ا آخر

 ی وا  ی جان ا یا

 از نبودن تو  شمی م  وونهید

 تو  دنیاز ند  شمی م  رونهیو

 ...رمیم ی م ییتنها

 (ی)شعبانخان

    

 : نالمی در بلند کردنم داره. با همون حال بد و خرابم با درد م ی و سع  رهیگی بازوم رو م  ر یز ی زاده با نگران کین

 .رمیولم کن بذار به درد خودم بم -

 پاشو مرد!  -

 : دهیکنم. اون ادامه م  یقدر درد دارم که تقال نم ن ی. من اکنهی تمام تالشش بلندم م با

 در جا زد...که سکته رو   نهیتو رو بب  یکه خودت رو باخت  یجورمنتظرته! اون  رزن یاون پ -

هام رو با درد  ! چشم ارهیمگه طاقت م  ضشی با اون قلب مر ست ین گهیبدم؟! بشنوه آرزو د ی. جواب هما رو چکنمی نگاهش م ریمتح

  یپسر، پسر نیهاش نگاه کنم. بگم اتو چشم ی چطور یسرد و خال یهادست  نیبا ا ی . بهش قول دادم با آرزو برگردم ولبندمی م

رفتم.   ی. کاش نم ذاشتمی و نابود کرده و به مرگ کشونده. لعنت به من! کاش پام رو تو خونه اشون نمات ربچه  ی گفتی که م

 سر کنم؟!...  ی درد کشنده چطور ن یبا ا ی دل خودم و به فنا دادمش. خدا! خدا من لعنت ی خودخواه شدم برا
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 ****** 

 *دو سال بعد* 

 

خفه اش به   غ یکفپوش اتاقم پخش شد. ج ی خورده شکسته ها رو  ی بد  یزدم. با صدا وار یمحکم به د  اتشیرو با محتو ینیس 

خلوت   یتو  ی وقت شمی م  وونه ی. ددمیابروهام گره خورده بود به طرفش چرخ  ی که دو ساله رو ی. با همون اخمرسهی گوشم م 

 اتاقم بذاره.  یپاش رو تو  ی خودم غرقم، کس

 لب زد:  د یزلری که م  ی. با صدارفتی ترسش عقب عقب م از

 ! به خدا فکر م... د یآقا ببخش -

رو دستم کردم. به جون   ی مشک یشرتم رو از تنم کَندم و دستکش ها ی ت  یاز اتاق فرار کرد. عصب غی که سرش زدم با ج ی داد با

دل    یبرا ام و قلب شکسته   یدلم خونه کرده. برا   یبود که دو ساله تو  یبا درد و خشم زدمی که م یبوکس افتادم. هر مشت  سهیک

سرم رو   ی رو که زدم با خستگ  یمشت محکم  نی. آخرد ینفسم رو بر یرحم ی ن روزگار که با بی... از اایدن  نیام از اترک خورده 

شده بود. دو ساله که از غرق شدن و مرگ آرزو و غرق شدن   ریو عرق از سر و بدنم سراز  زدمی بوکس گذاشتم. نفس نفس م  سهیک

تخت نشستم. خم شدم دو   ی لبه  ن،یزم  یرو  کردم هنوز آروم نشدم. دستکش هام رو در آوردم. پرت  یول گذرهی من تو خودم م 

 . مکشی آرامش ندارم. عذاب م ی ا ه یثان  یبلندم چنگ کردم. برا ی موها ی گاه زانوهام کرد تو هی دستم رو که تک

 :د یمامان به گوشم رس   یعصب یاتاق آروم باز شد و بعد صدا در

بدبخت رو چرا   نیکه صبحانه ات رو آورده. ا  یحموم کردهی . فکر میخوای کلمه بگو نم  کی!  ؟یمثل آدم برخورد کن  یتونی نم -

 اومده بود.  نجایا  ستیدو هفته ن  ،یداد   یفرار

 حوصله:  ی فرستادم. ب رون یرو پر فشار ب نفسم

 به درک، بره گمشه.  -

 هام رو از موهام جدا کرد: نشست و دست کنارم

به دکتر ارجمند   ستیکردند؟! اگه حالت خوب ن ی ! اونا چه گناه؟یکن  یخال  هی عقده دلت رو سر بق یخوای م  یقربونت بشم تا ک -

 ! دنت؟ید  ادیبگم ب
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  ه یثان ک ی یرو حت  چکسی کردم و تحمل ه  یکل از همه دور . بعد آرزو به ستیدست خودم ن یپرخاشگر شدم ول  یل یخ دونمی م

  ی عصب یباشه. سرم رو بلند کردم پوف   ی هر ک خوادی . مفتهی به غلط کردن ب کنم ی م ش یبشه کار  کم ینزد یکیندارم. خدا نکنه 

 : دمیغر ی. با لحن تند دمیکش

 تنهام بذار! -

 هاش حلقه شد. با بغض زمزمه کرد:چشم  ی تو  عیسر اشک

 .سوزه ی م گرمیج نمتیبی م  یجور نی. به خدا اایبه خودت ب  کمیبه خاطر من و پدرت  -

 : دمیبه صورت پر غرقم کش یدست  کالفه

 تموم شد! -

اعصاب   نیامش! از انداشتن آر نی. از اخورهی رفت. حالم از خودم بهم م  رونیچشم ازم گرفت و از اتاق ب ی. با ناراحتد یچک اشکش

  بندمی هام رو م. چشم کشمی . با پر کردن وان توش دراز مرسونمی عذاب وجدان! کالفه خودم رو به حموم م نیخراب و داغون! از ا

. هنوز  سوزمیسهم من شدند. م  ایفقط تو خواب و رو  گهیکه د  یهاهاش. چشمنقش چشم  یتو  شمیآروم بشم. اما غرق م   یتا کم

 از نبودش! از نداشتن! از حسرتش!... شهی دل خون م  نیکه هنوزه ا

 

 انگار شهی چشم من بزرگتر م  شی داره هر روز پ تیخال یجا

 به ناچار رسمی باز به تو م  ی به هر در زنمیم

 وار ی قلب د زهیری عکسه تو نباشه که م  اگه

 نسپار  یشکیمنو دست ه شهی مثل تو نم یشکیه

 دم یبرگم که تو باد تو به مقصد نرس  ه ی من

 دم یقلبم که شکستم اما از تو نبُر  کی من

 یِ دنبال دار  یکه رفت   یمث ستاره ا  تو

 دمیوقته ناام ی لیبا تو باشم خ  کهن یاز ا من

 دم یبه دوست داشتنت که تا ابد ادامه م اما
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 یِ دنبال دار  یکه رفت   یمث ستاره ا  تو

 منه کار منه کار منه  اریهر شب غم تو  شب

 تو گرم غمت هنوز کنارمه طرفدار منه   دَم

 بدهکار منه  ایازم آخ که چقدر دن ده یرو دُزد تو

 بند(  وانی)ا

 

  یک یهام رفتم. بدون توجه اومدم. به سمت کمد لباس  رون یاز حموم ب کردمی خشک م  ک یحوله کوچ  کیکه موهام رو با  ی حال در

 اومدم.  نییرو برداشتم از اتاق خارج شدم. با دو از پله ها رو پا فم ی . کدمیو پوش  مد یکش  رونیاز  کت و شلوارم رو ب

 به سمتم اومد: ک یکوچ چیساندو ک یبا  شهیطبق هم مامان

 .  یکنی بخور ضعف م نیدورت بگردم ا  ایب -

  تیوضع دن یو با د  رانیمد اجواب تلفنش رو ندادم. دل نگران او یوقت  شی توجه به محبتش از خونه خارج شدم. از دو ساله پ بدون

 حرکت از جا کندمش و به سمت شرکت روندم.  ک یشدم با  نیخرابم کنارم موندگار شد. سوار ماش 

 : گهیزد و با عشوه و ناز م  ی از جا بلند شد. لبخند  دمیجد  یورودم به شرکت منش با

 .ری صبح بخ ی انیآر ی سالم آقا -

اداها و کارهاش  نیو تمام! ا  د ینفر لرز کی ی . اما دل من فقط برابردی رو م ی که به صورتش زده بود. دل هر مرد ی رنگ و لعاب با

 لب زد:  یکرد. با ذوق خاص پ یبه ت یتوهم رفت. نگاه  شتریوجود داشتند. اخم ب  فمیکث یکه تو گذشته   انداختمی م ی دخترها ادی

 .نیتر شد  پ یخوش ت روزیبه نظرم از د ، ادیرنگ کت و شلوار چقدر بهتون م  نیا یوا  -
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کارمندان که    هی . مثل بقستیکارا ن  نیا ی جا نجایا فهموندمی و م  کردمی م  شیحال د یدختر اول کارش شورش رو در آورد. با نیا

گذاشتم و خودم رو به سمت صورت   زش ی م ی زد. کف دستم رو ی جرأت حرکت اضافه رو ندارند. به سمتش رفتم. لبخند دلبرانه ا

 لب زد:   یلرزون مصنوع ی. با صداد یخودش رو عقب کش یگرد شده کم یها. با چشم دمیکش  شیغرق آرا

 !؟ی انیآر  یآقا د یکنی م  کاریچ -

هاش دوختم. با لحن  کنه. با همون اخمم، نگاه سرد و خشکم رو به چشم  ی دلم زدم نقشش رو خوب بلده باز  یتو  یپوزخند 

 : دمیغر ی و تند  یعصب

 ! ؟یا کاره یشما چ نجایا -

 جواب داد:  ی جیگ با

 به امور دفترتون.  ی دگیرس  -

. از فردا  یکن   یبا ناز و ادعاهات دلبر  یبه صورتت و بخوا  ی صد قلم رنگ بزن کهن یکارت رو درست انجام بده. نه ا  نیپس بش -

 ! یاخراج ننم، یکارت از بب ر یغ یحرکت اضافه ا

 لب زمزمه کرد.  ر یز ی. از ترسش تند تند سرش رو تکون داد و چشمد یزدم که رنگ صورتش پر ادیرو چنان فر یاخراج یکلمه 

 باال بردم:  صدام رو رفتمی که به سمت اتاقم م ی . در حالستادمیا صاف

 قهوه.  -

خسته و   هاابانیخ یهدف تو  ی ب یشب شده. بعد دوره گرد  یک دمیکار کردم. نفهم ر یخودم رو درگ شه یاتاق شدم. مثل هم داخل

 خونه شدم.  ی کوفته راه

  وهیبابا م  یبراشد. مامان با عشق  دهیمبل کنار هم نشسته بودند، کش یپام رو داخل سالن گذاشتم. نگاهم به مامان و بابا که رو  تا

 .دند یخند ی و م   زدند ی . با هم حرف م دادی و به دستش م گرفتی پوست م

گلوم نشسته و جا خوش کرده تا خفه ام   ی که دو ساله تو  یبغض نی لحظه خودم رو با آرزو تصور کردم. کاش بود ا ه ی ذهنم   تو

تاب رو دوباره به اسارت   یدل ب نی و ا  زدی جذابش رو م یکنه، گم و گور بشه. نفس بکشم. کاش بود برام از اون لبخندها

  ی کردم. نگاهم رو با حسرت و اندوه ازشون گرفتم و به سمت پله ها رفتم. صدا  ودرو ناب یمن خودم همچ دم یکش ی. آهد یکشی م

 :دمیامان رو از پشت سرم شنم

 جان اگه شام نخور...  اریزان -
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 : دمیحرفش پر وسط 

 . رمیس  -

 باهات حرفم بزنم.  خوامی م ،ی ایم  قهیدق ه یقربونت بشم  -

 حوصله:   ی . بستادمیپله ا نیآخر ی رو

 !شنومی بگو م -

 شمال. م یبرزگر بر ی قراره با آقا -

خودش رو بهم بچسبونه.   کرد ی م یسع یرفتم و ه  شونیاصرار مامان پ یل قبل با ک ی اون دختر لوس و نچسبش که سر ادی با

 ابروم رو باال انداختم:  یتا  کیخشم تمام تنم رو پر کرد. به طرف مادرم برگشتم. 

 خب؟!  -

 . دستم رو با محبت فشرد: ستادیپله به من ا کی

 خوبه. یلیخ اته ی روح ی سفر برا زم یعز -

دختر   نیباتری و ز  نیحالم رو؟! بعد آرزو اگه قشنگتر فهمهی چرا نم دونم ی هست. نم ین یحرفاش مقدمه چ نیا دونستم ی م دهینشن

 :دمیغر ی . دستش رو پس زدم و با بد خلقستین گهیکه د  خواستمی رو م  کنفر ی. من فقط خوامشی بازم نم ارن، یرو برام ب ایدن

 خط قرمز!  کی رو خط بکش.   یکیبه جونم. دور من  ن یرو بنداز بشیلوس و بدترک ی قبل اون دختر  یباهاتون که مثل سر امیب -

 دختر به اون قشنگ...  -

  ه یمنتظر بق کهن ی. بدون ازهیری اعصابم رو بهم م  شتر یبمونم با حرفاش ب دونستم ی از اون دختره، م ف یباز شروع کرد به تعر اوف

 در برسه. خودش رو بهم رسوند: رهیه دستگ دستم ب که ن یحرفش بمونم به سمت اتاقم رفتم. قبل ا

 ... یدورت بگردم ول ا یباشه ن -

 : دمی. کالفه و خسته نالدمیمکثش به طرفش چرخ با

 ام.خسته  ی ! من اعصاب ندارم االنم به حد کافه؟ی چ گهید -

 لب زد:   د یترد با
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که برامون خدمه    یولت کنم، برم. از شرکت ی. همون جور ارهیکنم؟! دلم طاقت نم کاریاما خب چ ی اینم دونستم ی م -

 ! هیرو بفرستند. کارشون پرستار  یا گه ینفر کار کشته از شرکت د ک یباهاشون صحبت کردم.  فرستادند،ی م

  ی چشمم فشردم. دستش رو یهم گذاشتم. با دو انگشتم گوشه   یهام رو رو. چشم رهیگی که برام پرستار م ده یبه کجا رس  کارم

 بازوم گذاشت و ادامه داد: 

 باشه. نجایاون ا می گردی گفتم تا ما برم -

 بهتر از دختر کَنه برزگر بود:  ی لیپرستار فضول خ کی خونه با  نیا ی تو موندن

 فقط پا طرف اتاقم نذاره.  ار یب یخوای رو م ی هر ک -

  یبه بعد هر چ نی. از اذارمی دم اتاقت م  رونی هم ب زی م کی . ادیاتاقت نطرف  ی بسپارم تا هست خوامی. بهش م رمیگی ازش قول م -

 بره.  ومده ینکن تا ن ی بد رفتار ن یبا ا یسر  نیبذاره. تورو خدا ا زیم  یداخل همونجا رو  اد یب کهن یبگو بدون ا یخواست

 تکون دادم. با ذوق لب زد:  ی راحت باشه، سر الش یخ کهن یا یبرا

 کرده...  ف یازش تعر ی لیخ ی خانوم اسکندر -

تخت   ی رو  دمیدوش آب گرم لباس پوش   ک یهام رو از تنم کندم داخل حمام شدم. بعد حرفش داخل اتاقم شدم. لباس  انیپا بعد 

 خوابم برده...  یک  دمیغرق شدم. نفهم اش یرو ی. تا پلک بستم تو دمیدراز کش
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اومدم   نییباره که خواب موندم! با دو از پله ها پا ن ی. از اتاق خارج شدم. اولدمیکه دستم اومد، پوش   یکت و شلوار   نیعجله اول با

  ی. سر دادمی ناز جون م یصدا نیتن ا  ی شدم. نفسم بند اومد. امکان نداشت. من برا خکوبیم د ی که به گوشم رس   یکه با صدا

. قلبم از استرس و  د ی. دلم لرزدمیرو برداشتم که دوباره همون صدا رو شن ی بعد  ی ! قدماالتهیتکون دادم حتما توهم زدم. آره خ

. شدمی م دهیکش شد،ی م  دهیشن ییرایقدم هام به طرف صدا که از سالن پذ  اریاخت ی که بهم هجوم آورد، جنون گرفت. ب یاضطراب

 زد:  یدستپاچه بلند شد. لبخند مصنوع  د ی. مادرم تا من رو دشد ی نم دهیاش دکه چهره نشسته بود  یمادرم کنار خانوم 

 ! ؟یخوایم  ی زیپسرم. چ ری صبح بخ -
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.  کردی نگاهم م یهاش رو بهم قفل کرد و با نگرانتعجب داشت. دست   ی رفتار من براش جا نیگفتم. اما انگار ا  یلب نه کوتاه ریز

به وجودم   یچرا استرس چنگ محکم دونم ی. نمد یکشی من رو به سمت اون خانوم م  یخاص ی روین  ک یچند قدم جلو رفتم انگار 

 که سرش رو به طرفم چرخوند. ستادم یاش ا یقدم ک ی. در د یکوبی م امنه یخودش رو به س  انهیزد. قلبم وحش

ام   ی باز ی! دار شه؟ی باورم نم ایها. امکان نداره؟! خدا دهیمثل روح د کنم ی هام از تعجب گرد شدند. کپ م. چشم د یتنم لرز  تموم

باال   یهاست. همون نگاه! نفسم به سختهاش شدم همون چشمچشم خ ی! مستین ی! واقع هیالیخ نجاستیکه ا  یآدم  ن ی! ا؟ید یم

دست و    دنش یبا د شه ی. مثل همکهینزد  تیبه واقع  ی لیخ نباری. اما انمیبی دارم خواب م یداریب  ی خوابم! تو دونم ی . ماومد ی م

خوابم   نیبشم. من به هم  داریوقت ب چی ه خوامی افتاد. اگه خوابه، نم ن یزم ی از دستم سر خورد و رو فم یشل شدند. ک میپاها

  یهاش رو تو پاش زانو زدم و دست  یجلو  اباورانه هاش پر اشک شد. ن. چشم د ی! به بودنش! چونه اش لرزدنشی! به د امیراض

درونم   یز ینبود. چ ای! کاش خواب نبود. کاش رویبیفتم. لرزش بدنش رو به وضوح حس کردم. چه خواب عج هام گردست

. لب  ختنیر نییهاش چرخوندم. اشکاش پاچشم  یو حسرت نداشتنش، تو  ی ! نگاهم رو با دلتنگ دارمیو ب  ستمیخواب ن  گفتی م

 :یداریخواب و ب نیاز جانم. جدال داشتم ب زتریرو عز نایا زی ترت بشم. نر یهااون چشم  ی . فداد یلرزی بغض م  زهاش ا

 ! ستم؟یبهم بگو که خواب ن -

 زد:   ادیفر  غ یدفعه دستم رو با شدت پس زد. با ج کی . ستمیشدم تا بهم بگه خواب ن منتظر

 به من دست نزن؟!  -

لحن تلخ و نگاه سردش؟! امکان   نیشده؟! چرا با ا یاما چ من! ی روروبه   نجاستی! آرزوم استمیبه خودم اومدم. خواب ن ادش یفر با

جلو بردم تا به آغوش بکشمش. تا   یشوک بودم. دستم رو دوباره با دلتنگ  یمن باشه! محاله؟! هنوز تو   یرفتار مال آرزو  نینداره ا

.  د یس زد به سمت در سالن دودستم رو پ ی که کرد خشکم زد. عصب یوجودش بعد دو سال. اما با کار از  رمیآروم بشم. تا جون بگ 

  یچ گفت یمتعجب مامان که م   یبدون توجه به صدا ع یسانت بدون من! سر ک ی یبه خودم اومدم. محاله بذارم ازم دور بشه! حت 

صداش زدم    ی بلند  ی! از خونه خارج شد. چند بار با صداده؟دو سال کجا بو  نیا ی . چطور زنده مونده؟! تودمیشده؟ دنبالش دو 

  نیمحکم بهش زد و پخش زم   نیاون ماش   یچطور  دم ینفهم ابانیتو خ د ی. تا رس د یدوی بدون توجه به صدا کردن هام فقط م ی ول

بسته بود و   هاش شم پشتم راه گرفت. نفسم بند اومد. آرزو چ ی  رهی. عرق از تستادیشدم. قلبم در جا ا نیشد. همون جا قفل زم

  یشکست. بدجور نیبغض سنگ  نیهام هجوم آورد. باالخره ااش روان بود. اشک به چشم  ینیب  یاش تا رو قهی شق ی از رو یخون

  یجلو رفتم. تلو تلو خوردم. دو دست یبود. به سخت نی. پاهام سنگ خورند ی هام سر مگونه   یرو  ی در پ  ی اشک پ یشکست. قطره ها 

لرزونم سرش رو   یها. با دستد ی. تموم تنم لرزد یلغز ی م ش یصورت خون  ی ام توارش افتادم. نگاه بهت زده زانو کن ی به سرم زدم رو

 صدام رو بشنوه:  نباریخدا ا د یبلند نعره زدم. تا صدام به آسمون برسه. شا یمنه! سوختم. با صدا ی آرزو نیتو بغلم گرفتم. ا

 ! کشمی نم گهیبسه! د  گهیتقاصم نکن؟! د گه یخدا د -
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مردنم   نباریدوباره از دست دادنش رو ندارم. ا  تیشکنجه از همه دردهام دردناکتر بود. من تحمل ندارم. من ظرف نیزدم. ا هق

! آره  شن؟ی! مگه مردا قلب و دل ندارن؟! مگه مردا خراب و داغون نمکن؟ی نم هی مردا گر  گهیم  یبا درد. ک  زنمی صددرصده!.. هق م

 و شکستم... ختم یاشک ر  یوصل به اون بود مثل بارون بهار  امیدگزنکه   یمن امروز به خاطر کس
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 ****** 

 *دو سال قبل* 

 آرزو 

 

سفت دورم   ی زی چ کیهام رو ببندم. انگار دوباره چشم  خواستی . دلم مکردی بود. درد م نیپلکام رو باز کردم. سرم سنگ  یال

بودم. من کجام؟!   یوسط اتاق خال یصندل یبود و رو  ده یچیبودند. با تعجب به خودم نگاه کردم که دور تا دورم طناب پ د یچیپ

. تموم صورتم به  دمیکش  یبلند  غیهام گرد شدند. از ترس جبرام افتاده. با وحشت چشم ه ک  یاتفاق یادآور یکجاست؟! با  نجایا

 . کردمی بود که فکر م یطناب ها محکم و سفت تر از اون  ی به خودم دادم ول یاز اشک شد. تکون محکم س یخ د ینرس  هیثان

آستانه در   یتو  ی . قامت مردد یکوبیم  انهیشدم. قلبم وحش ره یدر که باز شد. دست از تقال برداشتم با ترس به در خ یصدا با

بدنم شروع به لرزش   اریاخت ی. ب دمیدی ر ماش بهتچهره شد ی م  کمیکه به سمتم نزد  یشد. نفسم رفت. داخل شد. با هر قدم انینما

  گهید یپام رو به پا دهیکنار رون پام گذاشت. ترس   یلبه کف صندل یپاش رو رو  ک ی. د یلرز  تنم. تموم ستادیا یقدم  کیکرد. در 

. وحشت زده تو خودم  ختی زانوش گذاشت. نفس هاش که تو صورتم پخش شد. قلبم فرو ر ی ام چسبوندم. خم شد ساعدش رو

 زد:  ی شخند یجمع شدم. ن

 !  ؟یتو رو دوست دار غ ی ج یکالً صدا -

مردونه اش شد و محکم فشرد. از درد صورتم مچاله   ی پنجه ها ریام اس دفعه چونه   کی. از ترس به نفس نفس افتاده بودم.  دمیلرز

 :دمیکش  یغ یدر حال شکستنه. ج کردم یشد. احساس م

 ولم کن.  -

 :د یصورتم غر یتو  ی لحن خشن با
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 .اندازنمی که به درد سر م  یهااز آدم  اد یکارم رو تموم کنم. بدم م  یکه نذاشت ی موش فضول بود ی اون شب تو -

 لبم حس کردم. از درد و سوزشش به هق هق افتادم.  ی خون گوشه  یبه صورتم زد. گرم ی محکم یلیس  چند 

 رو گرفت:  یرو در آورد. شماره ا  لشیشلوارش موبا بیفاصله گرفت و از ج ازم

 ...نمیبی م  اریبه آقا زان -

 گوشم گذاشت: ی رو شیشد. بعد حرفش به طرفم اومد و گوش  شتریشدت اشکام ب اریاسم زان دنیشن با

 حرف بزن!  ، یه -

 لب زدم:  ی دو رگه ا ی م رو قورت دادم. با صداترس آب دهن با

 ...اریالو آقا زان -

اون   ی. تن عصبدهینجات م نجا یو منو از ا اد یحتما م دونمی . دلم گرم شد. مدمیرو شن اریداد زان یصدا ی رو ازم دور کرد ول یگوش 

شالم محکم گرفت با   یبه طرفم برگشت. موهام از رو نیخشمگ  کدفعهیشد  ی چ دونم ی. نمشد یم   شتریمرد، ترس و دلهره ام ب

به خون نشسته اش وحشتم   یهاافتادم. چشم  ه یبه گر ی بلند  یبا صدا دمیترس و درد کش از  یغیپرتم کرد. ج نیزم یرو  یصندل

  اریبه زانهاش رو با نفرت و خشم کردم! حرف ر یبود گ یچه بدبخت ن یکردم خودم رو عقب تر بکشم. ا  ی. سعکردی م شتر یرو ب

  گفتی . حس مرنیازش انتقام بگ  خوانی و اونا م  دهکر  یغلط هی اری بود زان ی هر چ ی نفرتش برام نامفهوم بود. ول لی . دلزدی م

  ی . همراه صندلکردمی تماس رو قطع کرد به سمتم اومد. با ترس و وحشت نگاهش م که نی. بعد استی ام در انتظارم ن ی خوب یزیچ

 لبش بود از اتاق خارج شد. ی که رو ی قینگاه سوزنده و لبخند عم کی صاف کرد بعد 

 هامه ی . گرکردیهام رو گرم م گونه  ی درشت اشک رو ی با گناه اون عذاب بدن؟! قطره ها خوانی کرده که منم م  کارهیچ اریزان مگه

نگاهش کردم که   ده یهمون مرد به سمت اومد. ترس  که دوباره در باز شد.  د یربع نرس  کی شد. به  لیشدت گرفت و به سکسکه تبد 

. وحشت زده خودم  د یحرکت بلند کرد و به سمت در کش ک یسکوت کردم. بازوم رو گرفت و با  س دورم رو باز کرد. از تر یطنابها

 : غی . با جدمیرو به عقب کش

 ! ؟یبری ولم کن. کجا من رو م -

 . میباهات بکن میست داردو  یهر کار ی ستیجونت گفته تو براش مهم ن اریزان -

 قلبم حسش کرده. جون کندم تا بگم: ن ینگاهش کردم. نه اون من دوست داره. نگاهش رنگ عشق داشت و ا ناباورانه

 ! ؟یگ یدروغ م -
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 : هی و کنا  ی . با لحن عصبیزد پوزخند 

 .یها بشعرب  ذ یخوراک لذ  متیبه جاش گفته بفرست ی ول  زهی تو بر ی که بخواد به پا ستیدروغ... هه... هه... پول کم ن  -

بار به تپش عشق   نیمن که اول چارهیازم گذشته باشه. شکست قلبم رو حس کردم. قلب ب  اریزان کنم ی . باور نمد یتنم لرز  تموم

جه به حال  شد. بدون تو  رونیافتاده بود. حس خوب دوست داشتن کل وجودش رو پر کرده بود اما افسوس که االن نابود شد. و

رو باز کرد و تو بغل   ینی. در ماش میبود شد  یال یکه انگار باغ و  اطیح یک سالن وارد محوطه  ی. بعد از د یکش  رونمیخرابم از اتاق ب

 پرت کردم. خطاب به راننده گفت:  یکس

 . یونا بفرستنش بره دبا  یقراره با بچه ها ن، یبه افش نید یدختره رو م  ن یا نی! جنس ها رو دادنی تا نُه شب اونجا باش  د یحم -

 تکون داد:  ی سر د یبست. حم خ ی تنم

 . میسهراب خان خاطرتون جمع سر ساعت اونجا -

دورم حلقه شد. تقالم    یمردونه ا یهاکه دست دم یحرکت کرد. تقال کردم. خودم رو به سمت در کش  نیمحکم بسته شد و ماش  در

 :د یچیگوشم پ  ریز ی بم ی. صدا دمیکش غ یشد. ج شتریب

 کجا خانوم کوچولو؟!  -
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 گردوند، ادامه داد:  ی که من رو به طرف خودش بر م  ی. در حالد یکرد که دلم لرز یازد و دست از تقال برداشتم. تک خنده  خشکم

 همه راه ر...  نیکه ا ی ارزشش رو دار  نمیبذار بب -

  یرو  ی. اخمزدی هام دو دو م چشم  یهاش  تو چشم حرفش باز مونده بود.  ه یبق ی مثل خودم ماتش برد. دهنش برا دنمید با

پهلوم بود، محکم فشرد. از درد صورتم مچاله   ی. انگشتان که رو شد ی ابروهاش گره خورد. لحظه به لحظه صورتش برافروخته تر م

 :د یگوشم غر  ریاش زشده ک یکل هاش ن دندو  نیصورتم خم کرد. از ب ی شد. سرش رو

 که خونه اتون بوده؟!  اره یزان ن یاون مرد هم یچرا بهم نگفت  یلعنت  -

 که کنار راننده نشسته بود، سکوت کردم:   یمرد  یتا لب باز کردم. با صدا ی کردم. عصب یاسمش اخم دنیشن با
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 شده؟!  ی زی! چایس  -

 ازم فاصله گرفت: یو عصب  . کالفه د یکش  یقی نفس عم اوش یس 

 نه داش مسعود.  -

 :چرخوند ی م  نمونینگاهش رو ب زش، یر یهابا چشم مسعود

 حالت خوبه؟!  یمطمئن  -

سرد و   یها. دست دمیکش ی چه خبره؟! اما روش رو برگردوند. نفس  زدی صورت هام دادم م کهنی تکون داد. با ا یسر اوش یس 

 : دمیآروم بهش تپ یهاش گذاشتم. با لحن تند دست  یلرزونم رو 

 رو باز کن!  نیا -

 گوشم نجوا کرد:   ریهاش رو سفت تر کرد. زدست  حلقه 

 ! یبار بهم اعتماد کن ن ی! بهتره ایآروم باش لعنت -

به   تونستی بهش اعتماد کرد. تا حاال م شدی ها مگرگ  نیا ون یو اضطراب حلقه شده بود. م  یهاش نگاه کردم موج نگرانچشم  به

 چرا؟! باالخره کوتاه اومدم. آروم صادقانه لب زدم:  ونمدی کار رو نکرد. نم نیوقت ا  چیه ی ول  ارهیزور به دستم ب 

 !ترسم؟ی م  اوش یس  -

 زد:  ی کمرنگ  لبخند 

 . اوش یجان س  -

 که استخوان هام در حال شکستن بود:   یبه خودش فشرد طور  شتریرو ب من

 . شهیهم ی کنار برا ذارمی م بوسمی خالف م ،یو دل بده ی هر وقت بهم اعتماد کن گفتم ی با خودم م  شه یهم -

 ادامه داد: یمکث کوتاه کی. بعد دادی صداقت م ی . حرفاش بود ی. دلم لرزد یکش  یق یعم آه

 .یهر طور شده فرار کن  دنمونیکنم قبل رس  ی کار ک ی د یبا -

 زودتر گفت:  د یدو مرد فرار کنم. انگار خودش فهم  نیبا وجود ا خوادی م  ینگاهش کردم. چطور  دهیترس 
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من رو   ی گفتی و م   یستادیای من م یتو جلو ی ول  دنیترس ی م ه یکه بق ی طور. همون شهی. شجاع باش مثل همینترس  د یفقط با -

 .یخواینم

داشتم عشق نبود. انگار   ی بیچقدر فرق داشت. حال عج شناختمی که م  اوش یبا اون س  اوش یس  نی شدم. ا ره یهاش خچشم ی تو

هام چشم  ی. اشک تو دمیدی بار به عنوان تماشاگر عشق رو تو نقشش رو م  نیو من اول   کردی م  یصحنه نقش عاشق رو باز ی رو

 زمزمه کرد:  ی. با لحن خاصد یکش مهاچشم  ر یز ی . دستدنیبار ارم یاخت یجمع شد و ب

 .شمی م  وونهیکار با دلم که د ن ینکن ا یلعنت  -

 لب زدم:  ده یبر د یلرزی که م  یفک با

 متأسفم.   ی همچ ی برا -

و هق زدم. االن   دم یبغلش خز ی سرم گذاشت. آروم تو یبه عشقش نسبتاً به خودم بگم. چونه اش رو رو  تونستم ی که م  یحرف تنها

قلب   یهمدم و همدل برا کی. فتهیب یقراره چه اتفاق   دونستمی که نم  یی ترس از بال  یپناه برا  کیداشتم.   اج یآغوش احت  نیبه ا

عاشق شدم. هر   اوش یرو بهم داد. منم مثل س  ایدرد دن  نیکشنده تر یرحمی داره. با ب  تدوس  گفتی که م  یار یشکسته ام. زان

که به   یاوش ی. س ارمیپناه ب اوش یروز به س  کی  کردمی وقت فکر نم چی . همیو شکست  میخورد  نیاز عشق به زم ی کجوریدومون 

بودم.   یکنه که هست، ازش فرار  یبهم حال خواستی و م اومد ی و خالف هاش ازش متنفر بودم. هر وقت سراغم م  ییخاطر زورگو 

 من شده بود...   یامروز تنها پناه و حام ی ول

 جاست. نی جات هم گفت ی و م ذاشتینم ی ول  امیب  رونیاز بغلش ب خواستمی کم آروم شدم و م  کم

 هم افتاد و خوابم برد.  یرو  امه ی ام از گرشده نیسنگ  یها. چشممیچقدر تو اون حالت بود دونم ینم

 خواب آلودم زد:  یهابه چشم  یهام رو باز کردم. لبخند صورتم چشم  ی رو یحس نوازش دست با

 ! ؟ید یخوب خواب -

 :د یماس  د یلب هام نشوندم که با حرف حم ی رو یخجل  یبغلش خوابم برده بود. لبخند  ی من تو یخدا

 ببرم. ض یف ک یکن منم  یرانندگجلو  ایب ده، یحال م قدرنیاگه بغل کردنش ا ایس  گم یم -

هاش رو از دورم باز کرد. به سمت  با خشم حلقه دست اوش ی. س د ی. تنم لرزدند یخند ی زد و با مسعود بهمون م ی حرفش قهقه ا بعد 

 : د یرخش توپ م یشده اش تو ن د یکل یهادندون  ونیاش رو از پشت گرفت. از م قهیجهش برداشت و  د یحم

 ! ؟یزد  ی زر  یچ -
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  یفرمون تو دستش کنترل کنه. عصب  کردی م ی که سع ی در حال د ی. حمدمیکش  یخفه ا  غ یدهنم گذاشتم. ج  یسردم رو  دست

 گفت: 

 دختر فقط ارزش گا... نیرو ول کن. ا  قه ی چته پسر؟!  -

  از فرصت استفاده  اوش یسرش به جلو خم شد. س  د ی. حمد یمحکم تو سرش کوب ی کینذاشت حرفش تموم بشه با کله اش  اوش یس 

 گفت:   یرو به عقب هل داد. عصب اوش یفرمون رو با دستش کج کرد. مسعود با دست س   عیکرد سر

 ! برو عقب.؟یکنی م کاریچ ایس  -

نگاه کردم که فرمون رو   اوش یبه عقب رفت. وحشت زده به س  جیبه صورت مسعود زد که گ  یکیبا آرنج دستش محکم  اوش یس 

 . می خورد ی بزرگ تکون وحشتناک ی درخت ی به تنه   نی. با برخورد ماش میجاده منحرف شد  سر یچرخوند و از م
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که سرم رو ماساژ    یهم فشرده شد. در حال یهام رو برخوردم. از درد چشم  ی . با سر محکم به پشت صندلدمیکش ی بلند  غیج

 صورتم چرخوند: یسرم برداشت. نگاه نگرانش رو تو  یرو دستم رو از   ی. دستدادمی م

 ؟ یخوب -

 : کردی که در طرف خودش باز م  ی تکون دادم. مچ دستم رو گرفت. در حال یسر

 زود باش. م، یبر د یبا -

فرمون بود. مسعود   ی حرکت سرش رو  یب د یبه اونا انداختم. حم ی. با ترس نگاه د یکش رون یب نی رو همواره خودش از ماش  من

 اوش ی ام رو به صورت س  ده یشدن دستم، نگاه ترس  دهیشده بود. با کش یهاش جاردست  نیصورتش رو گرفته بود. خون از ب

 دوختم. با حرص تشر زد: 

 ! ؟یهست ی! معطل چ ای! آرزو ب؟یی کجا -

و پشت سرش  گشتی بر م یهرز گاه اوش ی. س دمیدوی م  اوش یهمراه س  د یلرزی که م  یافتادن با پاها ری خودم اومدم. ترس از گ به

که کنار جاده    یهمون چند درخت  ریبغ  ابونیب ن یکه اومدن دنبالمون. تو ا  نمینگاه کنم و بب دمیترس ی . اما من مکردی رو نگاه م

  ی بزرگ ی. به تپه کردی م  شتریترسم رو ب  نی . امی نداشت تا بهش پناه ببر  ی ا گهید ز ی. چند تپه چمیها خورداز درخت ی کیبه  یخاک
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سرعت بهمون   ن یکه با آخر  ینیهمون ماش  دن یبا وحشت سرم رو چرخوندم. با د  د یکه به گوشم رس  ی نیماش  ی. با صدامید یرس 

 : دمیکش  غی. جختی. قلبم فرو رشد ی م  کینزد

 .رسنی دارن بهمون م  اوش یس  -

 ها اشاره کرد: آورد. با همون اسلحه به تپه  رون یرو ب یدست برد پشت کمرش اسلحه ا  اوش یس 

خونه. هما رو   ی ریو م  یش ی م نیماش   نی. سوار اولیرس ی م یها به جاده اصلتپه   نی. بعد امیایم  ی راه فرع نیاز ا شهیما هم -

 ! یر یبگو کجا م کمینکن. فقط به داداش کوچ داتی . خودت رو گم و گور کن تا پیر یاز اون محل م یداری برم

 هام رو گرفت: . شونه د یو ترسم رو د د ی! تردابان؟یب نیزده نگاهش کردم. کجا برم؟! تنها تو ا خشک

 .رمیگی . آرزو برو تا من جلوشون رو مستیترس ن  یاالن جا-

 لرزون لب زدم:  ی. با صدازدمی که از ترس نفس نفس م  یدر حال 

 تو برم؟! ی ب ی چطور ترسم،ی م -

 زد:  اد یه هولم داد. در همون حال فربه سمت تپ کدفعهی ی کرد ول بغلم

 . نید یتا نرس  یفقط برو ! برو آرزو! برو لعنت  -

 بلندتر شد:  ادش یبه عقب گذاشتم. فر ی لرزونم قدم ی. با پاهاد یباری م ی هام مثل ابر بهار. چشم د یام لرز چونه

 برو! برو دختر خوب!  -

با   ی خوردم ول نینمونده بود. از ترس پا تند کردم از تپه باال رفتم. چند بار از ترس زم نشید یبه رس  ی زیکه چ نیماش   دنید با

 . دمیدو شتریگلوله از ترسم ب  کیشل یصدا

هام . دست دمیوسط جاده پر  نیماش  نیاول ی. با اضطراب جلو کردند ی که تردد م  یها نیماش  دن ی. با ددمیچند تپه به جاده رس  بعد 

 التماس وار داد زدم:  غی هوا تکون دادم با ج ی تو

 آقا نگه دار!  -

 :د یغر یدر سمت راننده رو باز کرد. عصب   یپام ترمز کرد. مرد جوون  ی جلو یبد  یبا صدا نیماش 

 ! ؟یبدبخت کن یخوای رو م گه ید  یکیبنداز. چرا  یکجایبرو خودت رو از  یر یبم یخوای ! موونهیدختره د ی هو -
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 التماس لب زدم:  با

 !د؟یآقا تورو خدا کمک کن -

 اومد:  رون یب  نیاز ماش  یمسن چادر  یزن

 شده؟!   ی دخترم چ -

 :دمی نال کرد، ی به همون زن که با تعجب نگاهم م هی به طرفش رفتم. التماس وار با گر عیسر

 .شهی کشته م   میدر خطره! اگه نر  ی کیجون  ن، یتورو خدا کمکم کن -

 صورتم چرخوند: ی . نگاهش رو تود یلرزی مثل من م هاش دستم رو گرفت. دست ریتاخ  یکم با

 ! ست؟یبهتر ن ی بر سی پاسگاه هست با پل کی تر  نیی پا کمی. زمی آروم باش عز -

 تکون دادم:  ی سر عیسر

 !شهی م ری د م یآره خوبه. تورو خدا بر -

 سوارشو.  ایب -

 جوون اعتراض وار گفت:  مرد

 خطرناکه شا... م،یشناس ی دختر رو نم  نیمامان ما ا -

 ! انیک -

 اشاره کرد:  نیبا اخطار مادرش ساکت شد و اون زن به ماش  انیک

 . می دخترم تا بر  نیبش -

بود. اما من   بیداشت. نگاهش عج  یغر زد. اما مادرش چشم از چهره ام بر نم یبه پاسگاه کل دنیتا رس  ان یسوار شدم. ک عیسر

  یراه خاک کی از  ی ول  میشد  یهمون راه فرع ی راه سیبا پل انیک ییو راهنمابود. با کمک   اوش یتموم فکر و ذهنم نجات جون س 

  اوش ی. از همون فاصله با چشم دنبال س میشد  اده یاونا نگه داشت. پ نیفاصله از ماش  یکم  اب سیپل نی. ماش مید یزودتر به اونجا رس 

 .گشتمی م

 جلو رفت و بعد صداش رو بلند کرد:  یسرباز
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 کشته شدن. نجایقربان دو نفر ا -
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عقب رفتم. با دلهره و وحشت   یو مسعود غرق خون وحشت زده کم  د یحم دن ی. با ددمیشد. به سمت اون سرباز دو ی خال قلبم

تپه افتاده بود.   ی رو  اوش یجلوتر س  ی. دنبال رد خون رو گرفتم که کمدمید  یخون  یکه رد  گشتمی م  اوش یدور اطراف دنبال س 

زانو نشستم.    یتنش غرق خون بود. کنارش رو   یشرتش مشک ی بود. ت ی و خون  ی. صورتش خاکمید ینفسم بند اومد. به سمتش دو 

 با ترس اسمش رو صدا کردم.  د یلرزی که از بغض م ی با لب ها

 گفت:  یخفه و آروم یهاش رو به زور باز کرد. با صداچشم  یال

 ! ؟یبرگشت یچ ی برا -

 :ختی خون باال آورد. اشکام ر یکرد و مقدار  یا  سرفه

 نگو بذا...  چیرفتم کمک آوردم. ه -

 حرفم رو بزنم:  هی لبم گذاشت و نذاشت بق  یرو رو  دستش

 تت دارم. دوس  ی لی من بسه. بدون خ ی برا یکرد  دایتو نجات پ کهن یهم -

 کرد و ادامه داد:  ی ا گه ید ی . سرفه ختی ر یشتریبا شدت ب اشکام

 دوست داره. برو که زان...  شتریاون از من ب دونم ی م  یول -

شرتش   ی. وحشت زده به ت خوردی بازش نگاه کردم که تکون نم مهین  یهاافتاد. مات زده به چشم ن یزم  یشل شد و رو  دستش

 ضجه زدم:  ه یو گر  غی چنگ زدم. با ج

 ...اوش یپاشو! پاشو س  ی ! اگه دوستم دار؟ی دوستم دار  ی! پاشو بهم زور بگو! پاشو مگه نگفت؟یبر  یخوای پاشو کجا م -

که سر   یکردم. تمام لحظه ها  ه یگر یبلند  یاش گذاشتم با صدا نهیس  ی دلخراشم که اسمش رو صدا زدم. سرم رو رو  غیج با

چند سال   نیکه ا  یگرفت. با وجود  ش یرد شدن. دلم آت لم یچشمم مثل ف ی از جلو دادی . آزارم م گفتی . زور مگرفتی رار مراهم ق

  شهی. قلبم درد گرفت. همنمیوقت نخواستم بب  چیاش نسبت به من بوده که هعالقه  و آزارم داده بود اما همه از دوست داشتن 
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کرده بود و جونم رو   ی دم تا خودش رو ثابت کنه. امروز هم که در حقم مردونگ وقت بهش فرصت ندا چ یباهاش بد تا کردم. ه

برام   اوش یرو گرفت. اما مرگ س  جونمامروز تحت فشار بودم که   ی. به حد شمی دارم خفه م کنمی نجات داده بود. احساس م

 کنم؟!  کار یدرد چ نی. من با ابردی م  یگلوم رو گرفته بود و به مرز خفگ   خیو طاقت فراسا که ب  نیبود. سنگ  نیسنگ 
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 ناتوان بودم که مقاومت نکردم. کمکم کرد تا بلندشم: قدرنیجدا کرد. ا اوش یبازوهام من رو از س  ی رو ینشستن دست با

 . میبر د یبا زم، یپاشو عز -

  دهیبود که دزد ن یکه زدم ا ی . در مقابل پرسش و پاسخ ها تنها حرفمی رفت  یشدم به کالنتر نیسوار ماش  س یکمک اون زن پل  به

  گهیدلش برام سوخته و کمکم کرده تا فرار کنم. د اوش یکه س   یبدنم که بفرستنم دب  یا گه ینفر د هی  لم یتحو خواستنی بودنم و م

 وقت!...   چی. هنمشیبب گهید خواستی . دلم نماوردمین انیبه م  یحرف اریاز زان ینزدم حت یحرف

خراب بود.    ی لیکرده بودم که حالم خ  هیقدر گر  نیمراقبم بود. ا یپشت در اتاق افسر نشسته بودم و سرباز یکالنتر  یراهرو  ی تو

و   سوزندمی م  یطور  هی  اوش ی. شوک مرگ س کردی شده ام رو به زور باز نگه داشته بودم و سرم به شدت درد م نیسنگ  یهاچشم

 .سوزند ی وجودم رو م  تمامبه دلم گذاشته بود   ار یکه زان یغدا

همون زن که با پسرش بهم کمک کرده و هنوز کنارم بود. خودم رو تو بغلش   دنیکنارم نشست. سرم رو بلند کردم با د یکس

قدر آزارم نداده بود    نیاسرنوشتم  یکردم. تو عمرم به اندازه امروز استرس و فشار روم نبود. حت  هیگر  ی بلند  ی انداختم و با صدا

 .  دمیکه امروز زجر کش

و با   د یسرم کش یرو  ی داشت که تا حاال تو وجود هما هم حس نکرده بودم. دست  یدهنده بود. آرامش خاص نیبرام تسک آغوشش

 بغض زمزمه کردم: 

 به دست و صورت بزن.  یآب  کی  میبر ایبسه دخترم. ب -

رفت و   یاهیهام س نرفته بودم که چشم  یهنوز چند قدم یکه ته راه رو بود اشاره کرد. کمکم کرد بلند شم ول یبهداشت س یسرو به

 فرو رفتم... ی خبر ی ب ی ایدن ی تو
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سرم   یباال  یبود. ُسرم د یسف ز یهام رو باز کردم. با تعجب به اطراف نگاه کردم همه چدستم آروم چشم  ی حس سوزش تو با

که باز شد به    ی در  ی. با صداکردمی م یرگ دستم وصل بود. گلوم خشک شده بود و احساس تشنگ  ی و سوزن ُسرم تو   بود زونیآو

 به روم زد:  یلبخند وارد اتاق شد.  یطرف صدا برگشتم که پرستار

 ! ؟یخسته بود یلیانگار خ زم یسالم عز -

 تعجب نگاهش کردم!  با

 ! ؟یبود هوش یچند روز ب  یدون ی م -

 به نشونه نه تکون دادم.  یسر

 هفته.  ک ی -

ام  و قلب زخم خورده  اوش یمرگ س  یادآور یذهنم اومد. با  ی ها با سرعت نور توبودم. تمام اتفاق هوش یهفت روز ب ی عنیهفته!  کی

  . پرستار با تعجب به صورتمدند یچکیچشم م  یاز گوشه   یدر پ یاشک پ  ی هام حلقه شد. قطره هاچشم  ی اشک تو ار،یاز زان

 شد: رهیخ

 ! کنه؟ی درد م  تی! جا؟یکنی م ه یچرا گر -

 لب زدم:  ی خش دار ی به نشونه نه تکون دادم. آروم با صدا یسر

 آب.  -

برگشت. بعد چک   یهمراه دکتر  قه یکنه بهم داد و از اتاق خارج شد. بعد چند دق س یآب که فقط گلوم خ یکم  یلیخ ی مقدار

 گفت فردا صبح مرخصم. گه یو چند دستور د تم یکردند وضع

رو پرداخت کنم. با    مارستانیب نهیهز یدق کرده. حاال من تنها بدون پول چطور  ی خبر ی ام گرفت. هما حتما تا االن از ب غصه

داخل   سی پل فرم ی ونیبا  ی اما پشت سرش زن چادر دم یکه دوباره در اتاق باز شد. همون زن مهربون رو د  رفتمی خودم کلنجار م

اون   ریو دادا تقص ر یگ ن یفرستادم باز دوباره شروع شد. تموم ا رون ینفسم رو پر فشار ب  الفه . کستادینجا کنار در ااتاق شد. همو

 ! زن مهربون به سمتم اومد. بغلم کرد: هیعوض اریزان

 نگرانت بودم.  ی لی! خ؟یخوب زم یعز -
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 زدم:   یلبخند 

 ممنون خانوم، خوبم.  -

 . ی. خب خداروشکر خوبزمیافسانه ام عز -

منت مهر   یب  ی مادر واقع  هی شناخت اما مثل  یزن من رو نم نیتعجب داشت ا ی . جاگشتی تمام مدت مثل پروانه دورم م افسانه

هم گذاشتم صبح   ی سکوت کردم. تا چشم رو یول ارم یرو به زبون ب ی خواستم کنجکاو  ی. چند بارکردی و محبتش رو خرجم م 

خودم عوض کردم. افسانه   یهارو با لباس  مارستانیب یهارمقم لباس  یب  و  فیشد. با کمک افسانه بلند شدم و با بدن ضع

بعد   میخونه اش شد. باز به همون پاسگاه رفت ی بود راه داریب شبیمن که تمام د   یبا اصرارها یول  ادیهمراهمون ب خواستی م

  ی تماس وصل شد و صداش تو بوقبعد چند  ،ی. مجبور شدم دوباره زنگ زدم به خانوم کاظمیکراردوباره پرسش و پاسخ ها ت

 : د یچیپ یگوش 

 الو!  -

 بغض لب زدم:  با

 !می آرزو ،یسالم خانوم کاظم -

 با تعجب لب زدم:  دمیازش نشن یصدا چون

 ! ؟یصدام رو دار یالو خانوم کاظم -

 :دمیبغض آلود رو شن یصدا ریتاخ با

 ! ؟یآرزو واقعا خودت -

 شد:  شتریب تعجبم 

 شده؟!  یز یبله خودم. چ -

 چند روز؟!  ن یا یکجا بود  -

آدرس پاسگاه  دنی. بعد پرس فرستهیم  یشیسا یآقا  ی ول  ادیب تونه ی داره نم  یکردم که گفت کار ادار  ف یماجرا رو تعر خالصه

گذاشته بود، آزاد شدم. ازش خواستم من رو ببره خونه. دلم   یشیسا یکه آقا   یا قه ی ظهر بود با وس   کی تماس رو قطع کردم. نزد

 شدم. اده یکردم و پ یرو نگه داشت بعد از تشکر، خداحافظ  نشیماش کوچه امون   ک یهما تنگ شده. نزد یبرا
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چندبار! قلبم جنون   زنگ زدم. عی. با اضطراب سرختی ر یکه به در وصل بود نگاه کردم. دلم هر   اه یپارچه س  که یتعجب به ت با

 . ی! مردک مُفنگ کنه؟ی م  کاریچ نجایا نی اخم هام درهم شد. ا ،ییآشنا یصدا دن یگرفته بود. با شن

 هو شع چه خبرته اومدم!  -

 :دمیصورتش توپ یتو  ی تر شد. با لحن تند  ظ یشد. اخم غل انیدر نما یباز شد و قامت جالل جلو  در

 ! ؟یکنی م کار یچ نجایتو ا -

 زد:  یپوزخند 

 خونمه!  -

 کردم:  ی عصب یاخنده

 ! هما کجاست؟!؟یشد  یالتیخ ، یمصرف کرد  ی باز چ -

 قبرستون.  -

 :دمیام غرشده  د یکل یهادندون  ونی و پر حرص از م یعصب

 برهوت.  یرفت ی زد یل ی! خ؟یگ یم  یچ -

 . با تمسخر:د یاش کش ینیب  ریز ی ام انداخت. دست ده یبه سر تا پام و صورت رنگ پر ینگاه

 ! ینیبب ی بر  یتونی قبرستون ال کرده. م   نهیشده؟! هما جونت دو، سه روزه که س  داتیکه حاال پ  ی خانوم خوشگله کجا بود -

 گفتم:   یگلوم رو چنگ زد به سخت بغض

 !؟ یذاری سر به سرم م یدار  -

 ونه انداختم. صدام رو بلندتر کردم: در کنار نرفت. نگاهم به در باز خ  یاز جلو  ی خورد ول یتکون  یدست هولش دادم کم با

 آرزوت اومده!  ا ی! ب؟ییهما! هما جونم کجا -

 گفت:   یرحم ی . اون با بدمی کش  یغیافتادم. ج نیزم ی ام رو ی زد که از ضعف جسم امنه یدست محکم به تخت س  با

 .رسهی م لشیهم به فام یمال منه. قانون   نجام یصاحبش مُرده و ا یعنی   ید یرو د اهیپارچه س  نیا -
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 زد:  اش نه یکف دستش به تخت س  با

 هما! هما نکن! قدرمن ی. حاال هم برو رد کارت. ایر یرو ازم بگ  نجایا یتونی هم نم ی من! بخوا -

  . بدون توجه د ی خونه رو کرده. اشکم چک نی طمع ا شهی. هما نمرده، زنده است. مثل همبافهی از جا کنده شد. داره دروغ بهم م قلبم

  یدوخته شد. با صدا اه یپارچه س  ی سرم. نگاهم رو ی در پوتک شد و محکم خورد تو یبه حالم در رو محکم به روم بست. صدا

 برام بود.  ی همچ امی زندگ ی وکه ت یتنها کس ی زار زدم برا یبلند 
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 : دمینال دهیبر دهیخودم رو به در رسوندم. در زدم با هق هق بر  ز یخ مین

 ! بگو هما زنده است! ؟ی بگو دروغ گفت ا یجالل تورو خدا ب -

 پا نشست: ی حال زارم سوخت. کنارم رو ی به صورتم انداخت. انگار دلش برا یباز شد. نگاه در

بله زن عمو رفته و خونه   دم ید نجا یاومدم ا  عی زن عموت سکته کرده و مُرده. سر ی از رفقام بهم گفت خبر دار ی کی ش یدو روز پ -

 من.  ی ذاشته برارو گ

االن هما  ذاشتی نم نجا یاگه پاش رو ا ،یعوض ارهیبه اون زان شد ی اتفاقات ختم م نی. تموم ازدی نفر حرف م  ک یراحت از مرگ  چه

  کی. دمیکش   اطیبازوم گرفت و بلندم کرد. داخل ح  ری. زد یکش  یکردم. جالل پوف عصب  هی گر یبلند  ی کنارم بود. دوباره با صدا

باورم کنم   ی شد. چطور  شتریبود. لبخندش دلم رو خون کرد. شدت اشکام ب ستاده یلبخند ا ادر ب ی که جلو دمیلحظه هما رو د 

  ره یخ شی خال یرفتم تا قدم بزنم. هق زدم. همونجا کنار در نشستم و به جا ی اون کوچه نم ی ! کاش اون شب توست؟ین گهید

 شدم.

 . یفتادی پس ن نجایرو بخور تا ا نیا گه،یاه بسه د -

. بلند شدم و به سمت در  ستیمن ن یجا گهید  نجایازش خوردم. ا یصورتم گرفته بود. نگاه کردم. کم یکه جلو   یآب  وانیل  به

 رفتم: 

 کجا؟!  -

 برگردم جوابش رو دادم:  کهن یا بدون
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 . رسهی به تو نم گهیهام جمع کنم. اونا دو لباس  هاله یبرم وس  خوامی م -

چمدون کوچکم   ی که لباس هام تو  یخونه بدون هما کشنده بود. تا لحظه ا نیا ی هوا خونه شدم. قلبم درد گرفت. داخل

که برام مونده بود رو   ییگرفتم و آدرس تنها جا ی رفتم. تاکس ابونینداشت. با همون حال خرابم سر خ ی. اشکم تموم ذاشتمی م

 دادم... 

گرد از ترس سر تا   یها. با چشم د یدفتر نبود. سالم کردم که رنگ صورتش پر  یتو  ی ا گه ید  یکس ی منش ری شرکت شدم. بغ وارد

 پام رو با دقت نگاه کرد. با لکنت لب زد: 

 ! یتو... تو روح -

 حوصله و کالفه خطاب بهش گفتم:  یب

 ! ه؟ی خانوم درخشان؟! روح چ یگ یم  یچ -

 لرزونش رو باال آورد:  یهاو دست  د یکش  یغیبرداشتم که ج یسمتش قدم به

 .سای. همونجا واایجلو ن -

 :دمیکش  یعصب  ی. پوفستادمی. همونجا ادهیمگه جن د وونهی د وا

 خب. چه خبرته؟!  ی لیخ -

 به سر تا پام کرد:  یوارد دفتر شد. با بهت نگاه یموقعه بود که خانوم کاظم همون

 ! ؟ی. آرزو سالمیخودت -

بغض   یبغلم کرد. با صدا یافتاده که من خبر ندارم؟! با دلتنگ  ی! چه اتفاقکنن؟ی م ی جورنیچرا ا نایتعجب نگاهش کردم ا با

 گفت:   یآلود 

 ! ؟یزنده ا  شهی باور نم -

 زنده ام!!!  -

  یمدت پ نیا  یو تو  ره ی تقص یب اریوسط زان نیبهم بفهمونه که ا کردی م  یسع ی لیفاصله گرفت و شروع کرد به حرف زدن و خ ازم

لنج غرق   ی که همراه اون دخترا تو   کردنی زده. فکر م ش یمن خودش رو به آب و آت ی وده و براعمل قلب هما ب ی تدارکات کارا
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... خانوم  کنهی و فوت م کنه ی م ی قلب ستیو در جا ا فهمهی و سکوتش م   اریخراب زان حالهما از   گرده ی برم اریزان ی شدم. وقت

 که اون مرحم بوده نه درد!...   کنهی باور نم گه یزخم خورده و د کباره ی یقلب زخم  نیا یول  گفت ی م یکاظم

هام رو محکم بهم فشردم.  . چشم خوردی بهم م دهایو تمج  فیتعر  نی. حالم از اگفتی م ار یمرام و معرفت زان ،یی داشت از آقا هنوز

 : دمیغر یعصب

 . نیحرف نزن ی انیآر ی از آقا گهیخواهشا د یخانوم کاظم -

 تعجب لب زد:  با

 داره! آرزو مطمئنم که دوست داره. اون تموم تال...  یچه حال  یدونی چرا؟! تو نم  -

بود که   ی عوض یهامسخره و دور شدن از اون آدم  حیتفر   کیخونه امون فقط  ی در کار نبود. علت اومدنش تو ی داشتن دوست

نه   یآدم  نی همچ خوامی نم گهیجونم، مسبب از دست دادن هما! د یبکشنش. من احمق نجاتش دادم. اون شد بال  خواستنی م

 :دمیباشه. وسط حرفش پر امیزندگ   یاسمش نه خودش تو 

 سر خاک هما؟! م یبر شهی . اگه مد یلطفا تمومش کن -
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 شهی سرد افتادم. باورم نم  خاک  یسست شد. تا خورد. با زانو رو  می. پاهاد یهام پر اشک شد و با شدت بارچشم  ی قبر خاک  دنید با

. پا به  کردی ها محبتش رو با عشق خرجم مسال ن ی! تموم اام یبا نبودنش کنار ب یتنهام گذاشته و رفته. چطور  شه یهم یهما برا

  م یکم از مادر برا ی کنه. مادرم نبود ول ینیدلم سنگ   یرو  ی غم ای یغصه ا  ذاشتی اما نم  خوردی م  غصه اومد،ی هام مغم و غصه  یپا

  نی. چقدر هوا سنگ اومد ی . نفسم سخت باال مکردی خاک قبرش گذاشتم. قلبم درد م ی بود. گُل رو امیمن تموم دن  ینبود. اون برا

. بعد مرگ احمد تموم تالش رو  مید ی. رنج و زجر کشمیگذروند   همرو با یبد   ی. روزهاستیشده بود. هنوزم سخته باورش که ن

رو   امیدونست با محبتش دن یآورده. هما نم امی سر زندگ یموش کنم شوهرش چه بال رو جبران کنه تا فرا ی کرد که همه چ

 .   بردمی لذت م  شیخال یهابا همون دست  یکنارش حت  یکرده بود. از زندگ  نیریش 

 ! یانیآرزو، آقا آر -

  یچر یول یافتاده رو  !... با سردمشی. نگاهم رو دور اطراف چرخوندم. دشمی مثل جن زدها بلند م  عی سر یحرف خانوم کاظم با

. حرف اون مرد تو باغ تو سرم اکو  کردی م تی اون رو به سمت قبر هما هدا ی آشفته و مرد  یو با ظاهر  ینشسته بود. سر تا پا مشک
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قلب و مرگ    نیهام مشت شد. اون مسبب شکستن اتمام وجودم رو پر کرد. دست  ت . خشم و نفرخوردی شد. مدام زنگ م

  ی رو سراغم فرستاد. دلتنگ   یبد  یبه بعد تلخ و زهر شدند. روزها نی و آرامش رو ازم گرفت. خنده هام از ا ی هماست. اون زندگ

دادم. پشتم رو بهش   ینجاتش نم دلم کاشت. کاش اون شب  ی هما، حسرت آغوشش و از همه بدتر نفرت از خودش رو تو یبرا

رو    یدست خانوم کاظم نه ی ما رو بب یاون عوض کهن یباهاش رو در رو بشم. ازش متنفرم! متنفرم!... قبل ا خواستی کردم. دلم نم

 :دمیکش  ی گرفتم و برخالف اون عوض

 . میبر انیب -

 تعجب گفت:  با

 کرد ت... ی ادیون تالش زناراحت بود. نگاهش کن! زشته دختر ا یلیچرا؟! به خاطر تو خ -

 : دمیحرص وسط حرفش پر با

من زنده ام. خواهش   نیبهش نگ  دم ی. قسمتون منمشیبب خوامی منه. اصال نم ی ها یمرد عامل تمام بدبخت   نیا یخانوم کاظم -

 وقت!  چی. ه فتهیچشم تو چشمش ب خوامی نم گهید  کنم،ی م

کرده بود   کاریچ دونم ی بسوزه. نم کرد، یم  ی که تظاهر به ناراحت یاریزان  یدلش برا  ایکنه  د یخواستم ترد ینگاهم کرد. نم  مردد 

  یهادندان  ونیکرد. از م   شتریتظاهرش، خشمم رو نسبت به خودش ب  نی. ااومد ی آل م  دهیا ی مرد واقع ک یبه چشمش  قدرنیکه ا

 : دمیغر ی ام، عصبشده  کیکل

 . بخشمتونی به خاک هما نم د یاز من بهش بزن ی به خدا حرف -

  یتو  گهیمرد د  نیا خواستمی االن م  ی. رفتارم درست نبود ول کنهیبرو برگردد قبول م   یب دونستمی رو بهش زدم که م یحرف

 تکون داد و جلوتر از من به راه افتاد...   یسر ی منگنه قرار گرفت. با ناراحت ی تو دونمی نباشه. م امی زندگ
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 *دو سال بعد* 
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  ی کاریزمان ب ن یتکون دادم. با کوچکتر ی با تاسف سر زد ی لبش م یرو  یرنگ  یکه رژ کالباس  ال یل دن یاومدم. با د رون یاتاقم ب  از

  ی غی. رژش رو به هوا پرت کرد و جد یاش زدم. چون حواسش نبود ترس شونه  ی. دستم رو با ضرب رو رسهی م ششیفقط به آرا

 زدم:  ی ا قه باحال بود. قه  ی لی. حالتش خد یکش یبلند 

 ! ؟ ید یبا حال ترس  ی لیخ گرفتم، ی م  لمیکاش ف -

 حرص بهم تشر زد:  با

 ! ؟یبگ  یاوهن یه ه ی از اتاقت  رونیب یایم  یوقت   ینگرفت ادی! بعد دو سال وونهید  یمرض، دختره   -

 : دمیاش رو بوس لب گفتم. گونه  ر یباال انداختم نوچ ز یابرو

 ! یخودت رو خفه کرد -

 انداخت و در همون حال گفت:  فش یبرداشت تو ک ز یم ی از رو رژشو

 !  ؟یکردن رو بلد  شیواقعاً؟! آرا  یمثل تو خوبه! ماست. تو دختر -

 . کنمی م ش یدعوتم کنم حتما آرا ی! جاکنمی نم شیگفته آرا ی ک -

 . نمیبب شیتو رو با آرا یبر  یتا حاال جا  دمیمنکه ند  -

 . ین یکنم بب شیروز دعوتم کن تا آرا ک یخُب  -

 رو برداشت و جواب داد: الو!  ز یم ی رو یبزنه تلفن زنگ خورد. گوش  ی خواست حرف تا

_______ 

 االن حالش خوبه؟!  یوا  -

_______ 

 فقط آرزو هست.  -

_______ 

 االن بره.  گمیباشه م -

 رو نوشت و تلفن رو قطع کرد. کاغذ رو به طرفم گرفت:  یآدرس  یتکه کاغذ   یتعجب نگاهش کردم. رو  با
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 خوش اخالق منتظرته!  ک یببر  فیتشر  زمیعز ریبگ  -

 خوش اخالق؟!  -

  یآفتاب معرف  ی خدمات یدختره بوده که مُرده. خانوم اسکندر  کیعاشق  گنی. مسازهی نم یچکیداره با ه   یبابا طرف قاط ی ا -

پرستار   هی د یشا  گهیسپرد. م یکدومش موندگار نشدند. حاال به خانوم کاظم چیه  یخدمتکار فرستاده ول یلیتا حاال خ گهیکرده م

 .شکنهی از پله افتاده و پاش م  شب ی. قرار بوده خانوم پندار بره که دادیبتونه باهاش کنار ب

 و ادامه داد:   د یرو ازش گرفتم. خند  کاغذ 

 برو خوش اخالق منتظرته.  عی . سرزمی حاال هم شانس به تو رو کرده عز -

. لباس  هیمن کاف  ی برا ی ول  کهیکوچ یل یکنم. خ ی بهم داد تا تو اون زندگ یکه بعد مرگ هما، خانوم کاظم  یاتاقم رفتم اتاق به

 و به همون آدرس رفتم... دمیپوش 

* 

روح و سردش لرز به تنم نشست. پا   یمُرده از فضا ب نجایا یتعجب کردم. انگار همچ  یلیشدم خ اطی داخل محوطه بزرگ ح ی وقت

زن   کیسرد بود.  رونشیپولدارن اما مثل ب ی لیبود که خ دایشدم. ظاهر خونه پ ی مدرن  کیو ش   ی تندم کردم وارد سالن بزرگ

 دم. کر م خوش چهره با لبخند به سمتم اومد که سال

 ! ی. خوش اومد زمیسالم عز -

 فاصله نشستم. یبا کم  ی مبل ی اشاره کرد. رو یدست به مبل ها با

 .نیجوون باش  قدرنیا  کردمی خانوم پندار فکر نم -

 خدمتون.  دمیبنده رس  که نیشدن و ا یپا دچار شکستگ  ه یهستم. خانوم پندار متاسفانه از ناح یرجهانیم -

به   میش ی مجبور م ی . گاهمیفعال کنارش هست ران یا م یپسرم اومد  ط یمن و همسرم به خاطر شرا زم،ی عز نی. ببیبله. خوش اومد  -

 .مینباش  یخاطر کار همسرم مدت

 ادامه داد:  د یمکث کرد با ترد یکم

که خونه هست   ی ه. فقط زمانندار یکس چی با ه ی خوب ونهیپرخاشگره، م شه،ی م  یزود عصب ی لیداره خ یخاص ی پسرم اخالق ها -

 سمت اتاقش.  یبر د ینبا
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 باشه. که ادامه داد:   یتعجب نگاهش کردم. نکنه روان با

 ! ؟یکه ندار یتا هفت شب. مشکل شهی هر روز هفت صبح کارت شروع م -

 لب زدم:  د یدهنم رو قورت دادم. با ترد آب

 نه مشکل ندارم.  -

 . دمیبهت م یو در عوضش حقوق خوب  یصبور باش  خوامی خوبه فقط م  -

 صبور باشم؟!  ی چ یبرا  خوامی عذر م -

 زد:  یلبخند مصنوع یبزنه هول و دستپاچه بلند شد و خطاب به شخص  ی خواست حرف تا

 ! ؟یخوایم  ی زیپسرم، چ ری صبح بخ -

 پسرش اومده همون خوش اخالقه!  پس

 نه.  -

 تا سرم رو برگردندم ماتم برد.   نمشیق ام اون تره... مشتاق شدم ببو خشکش دلم رو لرزوند. اوه از خوش اخال  یجد  یلیخ صدا

من زنده ام. انگار   شد ی ام بود. انگار شوکه شده بود باورش نم رهیاش که از تعجب گرد شده بود خسوخته  ی قهوه ا یهاچشم با

  ینه زد. دوباره جذبش شدم. جادوخروارها خاک دفنش کرده بودم. جوو ر یکه ز ی کرده! عشق کاریرفته بود اون با من چ ادمی

 پام زانو زد. دو دستم رو گرفت و فشرد:  ی . جلوکردیهام تر شد. ناباورانه نگاهم م و چشم د ینگاهش. چونه ام لرز

 ! ستم؟یبهم بگو خواب ن -

. اما با  د یهام باراز چشم  ی شد. قلبم دوباره به تپش افتاد. اشک با دلتنگ  قیپوستم ترز ر یحس خوب پنهون شده دوباره ز همون

 داد زدم:   غ یهاش رو پس زدم. با جسهراب جاش رو به نفرت داد. به خودم اومدم دست یهادوباره اتفاقات و حرف ی ادآوری

 به من دست نزن!  -

پس زدم. من چرا   ی باره دستش رو به طرفم دراز کرد که عصبرفتارم رو نداشت. دو نی. انگار انتظار اکردی و مبهوت نگام م مات

با دو از خونه خارج شدم. اما اون دنبالم   ادیاز جام بلند شدم تا به خودش ب عی منه. سر ی زندگ یبدبخت اه ی! اون نقطه س نجام؟یا

  یز یچ کیشد که  ی چ دمیفهمن مید یرس   ی اصل ابانیازش فرار کنم. تا به خ خواستمی . فقط منکردماومد و به صدا کردنش توجه 
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  یشده؟! با پخش شدنم رو  یبود و چ ی فرصت نکردم بفهمم چ یکل وجودم رو پر کرد. حت یمحکم بهم خورد. درد وحشتناک

 . د یمن رو بلع یاهیس  نیزم

 

 40_پارت#

 ****** 

 *زمان حال* 

 اریزان

 

وقفه طول و عرض    یب ی بود که کالفه و عصب ی. چند ساعتشدمی تر م وونه ی د ی خبر ی . لحظه به لحظه از بزدی دهنم م  ی تو  قلبم

اومد. با   رونی . جون دادم تا باالخره در اتاق عمل باز شد. پا تند کردم به طرف دکتر که از اتاق عمل باومدمی و م   رفتمی راهرو رو م 

 اضطراب و دلهره لب زدم: 

 شد؟!   ی آقا دکتر چ -

 زد:  یبه شونه ام زد. لبخند  ی ا ضربه

 دوست داشته که دوباره بهت برش گردونده.   یلینماز شکر بخوون جوون! خدا خبرو  -

 هام رو باال آوردم: قهقه ام کل فضا رو پر کرده بود. دست  یشد به قهقه. صدا لیزدم. لبخندم تبد  لبخند 

 خدا جون شکرت. خدا جون ممنونتم...  -

منتظر اورژانس بشم. خودم اون رو با حال خرابم   کهن یرزو بدون اآ  یاتصادف که راننده فرار کرد. ترس از دست دادن دوباره »بعد 

مردم دورم جمع شده بودند تا   ی پرستارا و حت شتر یکه ب ی کردم به طور اد یقدر داد و فر نیا دمیرس   یرسوندم. وقت مارستانیبه ب

پشت در اتاق سر   ی برانکارد گذاشتن و بردنش اتاق عمل... گوشه ا  یرو  ع یآرزو سر  تیوضع دنی افتاده. با د یچه اتفاق  ننیبب

 صورتم گرفت: ی جلو یرو کنارم حس کردم. دستمال ی شده بود. حضور کس سیخ سیخوردم و تمام صورتم از اشک خ

 .یباش  ی قو د ی اشکات رو پاک کن. االن با -
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هام رو دوباره حس کردم. با  چشم  ی. هجوم اشک تو نجاستیکه ا شد ی با بهت سرم بلند کردم. باورم نم دم یکه شن یصدا با

 بغلش انداختم:  ی و درد رون شد. خودم رو تو  یدلتنگ 

 اون تخت بود.  ی رو امی تموم زندگ  -

 کمر گذاشت:  یهاش رودست  برادرانه 

 . شهی رو از دست نده، خوب م دتیآروم باش. ام -

 لب زدم:  یراحت. از خودم جدا کردمش و با نافمی گذشته تلخ و کث  یادآور ی با

 رو گرفت. من...  امی کردم. آه خانومت دامن زندگ  یدر حقت نامرد  -

وسط حرفم   یخشک ی . اما انگار خودش رو کنترل کرد. با صداارهیب نییابروهاش نشست. منتظر بودم دوباره فکم رو پا ی رو یاخم

 :د یپر

. توبه کن تا به آرامش  یها انجام داد سال نیکه تو ا یبه خاطر تمام گناه ها  ید یکش  ی. اگه عذابدمیمن و خانومم تو رو بخش -

 .یبرس 

مرد   ی که واقعا تو ی قی بشه. رف رسامیروز باعث بهم زدن رابطم با ام کی  کردم ی ام کرد. فکر نمدوباره شرم زده   فیگذشته کث  اون

 افتاد:  نییبود. اما من از دستش دادم. سرم ناخودآگاه پا ابیبودن تک و کم

 . فتهی ب ی اتفاق نیهمچ  خواستمی متأسفم. نم -

 . یوقت از دست ند  چیو اشکت رو درآورده ه  یهمه نگرانش نیکه ا یشخص  دوارمیام -

  ی. اگه به خودم نامرد رسامهیام ی دلسا نی که اون شب چشم رو گرفته بود، هم  یاون دختر  دونستم ی بدونه که من نم خواستمی م

. با عوض کردن بحث، منم کش ندادم.  قمیرف نیکنم. اونم ناموس بهتر ینامرد  رسامی وقت در حق ام چیاما حاضر نبودم ه  کردمی م

 ناراحتش کنم: نیاز ا شتریمن که از چشم افتادم نخواستم ب

 ممنون.  -

 دستش رو باال آورد:  یتو  لونینا

 برم. خانوم تازه فارق شده. پسرم منتظر باباشه.  د یفعالً با -

 :دمش یزدم و به آغوش کش یپوشک بچه نگاه کردم تازه متوجه حرفش شدم. لبخند  به
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 مثل باباش مرد باشه.  دوارمی. امگمیم  کی تبر -

کردم مثل   یجبران کنم. خودم کار تونستمی تکون داد و رفت. با حسرت به رفتنش نگاه کردم. کاش م  یبه نشونه خداحافظ یسر

لب زمزمه کردم   ر ی. زدمیو دلسا بخش رسامیخوشحال شدم ام یلیوقت جمعش کرد. اما خ  چیه شهی شده است که نم ختهیآب ر

 تا به آرامش برسم.«  کنم ی توبه م

نمازخانه گذاشتم که موج   ی بود وضو گرفتم. پا تو ادمیکه  ی زایقدم رو به سمت وضوخانه برداشتم. کتم رو در آوردم با چ نیاول

مهر   ی نماز شکر بستم... بعد از سالم سرم رو یداشتم سجاده رو پهن کردم و اقامه برا  ی بیبه سمتم اومد. حال عج ی آرام بخش

داشتم   یتو وجودم شکل گرفت. حس خوب  ی و لذت بخش ب یپر گناهم. آرامش عج یهان سال یگذاشتم و طلب بخش کردم واسه ا

 و آرزو رو دوباره بهم داده...  دهین رو بخشاحساس کردم خدا م

 : دمیهول و نگران پرس  عیاومد. سر رون ی ب یپرستار ژه، یو  یهاها انتظار و دلهره پشت در مراقبت بعد از ساعت باالخره

 ! ومده؟ی خانومم به هوش ن -

 حرص جواب داد:  با

داخل بخش. تورو   ارنش یب گهیتا چند ساعت د ی بر کنص د ی. باشینیبب  ی تونی به هوش اومده فعالً نم ضتی بگم، مر نیاومدم هم -

 صدامون نکن؟! قدرن یا گهیخدا د

 تکون دادم.  ی لبخند سر با

 ادامه داد:  یشتر یکرد. با حرص ب ش یصورتم ن ی تو

 ! دمیمثل تو ند  یباز نشه. تا حاال آدم  مارستانی پات تو ب  گهیو د  یخوبه بشه بر  ضت یمر  عی خدا کنه سر -

نفسم،   ام،ی دونستن زندگ  یکردند. نم یکه حالم رو درک نم نایبزنم داخل اتاق شد. در رو محکم به روم بست. ا یحرف کهن یا قبل

جهنم از دست دادنش دست   ی . تودمیوقت ندارمش چه عذاب کش چیه  کردم ی فکر م  کهن یا یاون تخته... دو ساله برا  یجونم رو

 تعجب نداشت.    ی هم جا مردمیم  یوشحال از خ ای آوردم ی . اگه حاال بالم در مزدمی و پا م

 دوباره  ی که کنارم ه یحس خوب  چه

 زنمی که با تو رقم م یحال قشنگ  چه

 هاتچشم  ی قشنگه گره خوردن تو چه

 دن یلبخندت رو دوباره د  باستیز چه
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   ی که تو هست ی ایدن  یشدن تو  ریاس  ه یرینظ  یحس ب  چه

 وصف کنم دوباره داشتنش رو...  ی چطور گهید دونم ینم
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تموم هوش و   یهام مجبور شدم برم خونه ول لباس  ض یتعو  یرو نداشت. اما برا شیلحظه دور کی تابم طاقت   یدل ب که نیا با

 زد: به صورتش  ی جا گذاشتم. با ورودم به خونه مادرم نگران و هول به سمتم اومد. ضرب ژهیو یهاحواسم پشت در اتاق مراقبت 

 ! ؟یبود؟! کجا رفت ی ! اون دختره که؟یخدا مرگم بده! چرا کت تنت خون -

 :دمیرو که ضرب زده بود، بوس  یجا

 .گمیبهت م ام یهام رو عوض کنم. م. لباس رمیدوش بگ  ک یبذار برم  -

رفتارم براش   ن یکردم که ا یقدر تو خودم غرق بودم و پرخاشگر نیدوسال ا ن یگرد شده نگاهم کرد. حق داشت تو ا یهاچشم با

 بود.  بیعج

 گذاشت:  می شونیدستش رو پ نگران

 نترسونم؟!  اری! زان؟یخوب -

 : دمیرو گرفتم و بوس  دستش

 برات باشم.  یپسر خوب گه ید  دمیدی کردم. قول م  تیاذ یلیقربونت بشم خ -

اومدم. با   رونیحموم کوتاه ب ک یتکون داد. با دو از پله ها باال رفتم. بعد  ی هاش حلقه شد با همون حالت سرچشم  ی تو اشک

 . با زدن عطرم از اتاق خارج شدم.دمیکت و شلوارم رو پوش  نی کمدم بهتر  یسشوار موهام رو خشک و مرتب کردم. از تو 

.  دمیهاش رو ند  یهمه محبتش و نگران نی دو سال ا نی. چقدر کور بودم تو اپله ها منتظر بود نییهنوز نگران و مضطرب پا مادرم

  ی و برا  د یکشی بازم پا پس نم یول کردمی دورش م  تمیهام و عصبان ی . با بدخلقکردمی اگه نبود خودم رو از غم آرزو خالص م

 . کردی آرامشم تالش م ی لحظه ا

 رفتم و محکم بغلش کردم:  نییپله ها پا از
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 ! ؟یهست ی خوبه، نگران چ  ی لیفدات بشم من حالم خ -

 بغض آلود زمزمه کرد: یصدا با

 جون من بگو چته؟! باورم کنم حالت خوب شده!  -

 بهتره. آرزو که باشه من خوب خوبم.  شهیآره قربونت بشم خوبم از هم -

 جدا شد: ازم

 آرزو؟!  -

 رو پاک کردم:  اشکاش 

 . شید یصبح د روزیکه د ی ! بعدشم آره همون دخترزی رو نر نایاول ا -

 همون دختر پرستاره؟!  -

 زدم:  یتکون دادم و لبخند  یسر

باال   یهااز اتاق ی کیو مرتب باشه.  ز یتم یقبل اومدن آرزو همه چ  خوامی . مانیبگو ب ی قبل ی آره خودشه! زنگ بزن به خدمه ها -

 کم و کاست باشه.  ی زیچ خوامی کنن. نم  هیبراش ته شهی الزم م ی کنی هم که فکر م یرو هم براش آماده کنن. هر چ

 زد:   یلبخند 

 باشه.  -

 : دمیرو دوباره بوس  صورتش

 .میزنی برم. بعدا حرف م  د یقربونت بشم. فعال با -
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قلب بعد دو   ن یتا آروم بشم. ا نمش یبب خواستمی . فقط مشدمی م قرارتی برام زجرآورتر بود. هر لحظه ب یاز همه چ دنیکش انتظار

که راه انداختم   یی. از آخرم طاقتم سر اومد. بعد سر و صداشدمی م یگذشت که داشتم روان ی م ر ید قدرنی. زمان ارهیسال آروم بگ 

دلهره، وحشت، اضطراب، ترس،   نیبه اتاقش رسوندم. اون حجم سنگ   یخودم چطور  دمی. نفهمنمشیبرم بب تونمی بهم گفتن م 

قلبم دوباره جون گرفته. هوا سبک   کردمیکه قصد جونم رو کرده بود. تا پام رو داخل اتاق گذاشتم، فرو کش کرد. حس م  جانیه

  ی به سمتش برداشتم. نگاهم رو با دلتنگ  ی داشتم که فقط مختص آرزو بود. قدم ی بیراحت نفس بکشم. حال عج تونمی شده و م

قلبم محکم تر و پر   شدمی م کتر یکه بهش نزد  یدختر عطش بود. هر قدم  نیا ی . عطش داشتنش رو داشتم. همچد یروش لغز

اما دوباره داشتنش  دادی دور سرش عذابم م  یچیخوشگلش رو بسته بود. درسته باند پ یها. چشمزدی م شه یقدرت تر از هم

. خاموش  سوزند ی که وجودم رو م  ی شی. آتدمیاش کشگونه  ی ار روبه سمت صورتش بردم نوازش و قراری تر بود. دستم رو ب نیریش 

  ی دونست نبودنش تو ی صورتش شدم. نم  رهیخ یکج جلو بردم و با دلتنگ   یشد و بعد دو سال آروم گرفت. آروم شدم. سرم رو کم

  ی. غرقم کرد توهاش رو باز کردنگذشت که پلکش تکون خورد و آروم چشم ی ادیز  یبه روزم آورده!... زمان یچ امی زندگ

 زدم:  ی بود. لبخند  امیکه تمام زندگ  شیشیم یهاچشم

هات، خودم رو  چشم  ی بود دوباره تو نیتو شده. تموم آرزوم ا  قراری و ب  وونهیدل که د  نیبا ا ی چه کرد  ی دونی دلم. نم  زیسالم عز -

 باو...  د ی. شانمیبب

 :د یتپ  یو عصب   یخش دار  یدفعه دستم رو پس زد. مات و مبهوت حرفم رو قطع کردم. با صدا  کی نگاهم کرد  ی جیگ با

 !  نجا؟یتو رو راه داده ا  یبه من؟! ک یزل زد  ه یچ -

 !اریآرزو منم زان -

 رو ازم گرفت:  نگاهش

 . نمتیبب خوام ی نم رونی! برو بیهر ک -

 : گمیحرکات و کلمات تلخش قلبم رو فشرد. کالفه م  ن ی. ادمیفهم یرو نم  حرفاش 

 ! ؟یکنی م  یجورن یچرا ا -

 : د یغر یطرفم برگشت با لحن تند  به

 . یهام نگاه کنتو چشم  شهی روت م  ی! چطور؟یبه نفهم ی خودت رو زد ای  یدونی واقعا نم ی عنی -

 کردم؟!  کاریچ دونمی کردم مگه؟! بگو بهم تا بدونم که خودمم نم کاریچ -

 کرده؟!  ی چه غلط اد یب ادش ی د یمثل تو نبا یوجدان  یآره آدم ب -
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 : د یتو صورتش توپ ی بود. عصب نیسنگ  حرفش

 کردم که خودم خبر ندارم؟!   یچه غلط  نمیبب  ستایوا -

 محکم گفت:  یجد 

 ! ینامرد  -

 ابروهام گره خورد: ی رو یاخم

 ! ؟یگ یم یچ یفهمی آرزو م -

 نفهم؟!  یچ ی برا -

 : غیرو بلندتر و با ج صداش 

 . رونی! گم شو از اتاق بیپست ، یتو نامرد  -

 :دمیبازوش رو چنگ زدم با خشم غر  تیاز کوره در رفتم با عصبان کدفعه ی! گفت؟ی م  یچ داشت

  یکیدر حق تو   ی کردم ول ی بدون هر کار ی. ول فتهیب  یروحم اصالً خبر نداشت که قراره چه اتفاق شه،ی دو سال پ ه یقض یاگه برا  -

 . یکن ی از دستم فرار یتونی نم گهید ی سر نیبدون پشت در اتاق بس نشستم، ا یول  رون یب رمینکردم. م ی نامرد

اون حق داشت از بابت   شدمی م یعصب د ی. نباخودم رو ولو کردم یصندل  ی اش از اتاق خارج شدم. رو ده یتوجه به نگاه ترس  بدون

نبود. لبخندش، نگاهش، خجالتش، نازش و دل مهربونش رو   شی حال زا یچ نیتاب ا  یدل ب نیباشه. اما ا  ی اون روزا ازم عصب

 لب زمزمه کردم:  ر یبه موهام زدم. نگاه کالفه ام رو به در اتاق دوختم و ز ی . چنگ بودکه به اسارت گرفته  ی واسه دل خواستمی م

 و نگاه کن!... ن ی. بشیقدم ازم دورش  ک ی ذارمی نم دفعه ن یا -
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 آرزو 
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م رو  که به چشم خورد دوباره چش ی پلکام رو باز کردم. با نور ی. ال کردی سرم که به شدت درد م ینی حس سوزش دستم و سنگ  با

  ی د یبا پوشش سف ی پلکام رو باز کردم. زن ی رو کنارم احساس کردم. دوباره ال یبخوابم. حضور کس خواستی بستم. هنوز دلم م 

کردم.   یافتاد. اخم ادمیها به ذهنم فشار آوردم تا تموم اتفاق ی . کمکردی م ق یُسرم ترز ی ورو ت یبود و آمپول ستاده یسرم ا یباال

 . فتهی ب یاون لعنت  یهاچشم  یچشم تو خواستی اصال دلم نم

  یرو مارستانی که چقدر نگرانم بوده و کل ب   زدی حرف م ی برام افتاده و از مرد یبازم بهم گفت چه اتفاق یهاچشم  دنیبا د پرستار

از   ی؟! جواببا من کرده شیسرش گذاشته. تعجب کردم اگه براش مهم بودم؟! اگه دل نگران حالم شده، چرا اون کار رو دوسال پ

که به خاطر    گه یاتاق د کیبردنم به  تمیوضع  ی و بررس  نهیشدم. بعد معا یاون لعنت الیخی ب نیمه  ی ذهنم نگرفتم برا یهاسوال

 هام گرم شد و خوابم برد. اثر داروهام دوباره چشم 

نوازشش  خواستی مبود که دلم ن یشد. لمس دست هر کس ق یتو وجودم ترز ی گونه ام، حس خوب ی رو یحس نوازش دست با

  نیسوخته قفل شدم. قلبم به تپش افتاد. ا یدو جفت قهوه ا  یهام رو باز کردم که تو آروم چشم   ینگاه نیتموم بشه. با سنگ 

  نیاز خودم داشته باشم جذبش شدم. اما صاحب ا یاراده ا کهن یکرد. مثل همون شب اول بدون ا رمیبود که اس  یهاهمون چشم 

گفت جوابش    یهر چ دمیبهش توپ عیدستش باشم. سر چه یباز خواستمی کرده. دستش رو پس زدم. نم ی هام، قلبم رو زخمچشم

شده   که زبونم قفل  دمیترس   ش قدر از نی. ا د یشد سرم داد زد و برام خط و نشون کش ی دادم. از آخرم عصب ی و بد خلق  یرو با تند 

 بود... 

هام باز هم بهم  هام و پس زدن  یو بداخالق  ی. با سردشد ی لحظه از اتاقم دور نم  کیبهم ثابت کنه  خواستی رو م  یچ دونم ینم

  ش یو توجه ب ی دگی. از رس رفتینم شد،یمطمئن نم طم یتا از حال و شرا اومد ی . هر لحظه همراه پرستار و دکتر مکردی م یدگیرس 

! چرا دوباره  نجاست؟یاالن چرا ا خواستیکه من رو نم  ی اون کردمی رفتارهاش رو درک نم نی. اشدمی م  یاز حدش کالفه و عصب

.  ستیآورده و ول کنم ن ری مثل من بدبخت رو گ ی کیکه  وونه ید  کیاست.  وونه ید  دمیشا دونمی ! نم؟یقلب زخم  نیداده به ا  ریگ

تلخم، تلخ تر بشه. درد   ی ! اون باعث شد روزهاتونمی مچرا ن دونم ینم ی ول  رمیبگ  دهیاتاق ناد یبودنش رو تو  خوامی م یگاه

  ترسمی تپش ها م  نیحس از ا نی. از ازدیمحکم م  دنشیداده به قلبم و هر لحظه با د ر یدوباره گ یحس لعنت نیکم بود ا امی زندگ

 بخوره...  ز یرسوام کنه و پام دوباره ل یکه روز 
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  ی . تا اون دلخورکنمی . هر طور دوست داره باهام تا کنه. تحمل مرمیو م کنمی ولش م  ه یبستر نجایکرده اگه بگن صد سال ا  فکر

دختر فقط فقط   ن یوجود ا یلبش و همه . دلش، قخوامی که ازم داره صاف بشه. دوباره برام لبخند بزنه. همون لبخند جذابش رو م

 . فتهیب ی اتفاق نیبذارم همچ گه ی. محاله درهیمتر ازم فاصله بگ  یسانت ک یبتونه  هنفس نکشم ک  گهیمال منه. مگه د

متعجب شدم. چطور بعد دو سال باهام تماس گرفته. تماس رو وصل    یشماره کاظم دنیچشم از در گرفتم. با د میزنگ گوش  با

 کردم: 

 الو!  -

 !ن؟یخوب هست ی انیآر ی سالم آقا -

 ممنون. احوال شما؟! -

 بگم؟! آرزو د...  ی چطور دونم ی خوبم. راستش نم -

  ی با لحن دلخور دم یاسم آرزو اخم هام درهم شد. پس اونم خبر داشت تموم مدت سکوت کرده بود. وسط حرفش پر دنیشن با

 لب زدم: 

  ط ینه؟! با چه شرا  ای ادتونهی دونمی ! نمن؟ یرو ازم پنهون کن ی قتیحق  نیهمچن ن ی! چطور تونستیممنونم خانوم کاظم ی لیخ -

به هما بگم که آرزو   یاون اتفاق افتاد. از خودتون کمکم گرفتم که چطور  ی ه ولنرس  بیکردم که به آرزو آس  ی ادیتالش ز یجسم

چرا؟! چرا   نی کلمه فقط بهم بگ   کیحالم رو، چرا؟! فقط  نید یبدونم شما د خوامی االن م یلاون لنج غرق شده. و  یتو  ه ی همراه بق

 آرزو زنده است؟!  نیبهم نگفت

بهم گفت   دمشید  یشوکه شدم وقت  یلیآرزو زنده است. خ  دمیوز اون ماجرا فهم. خودم بعد چند ر ی انیآر ی من شرمندتونم آقا -

.  نینکرد غ یاز دستتون بر اومده در ی بهش گفتم که هر کار ی لیاز افراد سهراب کمکش کرده تا فرار کنه. در مورد شما هم خ یکی

 .  ادیو کوتاه م شهی بعد آروم م  ه یبه خاطر مرگ هما عصب کردمی اما خودش قسمم داد بهتون نگم زنده است. فکر م 

 : گمیم ی . کالفه و عصبدمیصورتم کش ی رو رو دستم

 نیخونه ام، قصد نداشت اومد ی نم ی ! اگه امروزم اتفاقن؟یزده. شما چرا به حرفش کرد ی حرف ه یبوده  یاون عصب  یخانوم کاظم -

 ! ن؟یقسمتون رو بشکن

  ر یاز تقد  یمادر شماست. گاه دم یتماس گرفتم تازه فهم یبا خانوم حشمت ینده شما هستم. وقت ! من واقعا شرمنیگی درست م -

 ! خداحافظ.نیسر نقطه شروع. پس مواظبش باش  یگرد ی که برم  فتهیم  ی فرار کرد. اتفاق ها شهینم

 قطع شد. تماس 
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شده که حاضر شده خودش رو ازم   ریازم دلگ  قدرن یبهم بگه که زنده است؟! ا خواستهی رو مشت کردم آخه چرا؟؟ چرا نم دستم

 کنه؟!   غ یدر

 بده چرا رفته؟!...  ح یتوض د یبهتره بشه بعد با یتا کم   کنمی فرستادم. فعال سکوت م رون یرو کالفه ب  نفسم
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 گفتم: ی و جد   خشک یتخت گذاشتم. با صدا ی ها رو کنار دستش رولباس  لون ینا ی  بسته

 لباس بپوش! -

کنه. من    لیرو به جهنم تبد  امیزندگ یجورن یبود که ا ن یبرو بهتر از ا امی از زندگ گفت ی دلخور بودم. اگه کلمه بهم م ازش 

تا ببخشم. درسته خودخواه شدم واسه   کردمی م ی . کارآوردمی بود دلش رو دوباره به دست م ی عاشقش شده بودم. هر طور 

درهم انداخت. روش   ی به اخم ها ی. االنم هنوز خودخواهم واسه داشتنش... نگاهبرهپاش  یخار تو  ک یحاضر نبودم داشتنش اما 

 شد: نه یبرگردوند. دست به س 

 کجا؟!  -

 من.  یخونه  -

  ادیتو صورتم فر ی پرت کرد. با لحن تند  نی زم ی رو رو لون ینا یدفعه عصب  ک یگرد شده نگاهم کرد.  یهاطرفم برگشت با چشم  به

 زد: 

 . امی ی جا نم چیمن با تو ه -

  که نیشکمش گذاشتم. قبل ا یرو برداشتم و رو  لونیتو هم گره خورد. خم شدم و نا شتر یرو مشت کردم و ابروهام ب هامدست

تم مماس با صورتش بود. عطر  هاش گرد شده. صورهام رو دو طرف سرش گذاشتم. چشم خم شدم. دو تا دست  ع یکنه سر  یحرکت

ازم. باشه خانوم خانوما   کرد ی م غ یکه در  یتاب آرامش بود. آرامش یدل هنوز ب   نیکننده بود! ا وونه ی. دد یچ یمشامم پ  یتنش تو

 حبس شده. نهیاز ترس نفسش تو س  دمی. فهمکنهی دل تحمل م نی فعال دور شماست. بتازون. ا

 :دمی تو صورتش غر ی تو حالتم بدهم. عصب ی رییتغ  کهن یا بدون
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. االنم خودت لباس  یقدم ازم دورش  کی  ذارمی نم ی عنی ی تونی نم گهی! دیاالن بهت بگم تا بفهمم نیرو هم ی زیچ ک یبذار  -

 خودم دست به کار بشم. ای یپوش ی م

 رو ازم گرفت. با سماجت گفت:  نگاهش

 . امیجا نم چیگفتم باهات ه -

و    رهیبگ  ی کنم تا حرف رو جد  شیحال ی لج کنه. موندم چطور خوادی سرتق. فقط م  یار بودم. دختر شدت حرص تو انفج از

.  یخودت لباس بپوش  کنمی م  یکار  زمیلب هام نشست. االن عز ی رو یذهنم جرقه خورد. لبخند  یکه تو  ی . با فکرادیهمراهم ب

 اول رو باز کردم.  دکمهتنش بردم.   یلباس صورت ی دستم رو به سمت دکمه ها

 : د یلرزی که م  یدستم گذاشتم. با صدا ی لرزشون رو یهاگرد شده به طرفم برگشت. دست  یهابا چشم  دهیترس 

 ! ؟یکنی م  کاریچ یدار  -

 رو پس زدم و به سمت دکمه دوم بردم:  دستش

 هات رو عوض کنم. لباس  خوامی . مستیمعلوم ن -

 لرزون گفت:   یهول و دستپاچه با همون صدا عی حس کردم. سراش رو  دهیپوست صورت رنگ پر ریخون ز دنیدو

 . رونی. برو ب پوشمی خودم م -

 .کنمی هات رو عوض م به زور لباس   امیم ، یحاضر نباش  گهید قه ی باشه. اگه تا پنج دق -

. از اتاق خارج  ستمین ایتا بفهمه من کوتاه ب کردم ی م  شیحال جورنیا د یفرستادن نفسش رو حس کردم. با  رون ی. که بدمیکش عقب

  ی اون قلب تو یبهم بگ  کنمی م  ی. حاال حاال باهات کار دارم. کارادیکه کوتاه ب خواستمی م  نیمنم هم  مید یشدم. تو دلم بهش خند 

 هم برات سخته... مثل من...  دنیبدون من نفس کش یتپه. بهم بگ  ی من م ی فقط برا اتنهیس 
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رو برداشتم و   لون یلرزون نا یها. با دستزدی زورگو! قلبم هنوز تند م  یموافقت کردم. لعنت  عیکه سر دم یقدر از کارش ترس  نیا

  قه یاثبات حرفش بعد پنج دق ینبود برا د یبع ی آدم نی. از همچ ادینگاهم به در بود که داخل ن ی هام رو عوض کردم. هلباس 

چند روز   ن ی. تو اکردمی شال سبز رنگ سرم باز م ی بود با گوشه  که چشم به در  یحال ر تخت نشستم. د  یداخل. لبه  اومد ی م

  ی شوهرمه تا هر چ کردند ی همه فکر م کهن یبود. بدتر از ا دهیاز دستش حرص خوردم که حد نداشت. مثل کنه بهم چسب قدرنیا

 ...یخانوم کاظم ی حت گرفتی رو نم  مسراغ یچکسیتا به خودم. در عجبم که ه  گفتند ی . اول به اون م اومد ی م شیپ

. با  دمیکش  یخفه ا  غ یهوا رفتم و ج یکاسه چرخوندم که تو  یهام تو . چشم ستادیبدون حرف به سمتم اومد. کنارم ا چر یول با

 : دمیباهام داشت، غر یصورتش که فاصله چند سانت ی تو  یکردم. عصب  ی ریهام دور گردنش، از افتادنم جلوگ حلقه کردن دست

 ! ؟یکنی م  کاریچ یدار  -

چشمم بسته   ار یاخت ی رو کرد. ب ر یدلم رو ز  یکوتاهش حس خاص ی هام گرد شد. با بوسه کرد که چشم  ی جواب دادن کار ی جا هب

فقط قصد عذاب  ی لعنت  نی. اواری سرم رو بکوبم به د خواستی باز چه مرگم زده بود؟! نتونستم پسش بزنم. دلم م  دونم یشد. نم

  میذاریو م ی کارشم حرصم رو در آورد. آخه مگه چالقم که بغلم کن  نی . همنشوندم چر یول ی دادن من رو داشت. حس کردم رو

که خارج   مارستانی. از ب فتهی نگاهم بهش ب کهن یهام رو باز کردم بدون ا. سرم شکسته، دست و پاهام سالمه. چشم چری ول ی رو

  نیسوار ماش  عی خودم سر ن،یماش  ی بغلم کنه و بذارتم تو که نینگه داشت. در رو که باز کرد قبل ا نیکنار در ماش  چر یول میشد 

همون خونه نگه داشت با تک   ی . جلومیهر دو سکوت کرده بود ریمس  ینزد. ط یحرف ینگاهش حس کردم ول ینیشدم. سنگ 

انقدر بهم   اط یکه اومدم ح  ی. با تعجب نگاهم رو چرخوندم. روز اول می شد  اطیدر رو برامون باز کرد وارد محوطه ح  یمرد   یبوق

شده و درخت کاشته بودند و آب استخر از    یمرتب و دور تا دور محوطه گلکار  زی. االن همه جا تمیکرد ی بود که وحشت م خته یر

 شفاف و زالل بود.  نجایهم

  ی به اون زن چ دونمی شد و مشغول صحبت با اون زن شد. نم اده یپ اریاومد. زان رونیب ی ه نگه داشت که زنخون ی در ورود  یجلو

 رو باز کرد:  نیگفت و خودش داخل شد. زن به سمتم اومد در ماش 

 کمکتون کنم.  نیبذار ن، یسالم خانوم خوش اومد  -

 بشم و وارد خونه شدم.  ادهیپ نیکردم که کمکم کرد از ماش  سالم

  ک یتون  کیتخت دو نفره نشستم به سمت کمد رفت.   یرو باز کرد. داخل شدم.  کمکم کرد لبه   یکه در اتاق  م یپله ها باال رفت از

تخت گذاشت. با دست به در    یحوله رو  کیو  ر یبا لباس ز یشلوار ساپورت مشک ک یدختر بود و   کیکه روش عکس   ینارنج

 که داخل اتاق بود اشاره کرد: یاتاق

 . د یخانوم کمکتون کنم حموم کن د یبفرمائ -
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 در همون حال گفتم:  بلندشم

 . تونمی ممنون خودم م -

 آخه آقا گفتن همراهتون باشم، کمکتون کنم آب به پانسمان سرتون نرسه.  -

 هام تو کاسه چرخوندم: . چشم کردم ی آقاتون. پوف  نیاز ا ادیکه چقدر بدم م  آخ

 خودم مواظبم.  -

.  یاومد خودت رو توش بشور یبزرگ و قشنگ بود که دلت نم قدرنی تخت چنگ زدم. به سمت حمام رفتم. ا ی رو از رو حوله 

وش  د  ری. زشد ی نم طم یشرا نیاما االن با ا نمینشی وان پر آب م  یتو خواستی هام در آوردم. دلم ممجزا و مدرن. لباس  یهمچ

 رفتم.   رونیاز حموم ب دمیچی شستم و حوله رو دور خودم پ وآب به سرم برسه خودم ر  که ن یرفتم. بدون ا

 ! ؟یلج کن ی با ک یخوای م -

برگشتم که سرم محکم به در   ع ینگاهش کنم سر کهن یگفتم. بدون ا  ینیشد. از ترس ه  خیمو به تنم س  ار، یزان یعصب  یبا صدا 

لب گفتم. دستم رو به طرف سرم بردم که   ر یز ی لحظه درد تا مغز استخوان جمجمه ام حس کردم و آخ هی بسته حموم خورد. 

 :د یچی ر گوشم پینگران و هولش ز ی دستم رو آروم پس زد. صدا

 . نمی شده؟! بذار بب یچ -

  ی بود با صدا  ی و گر گرفتم. به هر جون کند   د یتپی . قلبم با شدت مدمی سبتنم نشست. حوله رو سفت تر چ ی تو  ی...***..... لرز 

 لب زدم: ی لرزون

 . رونیخوبم. برو ب -

 !مارستان؟یببرمت ب یخوای ! م؟یبگم؟! درد دار یمن به تو چ -

تماس وار  تب دارم و تمام تنم عرق کرده. آب دهنم قورت دادم. ال کردم ی نبود. احساس م یخوب ط یشرا شدمی م ت یاذ داشتم

 :دمینال

 . رونیتورو خدا برو ب -

 که به صورتم انداخت. از اتاق خارج شد.   یفاصله گرفت با نگاه ازم

 لب غر زدم:  ری گذاشتم. چندبار، ز د یکوب  یم  نهیقلبم که به شدت خودش به س  یلرزونم رو  یهادست
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 ! یطورنیاز االن، نکوب ا نمیا مارستان، یوسط؟! اون از ب ن یا یگ یم ی تو چ -

 ... دمیتخت دراز کش ی سمت تخت رفتم....***.....و رو به
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  یصدام رو بشنوه. لرز بدنش، نفس نفس زدنش، حت  مید یترس ی م  یقهقهه بزنم ول خواستی رو بستم خنده تو گلو کردم. دلم م در

دختر با    یکنی م  کاریچ ی ترسش جلوم رو گرفت. دار ی ول دمشیکشی غوش مبه آ تونستمی قلبش برام لذت ببخشه. کاش م یصدا

 !شم؟ی قرارتر م  یاز قبل ب شتریمن که هر لحظه ب

 رفتم و صدام رو بلند کردم:  نیی. به سالن پادمیکش  یق یعم نفس

 صبا؟!  -

  کردم ی که فکر م  یهمون روزا یبود که تو  یاز خدمه ها ی. اونم جز د یترس ی اومد. هنوز ازم م  رون یهول و هراس از آشپزخونه ب با

 انداختم. رون یدم از خونه ب ک یخونه افتاده بودم و همه رو  لیها به جون وسا وونهیاز دست دادم مثل د شهیهم ی آرزو رو برا

 بله آقا!  -

 تا کامل غذاش رو بخوره.  ی کنی صبر م ی ناهار آرزو رو برد یوقت -

 چشم آقا. -

 و نگهبان خونه رو بعهده داشت، رفتم و صداش کردم.   ی دم به سمت حسن آقا که فعال هم باغبونش  اط یح وارد

 و به طرف برگشت:  د یاز کارش کش دست

 بله آقا.  -

 ! ان؟ یم ی ک -
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 . رسنیاالناست م کهیآقا نزد -

که بعنوان   ی کار و حرفه ا ی . رزمخواستمی بودند که م یباالخره اومدند. همون گفتی که حسن م  ی منتظر شدم تا دو مرد  یکم

. درسته اون گروه همه  فتهیب ی اتفاق گهیبا وجود آرزو د خواستمیبود اما نم ن ینگهبان خونه انتخابشون کردم. خونه مجهز به دورب

 بودم...  نبازم نگرا ی شدند ول ریرو دستگ 

دو جفت ابروهاش باال   دنم یقف کرد. پدرم با دپام تو یجلو  نیحسن در رو باز کرد. مادر و پدرم بودند. ماش  ی نیماش  ی بوق یصدا با

 زد:  ی نگاه به سرت و پام کرد. سوت کی. د یپر

 ! ه؟ی. پسر خبریشد  زاد یمثل آدم -

فرق   ی. اما االن همه چدادمینم تیهام اهمها اصال نه به ظاهر سر و صورتم نه پوشش لباس سال نیدوسال برخالف ا  نیا تو

 زدم:  ی. مرتب و آراسته بودم. لبخند رو داشتم امی زندگ زی. انگ کردی م

 شما. ی جز سالمت ستین ی سالم. خبر -

 گرد شده اش رو به مادرم دوخت:  یهاچشم

 .زنهی شده؟! نگاهش کن پدر سوخته لبخند م ی پسرت جن سایپر -

 با خنده گفت:  مادرم

 به خاطر همون دختره است که گفتم.  -

 خطاب به من ادامه داد:  و

 ! ش؟یآورد -

 تکون دادم:  یسر

 اتاقشه.  یباال تو  -

 رو کرده.   ریشازده رو به کل ز ن یا هی دختره ک نیا  نمشیبب میبر عی خانوم سر -

 . شتونیپ ارم یم نیاومده. اجازه بد  مارستانیتازه از ب  -

 چپ نگاهم کرد:  چپ
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 ! ؟یکرد  کارش یپدر سوخته چ -

 تصادف کرده.  -

 ! یبه حالت تو مقصر باش  ی . واپرسمی از خودش م نمشیبی باشه، بعدا که م  -

 خم کردم و خطاب به مادرم گفتم:  یگذاشتم. سرم کم نیماش   شهیش  ی رو دستم

 جون دستم به دامنت. سایپر -

 پس کله ام زد:  یک یبا خنده  پدرم

 .ستین شه یپدر سوخته من رو با مادرت در نداز. مادرت که هم -

 خم کردم با خنده گفتم:  شتری. سرم رو بدمیبه پشت گردنم کش یدست

 . میبزرگ هم هست یانیآر یمن چاکر آقا -

 تکون داد: ی. با خنده سر دادیحرکت م  نیکه ماش  ی حال در

 ال کجا بوده؟! آرزو خانوم تا حا نیکن ا ف یتو تعر  ایتو! ب ش یبند ن -

 خونه راه افتادم.  ی گفتم. پشت سرشون به سمت ورود ی کشدار یخنده چشم با
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 آرزو 

 

درسته حوله دورم بود. اما   نمش، یفعال بب خواستمی . اصال نمدمیآسوده کش یصبا نفس دن یدر با ترس سرم برگردوندم با د یصدا با

بدنم   یرو  دهی صورتم زل زده بود و نگاهش لغز یکه تو  ی دهنم. با وجود ی تو  ادیقلبم م . دهیمن رو د  ی با چه وضع اد یم ادم ی ی وقت

 بکنه که مدام از خجالت آب بشم. یکار  کی د یبشر با نیا اصال. دمیکشی بازم خجالت م ی ول

 رو کنارم گذاشت: ینیس 
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 . د یکن  لیم  د یخانوم بفرمائ -

 :دمیسوپ و در حد چند قاشق کباب و برنج خوردم. کنار کش یدادم. مقدار  ه یتاج تخت تک به

 دستتون درد نکنه خوشمزه بود.  -

 نگاه کرد و گفت: ین یتعجب به س  با

 . د یقدر! لطفا بخور نیهم -

 شدم. ر یس  تونمی نم -

 .نیکردند حتما غذاتون رو کامل بخور  د یآقا تاک -

 : دمیکش یعصب  یپوف

 خودش گفته.  یآقات برا -

 تو گفتم.  ی رابر عکس ب -

 کردم نگاهش نکنم.  ی اومد. قلبم به شدت تپش افتاد سع ی . واختیر  ی صداش دلم هر دنیشن با

 ! یبر  یتونی صبا م  -

 چشم آقا. -

رفتن تخت حضورش رو کنارم حس کردم.   نییاز اتاق خارج شد. با پا  عی اون سر یبزنم تا مانع رفتن صبا بشم ول  ی اومدم حرف تا

 که مچ دستم رو گرفت: دمیخودم عقب کش یکم

 !؟ی ! از چ؟یفرار کن  یخوای م -

 گوشم زمزمه کرد:   ریز طنت ی . با ش د یرو که د سکوتم

 ...ای مارستانیب یتو  دنتیاز بوس  -

 ادامه داد:  یانداختم. بعد مکث کوتاه نیی. سرم رو پادمیگز لب

 . اومد ی بهت م ی لیزرد همرنگ حوله برات بخرم. خ یمو یل  راهنیپ کی باشه  ادم ی -
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تو خودم    خوردی . از نفس هاش که به صورتم مد یپوست صورتم حس کردم. چشم بستم. خودش رو جلو کش ریخون رو ز دنیدو

مچم سر داد. انگشت هام رو به    یاش رو از رو  گه یدستش رو دور کمر گذاشت. دستش د ک یجمع شدم. بدون توجه به حالم 

 گرفت:  یباز

بعد   ی فکر کرد نیبشم. به ا داریوقت ب چیه  خوادی . اگه خواب باشه دلم نمنیریخواب خوب و ش  کی خوابم!  کنمی هنوزم فکر م  -

منم با  . یقبل تو جونم رو نجات داد  یعوض شده. سر  زایچ ی لیتفاوت که جاهامون و خ نیفقط با ا م یدو سال دوباره کنار هم

. تا به خودم اومدم  یکرد ی م ق یوجودم ترز ی مراقبت ازم هر روز عشق رو تو  ی. تو بجایاومدم خونتون تا ازم مراقبت کن ییپرور

معتاد   نینشد. ا قیاون عشق ترز ی نبود ،یرفت  یاما روحم خراب شد. وقت  شد ی عشق شدم. جسمم داشت خوب م نیمعتاد ا دمید

  کروز ی  کهنیهمون عشق. تا ا یاونا عشق ندارند. نفسش رفت. قلبش نزد. داغون شد. نابود شد برا  د یرفت د ییخمار شد. هر جا

تا   خوادی عاشق معتاد فقط عشق اون رو م نیکنم. ا  قیعشق ندارم برات ترز گه یهمون عشق اومد سراغش. اما لج کرده م یاتفاق

  نمی. بخواد نبشهازم ناراحت با دمی! بهش حق مرهیازم دلگ  دمی! شاکنه؟ی م  غی چرا در دونمی اما نمنفسش بکشه. تا قلبش بزنه. 

 دو سال.  نیمثل ا

 شد و ادامه داد:   ره یهام خچشم  یام رو گرفت. با باال آوردن سرم، تو  چونه

نجات کردم.    ی وجود تمام تالشم رو برا نی . با همفتهی ب ی و خبر نداشتم قرار چه اتفاق  دونستمیکه من نم ی باور کن خوامی اما م  -

باشه   یخودخواه د ی. شایخبر رفت ی ب یطور  نیبرات زجر آور بود که ا دونمی کنم. اون اتفاق افتاد. م ی اما متاسفانه نتونستم کار

  کباری. آرزو رمیمیم  هی از اون عشق که مختصص تو ی ذره ا  ی. اما بدون من برا یعشقت رو بهم پس بد  امبعد اون اتفاق ازت بخو

رفتنت!   خبری دو سال پنهون شدنت! دور بودنت! ب ن یا ت،یمهر  یب ت،ی . لجبازکنهی ام م وونه یرفتارات داره د ن یباورم کن. ا گهید

 !؟یکنی مبهم اعتماد   گه ید کباری . دهیکارات همه عذابم م نیا

.  بندمیبده. راحت چشم م  لم یه من احمقم! چند حرف عاشقانه بهم بچسبونه و تحورو؟! فکر کرد  یکنم؟! باور کنم چ اعتماد

. دستش رو پس  دمی. درد کشدمیو شکسته بودم. عذاب کش یبا همون قلب زخم ییجهنم تنها ی. منم دو سال تو بخشمشی م

 زدم:  ی. پوزخند عصبدمیکش  رونیزدم. خودم رو از حصارش ب

  ایازم  یخوای م یچ یفهمی ! اعتماد کنم؟! م ؟یدار  یمن! جناب معتاد عاشق واقعا چه انتظار  یحرفات قشنگ بود اما نه برا  -

 ! ت؟یبه خر ی خودت رو زد

 :د یرو تو هم کش اخماش 

 ! ؟یبد حرف بزن شهی نم لیبحثش جداست. اما دل  یازم ناراحت -
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  یپول و ب یبه اسم پول! من ب  یفرق اساس  ک یه! چون من با تو فرق دارم. بهت بر بخور د یحضرت واال بهش برخورد؟! با ه یچ -

اراده   ی هر چ شنی کس و کارت. برات خم و راست م شنی با پولت همه م ی تو پول دار  یندارم ول ایدن نیا ی تو یچ یه ی عنیکسم 

 . ارنی یهم باشه برات م  هدو سوت از کره ما ایجلوت حاضره   یکن

. سرم رو جلو  آوردمی هام رو به زبون م ی . با حرص تموم دلخوردادیهام بادقت گوش م بغض کردم. اون با همون اخم به حرف  

 بردم. ادامه دادم: 

دختره! بعد   اده یکه ز ی زیبشه؟! چ ینداره رو آزاد کنم که چ  یچی دختره که ه  نیهمه پول رو ببرم ا نیا ی با خودت گفت -

من   ی به اون مرد گفت نیهم ی ! بذار بشکنه! برارهیشد؟! به درک اصال بذار بم ی! به درک هر چرم؟یس بگ پولم رو ازش پ ی چطور

 بکنن. ام دوست دارن باه ی هر کار ستمیبرات مهم ن
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ما قفل  . چشم دوختم بهش تا لب باز کنه. ازدمی و حرص نفس نفس م تی. از عصبانزدی هام دو دو مدو چشم   نیناباورانه ب نگاهش

کننده بود.    وونهی! سکوتش د؟ید یگفت دروغ شن  ی! چرا نمکرد؟ی ! چرا از خودش دفاع نمزد؟ی نم یزده بود به لب هاش، چرا حرف 

رو که   ی زیبزنه. تا بگه اون چ یحرف ک یتا  دادم ی که دو ساله دنبال علت رها شدنم بودم. االن داشتم جون م  یمن  یبرا

خفه اش کردم.   ار ی. من دو سال با دلم دست و پنجه نرم کردم. هر وقت تا گفت زانیسخته با دلت بجنگ  ی لیبشنوم. خ خواستمی م

دل سفت و   نی کردم اما نشد. ا  یسع یلیکنم. خ  پاکشبه جون مغزم تا  افتادمی ذهنم نقش بست با پاککن م   یازش تو  ی ری تا تصو

و از دلم در   نتمیسر قبر هما بب  ای ابون یخ یتو  ی اتفاق یل یبودم خمنتظرش بودم. آره منتظرش  شهیعقلم. هم ی جلو ستاد یمحکم ا

  یتو  ی زیچ کی  م احساس کرد بشی. با سکوت عجفتادی وقت ن چیاتفاق ه نیروز شکسته. اما ا ک یرو که  ی قلب اره ی. بدست بارهیب

 باال رفت:  یشدند. صدام عصب  ریهام سرازوجودم دوباره شکست. اشکام با شدت از چشم 

ام رو؟! کدومشون   یکس  یب ای  یپول یفقر ب  یرو ثابت کن ی چ یخوای بشه؟! م ی که چ م یازم؟! نگه داشت یخوای م  یچ گه یحاال د -

 !... ستمی. نستمین یمن آدم باز ید اشتباه کر یسر  ن ی! اما ا؟ی شروع کن د یجد  ی باز ه ی یخوای بازم م  ا یرو؟! 

. کنار گوشم  د یبه خودش اومد. من رو به آغوش گرمش کش کبارهیزدم که اولش ماتش برد. بعد  ادیرو چنان فر ستم یزدم. ن هق

 زمزمه کرد: 
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رو   امیرو به سهراب نزدم. اگه تمام ثروت زندگ  ی حرف نی. من همچستین یطورن ی. قربونت برم به خدا ازمی آروم باش عز -

  یداشتم. اومدم دنبالت اما وقت ی من اون موقعه چه حال دونم ی که فقط تو رو بهم برگردونن. تو نم  دادمی بهشون م خواستنی م

 . یاز من فرستاده بود، بر مکه سهراب تو رو به خاطر انتقا دمیرس 

قدر هق هق کردم و اونم کنار گوشم   نی! صدام اوج گرفت. ادم؟یش کرده؟! دروغ شندلم رو لرزوند. اومده دنبالم؟! تال حرفاش 

 زمزمه کرد:  ینیآروم شدم. کنار گوشم با لحن غمگ   د ید یزمزمه کرد تا آروم شدم. وقت 

منجالب   یقرار گرفتم. باعث شدم تو  اتی زندگ ری. من پر گناه بودم تو مسیمن رو ببخش تو به مکافات گناه من قصاص شد  -

  ی دوسال رو برات جبران کنم. حت  نیا یچطور  دونم ی حق من بود نه تو! نم ید یکه کش ی . اون عذاب و زجریگناهم گرفتار بش

 هما رو برگردونم.  تونمینم

 هام شد:چشم  رهیمردونه اش قفل کرد. خ یهادست  یهام تو. دستد یرو بوس  میشونینرم پ  ی لیفاصله گرفت. خ ازم

 . فقط من رو ببخش! اگرم... دمی برات انجام م یبخوا  ی! هر کار؟یتو بخوا یهر چ  -

 بغض داره و خفه است، لب زد:  کردم ی که احساس م ی مکث کرد و نگاهش رو ازم گرفت. با صدا یکم

مشکل منه   نی. اکنمی . من اجبارت نمدمی . باشه بهت حق مین یبب یکه بهت دارم رو نخوا ی عشق ی. حت یدوستم ندار  گهیاگه د -

نکن بهم، نخند، نذار   ی باشه قبول! مهربون نم یکنارت باشم. ا  یمشکل منه. دوست ندار نم یکه دوست دارم. عاشقت شدم بازم ا

. فکر  یخونه باش  نیا ی تو  نجایهم ی . اما مجبورکنمی تحمل م   یکن. سخته، دردناکه ول  غ یرهات نگاه کنم. همه رو ازم د چشم ی تو

. تمام  کنمی و من همه جوره ساپورت م ید یادامه م اتی به زندگ  نجایا ی مونی ! مذارمی نم یعنیکن.  رون یرو از سرت ب   یبر  کهنیا

 . یکن دایات رو پتا خانواده   گردمی و م   کنمی تالشم رو م

حرف   لیتحل ی کدوم گناه؟ کدوم منجالب؟! تو ؟ یام چ! انتقزد؟ی حرف م ی! از چگفت؟ی م  یدهن باز نگاهش کردم. داشت چ با

کرده.   یرو باهم قاط شیو مهربون  ییچش شد؟! زورگو کدفعه ی نی. اد یهاش بودم که دستم رها کرد. از اتاق خارج شد. ته دلم لرز 

ازش داشتم که   یادیز یهاقفل شده بود. سوال   یاالن چرا فاصله گرفت؟! مغزم بدجور  اره شد. اگه دوستم د یچ دمیمن االن نفهم

 بوده...  ی در موردش و اون صادقانه تمام تالش رو کرده و عشقش واقع کردم ی اشتباه م د ینشد بپرسم. شا
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 اریزان
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تو قلبم نشست. نفسم   ی درد بد  ش یدو سال دور ن یت او عل  قتی حق دن یخودم رو داخل اتاقم انداختم. با فهم یچطور  دمینفهم

بهش ثابت کنم اون   تونم ی م ی . حاال چطورکردمی م ی. احساس خفگ شدی م  نییباال و پا امنه یس  یتو   یام به سختشده نیسنگ 

خرابم اجازه  نه االن. حال   فمه ی که براش افتاده به خاطر گذشته کث یاون اتفاق  م بد  حیتوض ی چطور  ایحرف رو به سهراب نزدم! 

انتقام   یتا بتونم علت اصل دمیرس ینم  یراه حل   چی. به هآوردمی به ذهنم فشار م شتر یفکر کنم. هر چه ب ی داد تا به درست ینم

  راد یوقت با ه چیکارهام بگم ه  فیاز کث شدمی م ر داشتن آرزو، مجبو یبرا  ی روز کی  دونستمی بدم. اگه م حیسهراب رو براش توض

. بعد از سالم نمازم  دادی بهم م یروزا نماز آرامش خاص نیو کالفه از خودم وضو گرفتم. ا یرفتم. عصب ینم ی اون مهمون ی تو

آرزو   یبرا  دنشی. گفتن اون گذشته، شنستمینبودم. االنم ن  یلب زمزمه کردم خدا بنده خوب ری. زختیری م  ارمیاخت یاشکام ب

جلو بذار تا دل آرزو باهام صاف شه و بتونم به دستش   یراه کیه از دستش بدم. خدا دوبار  دنشیبا فهم  خوامی سخته. نم یلیخ

 .ارمیب

 دستم نشست: یرو  ی خودم غرق بودم که دست مردونه ا ییحال و هوا تو

شدم   یعصب ی ل ی. خیشد  یدختر  نیمادرت گفت عاشق همچ ی . وقتیقدر عوض شد  نیخودت! خوشحالم ا ی برا یشد  ی مرد -

از خانواده اصل و نصب   یانیعروس آر ی اونم چ ده یم ی معن  یاز طبقه خودمون باشه، اصال چ د یبا یانیبا خودم گفتم عروس آر

 رو داره.  زیچ  مه دختر ارزشش ه  نیا نمیبی االن که م ینباشه. ول یدار

 ادامه داد:  فشردم. با همون لحن خاص و مهربونش یبه آرزو، دستش رو به گرم  دش یشدم از د خوشحالم

 . نمشیمشتاقم بب  ی لی! خ؟یکن  ییعروس گلم رو رونما نیا یخوای حاال نم -

 انداختم. آروم زمزمه کردم:  نییرو پا سرم

 ! ن؟یاز من فعالً نزن  یحرف شیدنید شهی اگه م  -

 شده؟!  ی زیچ -

 فرستادم:  رونیرو آه مانند ب نفسم

 کردم که فکر نکنم ببخشم! ی کار -

 . با خنده گفت:د یکشی که به سمت خودش م   یام حلقه کرد. در حالرو دور شونه  دستش

 سفره عقد.  یپا ذارمشی جمع کن خودت رو پدر سوخته. جرأت داره به پسر من بگه نه! خودم به زور و کتک م -
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 هول و دستپاچه سرم رو بلند کردم:  عیسر

 .ن یرو نکنکار   نینه، نه بابا ا -

 زد:  یصورتم قهقه ا  دنید با

 شرط داره؟!  -

 نگاهش کردم که گفت: یسوال

 . کنهیات که به حرف نمعرضه  ی. اون داداش بخوامی من نوه م -

 : دمیبه پشت گردنم کش ی زدم. دست  یلبخند 

 اگه دلش با من صاف شه. اونم چشم.  -

 . یبغل مادرت بود ی من همسن تو بودم تو تو -

 :دمیخند 

 ! نیچقدر هول بود -

 بهم رفت: ی خنده چشم غره ا با

 . یهنوز زنم نگرفت یش یم ریپ ی مثل تو خوبه دار -

 رو خاروندم:  سرم

 ! میبابا داشت -

 ... رمیگی ندا بده خودم بله رو ازش م  ه ی ی . اگرم عرضه نداریپسر شد  ر یدست بجنبون که پ ع ی. سرمیآره که دار -

 

 51_پارت#
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 آرزو 

 

افتاد که خونسرد   اریداره. نگاهم به زان یمن همخون ط یبه احتمال نود درصد با شرا گفتی زاده م  کی بودم که ن یدر خونه ا  پشت

باهام حرف   شدی م ی چ یفقط سالم بود و گاه شد ی ما رد و بدل م نیکه ب یاهشت ماه که تنها کلمه  ن یبود. مثل ا ستادهیکنارم ا

و آقا طاها   ساجونیاما فاصله اش رو باهم به صفر رسونده بود. پر گفتی م  یز یچ کیبود نگاهش  زیرانگ . رفتارش تعجب ب زدی م

 ...میفاصله رو نداشت نیکدومون قصد شکستن ا چیتنهامون بذارن اما ه ی کجورای کردند ی م یها سعوقت ی لی( خاری)پدر زان

سردم رو   یها. دستزنمی نم یحرف د ید ی نگاهش کردم. وقت  ی جیاومدم با گ رون یاز فکر ب زدی که اسم رو صدا م اریزان یصدا با

 گرمش گرفت. با تعجب گفت:   یپنجه ها ی تو

 حالت خوبه؟!  -

 تکون دادم:  یدر باز خونه با استرس سر  دنید با

 . ترسمی فقط م -

 ! ام؟یب گهیروز د  کی م یبر یخوای اگه م  -

 .  می نه، بر -

و مزدا    د یسانتافه سف نیدو ماش  اط،ی وسط ح  یباغچه گلکار کیخونه گذاشتم.  اط یداخل ح یبشم قدم  مون یپش کهن یا قبل

. در  خوردی داشت، م ی بایز ی تیگران ی که نما ی دو طبقه ا یکه به خونه  ی سنگفرش پارک بود. بعد اون دو پله ا یرو  یمشک

با دو خودم   قراری هاش برام باز کرد. بلب هام نشست. دست ی رو یلبخند  دنشید که با   دمیرو د یچادر ی خونه باز شد. زن یورود

آغوش به اتمام   ن یبا ا یداد. کاش همچ  یرو به آغوشش رسوندم. عطر پر مهرش مشامم پر کرد. استرسم جاش رو به آرامش خاص

 گفت: ی . از خودش جدام کرد. با مهربون خاصد یرس ی م

 . یتو گمشده من باش  شهی م  یعنی نمتیبی م  نجایا شهی دخترم؟! باور نم ی خوب -

 ابروهاش گره خورده بود، دوختم. به افسانه سالم کرد.  ی رو یکه اخم کمرنگ   ارینگاهم رو به زان ی شخص ی سرفه  یصدا با

 .د یبفرمائ  نیسالم پسرم. خوش اومد  -

 خدمتتون!  میرس ی االن م  د،یشما بفرمائ -

 شد. با تعجب بهش نگاه کردم:  اریمردونه زان یهادست  ریشدم که بازوم اس  یجون زودتر از ما داخل شد. پشت سرش راه افسانه
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 شده؟!  ی زیچ -

 هام زل زد: چشم  یکه پررنگتر شده بود، تو  یاخم با

 ! ؟یبود کرد  یکاریچ ن یآرزو ا -

 کردم؟!  کاریچ -

ات خانواده  ریگ یپ گه یتو خودت. قسم به جون خودت د  یبر ای یزی ه اشک بر قطر   هی ات نبودند فقط خانواده  نایبه خدا اگه ا -

 .شمینم

بودند   ی کردم اما با منف  دایام رو پخانواده   کردمی قبل که فکر م  ی. سردمیفهم ی رو از تک تک رفتارش م نینگرانم بود ا دونمی م

 تا چند روز تو خودم بودم و لب به غذا نزدم.  ش،یآزما

. نگاهم رو به دور اطراف دوختم از ظاهر خونه مشخص بود  میمبل کنار هم نشست ی . رومیدستم رو گرفت و داخل خونه شد  مچ

 : ردکی داشت. با دقت نگاهم م  انیبه ک ی ادیحدود پانزده ساله رو به روم نشست که شباهت ز یدارند. دختر   یخوب یوضع مال

 . یبابا رضا هست ه یشب ی لی! خ؟یتو خواهرم باش  د یشا گه یمامانم م -

 ! زمیعز انایک -

که ته   نییپا ی از اتاق ها یکیازمون به سمت  یی رایزدم. افسانه بعد پذ  انایبه ک ی با اخطار افسانه جون سکوت کرد. لبخند  انایک

 سالن بود رفت. 

  یاومد. پوزخند  نییاز پله ها پا گرفتیکه نگاهش ازم نم ی با اخم بهم زل زده در حال انیسرم رو بلند کردم. ک  یهاقدم  یصدا با

 مبل رو به روم نشست: ی زد و رو

بزن   ادیبابام ب  کهن ی! قبل انجا؟یا یاومد  ید یمادر من. بو کش ی االنم برا ی کردی م  زیبل ز یاون پسره جل ی برا کروز یجالبه؟!  ی لیخ -

 چاک. به 

 بلند شد: ار یزان یعصب  یهام تر شد. صدالحن بد و تلخش چشم  از

 ! گه؟یم یچ نی آقا لطفاً مودب باش! آرزو ا -

 متوجه نشه. ار یانداختم تا زان نیی. سرم رو پادمیرون شد لبم رو به دندون کش اشکام

 .سی تا ندادمتون به پل  نی. خودتون بریباش  اد یدختره ش  نیمثل ا  خورهینم اتافه یآقا به ق -
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 : د یغر یدستم رو گرفت و همراه خودش بلند کرد. با لحن عصب اریزان

 .ستیما ن  یجا نجای ا میات گشتم. پاشو براشتباه کردم دنبال خانواده  -

 کجا پسرم؟!  -

 اومد: به سمتمون  د یلنگ ی پاش م ک یکه  ی بود که ماتم برد. در حال ی افسانه جون کنار مرد م ید یطرف صدا چرخ به

 کرده!  یاحترام  ی اگه بهتون ب کنمی م  ی از طرف پسرم عذر خواه -

 بابا! -

 :می نیاشاره کرد تا بش ان،یک  زیتوجه به لحن اعتراض آم بدون

 . د یبفرمائ کنمی خواهش م -

  ی من مات صورتش بودم تا حاال خودم رو تو ی و نشست. ول  د یکش یبا لحن محترمانه و پر آرامش اون مرد نفس کالفه ا اریزان

  ی قدم ک ی. در دادی صورتش خبر از سنش باالش م یچروک ها یزد فقط کم  یباهام نم ی مو یچیقالب مرد تجسم نکرده بودم. ه

 زد:  ی . لبخند ستادیا

 ها از دست دادم. سال  نیتو ا ی ابیواقعا گوهر کم  یمن باش   یایمیاگه ک -

 گفت:  ارینشست. خطاب به زان م یمبل کنار  ی. چشم ازم گرفت و رو ختنی ر یشتریبا شدت ب اشکام

رو هماهنگ کردم. اگه   شگاهی. آزمامیزاده داشت ک ین ی اتون آقا لی که با وک  یها. طبق صحبت یانیآر  یآقا  نیخوش اومد  -

 ! م؟یبر ن یموافق

 . می بر ،ی فرجام ی موافقم آقا -

که با محبت    ان یک ر یبغ ی از خانواده فرجام خواستمی که نم  یبا وجود  هاشیآزما یکسر یبعد از  میشد  شگاهیآزما ی اونا راه همراه

 . میخونه شد  یراه  اریشدم و با زان یمجبور به خداحافظ ی دل بکنم ول کردند ی باهام برخورد م یخاص
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  اریزان

 

باشه. دو دکمه   ی گمشده خانواده فرجام یا یمیآرزو، ک شهی اورم نمشده بودند. ب نیفرمون برداشتم. نفس هام سنگ  ی رو از رو سرم

زنگ زد که جواب    یفرجام  یصبح آقا  یرو باز کردم تا بتونم بهتر نفس بکشم. باورش برام هنوز سخته! امروز وقت  راهنم یاول پ

اش کردم تا خانواده   یاد یمدت تالش ز نی ا ی رو سرم خراب شد. تو ایبا خودش ببره. دن ادیرو ب  وداره آرز م یمثبته و تصم شیآزما

دلم لونه کرده اگه بره    یکرده. هم غصه تو   دایاش رو پفکر نکردم. هم خوشحال بودم که خانواده  ییبه لحظه جدا یکنه ول  دایرو پ

 کنم؟!   کاریمن در نبودش چ

که در حال قدم زدن بود. چشم رو محکوم با    دمید  اطیتو ح ی ا. با تک بوقم در باز شد. فرشته دمیرو صورت تب دارم کش  یدست

 زد:  یمتوقف کردم و به سمتش رفتم. متوجه حضور شد و به طرف برگشت. لبخند جذاب نیدرد بهم فشردم. ماش 

 سالم.  -

  نیگه ا! من دو سال جهنم نبودنش رو تا حد مرگ تحمل کردم. ا ارم؟یطاقت ب ی لبخندهاش هست تا ابد! چطور ریدل اس  نیا

. اما  مونهی. خودش بگه که کنارم م رهیبگ  م یمدت ازش فاصله گرفتم تا خودش تصم نیا ی . تورمیمی م  شم،ی بره نابود م یسر

. با تکون دادن سرم، کنارش شروع کردم به قدم زدم.  دمیکش ی قیحرف تا دلم رو بهش خوش کنم. نفس عم ک یقدم،  ک یاز  غ یدر

 جون کندم تا کلمات از دهنم خارج شد: 

 دنبال دخترشون.   انیم ی االن خانواده فرجام ی حاضر بش ی بهتره بر -

 . بازوم رو چنگ زد: د یدفعه با بهت به طرفم چرخ کی

 ! ؟یگفت  یچ -

  تونمینبودن آرزو رو کنارم نم یرو دارم ول ی ن تحمل همه چاز دستش بدم. م خوامی شدم. نم رهیاش خصورت بهت زده  ی تو

 : رمیگی م  شیو آت  گمیتحمل کنم.  سخته گفتنش اما م

 مثبت بود.  شیجواب آزما -

 لب زد:  یدهنش گذاشت. با ذوق خاص  یهاش پر اشک شد و دو دستش رو خشک زده نگاهم کرد. چشم  ی لحظه همون جور کی

 من... یخدا ی اونا... وا ی عنی -

 : د یکش غی ج یتکون دادم که از خوشحال یسر
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 خدا جون شکرت.  یپس برم حاضرشم. وا -

 زنمی . نبودنش مبرهی من رو اگه بره نفسم م  د یلبخند تلخ و زهر! از شوق با دو داخل خونه رفت. ند  ک ی. زنمی زور لبخند م به

 ام نشست:شونه  ی رو  یدر بودم که دست رهیچقدر خ دونم ی. نمشکنمی م  ن،یزم

 . میبرات بردار یما قدم  ی ذارینه م ی گ ینه خودت م -

 به صورت بابا انداختم: ینگاه یناراحت با

 شده. دایاش پخانواده  -

 زد:   یلبخند 

 .یاونجا خواستگار م یریچه خوب، م -

 تلخ تر شد: کام

 . ییبرم بهش بگم تمام فکرم تو یچطور خوادی من رو نم  یوقت -

 توجه به بابا پا تند کردم داخل خونه...  بدون

و از پا در   نیدلم به پا بود که هر لحظه ممکن بود محکم بزنتم زم  یتو  ی . آشوبد یرس  ی مثل باد گذاشت و لحظه خداحافظ ساعت

لحظه خنده از لبشون پاک   ه یمثل آرزو بال در آورده بودند و   یوقت ندارمش. خانواده فرجام چیه  گهیکه بره د  ی. لحظه اامیب

من براش   ی اش شادتره و ببودمش، انگار کنار خانواده  دهیخوشحال ند  قدرنیبود. تاحاال ا وصورت خندون آرز  ی . چشمم روشد ینم

کم شده بود... طاقتم تموم شد. از جام   یلیخ دنم ینفس کش ی . هوا براکردی ام م وونهی دوباره ندارمش داشت د  کهن یبهتره. اما فکر ا

 :گمی م  وصلهح  ی. کالفه و ب د یبلند شدم که تمام نگاه ها به طرفم چرخ

 برم.  د یمهم دارم با ی قرارداد کار کی بمونم،  تونم ی نم د یببخش -

 . میتازه باهم آشنا شد  یبرو پسرم، ما خانواده فرجام -

 پدرم زد:  یبه رو  ی لبخند  یفرجام یآقا

زحمت  د ی. باکردهی م ی زندگ یاخانواده  ن یهمچنان ادامه داشته باشه که دخترم کنار همچ ییآشنا  نیباعث افتخار ماست که ا -

 . می جبران کن  ی جورا ک یرو  ار یآقا زان یها

 به آرزو انداختم:  یزدم. نگاه کوتاه   یتلخ لبخند 
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 . با اجازه! ستیبه جبران ن اجیبود که آرزو خانوم به گردن من داشتن. احت  ینیدِ  کنمی خواهش م -

جهش   کی که با   یشدم. در حال نمیاومدم. سوار ماش  رون یخفگان ب ط یبهشون ندادم. عقب گرد کردم از اون مح گه ید ی حرف اجازه

 د. رو پر کر نیماش  ی فضا  یکیموز  ی. صداشدمی که از خونه خارج م  یاز جا کندمش. در حال

 

 باورش سخته  ی ریم ی دار  تو

 عشقا آخرش تلخه  همه

 سرد و خاموشه  گهیتو د تب

 منطق اسمش رو شه  یب عشق

 و تنها نذار نرو  من

 رو داره دلم مثل تو  یک

 ی ریگی از من فاصله م چرا

 نده  یباز  دلمو

 بده  ینیبی منو م حال

 یر یدلگ  ی جور ن یاز دلم ا چرا

 زه یریتو م ی خودش ب یدرداشو تو   هی من ک مثل

 تو   یعکس خال قاب

 زه یم ن یا یمن رو  عشق

 ستیعاشق ن ی من کس مثل

 رحمهی ب ه یتو ک  مثل

 فهمهی تو م  یحالم رو ب نه یبی منو م ی کس هر
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 (یسامان نی)حس
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  ن یا یبهش بگم نرو. اما چطور تونستمی . کاش م رفتمی هدف فقط م  ی آهنگ حالم رو بدتر کرد. از شهر خارج شدم. ب دنیشن

رو براش باز کنم. از بازگو   ش یدو سال پ یعلت اتفاق تونمی نم  یکنم. وقت ح یخودم رو براش توج تونم ینم  ی حرف رو بهش بزنم وقت

. از ترس از دست دادنش تا حاال  دمیاز دستش م  شهیهم یبرا دنشیبا شن دونمی واهمه دارم. م   فیکث  ی کردن اون گذشته 

به فرمون زدم. لعنت به من! لعنت به   ی. مشت محکم خوردمی به بن بست م شه یکنم اما هم دایپ ی راه ک ی د یدم. شاسکوت کر

ذهنم    یهام و گناهام تو  ی ال کثافت کاری در و دن یخودمم. با د ی الیو  ک یشبه و نزد ی که کردم. تا به خودم اومدم آخرا یحماقت

. منفجر  دهی گلوم رو سفت چسب  خیکه ب ی گذشته ا ن ینقش بست که تموم وجودم رو سوزند. مسبب نداشتن آرزو فقط خودمم، ا

  ست یپاک و ر کجایاون روزا  یتا همه   زدمی رو م  یدکمه ا   کی ایفلش بزنم   تونستم ی . کاش مدمیاز ته وجودم کش یشدم. نعره ا 

  خوامی نم گهی قبل باشم. د ارینذاشتم. سه ساله نخواستم اون زان نجایسه ساله که پام رو ا ک یرو کج کردم. نزد نی. سر ماش شد ی م

  مهیخواب آلود سراس  دریچند بوق زدم. مش ح دنمیپدرم رفتم. با رس   یالی بفروشم. به سمت و د یاز گناهام دنبالم باشن. با ی رد

 .شدمدر رو برام باز کرد که داخل  

آب رو باز   ری داشتم، رسوندم. ش   نجایکه ا ی خودم رو به حموم اتاق کراستیشدم. داخل شدم.  اده یپ ال یدر و یجلو  نیتوقف ماش  با

آرزو رو ندارم فکر   گهید که نیبودم و به ا ره ی چقدر به نقطه نا معلوم خ دونم ی . نمستادمیدوش ا  ریهام زکردم. با همون لباس 

تخت انداختم.   ی . خودم رود یچکی هام من سر و وضعم که آب از موهام و لباس اومدم. با همو خودمآب به    یکه با سرد   کردمی م

 هاش نشم...چشم  ر یهام رو ببندم غرق تصوتا چشم شد ی مگه م  یکردم تا به آرزو فکر نکنم ول یسع
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که بهم انداخت دلم رو لرزوند.    یآخر یه بود. نگاهرفت   ادمی  اریام ذوق زده و خوشحال بودم که به کل از زانخانواده  دن یاز د قدرنیا

عقلم جلوم رو   شهیبازم مثل هم ی! ول ؟یزنی ! چرا حرفت رو نم؟یچرا سکوت کرد رمیجلوش رو بگ  خواستی پر غم بود. دلم م

کرده که از گفتنش واهمه   کاریچ رفتم یفکر م   یتو  شتر یبوده؟! با حرف نزدنش ب یسهراب چ ینعلت دشم گفتی م  د یگرفت. با

  یدروغ بگم دوستش داشتم. اما سع تونستمی تا دلم رو باهاش صاف کنم. به خودم که نم خواستمیجواب م  کی داره؟! من فقط 

  غ یج ی. با صداکنهی جمع رو تحمل م ن یحالش خرابه و به زور ا کردمی بهش دارم. اما احساس م یتا نفهمه چه حس  کردمی م

 ... ختیر  یشد، دلم هر دهیشن  اطیز حکه ا هاش کیالست

بود. احساس    ی نی. محفل گرم و دلنشنمشیداشتم که قبل رفتم دوباره بب د یو ام  میناهار موند  یجون و آقا طاها برا سایاصرار پر با

به دلش   یزی چ تونهی دل مهربونم مگه م ی کرد ول ی چند بار ازم عذرخواه انیدارم. ک یاخانواده  نیکه همچ   کردمی م  یخوشبخت

)برادر بزرگترم   ارش یمن رو همراه ک یکرد وقت   فیگم شدن من بود که باال گرفت. بابا تعر ت. بحث صحبدمشی. زود بخشرهیبگ 

غفلت   ی به پارک برده. ط یباز ی برا ان یساکنن( و ک راز یش  یچون همراه خانومش تو  دمشیکه هشت سال ازم بزرگتره و هنوز ند 

  گهیو د  کنهی تصادف م   ابونیوسط خ  کنهی دنبالش م که  نیدزده اما هم ی من رو م گفتی معتاد که همون احمد رو م  ی بابا، مرد

جاها سر   یلیو خ ی ها به کالنترسال  نیا یلنگه اثرات همون تصادف است. ط  ی . پاش که مرهیمن رو از اون مرد پس بگ  تونه ینم

 ...شدند ی موفق نم  یکنن ول  دایازم پ ی رد د یتا شا زند ی م

خوردم   یچ  دمیناهار نفهم ز ی. سر مدادی جواب تلفنش رو نم ی تماس گرفت ول اریبا زان یجون چندبار سایصرف ناهار پر یبرا

 اتاق جا گذاشته... ی رو تو  لشیآقا طاها گفت موبا ی وقت

از   یگلوم نشسته بود. به سخت  یتو  ینیسنگ برم. هم دلم کشش رفتن نداشت. بغض  خواستی هم دلم م م یکم عزم رفتن کرد  کم

 شدم... دمی جد  یخونه  ی ام راهکردم. با خانواده   یمدت بدجور بهشون عادت کرده بودم خداحافظ ی و آقا طاها که تو ساجونیپر

 

 55_پارت#

 ******* 

 

ها ازشون دور  کنارشون راحت باشم. انگار نه انگار سال شد ی ام باعث م. کانون پر مهر و محبت خانواده گذرهی هفته از اون م  کی

گمشده   یایم یمن ک د یفهم ی وقت  هی شوکه شده بود اونم مثل بق دنمیاومد. با د ندایهمراه خانومش ل  ارش یبودم. روز بعد اومدنم ک

رو از    یخوب ی وزهاکه چه ر  خوردمی . من افسوس مکردی م  فی تعر مونیاز خاطرات بچگ  یکرد. ه ی م ه یگر  ی هستم از خوشحال

 دست دادم... 
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و آقا طاها با   ساجون یپر دنیرفتم. با د نییاز اتاق خارج شدم. به سمت سالن پا یبا کنجکاو  اومد ی م  نییکه از پا یسر و صداها با

  رو  اری. منتظر بودم که زانشد ی م ده ینگاهم پشت سرشون کش یازشون استقبال کردم. ه  ی به سمتشون رفتم و به گرم یخوشحال

عشقش رو قبول کردم.   دارمونیشب د نیبهش فکر کردم. من همون اول  یل یهفته خ ک ی ن یا ی. دلم براش تنگ شده بود. تونمیبب

بودم   یسهراب ازش عصب یهاهما و حرف  اوش،یمرگ س  دنم،یکه افتاد دزد   یباشم. با اتفاقات  ریمس کی  یخودم خواستم باهاش تو 

. شد ی که باهاش داشتم، از ذهنم پاک نم  یروز   شتو ه  یهمون س  یکه تو  ی که ازش دور شدم. اما بعدها که آروم شدم خاطرات

اما بعد صحبت هامون با سکوت هشت ماهش   اره یتالش کنه دلم رو دوباره بدست ب خواستی مدتم بعد تصادفم دلم م نیا ی تو

 ومدنش بودم. شدم. االن دوباره منتظر ا  د یازش ناام

 غمبرک گرفته.  ایبهت بگه دوست داره، مثل دخترا رفته لب در تونه یکلمه نم ک یعرضه است!  یب-

  نییهام سرخ شده. با خجالت سرم رو پاگوشم پچ پچ کرد. به خودم اومدم. احساس کردم گونه  ر یآقا طاها که آروم ز یصدا با

 مبل نشستند. ی دور تا دور رو ه یانداختم. کنار رفتم تا همراه بق

 چطورند؟!  اریآقا زان  ن،یخوش اومد  ی لیخ -

 زد:  یطاها با حرف بابا رضا لبخند  آقا

 یاگه برنامه خاص د یع ام یا یدعوتتون کنم برا  ی حضور امیتا ب  میگرفت   میاونم خوبه. امروز با خانومم تصم کنم،ی خواهش م -

 شمال. ی تو  المیو  میهمراه ما بر ن یاریب فی. تشرنیندار

 به همون انداخت: یرضا نگاه بابا

 . دمیما که هنوز برنامه مسافرت نچ ن،یلطف دار -

 ادامه داد:  ارش یبه ک خطاب

 ! ؟یبا خانومت ندار ی پسرم، شما برنامه خاص -

 . میا ه یما هم پا  ن، یبابا جون شما هر جا بر -

 باال انداخت: ی طاها ابرو آقا

 پسرتون هستند؟!  -

 . ارش یبله، پسر بزرگم ک -

 و من چرخوند، گفت: ارش یک  نی طاها متفکر نگاهش رو ب آقا
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 تا... نجا یاومدم ا  نمیهم یدرخواست ازتون دارم. در اصل برا  کیآقا رضا  -

 . کردمی از خجالت رنگ عوض م ی . هدادمی آقا طاها گوش م یهادهن باز به حرف  با

 زد:  ی آقا طاها. بابا رضا لبخند  یهاحرف  انیپا بعد 

 ندارم!  یمن که حرف  -

 به مامان افسانه انداخت: ینگاه و

 ! ؟یموافق ی خانوم شما چ -

 زد:  یلبخند  مامان

 !نیشما بگ  یهر چ  -

 ! ؟یهست یراض  یخب دخترم گلم، شما چ -

 انداختم و سکوت کردم...  نییحرف بابا با شرم و خجالت سرم رو پا نیا با
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. بعد اون  نجامیاز خودم و روزگار ا د یدوخته بودم. هشت، نُه روزه که ناام  ایام به درگرفته بودم و نگاه غمزده   شیآت یرو  هامدست

  یدگی. با رس نهیبی که برام صبحانه آورده بوده من رو م  یصبح موقعه ا  دریگرفتم. باز خوبه مش ح ی سخت ی شب سرماخوردگ

 خودش و همسرش بهتر شده بودم. 

 . رسهی م انیبه پا  یو تلخ  یو روزام رو با سخت  سوزهی اش داره مبود مثل دلم من که تو حسرت دوباره  یر یدرگ غروب

.  اومد ی خنده م  یشدنم صدا ک یرفتم. با نزد ال یبه سمت و نییشلوارم کردم با سر پا بیج ی هام توو بلند شدم. دست دم یکش یآه

  ی قفل شد که قلبم براش ب  یقشنگ  یهاچشم  یاون همه آدم تعجب کردم. نگاهم تو  دنیبا تعجب پا تند کردم داخل رفتم. با د
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  وجودم غوغا کرد. قدم که جلو  ی. خشم تود یاش رو بوس با حلقه شدن دست مردونه دور گردنش، ...**...گونه  یتاب بود ول 

 . نگاهم رو گرفتم و به صورت خندون  پدرم دوختم: ستادمیا ی که به شونه ام خورد به خودم اومد. به سخت  یگذاشتم، ضرب دست

 ! یخوش گذرون  ی ایپدر سوخته تنها تنها م -

 کردم آروم باشم:  ی زدم. سع ی به موها یچنگ 

 .نجایزد به سرم که اومدم ا ایهوس در ی ا کدفعه ی -

  ندایکرد که همراه خواهرش ل ی که خودش رو باربد نامزد آرزو معرف دم یبه اون مرد رس  یکردم. وقت  ی جمع سالم و احوالپرس  با

مثل توده سفت به گلوم    یبزرگ یز یچ هی شده.  ران یسرم و ی رو  ای. احساس کردم تموم دنستادیاون جمع بودند. قلبم ا نیب

  نمش یبب گهید  کیکنار   که ن یا یبود ول ی کنارم هست برام کاف  دونستمی مدت که من  ی. تو اکردی بود و داشت خفه ام م د یچسب

 !..  شه؟ی م یمن چ  ر یقلب اس   فیوسط تکل  نی. چه زود نامزد کرده؟! پس اکردی ترم م  وونه یداشت د

 بود که متوجه حرفاشون نشدم. ری ذهنم درگ قدرن یا یاون جمع نشستم ول  ی قاط ی سخت به

 ! ار؟یآقا زان -

 : دمیموهام کش ی تو  ینه. کالفه دست ا یموفق شدم  دونم یکردم لبخند بزنم. نم یآقا رضا به خودم اومدم. سع یصدا با

 ! ن؟یفرمود ی زیچ -

 جوجه؟!  ای! کباب ه؟ی شام چ ی گفتم نظرتون برا -

 کنه!  ی نم یفرق -

 ! ن؟یهمه موافق. میباباجون همون جوجه درست کن -

 اونجا براشون جوجه کباب کنن.  انیباربد و ک ایرو قبول کردند. قراره گذاشتن که برن لب در انایک  شنهادیپ همه

  یدرونم شعله ورتر شد. جون دادم و جلو   ش یدستش گرفت. آت ی آرزو رو تو  فیظر راه افتادم. باربد که دست  ه یاجبار همراه بق به

  ی. سعمینشست قیآالچ ی تو ایلب در شی دور آت ه ی. کنار بقنهیچشم باربد نش ی نزنم. تا مشتم پا ادیر خودم رو گرفتم تا از خشم ف

 .نشستی صورت آرزو م ینگاهم رو  اریاخت یب شد ی نم ی. ولنکنمکردم به آرزو و باربد نگاه 

 ! ؟یقدر ساکت نیهم شه یهم اریآقا زان -
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. شکستمی گردنش رو م   تونستمی آرزو حلقه کرده بود. کاش م یاباربد نگاهم رو به صورتش دوختم که دستش دور شونه  یصدا با

 فرستادم: رون ینفسم رو پر فشار ب

 .ستیاالن حالم مساعد ن ی نه خب، ول -

 ! ؟یسرماخورد  گفت ی م دری! مش ح؟یدورت بگردم االن خوب -

 رو به مادرم دادم:  نگاهم

 . بهتر شدم -

  ی. مردک عوضشدمی و زنده م   مردمی. مگرفتمی م  شی. آتخوردمی و من اون وسط حرص م   کردنی م  یو شوخ زدن ی حرف م ه یبق

  گه ی. دزدند ی نم یبهش حرف  ان ینه ک یفرجام  ی . نه آقاکردی و بغلش م د یبوس ی اش رو مجمع گونه   یچپ و راست آرزو رو جلو 

 نشم، سر درد رو بهونه کردم و تنها برگشتم... ز یگالوبا باربد  کهنی ا ی. براد یرس  انیتحملم به پا

کنم؟!   ی. مغزم قفل شده بود. حاال چه غلطد یرس ی به ذهنم نم ی فکر چی ه اومدمی و م  رفتمی م  یو عرض اتاق کالفه و عصب طول

 ازش دست بکشم.  تونمی و نم خوامی که آرزو رو م دونستم ی رو م  نیفقط ا

 ...دمیکشی وگرنه تا صبح نم  کردم ی م ی غلط ک ی د ی. بااومد یهام نمخواب به چشم  یشبم گذشته بود ول  مه یاز ن شب
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خمار از خواب   یهااتاق خارج شدم. به سمت اتاق پدرم رفتم. چند تقه آروم به در اتاقش زدم. بابا با صورت خواب آلود و چشم  از

 : د یبهم توپ دنم یدر اتاق رو باز کرد. با د

 نصف شب پسر؟! یشد  ی جن -

 :دمیالتماس نال با

 .شمی م وونه ی باباجون کمکم کن. دارم د -

 باال انداخت:  یابرو

 .میزنی بخواب صبح حرف م  ری. برو بگ یخواب نما شد  -
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 در اتاق رو ببنده دستش رو گرفتم:   کهن یا قبل

 . نیبزن ی . غلط کردم نذاشتم حرفخوامی . من آرزو رو م رمیمیبابا تا صبح م -

 کرد.  یکار  شهینامزد داره، نم گه یخب االن د -

 . نمشیکن بب  یکار  کی حداقل  دونمی م -

 خوابه. برو بخواب بذار منم بخوابم.  ه یتو اون اتاق آخر ی االن کجا بر اریزان -

!  ؟یجلو رفتم. اگه نامزدش کنارش باشه چ د یافتاد. با ترد ی در اتاق آخر ی توجه به حال خرابم در رو بروم بست. چشم رو بدون

بود. اما من   کی تار مه یرو امتحان کنم. آروم در اتاقش رو باز کردم. ن امیشانس زندگ  نیآخر خواستمی م ی ! ول؟یچ نه یبب یک یاگه 

زانو کنار تخت نشستم. به    یلبم نشست. جلو رفتم. رو  ی رو ی. لبخند دمیت خواب بود رو دتخ ی که تنها رو امی فرشته زندگ

که داشتم   یکه عطر تنش مشامم رو پر کرد. تموم اون استرس و فشار دمیکش  یقی شدم. نفس عم رهی خ باش ینقض و ز ی صورت ب

خمار از خوابش رو   یها. چشم د ی. پلکش لرزدمیشرو ازم گرفت. دستم رو نوازش وار روشون ک اریبازش اخت یفروکش کرد. موها

 دهنش گذاشتم:  ی بکشه. دستم رو غی دوباره باز کرد تا دهنش باز کرد ج کباره ی یبهم دوخت و بعد دوباره بست. ول 

 نترس منم اومدم باهات حرف بزنم.  -

 با حرص زمزمه کرد:  یدهنش برداشت و مثل من آروم ول  یاز رو  دستم

 !؟یبزن  یاتاق من حرف چ  یاونم تو نصف شب!  ی شد  وونهی د -

 به تو وصله.  م ینفسم، قلبم همه چ امی که تمام زندگ  یتو. تو  یاوانه ی! داموانه یآره د -

 هاش غرق شدم:چشم  ی دستم گرفتم. تو ی رو تو فشی ظر یهاخجالت سرخ شد. دست  از

  خواستمی بود که م نیا ی ها رو بهت زدم، برااون حرف  مارستانی. باور کن اگه اون روز بعد برمیمیآرزو اگه تو رو نداشته باشم م -

  گه ید  یکی نم یبب تونم ی االن نم ی باشه. ول ی اجبار چیه خواستمی نه. نم ای ی که کنارم باش  ی ریبگ  می و بعد خودت تصم  یآروم بش

 ؟ یبا باربد ازدواج کن یخوای م هیمت جد یکنارت باشه. واقعا تصم

 !؟یکنی م  کاریاگه بگم آره تو چ -

 هام شل شد:شد. آره؟! دست ی خال قلبم

 که انگار نبودم.   کنمی حذف م  یخودم رو از زندگ  یطور  -
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بلند شدم. هنوز   ی . به سختارمیبه دستش ب تونمی نم گه ید دونستم ی سکوت تموم جواب هام رو گرفتم. م نینگاهم کرد. با ا فقط 

 :دمیبود. با صداش با بهت به طرفش چرخ  ده یدر نرس  ریدستم به دستگ 

 ! ؟یکنی م کاری اگه بگم نه، اون وقت تو چ -

 زدم:  یقدم اومده رو برگشتم. لبخند  چند 

 جونم رو.  ی حت زمیری رو به پات م ایتمام دن -

باربد! به طرفم   یدر بودند حت  ی. همه جلودم یدست و سوت، هول و دستپاچه به طرف در اتاق چرخ  یروشن شدن برق و صدا با

 محکم بغلم کرد:  کدفعه یتو صورتش نبود.   ی تنفر  ای یاخم ی چیاومد. ه

 طرف حسابت فقط منم.  یکن  ت یحواست باشه اگه خواهرم رو اذ -

 ام زد: به شونه  ی ضربه اام دادن؟!  یباز  یعنی از تعجب گرد شدند. خواهرم  هامچشم

 .ای میداداش بزرگ ک ارشم یک -

 بزنم خودش زودتر گفت:  ی حرف که ن ینقشه کار خودشه. قبل ا  نیا دنیچ دونستمی رو به بابا دوختم م نگاهم

ام کردم و قول قرارمونم   ی. در ضمن قبل شما خواستگارمیرو از دست بد  یماه  نیدختر به ا ذاشتمی م د یبا ی عرضه ا یب  یوقت -

 .میچلوند  یگوشت که حساب دنیچ ی. فقط مونده بود پمیگذاشت

 . با خنده گفتم: دمیپشت گردنم کش یدست

 . نیکرد ی خوب کار -

. نگاهم به آرزو افتاد که لپاش گل انداخته بود. پس باالخره دلش باهام صاف شده. بابا به سمتم اومد. با  دنیحرفم خند  نیبه ا همه

 :دمیکشبازوم گرفت. به سمت در  خنده 

 . یبرو که نصف شب همه رو زابراه کرد اینکن ب ی فعالً چشم چرون یی آ -

 رضا گفت:  یاز تاسف تکون داد و به آقا ی برام بکنه. سر یکار  ک یتو گلو کردم. با نگاهم به بابام التماس کردم  خنده

 هاشونم بزنن. برن حرف  ایتا لب در نید ی. اگه اجازه مارهیپسرم تا صبح طاقت نم -

 زد:  یرضا لبخند  آقا



 عشقتم  ریاس

122 
 

 برن.  توننی م -

. با  میزد  رون یب  الیحرف از و  ی نگام کنه اومد. ب کهن یانتظار بدون ا ی . بعد کمادیاتاق منتظر آرزو شدم تا ب رون یب ه یرفتن بق با

 : دمیکش  یقی که به صورتم خورد. نفس عم  یسرد  یهوا

فقط سهراب بهم  ی دوم ، یشدم و هما گفت رفت داریاون روز صبح که ب یکی. شدمی م وونه یبار داشتم د نیچهارم یامشب برا  -

  چیه گه ید  کردمی و چهارمش امشب که فکر م   یاز همه بدتر بود که فکر کردم با لنج غرق شد  شیسوم ، یدب  یگفت فرستادت بر 

 وقت ندارمت. 

 باهات داشت؟!  یسهراب چه دشمن -

نخواد با   گه ید دمیشا ده ینشون م یبزنم چه عکس العمل ی اگه حرف دونستم ی . نمپرسهی سوال رو ازم م نیه اباالخر دونستمی م

 کنه؟   یزندگ  یآدم  نیهمچ

و ترس رو کنار گذاشتم.    د یکرد. با اعتماد به قلبم ترد ی نشه کار گه یاون وقت د ادیب ش یپ یبعدها اگه بفهمه و مشکل دمیترس  ی ول

 . ستادمیرو به روش ا
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 تا لب باز کنم:   دادی م نانیهاش بهم آرامش و اطم رو گرفتم. گرفتن دست هاش دست

در اصل خودم رو   ی که نجاتم داد  یسخته باشه. اما بدون از اون شب یلی برات خ دنشیشن د یبزنم شا خوامی که م ییهاحرف  نیا -

 ! ؟یهام ترکم نکنبهم قول بده بعد حرف  دنشین. قبل ش ینجات داد 

 تکون داد:  یسر

 اگه سختم باشه بمونم. دمیقول م  -

 . کنمی م ف یروشن کنم. برات تعر ش یآت ق،یآالچ یتو  م یسرده! بر یهوا کم -

 قولش نزنه.  ر یز دوارمی. ام میرو دار شیپ یسخت شب
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 ****** 

 آرزو 

 

ام  که آقا طاها من رو از خانواده  شی . چند روز پکردمی نگاه م شی گاه زانوهام بود و به آت هیچونه ام تک ریهام زتا دست   دو

بگم؟! سکوت کردم و   ی بچلونه. مونده بودم که چ یرو کم اریافتاد تا گوش زان یابه فکر نقشه  ارش یک دن یکرد. با د یخواستگار

  یهاو اتفاق  دن یاشتباه کردم که اعتماد کردم به شن د یتادم. شااف یخانوم افخم یهاحرف  ادی رفتمی دلم با خودم کلنجار م ی تو

 ... اریکه افتاده نه به عشق زان

انداخت. کنارم نشست. چشم  شیآت یهاشعله  یچوب رو  ن یبه عشقش اعتماد کنم. آخر گفت ی دوختم. قلبم م اریرو به زان چشمم

 دوخت. در همون حال شروع به حرف زدن کرد:  ایبه در

  ق یباز شد. کم کم جز رف م یدوست یو خوش زبون بود تو   پیکه خوش ت راد یبه اسم ه یپسر ی سالم بود. پا جدهیه  یوقت -

  نیجام مشروب رو هم ن یرو به کل عوض کرد. اول امی کشوند که زندگ  ی. پام رو به جاهامیرفت یم  رونیب ی شد. دو نفر کمیفابر

تا نصف شب.    ی و خوش گذرون  یکارم شده بود مهمون  گه یفتم و خوردم. دازش گر به تجر ی به دستم داد. منم جوون و خام ب رادیه

 کردم...  ینوزده سالگ  ی رو تو امی غلط زندگ  نیاول کهن ینتونستند. تا ا یول  رند یجلوم بگ  کردند ی م یسع  دنیام فهمخانواده  ی وقت

.  زدی دهنم م  یحرفش رو بزنه. استرس به جونم افتاد و قلبم تو  هی داشت بق د یمکث کرد. انگار ترد د یحرفش که رس  ی جا نیا به

 و استرس لب زدم:   یآب دهنم رو قورت دادم. با کنجکاو

 ! ؟یکرد   کاریخب چ -

 بود. آروم زمزمه کرد:  نییسرش پا ی هام رو گرفت ول. دستد یطرفم چرخ به

افتادم تو   ر یپولداره و منم گ یهاکارشون تور کردن آدم  دمیبه اسم ساالر و شکوفه آشنام کرد. بعدها فهم یبا مرد و زن راد یه -

 ...دمیزن خواب کیاون دام و با  

هام پر اشک شد. دستم رو محکم به عقب  ! چشم زدی راحت حرف م  یزن! ناباورانه نگاهش کردم. چ   کیبا  دهی. خوابستادیا قلبم

 زدم:  ادیفر غی . با جدمیکش

 ولم کن.  -

 گفت:  یعصب  یرو سفت تر گرفت. سرش رو باال آورد. با لحن کم دستم
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 ! یترکم نکن ید یشن یهر چ ی ! قول دادیرو دار دنشیطاقت شن ی گفت -

 : دمی. با بغض نالختیر اشکام

 برم.  خوامی ها رو دارم. ولم کن محرف  نیا دنی غلط کردم گفتم طاقت شن -

 :د یغر ی تر یتر کرد. با لحن عصب  کیخودش رو بهم نزد شترینکرد. ب ی کردم تا دستم رو رها کنه ول تقال 

 . پس خوب گوش کن. یو بمون ی بشنو د یبا ی قول داد -

 بذار برم!  خوام،ی نم -

 لب زد:  یرحم ی و اون با ب ختم یر اشک

  دن یکه توش گم شدم. تا شش و هفت ماه قبل د  یزار  به لجن د یکه من رو کش ی . لذتفتمی اون مرد و زن باعث شدند به گناه ب -

دو   نجای. من امیکردی نم ی زندگ ران یا گهیکه د شد ی م ی کجام؟ قبل اون ماجرا سه سال  دمیاومد که تازه فهم شیپ یتو، ماجرا

بودم. عاشق  کیبود، شر یکه پسر فوق العاده خوب  رسامیهام به اسم امدوست ی کیبا  و ها راز اون شرکت ی کیداشتم.   یشرکت

ازش در   یخبری از ب  رسامیدختره از اون محله رفت و ام  که ن یبهش بزنه. تا ا یغرورش نذاشت حرف یدوست خواهرش شده بود ول 

اول    شهی مثل هم  یول ران یاومدم ا یم  د یبا تشرک ی کارها یکسری  یبرا  کهن یکنه. خالصه ا داش یتا پ گشتی به در دنبالش م

 ... کردمی دختر رو م ک یو درخواست   زدمی . به ساالر زنگ مرفتمیشمال م
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تا آسمون فرق داشت. به هق   ن یقلبم بود زم یبا اون که تو  اریزان نی. اخواستمی رو نم ار یزان نی. اسوختمی هاش داشتم محرف  از

 : دهیبکشه. همچنان ادامه م شمیهق افتادم. اون قصد داشت به آت

  یگذاشتم. اونجا دختر   یلعنت ی اون مهمون  ی داره. قبول کردم. پام رو تو  یمهمون ه یساالر بهم زنگ زد گفت قبل گرفتن دختره   -

 . کردمی که فکر کردم دلم براش رفته. اما اشتباه م  دمیرو د

 : دمینال یخفه ا یفرستادم. با صدا  رونیب ی ام رو به سختشده نیاز جا کنده شد. نفسم سنگ  مقلب

 بشنوم.  خوامی ! نمیزنی م شی دلم رو آت ی بس کن! دار -
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 زمزمه کرد:  انه یگوشم دلجو  ری. اما نتونستم. آروم زامیب رونیها ب. تقال کردم تا از حصار اون دستد یبه آغوشم کش کبارهی

 برات سخته!  قدرنیا  دنشیکه شن زم یببخش عز -

به اسم دلسا... از بردنش   یبغلش با درد هق زدم. گفت از دختر  یتوان نداشتم تقال کنم. تو  گه یزد. د  شمیآت شتریباز گفت و ب او

شدنش تا کمکش و   زی... از گالورسامیام کشیشر یخونه  ی اش تودوباره   دنی... تا دمارستانی... تا غش کردنش و فرار از بالش یبه و

 تا سهراب و انتقامش... و من...   رسامیدلسا و ام  یروس ساالر... از ع یریدستگ 

 زل زد:  سمیخ یهاچشم  ی . تود ی . رد اشکام رو بوس د یهام کشچشم  ر یز ی . دستد یکش  یقیهاش نفس عمحرف  انیپا بعد 

که داشتم قلبم براش محکم و پر قدرت زد. با همون نگاه اول   یکه خدا اون شب برام فرستاد. با اون حال ی بود یتو فرشته ا  -

که سهراب برادر   دونستمی نم یکردم ول  ی روزها رو سپر نی. کنار تو و هما بهترد یپام به خونتون رس  اریاخت ی عاشقت شدم که ب

  ره یپول رو بگ  کردم ی و درخواست پول کرد. فکر م  د یتو رو دزد ی برسونه. وقت بیتو هم آس   هو ممکنه ب  ستیساالر دست بردار ن 

و قصد داشت من رو بکشه که    یدب  یاونجا گفت تو رو به خاطر انتقام از من فرستاده بر دمیرس  ی. اما وقت شهی تموم م ی همه چ

د بود  ب ی لیبرگشتم. حالم خ یغرق شده با سر شکستگ  نانیلنج با تمام سرنش دم یکه فهم ی . وقتدند یهمون لحظه رس  سیپل

بزنم. اما با سکوتم و حال داغونم باعث شد که   ی آرزو کو؟! بچه ام کو؟! حرف گفتی م  کسرهیهما که    یهانتونستم در مقابل سوال 

رو عوض کرد. دو سال   امی و در جا تموم کرد. عذاب وجدان و از دست دادن تو به کل زندگ  ستادیبفهمه چه خبره، همونجا قلبش ا

 تیگفتند وضع  مارستانیبردمت ب یسرم خراب شد وقت  یرو  ایدوباره تو رو بهم داد. با تصادفت دنگذشت که خدا  ی به سخت

که بهم گفت توبه کنم تا به آرامش برسم. توبه کردم و خدا تو رو بهم داد.   دمیرو د رسامی. اونجا ام یعمل بش عی سر د یبا مهیوخ

بدم. سکوت با   ح یبرات توض یچطور  دونستم ی و نم دمیترس ی بود که م  تی واقع ن یازت فاصله گرفتم علتش هم مارستانیاگه بعد ب

رو بهت    یز یدارم چ یو فکر نکن  یباش  کنارم  که ن یتحمل کردم. فقط به خاطر ا یسخت بود ول   ی لیاز تو خ یبرام دور  کهنیا

. اگه  ستیوقت ن  چیه گه یبا وجود تو د یعنیوجود نداره   یاگذشته  گهید کنارتم، سه ساله  نجایرو بدون االن ا نی. اکنمی م  لیتحم

 شروع کنم... ینو  ی کنار تو زندگ  خوامی بهت گفتم م دنتیباشه همون شب قبل دزد ادتی
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. اما  کردی م شتر یحال خراب آرزو رو که عذابم رو ب دمیدی از خطاهام، گناه هام و م گفتم ی سخت و زجر آور بود که خودم م چقدر

به خاطر   ی. حق داشت بدونه؟! دوست نداشتم کسدمیحاال که لب باز کردم مجبورش کردم تا آخرش رو بشنوه. از کجا به کجا رس 

 جبرانش نداشته باشم.  ی برا  یام بزنه که جا ته از گذش  یازم حرف  نهیک ایحسادت 

 گفتم:   ی . با کالفگ کردی ام م  وونهیبزنه اما سکوتش داشت د یهام ازش فاصله گرفتم و منتظر بودم که حرفحرف  انیپا بعد 

 ! ؟ یبزن ی حرف یخوای نم -

 لب زد:  یا ه یو کنا  یخش دار  ی قدم عقب رفت. با صدا چند 

کرده که به زبون آوردنش برام سخته. چه برسه   ی گذشته کارا ی هستم که تو ی ! بگم هنوز عاشق مرد؟یبشنو  ی چ یدوست دار  -

مثل تو   یخودم که به آدم  ی! متاسفم برا ؟یکه کرد  یکارها  یچشمم رو ببندم رو  یخوای کنم. م  یعمر کنارش زندگ هی بخوام 

 دل بستم. 

فرق   یلیشکستن خ ن ی. اد یچیشکست که صداش تموم وجودم پ یطوربه قلبم اعتماد کردم اما قلبم زودتر از خودم شکست.   من

جوابم   ی از تب عشقش ول سوزمی که از تموم دردام بدتر بود. من گفتم عوض شدم، گفتم دارم م یدرد داشت. درد   یلیداشت. خ

صورتش   یدام بود تو ص یکه تو   یبا بغض یطاقت نداشتنش رو نداشتم. عصب  گه یهام تر شد. د. چشمخوادی بود که من رو نم نیا

 :دمیغر

که کنارت بودم   یماه و هشت روز   کیهمون شب اول عاشقت شدم اون  ی ! باشه. اما قبل رفتنت بدون من تو؟یبر  یخوای م -

جرقه خورد اما با تو شعله   رسامی که توش بودم با دلسا و ام  ی. درسته تلنگر منجالبشد ی عمرم محسوب م ی روزا نیمن بهتر یبرا

وارد   یباش. تأسف بخور وقت ی که هست ی از اون شتریمثل تو. باشه متأسف باش ب  مگرفتم خوب باشم، پاک باش   میور شد. تصم

 . یبا همون نگاهت از غرق شدن نجاتم داد  یشد  امی زندگ

 زدم:  ادی. فرد ی لرزی مآخر راهه. از خشم تموم تنم   نجایمن ا یصورتم اما برا  ی اخم زل زده بود تو با

  یلینفس نکشم. اما بدون خ دمیم حی پس ترج یوصله به تو. اگه قراره نباش  م ینفسم، قلبم همه چ ام،ی گفتم بهت که زندگ -

  بایتو قشنگ و ز یهاچشم  یمن فقط تو   ر ی. چون تصودمیدوستت دارم. به خاطر وجود تو بود که عوض شدم و دست از گناه کش

 . یتأسف نخور   گهیباشه د ادت یبکش که  ر یبه تصو اتهمرگم رو با چشم   ریصوبود. حاال بمون و ت

  خوادی خورند. حاال که من رو نمهام سر گونه  یرفتم. اشکام رو  ایبه سمت در یعصب یهابرده بود. پشتم کردم بهش با قدم  ماتش

گذروندم، دو    ی تحمل کنم. من دو سال به سخت تونستمی زجر نخواستنش رو نم گهیمعنا نداره. د  گهی بدون آرزو برام د یپس زندگ

. پام که داخل  نمشیبب ی ا گهید ی باشم و کنار کس تونم ی تحملش ندارم و نم ی جهنم. حت ی تو السال عذاب آور و پر درد. دو س 

عذابش از نبود آرزو   کنمی رو که فکر م  یه شده بودم. انتخاب کردم را  وونهیمن د  یگذاشتم. آرزو با ترس اسم رو صدا زد ول ایدر
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  ی چیحالش برام مهم نبود. االن به جز مرگ ه گهید  یول  دمیشنی داد و التماسش رو م یآب صدا یفرو رفتنم تو   شتریکمتره. با ب

 هام رو کامل بستم و به آغوش مرگ رفتم...شد جلو رفتم. چشم ی پام خال ری که ز ی . تا جاکنهی آرومم نم

خفه   یکه دار شهی م  یایدن  ی تو دنیتر از نفس کش ن یبرات دلنش یر یاز درد که به سراغش م یگاه  ی ول  ستین ن یریش  مرگ

 ... یاریبه دستش نم ی ول  یکنی تقال م ژنیاکس یذره ا ی و برا یش ی م
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 آرزو 

 

شدم اون حرف رو زدم. باورم   یعصب. دادی بود، داشت آزارم م  یفقط ازش دلخور بودم و حسادت زنانم که قبل من با کس من

  یخبر  یسر ن ینه ا دمیداخل آب شد د  یوقت   یام بده ول  یباز خوادی رفت. فکر کردم بازم م ایها به سمت در وونهی مثل د شد ینم

.  رفتی تو آب م شتر یب ی. اون همون جور زدی دهنم م  ی. قدم جلو گذاشتم. قلبم تو م. با ترس اسمش رو صدا زدستین یاز باز

کمک.   ادیمن ب  غ یج غ ینبود که با ج یوقت کس نیبود و ا ادیز ال ینداشت. فاصله امون تا و ده یفا دمیکش غ یالتماسش کردم و ج

  ی که دو سال ازش خودم رو پنهون کردم بازم تو ی اون از من عاشق تر بود. با وجود ی نگاه اول عاشق شدم ول ه یمنم مثل اون با  

هام عبور کرد،  چشم  یبا سرعت نور جلو  لمیف ه یلحظه مثل  نیتا هم  دمش یکه د  یاون شب. گذشته از سوختی تب عشق من م

بود...   حتنارا  یل ی... به خاطر تو خد ی» باالخره خدا صدام رو شن  خوردیگوشم زنگ م  ی و آقا طاها تو  الی ل ،یهما، کاظم یهاحرف

  ایبهت بگه دوستت داره و مثل دخترا رفته لب در تونه ی کلمه نم ک یعرضه است.  ی دختره بوده که مُرده... ب  هیعاشق  گنیم

من   ی منتظرمه... ول اریبهم بگه برو که زان خواستی حتم دارم م اوش یلحظه آخرم س   یحت دن یغمبرک گرفته«... اونا عشقش رو د

نگاه و توجه اش بود.   هی تاب  ی بدلم   یپسش بزن ول گفتی دروغ بگم عقلم م  تونمی عشقش رو... به خودم که نم دمیکور بودم و ند 

  تونم ی م ی داده، نباشه! چطور ه یحس بهم هد  ن یکه اول  یکس  نمیبب تونمی . نمستادیآب، قلبم از حرکت ا یفرو رفتنش تو  شتریبا ب

داخل آب رفتم.    یشنا بلد نبودم ول که نی. با ادمیتوانم به سمتش دو  ومحذف کنه؟! وحشت زده با تم  امی بذارم خودش رو از زندگ 

  ی. عصبد یهام رو دورش گردنش حلقه کردم. با بهت به طرفم چرخآب بره. خودم رو بهش رسوندم. دست ری کامل ز  کهن یقبل ا

 هام رو باز کرد و به عقب هلم داد: دست

 دلت سوخته برام؟!  -
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دهنم شد. احساس  ی ل شدن آب توهمزمان با داخ  غم یآب رفتم. ج ر یپام کامل ز ر یشدن ز یخودم نگهدارم با خال نتونستم

دور کمرم از    یآب رو نداشتم. با حلقه شدن دست یرفتن باال ی بهم دست داد. دست و پا زدم. اما انگار قدرت برا ید یشد  یخفگ 

گران  ن اریاومد. راه نفسم باز شد. به سرفه افتادم. زان رون یگلوم با فشار ب  ی آب تو امنه یاومدم. با چند ضرب به قفسه س  رونیآب ب

  سمینشوندم. باد سرد که به تن خ قیآالچ  شی. کنار آتد یکش رونیحسم رو از آب ب ی . بدن بد یچرخی صورتم م ینگاهش رو تو

 زد:  اد یفر نیمنفجر شد. خشمگ  ی ا کدفعهی روم بود.  هش. نگارفتی سرم رژه م  یهام رو دورم حلقه کردم. باال. دست دمیخورد، لرز

 !؟یکن ی م کاریچ ی احمق داشت -

 بغض و سرفه لب زدم:  با

 کرد.   یل یل یکه مجنون برا  ی همون کار -

 . یجون من رو نجات بد  یاومد  ی تو غلط کرد -

 اشتباه کردم.  -

 . یریبود بم کی . نزد یبله که اشتباه کرد -

 زدم:   ادیبگذرم؟! نه محاله! مثل خودش فر یآدم ن یاز همچ تونم ی . مدادی م  تیفقط به من اهم االنم

 اشتباه نکردم!  -

 ! ؟یچ افتادی برات م ی. اگه اتفاقیخوبم اشتباه کرد  -

 سالمم. ینیبی حاال که م  -

 برداشت. نگران گفتم:  ی قدم ا یبا حرص بهم انداخت. دوباره به سمت در ینگاه

 کجا؟!  -

 :د یکش  یپوف کالفه

 ! رم؟یکجا م  یدار  کاریچ -

 بلند شدم:  یعصب

 ! ؟یچ ی عنی -
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 نکن.  میکفر نی از ا شتر یهستم. ب یاز دستت عصب یآرزو به اندازه کاف  -

 باشم؟! یشاک  د یمن با  یکنی االن فکر نم -

 ابروش باال رفت:  ی طرفم برگشت. تک تا به

 اون وقت چرا؟!  -

 !  ؟ی خوایم  لیدل -

 قلبم گذاشتم: یگذاشتم. دستش رو گرفتم رو  اش نه یقفسه س  ی رو دستم

قلب   یپا سم یوا  د ی. بایسیوا د ی. بازنهیهم م  ی. قلب هامون سه ساله داره برا کوبهی . جنون وار مزنه ی داره م ی کنی حسش م -

 .می هامون که عاشق کرد

 برد. همون جور بهت زده لب زد:  ماتش

 ! ؟یکنی ترحم م ی االن دار -

 نه.  -

 . یکن تم یاذ یپس قصد دار  -

 فاصله گرفت. ادامه داد:  ازم

من و تو    نیب گهی تفاوت که د  نیبا ا شمیساعت پ م ی. من هنوز همون آدم نیدل بست  یآدم ن یکه به همچ  یمتأسف ی خودت گفت -

 . ستین یچیه

  یکنه. باشه آقا! دلت طاقت دور  ی هاش رو تالف ی دلخور خواستی بود. حاال که دلم باهاش صاف کردم، م یانصاف هنوز عصب یب

 باال انداختم. سرم رو کج کردم:  ی ! ابروستیمن و تو ن نیب ی چیه ی گ یرو نداره بعد م من

 تموم؟!  ی عنی -

 تموم تموم.  -

 باال انداختم. خونسرد لب زدم:  ی ا شونه
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. به بچه  نجایا  امیم  د ی. با شوهرم هر سال عشمی . بچه دار مکنمی ازدواج م رمی. من ممیکنی تمومش م   ی باشه حاال که دوست دار -

 قطع کرد.  شهی رو نم ی. آخه روابط خانوادگ اریبهت بگه عمو زان گم یام م

 زد:  ادیگردنش متورم شد. فر   یهاهاش به خون نشست. رگ چشم  یهاش رو مشت کرد. به آن حرفم، دست  دنیشن با

 ! ؟یازدواج کن ی بر یکنی تو غلط م  -

 :دمیام گرفت. بلند خند بترسم. خنده  کهن یا یبه جا  ادش یفر از

 تموم شد.   نمونیب  یهمچ  یشد؟! تو گفت یچ -

 موهاش رو چنگ زد:  یو عصب   کالفه

 درست گفتم.  -
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با   ینازم رو بخره. حت  اریعادت کردم که زان یکجورا ی ی عنی خواستمی ها رو نم یکم محل  نی. ا ادیقصد نداشت کوتاه ب انگار

از   گذرمی کرده و انجام داده، م یمن شروع دوباره است. اگه هر کار  یبرا  کنهی االن فرق م ی . ولشیو زورگوئ  یخودخواه

سر سجاده    ی اتفاق یکه سه ساله به خاطر من پاش رو توش نذاشته. چندبار  یاته سپرده. گذش  یکه به دست فراموش   یاگذشته

  یاون آدم گذشته باشه، برام کاف خوادیکه عوض شده و نم نیپاک باشه. هم کرد ی م تالش  ی نبود ول یمومن واقع  د ی. شادمشید

  یز یمرد هستم. االنم تنها چ ن یا ونیرو مد  امه شدن خانواد  داینکرد. پ غی برام در ی کار  چیمدت که کنارش بود از ه ن یبود. تموم ا

با   ی بشم. چند بار طون یمثل خودش ش   خوامی . مزنهی من م  ی سه ساله برا  ک یکه نزد یکه برام مهمه بدست آوردن قلب

  ناال اریزدم. آقا زان ی ثیذهنم نقش بست لبخند خب  یتو  ی کار رو کنم. با فکر ن یمنم هم شهی م یدلم رو لرزند. چ هاش طنتیش 

با تعجب  . ستادمی. جلوش ارهینخواستم خجالتم جلوم رو بگ  نباریبرام سخت بود. اما ا کمی. یایخودت کوتاه ب کنمی کارت م کی

لب    یدوباره قهقه بزنم. انگشتم رو  خواستی هام دوخت. دستم رو بهسمتش بردم...**..... ماتش برد. دلم منگاهش رو به چشم 

شده بود   نی. نفس هاش سنگ امیقصد نداشتم کوتاه ب  ی صورتم سرخ شده ول کردم ی م حساس آروم حرکت دادم. خودمم ا نشییپا

 بار بدون خجالت ببوسمش... نیاول یبرا خواستی . دلم مکردمی رو حس م

 ***** 

 اریزان
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خودش هم مثل قبل من رو   خواستمی م  شهیکنارم باشه. هم ی از سر ترحم و دلسوز خواستمی بودم. نم یازش دلخور و عصب  هنوز

  چیدختر ه  نی ا ی. من جلو کردی ام م وونه ی لبم داشت د ی . حرکت دستش روکردمی . ناباورانه به آرزو نگاه م ستادیبخواد. جلوم که ا

  تونمی منه مگه م  یدختر تمام زندگ  نی . ازدی کنه. قلبم محکم م می که روان کرد ی رو م ی کاروقت از خودم اراده ندارم. داشت 

که ازش داشتم محال بود ببوسم   ی. با شناختد یلبم نگه داشت. دلم لرز یسانت  کی نخوامش و ازش بگذرم. سرش رو جلو برد و در 

. با دو انگشتش گوشه لبم رو کوچولو  زدی طنت برق م یهاش از ش . چشمارمیاز پا درب خواستی کنه. م طنتیش  واستخی م ی ول

 نخنده لب زد:  کرد ی م ی که سع ی. در حالد یگرفت و عقب کش

 ! ؟ید یبود. خودت نفهم دهیلبت چسب  ی نگاه کن مو رو -

عقب بکشه دستش رو گرفتم و   که نیهستم. قبل ا قرارش ی ب یتاب کنه. من همون جور   یدلم رو ب خواستی بدجنس فقط م  یا

 لب زدم:  یطون یش  ی. با صدا دمیسمت خودم کش

 . ریرو بگ   طنتم یجواب ش  ستایکجا وا -

 د یکه باهام کرد هنوزم عاشقانه دوستش دارم. شا ی چون جونم وصله به جونش. با تموم کارها خوامشی حرفم ....***.... م  بعد 

 ازش ممنونم...  ایدن  کیحذف بشم  اش ی که نذاشت از زندگ نیجنون باشه. اما هم

 ها؟!...اووم...اووم،  بچه  -

که با لب خندون نظارگر ما بودند، افتاد.    هی مثل لبو سرخ شده بود، فاصله گرفتم. نگاهم به بق شهیبابا از آرزو که مثل هم یصدا با

  م یاز خجالت پشت سرم قا د یکش ی خفه ا غی ج عی منتظر ما بودند. آرزو سر  یکجورای. فکر کنم همه امشب قصد خواب نداشتند 

 خواستیجونم، دلم م  یپشتم حس کردم. ا  یباال رفت. چنگ شدن لباسم و فرو بردن صورتش رو تو  ه یخنده بق کیشد. شل

 دستم رو بسته بودند. بابا با خنده به آقا رضا گفت:  ستادند، یکه روبه روم ا یهاآدم  نیآغوشم اما ا ی تو دمشیکشی دوباره م

 . گردند ی که سه نفره برم  میبر انی. بطونهیپسر من ش  نیگفتم ا ی د ید -

زدم. مامان به سمتم اومد و    یو لبخند   دمیبه پشت گردنم کش یاخالق مهربون و سرزنده اشم. دست نیبشم عاشق هم قربونش

 : د یبغلش کرد و صورتش رو بوس  ی ون. با مهربد یکش رونیآرزو رو از پشتم ب

 .نید یقربونت بشم عروس گلم، خوشحالم که به توافق رس  -

فرشته   ی گفتند. اما من تموم مدت نگاهم رو  کیکردند و تبر ی باهامون روبوس  ی هم با خوشحال ه یخجالت به مامان نگاه کرد. بق با

 ... شهیهم ی عشقشم برا ریبود که اس  یا
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 Sقلم: ماه بانو.  به

 98: انیپا

   

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

