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  یعثمان ایقلم : ناد به

 یعاشقانه ، اجتماع ژانر

  

 دمایز نکهیو متنفرم پدر و مادرم هم مثل ا زاریب میکن یخانه نقل مکان م نیمدام از اون خانه، به ا نکهیاز ا شه،یهم

خانه  هی دیامکان خر نکهیکردن با ا ینقل مکان م یا گهیخانه د کی، که هر چند ماه به  ادیکار بدشون نم نیاز ا

خودشو به زحمت بندازه و از  یدانست و دوست داره ه یم حیتفر یکار را نوع نیاما مادرم ا میرا داشت کیخوب و ش

خونه  هیکه خودمون  ی؟ درحال هیچه کار نیدونم اخه ا یخانه بپره ، نم نیمکان و از اون خانه به ا نیاون مکان به ا

م اد گار؛ خواهرم عسل هم ان رفتنینپذ میخونه خودمون مستقل بش میهر چه اصرار کردم بر میبزرگ داشت ییالیو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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و مدام با  میساخت یوقت با هم نم چیبود اما من و اون ه یآدم اروم نکهیکرد با ا یم یداد نه مخالفت ینبود نه نظر م

از  نمیزاشت خب البد ا یانگار نه انگار که از اون دو سال بزرگ ترم اصال بهم احترام نم میکن یمهم جر و بحث 

 !  دارمخواهر  هیدلم خوشه که  گهیشانس بد منه د

 خدا ، ی..... ا آه

 نییبه کارگرا که در حال پا یخوشحال ینحس که فوق العاده ازش متنفرم و مادرم با کل یاز همان روزها یکی امروز

 کرد . یبودن کمک م نیاز ماش لیاوردن وسا

کارا رو ندارم ،  نیکنم ! شانه ، باال انداختم به من چه من که اصال حوصله ا یزد که چرا کمکشون نم یسر من غر م و

 زیو تم کیتوان گفت ش یبود اما هنوز م یمیبزرگ دو طبقه ، قد یکرده بود خانه ا اریبار مادرم اخت نیکه ا یخونه ا

ه همه وقت داشت نیا یدونم ک یبود من نم وهیبا انواع درخت م یبزرگداشت که رو به روش باغ  ییبایز ییمانده و بنا

 رو ندارم ! یکار نیبود من که اصال حوصله همچ یکاریآدم ب هیبود  یهمه درخت بکاره ؟ البد هر ک نی، ا

همه  نی، با ا بهی، اما عج شدیم یسال ۸۰ ۷۰انه متعلق به خ نیخانه افتاد اشتباه نکنم ا یساختمان ینگاهم به بنا باز

 و قشنگ مانده ، کیسال هنوز ش

 رونیبخصوص که ب امدیدر اورده ؟ من که اصال ازش خوشم ن یخانه ا نیهمچ هیسر از  یدونم مادرم چطور ینم اصال

 پوکه ، یم چیکه ه رهیحوصله اش سر م نجایخورد مسلمه آدم ا یبه چشم نم شتریاطراف ب نیشهر بود و چند خونه ا

 نی، که روح و جن و از ا لمایتو ف یمیقد یخانه ها ادیبه  منوبود سوت و کور کال  یا گهیعالم د هیانگار که  نجایاصال ا

 انداخت ، یداشت م زایچ

بنظر  یعاد زشیه چهم نییورانداز کردم طبقه پا رونیبه تنه درخت داده بودم تمام خانه را از ب هیطور که تک همان

جالب باشد ، چشم به دو پنجره افتاد حتما هر کدام متعلق  یلیخ دیبنظرم حتما با دید دیاما طبقه باال رو با دیرس یم

قت د شتریب یپشت پنجره حرکت کرد کم یزیاتاق بود همان طور که نگاهم به پنجره ها بود احساس کردم چ هیبه 

 لفت دادن کار کارگرا تمام شد و رفتن ،  یشدم بالخره بعد از کل یاالتیمن البد خ یاوه خدا  دمیند یزیکردم چ

د بو ختهیبهم ر زیمن ، اصال قابل تحمل نبود همه چ ینبودم رفتم داخل نه خدا یامده راض شیکه از وضع پ یحال در

 بود اال خونه ! یهر چ هیانگار خونه نبود شب

 بود . رونیاز ب تر کیخانه از داخل ش ینما شیخدا یول
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وجود داشت که رو به باغ  یاز داخل اشپزخانه در کیاشپزخانه ش هیبا  ییرایسالن بزرگ مختص مهمان و پذ هی

کدام خوشم  چیو سه اتاق خواب که از ه یبهداشت سیشد . حمام بزرگ با وان ، با سرو یم یپشت خانه باز و منته

 امدین

 قرار گرفته بود . چیطبق باال درست وسط سالن به صورت ماپ یها پله

 کرد . یم لمایرو برابر ف زیهمه چ یزیچ یجن یروح هیحاال حضور  یخارج یلمایتو ف نیع قایدق

 خانه ؟ نیکه تو سرم بود خندم گرفت اخه روح تو ا یفکر از

بود با سه تا اتاق خواب که هر کدام  لیمتک زیو همه چ ریو چشم گ یطور که حدث زده بودم طبقه باال عال همان

 یبرا یاتاق اریداشت و در حال اخت فیام هم باال تشر یو حمام مخصوص خودشو داشت ، خواهر گرام سیسرو

ساله دعوامون  ۷ ۶ یموضوع مثل بچه ها نیکه من انتخاب کردم رو خواست و سر ا یهمان اتاق قایخودش بود و دق

داد و  لیکردن و دل ی؛ پدر و مادرم پله ها را دوان ط میایکوتاه ب میکدام حاضر نبود چیشد و صدامون رفت هوا و ه

خواد ،  یخودش م یدادم که هر کدام اتاق را برا حیبلند توض یمنو و عسل هر دو با هم با صدا دنیدعوامون رو پرس

ط و هم خ یبرا گریکدیگاه به با ن یول میمنو عسل سکوت کرد میریتا آرام بگ دیو سر ما داد کش دش یپدر عصبان

و هر بار با پا  میحال و روز را داشت نیمنو و عسل ا میشد یم یدیجد یهر بار وارد خانه  بایتقر میدیکش ینشون م

 یزیبودم و چ دهیاتاق رو پسند نیاخه ا امیب هبار حاضر نبودم کوتا نیشد اما ا یپدر و مادرم عسل برنده م یانیدر م

تونستم هر روز از منظره غروب و طلوع  یشد و من م یباز م ایکه رو به باغ و در یکرد پنجره ا یکه منو جذبش م

 کند ،؟  یم یقدر پا فشار نیاتاق ا نیتصاحب ا یخاطر برا نیا یافتاب لذت ببرم احتماال عسل هم برا

 اگر بزارم پاش به اتاق برسه عمرا

عه داد قر شنهادیکرد و پ یفکر میایکوتاه ب میو هر کدام حاضر نبود دیتصاحب اتاق د یکه اصرار هر دومان را برا پدر

تو برنده شدن ندارم اما قبول  یادیدونستم شانس ز یم نکهیدر امد اتاق مال خودشه ، با ا یو اسم هر ک میبنداز

پدر داد . گذاشته نوشت کاغذ را تا کرد و به  ارشیدر اخت لکه عس یتکه کاغذ یکردم و مادرم اسم هر کدام را رو

از برگ ها رو باال گرفت ان را باز  یکیدستش تکان داد و چشم بسته ،  انیپدر دستش را مشت کرد و برگه ها رو م

 کرد لبخند زد و به عسل نگاه کرد

شد ! المصب عجب  یبخوام مال من م یدونستم شانس عسل خانم ، رو ندارم که هر چ ی... بازم باختم من که م اه

 داشت هر بار خودش برنده بود . یشانس
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 شتم ،پدرم برگ یرو انتخاب کنم ، با صدا نییپا یاز اتاق ها یکی، بهتر بود  نییکردم و خواستم از پله ها برم پا یپف

 بار شانس به تو رو کرده اسم تو در امد . نیا نکهیا مثل

  دمیاز جا پر یخوشحال با

 !نمیبابا ؟بب یگیم یجد

باره خوش  نیبود که اول بیخودم هم عج یداشت پس اتاق مال من شد برا قتیگرفتم اره حقکاغذ را از او  تکه

 ؟ میقیرف یبه بعد من و خوش شانس نیاز ا دیکردم شا یخونه رو گفتم اشتباه م نیهمه بد ا نیا دی! شا ارمیم یشانس

که  بزرگ و باحال بود یواریکمد د هیرا به سرعت برق و باد به اتاق منتقل کردم تو اتاق  لمینکردم و تمام وسا یمعطل

 ی، در کمد رو باز کردم عجب کمد بزرگ شهینم نیول بهتر از ا یرو توش جا بدم ا لمیتونستم تمام وسا یم یبراحت

 ادیترس ورم داشت و به  دفعهکیدونم چرا  یاما نم دمیکشداخل  یشد چند نفر همزمان توش جا داد سرک یبود م

؟ از  هیک نمیپشت سرم بود زود برگشتم تا بب یزیحس ترس احساس کردم چ نیافتادم با ا یترسناک خارج یلمایف

بودم و انقدر جرات داشتم که  ی، اخه من ادم نترس دمیکه کردم به خودم خند یحس که بهم دست داده و حرکت نیا

کردم اونا معتقد بودن من  یموضوع با دوستام شرط بند نیبارم سر هم هیرم ، شبا پا تو قبرستون بزا ستمتون یم

شب تنها برم وسط فبرستون  هیبهشون ثابت بشه قرار شد  نکهیا یرو ندارم برا یکار نیو جرات همچ دمیفقط پز م

کار  نیاز ا دیام که د یو دوست جون جون ما یداشته باشند ، کورش دوست دوران بچگ دیو اونا از دور منو در د

 واهمه ندارم و قصد انجامش را دارم مانع من شد و گفت :

 پسر ،  یحتما عقلت رو از دست داد تو

به  ینداشتند . از پشت شانه نگاه یدیشک و ترد چیباره ه نیدر ا گهیام د یکه بهشون ثابت شده بود ادم نترس هیبق

و و لباسام ت لیوسا دنیمشغول چ ییاعتنا یکرد با ب ینگاهم م یکه با ناراحت دمیپشت سرم انداختم و عسل رو د

 و گفت : دی... کش یکمد شدم آه

 ؟ یداداش یداد ی، اتاقت رو بهم م شهیم یچ حاال

بهش انداختم پس خانم ، به قول معروف امده مخم رو بزنه ، با زبان ساده امده خرم کنه ، تا اتاق  یزیمسخره ام نگاه

 اب دادم رو بهش پس بدم ! با اداش جو

 ، دمیاتاق خوشم امد نوچ نم نیمتاسفم من از ا ی، ول میجیدلم کباب شد عج یاوخ
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 شد و گفت : یعصب

دادم و به کارم ادامه دادم اون با  لشیخواستم ! پوز خند تحو یاتاق رو م نیمن از اول ا یهست یآدم نادون یلیخ

  رونی، و از اتاق رفت ب دیکوب نیحرص پا به زم

در حق من لطف داشت و  شهیخسته شدم مادر هم یلیخ یدستگل شد وااااا نیمرتب و ع زیبعد اتاقم تم دوساعت

کرد آه  یو مرتب م دیچ یکرد اما اتاق عسل رو خودش م یبهم نم یکمک نیکوچک تر دیخونه جد میرفت یهر بار م

 باز شکرت .... ایخدا

 از کل صبح میخسته ، بود یکار داشت ، همگ یرا جا به جا کرده بود اما هنوز کل لیوسا یمامان تا حدود نییپا رفتم

بعد کارها رو  میاستراحت کن یکم میگرفت میتصم میخورد یحاضر زیچ هیناهار رو  میکرد یتا حاال همه اش کار م

وا انچنان گرم گرم نبود و ، ه دادیخوشش را به ما نشان م یوماه بود و تابستان تازه ر ریت لیاوا میکن ستیراست و ر

دونم اما من عادت دارم  یشد حاال همه رو نم یم جیروزا بلندتر از شب بود ظهرها که آدم نخوابه ؛ گ نکهیا لیبه دل

ب خ خوابمکردم نتونستم ب یامد هر کار یبا انکه خسته بودم و خوابم م دمیتخت تاق باز خواب یظهرها بخوابم ، رو

 نیا شهیمادرم هم یحال و روز منه ، به سالمت نیبود و تا بهش عادت کنم حاال حاالها ا جام عوض شده گهیمسلمه د

تخت نشستم  یتخت غلط خوردم حالم بهم خورد چهار زانو رو ی، اوف از پس که رو شهیم رمیگ بانیحالت گر

 رونیاطراف بزنم ، از اتاق رفتم ب نیا یدور هی رونیب مگرفتم بر میو از جا بلند شدم تصم دمیبه موهام کش یدست

به بدنم دادم و  یجانانه ا یاستراحت هر کدام تو رفته اتاقش . کش و قوس یاز پدر مادر و عسل نبود حتما برا یخبر

نهادم دستامو ضامن چشمام کردم تا نور  رونیکردم پا که ب یم یکردم اخ که چقدر احساس خستگ یپله ها رو ط

 گردم . یزنم زود بر م یدور و ورا م نیا یچرخ هی الیخیهر افتاب سوزانده و هوا گرم بود اما بموقع ظ نینکند ا تمیاذ

ترسناک و خونخواران  یلمایترسناک کشوند اخه من عاشق ف یلمایاونجا باز فکرم منو سمت ف طیباغ و مح دنیبا د

انداختم البته بنطرم از پس که  یبه وحشت م لمایجور ف نیا دنیرو با د چارهیعسل ب شهیبودم و هم زایجور چ نیو ا

 پدر و

 یکه از ناز و لوس باز یشدم ک یم یطور نیبود خب منم جاش بودم ا ینازک نارنج یلیکردن خ یلوسش م مادر

 ؛ می؟ خب حاال بگذر ادیبدش م

 یاغ رود خانه ابود از وسط ب دهیها رس وهیدرختا پر بار بودن و همه م دمیرس دهیباغ سر سبز سر به فلک کش به

وقته  یلیبود معلومه خ زایجور چ نیپر از برگ علف چوب سنگ و از ا نیشد . زم یم یمنته ایکرد و به در یعبور م

شان از یا وهیم یکس یخسته شده بودن که حت نشونیگهم حتما از بار سن چارهیب یجا سر نزده درختا نیبه ا یکس
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مردم  نیببره به ب ادیب یکیها رو برداشت کند حداقل  وهیم نیا ستین یخودم فکر کردم اگر کس شی، پ دیچ ینم

 نکهیکردن ، با ا ریگرسنه رو س هیشکم  نکهیهم ا دیرس یهم ثواب به صاحبش م ینجوریو محتاج پخش کنه ا ریفق

 یا شگفتپرنده ها فصا را پر کرده بود ب یکردم صدا یاحساس گرما نم گهیدرختا د هیسا ریبود اما ز زانهوا گرم و سو

 نیزم یشدم که رو یشدم متوجه جوجه گنجشک یکه رد م یزدم از کنار درخت یم دیهمان طور که اطراف را د

 . زدیافتاده و مادرش باال سرش بال بال م

 یکنم بر یکه غصه خوردن نداره من کمکت م نی؟ ا یپرواز کن یتون یو نم یگنجشک کوچولو از النه ات افتاد هیچ

پشت سرم بود گنجشک را  یزیاحساس کردم چ کدفعهیبرداشتم اما  نیزم یخونتون ، خم شدم و گنجشک را از رو

 ییشدم اعتنا یاالتیامروز من چقدر خ ینبود وااااا یزیسر جاش قرار دادم و از پشت شانه پشت سرم را نگاه کردم چ

ه شد ک یدونم چ یو همان که چند قدم برداشتم نم از باغ خارج شدم ایگرفتم برگردم برم کنار در مینکردم و تصم

 فشردم و از جا بلند شدم  نیشکم افتادم دوتا کف دستم را به زم یو رو نیخوردم زم

 نیحتما بر اثر زم دیدر زانوام پچ یبود و گرم خواستم به راهم ادامه بدم که درد یشن نیدردم امد. زم یا ی..... ا اوخ

و ت یشدم راهمو کج کردم و طرف خانه برگشتم کاشک الیخیرو ب ایخاطر در نیود به همب دهیخوردنم زانوام صدمه د

و باز  دیشدم نگاهم سمت پنجره اتاقم چرخ کیبال که سرم امده بود به خانه که نزد نیماندم بهتر از ا یاتاق م

 دمیپشت ان د یزیاحساس کردم چ

خودمو به مبل  دمیلنگ یکه م یشده بودن و مادر عصرونه اماده کرده بود در حال داریداخل پدر و مادرم ب رفتم

 : دیکرد و پرس یان ولو کردم مادر که متوجه من شد مکث یرسوندم و خودمو رو

 ؟ ی؟ فکر کردم هنوز خواب یکجا رفته بود یانگ یشده چرا م یمادر چ نیفرد

کردم  یمونه به کدوم سوالش اول جواب بده ؟ پف یآدم م دیپرس یپشت سر هم سوال م یه گهید نهیمادرم ا عادت

 و جواب دادم 

  دهیفک کنم زانوام صدمه د نیورا قدم بزنم حواسم نبود خوردم زم نینبرد رفتم ا خوابم

 طرفم پا تند کرد و گفت  یو دلواپس یبا نگران مادر

 ؟ ینشده باش یزخم نمیبب کو

 ان قرار داد و پاچه شلوارم را باال زد . یرا جلو اورد و پامو رو زیم سپس
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 تر دردم امد . واشیمامان  . اخ .... اخ

 من گفت  دنیبا د نییامد پا یهنگام که عسل از پله ها م نیا در

 پاش شکسته مامان ؟  نیشده فرد یچ

 گفت : یبا لحن تند مادر

 رفش را فرو خورد و گفت زانوام ح ی... ، سپس با مشاهده دخ. رینکند زبونتو گاز بگ خدا

 مادر ؟  یبا خودت چکار کرد نیبب نیفرد یواااا

 نیمز هیسنگ برخورد کرده بودم نه  هیاز عسل گرفتم و به زانوام نگاه کردم چنان کبود شده بود که انگار با  نگاه

بابا خوبم و شلوارم را  ستین یزیزدم و گفتم چ یلبخند ارمیدر ب یمادر رو از نگران نکهیا یخوردن ساده بود برا

  دیپدر به گوش رس یاز اون طرف صدا دمیکش نییپا

 خانم ،  گهید نهیپسرت هم یدقت یب

 پدر به زوقم زد حرف

 کردم بابا ؟ یدقت یب یمن ک اخه

 مادر ؟ زمیبرات بر یخوریم ییبحث خاتمه بده از جا برخاست و گفت چا نیبه ا نکهیا یبرا مادر

سر به سر عسل بزارم  یکم امدیزدم و بدم ن یثیفکر کردم لبخند حب شیپ قهیتکان دادم و به اتفاق چند دق سر

 شدم و خطاب به مادر گفتم  یجد

 دور و ورا دفن شده ؟ نیخانه ا نیصاحب ا گنیراسته که م مامان

 و به اطراف نگاه کرد و گفت : دیبا ترس از جا پر عسل

 ! میبر نجایکنم بزار از ا یخواهش مترسم  یمامان من م یوااا

 نیمادر نه همچ هیحرفا چ نیلباشو جمع کرد و با تشر گفت اِ خودتو لوس نکن ، سپس رو به من ادامه داد ا مادر

 وجود نداره ! یزیچ
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روح داره و چشامو به حالت  نجایشبا ا دمیمن شن یو باز بقصد ترساندن عسل گفتم اممم ول دمیدور لبم کش یدست

 رو به عسل تا اخرباز کردم عسل خودشو به مادر چسبوند و گفت :  یترسناک

 ، میبر نجایمامان تورو خدا بزار از ا امدیجا خوشم ن نیاز اول از ا من

 کرد و گفت  یکه متوجه شد قصد من ترساندن عسل است اخم مادر

 : گهیبس کن د نیفرد اِ

 ؟ نیندارن عسلمو ترسوند یا گهیزه کرد و گفت شما دوتا بحث داش را مزم ییچا پدر

 با ناز و عشوه طرف بابا رفت کنار او جا گرفت و گفت  عسل

 ، ییبلم بابا قلبونت

 گفتم  یخشن و ترسناک یرفتم سمت پدر و عسل برگشتم و با صدا یکه طرف پله ها م یشدم و در حال بلند

 سراغت اووووووو . انیارواح سرگردان م شبا

 بهم انداخت و گفت  یو سرش را تو آغوش پدر فرو برد پدر چشم غره ا دیکش عیج عسل

 خواهرتو نترسون ! گهیبس کن د نیفرررررد

و به دوستام فکر  دمیتخت دراز کش یبهتر شده بود رو یکردم خدا رو شکر درد زانوام کم یو پله ها رو ط دمیخند

رو  یزنگ بزنم ادرس بهشون بدم گوش میامد دیقرار بود هر وقت به خانه جد ندمشویکه ند یکردم چند روز

م اما بخوابم و استراحت کن یگرفتم کم میتصم ورو کنار گذاشتم  یداد اصال کال قطع بود گوش یبرداشتم اما انتن نم

 کرد برم کمکش  یکه صدام م دمیمادرم رو شن یرفتم صدا یهمان که تازه چشمام گرم شده بود و به خواب فرو م

 برد ها اخه االن چه وقت کمک خواستنه مامان ؟ یداشت خوابم م تازه

بود و  لیوسا ییرو نگاه کردم مادر درحال جا به جا نییو از همان باال پا رونیزدم از اتاق رفتم ب یکه غر م یحال در

 کردم و گفتم  یاصال حواسش به من نبود اخم

 برد ! یکمکت بخدا تازه داشت خوابم م امیبعدا ب یزاشت یم
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 نگاه متعجبش را به من دوخت و گفت : مادر

 ؟ یکمک کن یایازت خواست ب یک حاال

 تعجب از نرده ها خم شدم و گفتم  با

 کمکم کن ؟ ایب نیفرد یکه صدا زد یشما نبود مگه

 ! یشد یاالتیحتما خ یکمکم کن یاینمانده که ب یصدا زدم اصال کار یمن ک نه

خودم گفتم البد  شیزد پ یباال انداختم و خواستم برگردم تو اتاقم که متوجه شدم عسل با تلفنش حرف م شانه

شده  شیزیام چ یداد . نکند گوش یبابا بازم انتن نم یبرداشتم ا ویگوش دیشبکه برگشته ، خواب که کال از سرم پر

عسل رفتم با انکه در اتاقش باز بود  شیو پ رونیب فتمق رنداشت از اتا دهیباشد ؟ خاموش و روشنش کردم اما باز فا

  دمیاما در زدم و رفتم داخل و پرس

 تلفن تو هم شبکه نداره ؟ نمیبب

 اش انداخت و ادامه داد انتن داره  یبه صفحه گوش یزدم سپس نگاه یداشتم با دوستم حرف م تازه

 کردم و گفتم  یطرفش گرفتم پف مویگوش

 چرا مال من نداره ؟ پس

 به صفحه اش انداخت و گفت  یرو از دستم گرفت نگاه یگوش

 که شبکه داره نیها ا یدار یکه امروز قاط نیمثل ا نیفرد

و  پله ها نشستم یگه ، شبکه برگشته بود شماره کورش رو گرفتم رو یرو بدست گرفتم اره راست م یگوش دوباره

 امیتا سرحال ب رمیدوش بگ هیگرفتم  میبرگشتم اتاق تصم یبعد از خدافظبا او صحبت کردم  یا قهیدق ۲۰حدود 

 حوله امو برداشتم

از ورودم  قهیداد چند دق یم یگرما چه حال نیکه حمام با آب سرد تو ا یو وارد حمام شدم وان رو پر آب کردم وااا 

ندادم اما صدا که تکرار شد  تیول اهما دیاز اتاق به گوشم رس نیبر زم یزیافتادن چ یبه حمام نگذشته بود که صدا
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 دیبود فکر کردم شا یعاد زیدر به اتاق نگاه کردم همه چ یو از ال دمیامدم و حوله را دور خودم پچ رونیاز وان ب

 ؟ یعسل باشد . صدا زدم عسل توئ

امد ؟ نگاهم سمت پنجره  یصدا از کجا م نیپس ا بهیتو اتاق نبود عج یامدم کس رونیاز حمام ب دمینشن یجواب اما

 زیرفتم هوا روبه غروب بود چشم به غروب دل انگ کیکه در پنجره رو باز کرده باشم نزد ادینم ادمیباز افتاد اما  مین

کنارمو  یحضور شخص کدفعهیغروب افتاب بودم که  یاشاتم یبودم محو یمنظره ا نی، عاشق همچ شهیدوختم هم

بنفش با راه  شرتیت هیانتخاب کردم و  ید طرف کمد رفتم و لباس راحتش خیتنم س یحس مو نیحس کردم از ا

 هیو موهامو سشوار زدم و شانه کردم  ستادمیا نهیتن کردم مقابل ا یشلوارک قهوه ا هیکوتاه و  نیاست دیسف یراه

ام را برداشتم  یعطر بودم . گوش نیا یاممم عاشق بو دمیمچ دستم زدم سپس به گرون و صورتم مال یعطر رو یکم

رو باز کردم و تا اماده شدن شام خودم رو با ان سر گرم کردم پدر که  سبوکمیو ف دمیمبل دراز کش یرو نییو رفتم پا

رو ازش گرفت تشکر کرد و خسته  دهایخر ان، وارد خانه شد طبق معمول مام دیپر از خر یبا دست رونیرفته بود ب

 پات چطوره ؟ دیازم پرس غذا که نشستم پدر زیگفت :سر م دینباش

 کنه ! یدرد م یهنوز کم یول خوبه

 زد و گفت : یزاشت لبخند یدوغ جلوم م وانیکه ل یو در حال دیما غذا کش یبرا مادر

 حواستو جمع کن مادر ! شتریبه بعد ب نیا از

 اش را بر لب نشاند و گفت : یشگیهم یبایزدم و شروع به خوردن غذام کردم مادر لبخند ز یندادم لبخند یجواب

  دمیآرام خند یاست . با صدا ییبا صفا یخونه  یلی؟ من که عاشقش شدم خ هیچ دینظرتون درباره خونه جد خب

 ! یش یعاشقش م میشیم دیخونه جد هیوارد  ی، وقت شهیخانم شما که هم مامان

 و گفت  دیخند مادر

ا با ت میدارم با صاحبش صحبت کن میکنه ، تصم یفعات قبل فرق مخانه با د نینه نظر من درباره ا یناقال ، ول یا

 ، شهیم یبشه اگر قبول کنه که عال یفروشش راض

 تعجب وار گفت  یقاشق و چنگالش را در بشقاب رها کرد چشماش را تا اخر باز کرد و با حالت عسل
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 ۶ نیکنم هر چه زودتر ا یجا بمونم همه اش دارم خدا خدا م نی؟ مامان عمرا اگر من ا میجا بمون نیتا ابد ا یخوا یم

 تموم بشه نیماه که قرار داد بست

 گرفته ! تونینه .. نه مامان حتما شوخ میبر نجایو از ا 

 یلیبنطرم خ یبر یخوا یجا چشه که م نیچت شده مگه ا کدفعهیبا تعجب نگاهش کرد و گفت بسم اهلل دختر  مادر

 ؟؟ نیفرد هی؟! نظر تو چ هییاخوب و با صف ییهم جا

 مادرم گفتم  یحرفا دییسر به سرش بزارم با تا یکم امدیبه عسل انداختم بدم ن یزیام طنتیش نگاه

 بخصوص که ارواح سرگردان داره ! هیبا حال یجا نجایمنم با شما موافقم مامان ا اره

 حق بجانب نگاهم کرد و با حرص گفت  عسل

 زنه که بترسم ! یرفا رو مح نینگاهش کن سر لج ا بابا

ترسه سپس رو به عسل ادامه داد  یخواهرت م یدون یتو که م گهیبس کن د نیبدون انگه نگاهم کند گفت فرد پدر

 ؟ هیکنه پس ترست واسه چ یم یبرادرت شوخ یدون یبابا تو که م

 خواد بخره ؟ یرو م نجایکه ا دیشما با مامان موافق یعنیبابا  دیبه پدر زل زد و پرس عسل

 ، دیحاال هم غذاتون رو بخور میبخر ستیقرار ن ریشد و جواب داد نخ یجد پدر

 گفتم و رفتم تا بخوابم ریبا خانواده نشستم سپس شب بخ ی، ساعت میو شام را با اشتها خورد مینزد یحرف گهید

بود و  کیگاه کردم همه جا تارن ایو به باغ و در ستادمیبوده برام پشت پنجره ا یامروز عجب روز خسته کننده ا

نباشه چراغ خواب را  کیتار نقدریبزارم که شبا ا کارطرف چندتا چراغ  نیبماند ا ادمیشد ، حتما  ینم دهیند یزیچ

خسته بودم به گمانم زود  یلیکه خوابم برد اما چون خ دیدونم چقدر طول کش ینم دمیتخت خز یروشن کردم و رو

چشم باز کردم اما از جام تکون نخوردم مثل مجسمه  یو ناله شخص هیگر یصدا دنیشب بود که با شن مین دمیخواب

 بدم صیتونستم تشخ یبود که نم یکنه ؟ صدا طور یم هیکه داره گر هیوقت شب ک نیمن ا یخدا ودخشکم زده ب

ارام و ساکت و در سکوت شب  زیرو نگاه کردم همه چ رونیپشت پنجره رفتم و ب یآمد ؟ به اهستگ یاز کجا م قایدق

 بود ؟ یچ گهید نیا بهیفرو رفته بود با برخاستنم صدا کم کم دور و دور تر تا کامال محو شد . عج

 خواب شدم ریو خوشبختانه ، زود اس دمیو دوباره دراز کش دمیکش یا ازهیتخت نشستم خم یرو
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 یگفتم پوز خند ریو صبح بخ دمیعسل که تو اتاقم بود چشم باز کردم و چشمامو با دست مشت شده ام مال یصدا با

 تنبل خان ؟ ریظهر بخ یزد و گفت کدوم صبح بهتره بگ

 ! مگه ساعت چنده ؟  ریظهر بخ دمیبه ابروهام دادم و پرس یتعجب حالت با

 ود بسرت مگه نه ؟زده ب یخواب یب شبید نکهیظهره اقا : مثل ا ۱۲ ساعت

  دمیکردم و پرس یمکث

 چطور مگه ؟! نه

 یالبد باز با دوستا یداریساعت چهار صبح چراغ اتاقت روشن بود رفته بودم آب بخورم که متوجه شدم ب تا

 نه ؟ یکرد یچت م یات داشت یسبوکیف

زد من که تا سرمو  یحرف م یچنداشتم که بدم اصال متوجه نبودم از  یندادم در واقع جواب یجا برخاستم و جواب از

عادت  دمیبه خودم رس یو من بعد از لباس عوض کردن کم رونیبالشت گذاشتم خوابم برد ، عسل رفت ب یرو

پدر  نییکردم و رفتم پا یدوتا ط یکیرو  هاباشم پله  یطور نینداشتم شلخته ملخته باشم و اصال دوست نداشتم ا

 تازه از سر کار برگشته بود 

 ، یبابا خسته نباش سالم

بح بخواب که ص ریشدنه اخه ؟ پسرم چند بار بهت گفتم زودتر بگ داریبابا جون ، االن چه وقت ب یسالمت باش سالم

 ! یبش داریسرحال ب

 نبودم ؟؟ داریبهشون بگم که شب رو ب دیبا یخدا حاال من با چه زبان یا

  دمیغذا نشستم و بو کش زیم سر

بسم اهلل گفتم و مشغول خوردن شدم که متوجه  دمیخودم غذا کش یرم بودم براعاشق فسنجون ماد اممممم

؟ نگاه  هیچ دمینگاه پدر مادرم و عسل شدم با بهت نگاهشون کردم به من زل زده بودن با دهان پر پرش ینیسنگ

 داره گرسنه ام خو ....

 رو ترش کرد و گفت  عسل
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 که دنبالت نکرده ؟  یبخور کس واشی واشی

دادن من که طبق معمول داشتم  یم ریاصال معلوم نبود امروز چشون شده که همه اش بهم گ نایباال انداختم ا ، شانه

و گفتم امممم  دمیسر کش یآب وانی، ل دمینم تیدادناشون اهم ریگ نیبابا من که به ا الیخیخوردم ! ب یغذامو م

 ؟ نیدینشن ییصدا شبیشما د یراست

 جواب داد : مادر

 ؟ ییچه صدا نه

 ارواح سرگردان ، یو ادامه دادم صدا دمینشسته بود پر مینگرانشون نکنم رو به عسل که رو به رو نکهیا یبرا

 بابا در امد  یو صدا دیکش غیج عسل

 دوباره شروع نکن ! نیفرد اِ

 بکش در حالبزن و  لمی... جون فنشستم اخ  یو یت یبعد از ناهار پا دمیدستمو باال بردم و خند میعالمت تسل به

مدت  نیخانه گذشت در ا نیماه از اقامت ما در ا کیپرداختم  یو یت یو به تماشا دمیمبل دراز کش یبخش بود رو

 دمیشن یم یمبهم یمدام صداها

 شد لیتبد نیقیشدم اما کم کم شکم ب یم یاالتیکردم خ یم الیخ لیکردم اوا یاطراف خود حس م ییزهایچ هیو  

از بودن در  شهیعسل که هم یکردم ؟ حت یرو حس م زایچ نیچرا فقط من ا بهیداره اما عج یزیچ هیخانه  نیکه ا

 هوااانیخدا جون نه ، نکند نکند من د یوااا زدهکه باعث ترسش شده باشد ن یزیاز چ یبود تا حاال حرف یشاک نجایا

 یچه معن یعنی نیا دارمیوقت ب ریبودن که چرا تا د یاما صبح همه ازم شاک دمیخواب یشدم بخصوص که شب زود م

 یداره واسم م یبدونم چه اتفاق دیامکان نداره ، حتما با نیداشت ؟ نکند شبگرد شده بودم و خودم خبر ندارم نه نه ا

 یخواب آلو شده بودم هر جا م یلیتر خ بینداشتم چون مطمئنم حالم خوبه و از همه عج ازیبه دکتر ن مسلماافته 

 گفتن ؟ یشدم نم یعوض شده بود حاال چطور یلیعسل رفتارم خ یو بنطر پدر مادرم و حت،  دمیخواب یگرفتم م

ان دوست ینرفتم و به بچه ها سر نزدم حت رونیکه اصال از خانه ب یو گشت و گذر بودم مدت یباز قیکه عاشق رف من

شام دعوت کردم  یام رو براشدم ، ان روز با اجازه مامان دوست دایکم پ یلیگفتن خ یبودن و م یام هم شاک یمجاز

به زحمت انداخته  یدونم مامان گلم رو حساب یم مامده با ان ها مشورت و صحبت کن شیتا در خصوص اتفاقات پ

سر به اشپزخانه زدم و ازش تشکر کردم و قبل از امدن بچه ها به عسل  هیبودم قربونش برم سنگ تمام گذاشته بود 
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 نیامد در حضور دوستان خواهرم ا یامدن ندارد خوشم نم رونیکردم تو اتاقش بماند و تا رفتن ان ها حق ب یاور ادی

 یبعد از سالم و احوال پرس ینیریدستگل و جعبه ش هیبا  دنیکه بچه ها سر رس ۷ور بپلکه ، حدود ساعت  نیاور و 

انداختن پا  یباز و تعجب چشم به اطراف خانه مکه با دهان  یدر حال یتشکر کردم و به داخل تعارفشون کردم همگ

 درون ساختمان نهادن کورش

 ! هیباحال یعجب خونه  پسر

 ! لماستیاز همان نگاه اول عاشقش شدم درست مثل تو ف ی، وااا ونسی

 ازش خوشم امد . یلیمنم خ یگ یکرد و گفت : اره راست م دییرو تا ونسیحرف  احمد

 . ستین یگفتم متاسفام فروش یو باشوخ دمیخند

به اطراف خانه در و  یبیعج یلیوسط فقط فرازد نظر خودشو نگفت حواسم بهش بود به طرز خ نیا میدیخند یهمگ و

  دمیشونه اش قرار دادم و پرس یکرد دستمو رو یو سقف نگاه م وارید

 ؟ یگم کرد یزیفرزاد خان چ هیچ

 ! هیقشنگ یگن خونه  یبچه ها راست م یزد و جواب داد نه ول یلبخند

 

 

به احترام مادرم از جا برخاستن و  زیکرد بچه ها ن یشربت امد و به همه سالم و احوالپرس ینیوقت مادرم باس نیا در

 رو از مادرم گرفتم تشکر کردم و شربت را به بچه ها تعارف کردم ینیجواب سالمش را دادن س

 گفت : یقرار داد و رفت . کورش با شوخ زیم یاورد رو یخور وهیم یو چاقو یدست شیهمراه پ وهیظرف م مادرم

 بود ؟ مادرت

 چطور مگه ؟ اره

 جواب داد  زشیهمان لحن شوخ ام با
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 جوان بود فکر کردم خواهرته ! یلیخ

شدم و کورش مادرم را از همان  یازش دلخور نم میها داشت یشوخ نینگاهش کردم چون باهم از ا یاخم تصنع با

 شناخت گفتم  یم یدوران بچگ

شربتش را باال  وانی، احمد ل میدیخند یزدم تو سرش و همگ یکی! و  یحسود کور بگو ماءشاهلل چشمش نزن چشم

 و گفت  دیگرفت و سر کش

 ؟ مینیاطراف رو بب رونیب میبر دیموافق

چشم نواز ساختمان  یبه نما رونی، بچه ها از ب رونیب میرفت یهمگ وهیم یموافقت کردن و بعد از خوردن کم همه

 دیشدن فرزاد طرف باغ نگاه کرد و پرس رهیخ

 ؟ مینیاون سمت باغ رو بب میبر شهیم

 اره چرا که نه ، گفتم

بچه ها با  میبود وارد باغ شد دنیدر حال وز یمیهوا هنوز روشن و باد مال میهر پنچ نفر سمت باغ قدم برداشت و

  دیو پرس ستادیبه ان همه درخت چشم دوختن کورش ا یشگفت

 ها رو برداشت نکرده ؟ وهیم یکس چرا

تو دهانش بود را با  یهر چ کدفعهیگاز ازش گرفت و  هیرود خانه شست و و  یکند در آب جار یاز درخت یهلوا احمد

 صورتش رو جمع کرد و گفت  رونیاکراه انداخت ب

 ... پسر چقدر تلخه ،  اه

 کورش کردم  روبه

 خان ؟ یسوالتو گرفت جواب

 و با افسوس گفت  دیبه برگ درختا کش یدست ونسی

 ؟ ستنیقابل استفاده ن وهیهمه درخت و م نیا ستین فیح
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 دیو باز نگاهشون به اطراف چرخ رونیهر چهار نفر امدن ب میبر گهیرفتم و گفتم بچه ها بسه د یدرب خروج سمت

 اون اطراف قبال قبرستان بود ؟ یدونست یم نیفرد یاطراف بود نگاه کرد و گفت راست نیکه ا ییفرزاد به خونه ها

  دیاطراف اشاره کرد ابروهام باال پر یطرف خانه ها و

 گفته ؟ نه خبر نداشتم ! یک جدا

  دمیشانه باال انداخت شن فرزاد

 کرد منو بترسونه گفت  یم یکه سع یبا لحن احمد

که قبال  ییعمرا در جا میجا بر نیکردم از ا یاالن پدر و مادرمو مجبور م نیهم تو بودم یمن جا نیفرد یواا

 سراغت ؟  ادیارواح سرگردان شبا ب یترس یقبرستون بوده بمانم ، نم

داد وحشت زده ام گفتم  یکه نشان م یبود با وحشت زل زدم و با لحن ستادهیبه پشت سرش که پشت به باغ ا یطور

سر  امدی؟ کورش هم که بدش نم یدیروح د نیفرد هیچ دیپشت سرت ؟ سر جاش خشکش زد و پرس... ن احمد او ...

 ، دیسمت فرار کن نیا ادیبه سرش بزاره گفت بچه ها داره م

 میدیو خند میتمام جرات خود را جمع کرد و با ترس به پشت سرش نگاه کرد که من و کورش پا به فرار گذاشت احمد

اون سمت راهمون رو  میاشاره کرد و گفت بر ایکرد کورش سمت در یو احمد دنبالمون م میدیدو یکه م یدرحال

دورم حلقه زدن  یکه بچه ها با نگران نیزم مکه اتفاق همان روز برام رخ داد و محکم خورد میکج کرد ایسمت در

 کورش : 

 حالت خوبه ؟ نیشده فرد یچ

 و جمع کردم و جواب دادم اره خوبم ، کمک فرزاد از از جا برخاستم و درد کشان صورتم با

گفتم و در جا متوقف شدم کورش جلو امد و  یبه راهم ادامه بدم اما با حس سوز درد در زانوام اخ ... بلند خواستم

 ؟ نیفرد یشد یچ دیپرس

  دهیخوردم زانوام صدمه د نیفکر کنم بر اثر زم یچیبه فشردم و جواب دادم ه دندونهامو

 کیداخل هوا هم داره تار میبهتره برگرد میدور بزن میدستم رو دور شانه اش انداخت و گفت :بابا نخواست کورش

 ،  شهیم
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شدم  یحرکتش عصب نیاز ا دمینگاهم به پنجره اتاقم افتاد و عسل رو پشت پنجره د میساختمان قدم برداشت سمت

چسبون بود  نیرو بزنه باال اما چون شلوارم ج خواست پاچه شلوارم ونسیمبل نششتم و  یرو اوردمیاما برو ن

همون که  قایبارم دق نیبود ا دهیام که صدمه د یقبل یکه درست همان پا نهیبود ا بیکه برام عج یزینتونست چ

عسل که ترس و وحشت از اطراف  یحت ایماه اصال به سرم نزده بود برم کنار در کی نیبود . در تمام ا دهیصدمه د

 دیسداشت بفکرش نر

کرد و سپس رفت  یبا ان ها سالم و احوالپرس ییبچه ها با خوشرو دنیکه بره اونجا ، پدر که از سر کار برگشت با د 

متوجه راه رفتنم شد که به  یوقت میحاضر بش زیبعد مادر شام را اماده کرد و از ما خواست سر م یتو اتاقش ساعت

  دیداد و پرس یداده بودم ابروهاش رو حالت هیکورش تک

 ؟ یشده ؟ مادر تازه که خوب خوب بود یپات چ نیفرد

 .  ستین میزیخوبم چ یخورد ول چیپام پ رونیب ستین یزیکورش و بچه ها نگاه کردم و جواب دادم چ به

 ام گذاشت ! یدقت یتکان داد و رفت حتما باز به حساب ب یسر مادر

  دمیقرار داد که ازش پرس زیم یمادر پارچ آب را رو مینشست زیبچه ها سر م منو

 با ما شام بخوره ؟ ادیبابا نم مگه

 دییگفت بچه ها بفرما ییزد و جواب داد پدرت خسته بود رفت استراحت کند ، و رو به بچه ها با خوشرو یلبخند

 نوش جان ،

 یآرام م یو با صدا میکرد یم یموقع غذا خوردن با هم شوخ میها تشکر کردن و بعد از رفتن مادرم مشغول شد بچه

 هینرفته بچه ها بعد از شام  ادمیکردم و گفتم امممم تا  یتا صدامون مزاحم استراحت بابا نباشد ، مکث میدیخند

 بزارم ! انیخوام با شما در. م یاست که م یموضوع

 ... فرزاد

 االن بگو ! خب

 ، شهیاالن نم نه

 باشه ، ریخب باشه ، ان شاء اهلل خ یلیخ
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کردم کمتر پامو تکون بدم تا دوباره  یم یبهتر شده بود و سع یتو اتاقم درد زانوام کم میرفت یهمگ از شام بعد

 و گفت  دیکش یزد با دهان سوت بلند یم دیاتاق رو د یدردش شروع نشه ، کورش همان طور که با شگفت

جارو  نیا یاه به پنجره کرد . واا)هان( نگ هیزیچ هیخانه واسه خودش  نیا یجا ی، جا هیپسر عجب اتاق با حال یوااا

 خوش بحالت پسر ، یغروب و طلوع رو تماشا کن یتون یم یحساب

 گفتم قابل نداره .، یشوخ با

تخت نشستم و در  ینشستن و کورش همان جا کنار پنجره ماند رو ییکردن و بعد هر کدام جا یها خنده کوتاه بچه

 کردم بدونه مقدمه گفتم  یم یکه با انگشتام باز یحال

 روح داره ! ایجن  ایخونه  نیها فکر کنم ا بچه

 صدا گفتن . کیچهار نفر طرف من برگشتن و  هر

 دااااره ؟ یچ

 ! امدهیسرمون ن ییتا بال میبر دیادامه داد بچه ها پاش احمد

 او زد  یبه بازو فرزد

 ؟ گهیم یچ مینیشو احمد بزار بب خفه

  کورش

 ؟ یدیاز کجا فهم نمیخب بنال بب لهیخ

 کردم ، فیماه برام افتاده رو تعر کی نیگفتم که فکر کنم ، و تمام اتفاقات که تو ا ستمین مطمئن

 خانه واقعا روح داره ! نیاز جا برخاست و گفت من فکر کنم ا فرزاد

 ، میدیفهم نویخودمون که ا ی: اِ خسته نباش کورش

 اطراف باشن ؟ نیبا ترس به اطرافش نگاه کرد و گفت نکند ا احمد

 ؟ ایمرد یداشته باش ناسالمت گریج یکم هی ییزد تو سر او و گفت اِ چقدر ترسو ونسی



 عشق محال ریاس

 
21 

 

، فرزاد کنارم  گهیحد د نیکردم تا ا یکه احمد کم جرات و ترسو بود اما فکر نم میدونست یم یگرفت همگ خندم

و ت میکرد یاتاق پدربزرگمو مرتب م یوقت شیچند وقت پ هی نیجه منظورم نشدتخت نشست و گفت نه متو یرو

 رهیخ ینطوریامدم ا یوقت نیبخاطر هم بودم دهیخوندم عکسشو هم د ییزایچ هیخانه  نیباطله درباره ا یروزنامه ها

 نیخانه بزارم همان طور که گفتم اطراف ا نیبرسه پامو تو ا یکردم روز یکردم اصال فکرشو نم ینگاهش م رهیخ

و بد  سیخس یخانه ، مرد نیسال قدمت دارد . صاحب ا یو خورده ا۱۰۰خانه حدود  نیا دیدونیخونه قبرستان بوده م

تره که دخ ایگو انیم نیبا دخترش نداشت ، در ا یخوب انهیکه گفته شده م یطور نیداشت ا دختر کیبود که  یاخالق

 یکه گفته نشده پدره بشدت مخالفت م یلیبنا به دال یکند ول یم یازدواج با او پافشار یو برا مشه یعاشق جوان

ا کنه که ب یپدره دختره رو مجبور م نی. و بعد از ا ردیم یاتفاق م هیرسه که پسره بر اثر  یبعد خبر م یکند ، مدت

کند از  یبرد مخالفت م یدختره که تو غم غصه فقدان معشوقش بسر م یاز خواستگاراش ازدواج کند ول یکی

 یکنه ، بعد از مدت یم یو خود کش نهیب یجلو راهش نم یجز خودکش ی، راه شهیپدرش که خسته م یها یپافشار

شد روح ان  عهیکنند از ان روز شا یم دایپ دهیبه قتل رس یبیعج یلیخ طرزکه به  یهم پدره دختره رو در حال

 یخانه م نیپاش رو تو ا یشده و ارواح سرگردان داره و تا حاال هر ک نیخانه نفر نیختره و پسره پدره رو کشتن و اد

تو خانه است  خترهد نیکردن همه معتقدن که روح ا یرو ترک م نجایامد و کمتر از سه ماه ا یسرش م ییزاره بال

 یم تیرو اذ انیخانه م نیکه به ا یدونه چرا کسان ینم یکس یگن روح دختره پدرش رو کشته ، ول یها هم م یلیخ

 کند ، 

 ! امدهیسرتون ن ییتا بال دیرو ترک کن نجایهر چه زودتر با پدر و مادرت صحبت کن و ا یشنو یاز من م نیفرد

  دیپرس ونسیتعجب چشم به دهان فرزاد دوخته بودم که  با

 ؟ هیخونه مرده پس االن خونه متعلق به ک نیصاحب ا اگر

 یفرزاد به فکر فرو رفتم پس هر چ یحرفا دنیرا تصاحب کرده با شن نجایا رمردیپ کانیاز نزد یکیجواب داد  فرزاد

خواد سر من  یاون فقط م یعنی، چرا فقط من ؟  بهیداشت اما عج قتینبود بلکه حق االتیخ دمیشن یو م دمید یم

نکردم خوبه بهش گفته بودم در  ییخود امدم اما اعتنا هزد ب یعسل که صدام م ی؟ اخه چرا من ؟ با صدا ارهیب ییبال

 بکنم ؟ دیچکار با قای! روبه بچه ها متفکرانه گفتم حاال دق ادیحضور بچه ها صداش در ن

 جواب داد  فرزاد

خانه  نیدختره تو ا نی، چون روح ا دیرو ترک کن نجایهر چه زود تر ا کردن هیکه بق دیهمان کار رو بکن یچیه

 تو خونشان پا بزاره  یردانه و دوست نداره کسسرگ
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 کوتاه است . ایدن نیدستش از ا گهیثابت کنه ؟ اون که د خوادیرو م یکاراش چ نیچرا ؟ با ا اخه

اگر  زایجور چ نیجز روح و جن و ا دیندار یا گهیشماها بحث د دیشد از جا برخاست و گفت اِ بس کن یعصب احمد

 امدم اصال ! یها است نم یمسخره باز نیامشبت بخاطر ا یدونستم مهمان یم

 و گفتم  دمیخند

 منم ! شونیندارن فعال که هدف اصل تی؟ نترس بابا کار یترس یاحمد خان م هیچ

 یزیچ هی دمیاالن د نیگفت احمد هم یآرام یکورش چشماشو گرد کرد سمت احمد اشاره کرد و با صدا کدفعهی

 پشت سرت بود .

 ؟  یگیکنده شد دروغ ماز جا  احمد

 ریز میاز شدت ترس رنگ برو نداشت خنده ام گرفته بود و نتونستم خودمو کنترول کنم و چهار نفرمون زد چارهیب

 من باش ، یجا ایامشب رو ب هی نیکردم گفتم احمد جان من هم یکه خندمو جمع م یخنده در حال

 دیدون یرسه که بهتون بخندم م ینوبت منم م نیمغز خر خوردم اره بخند نکهیو گفت مگه ا دیبر هم کش ابروهاشو

 رو کشته چون نزاشت رمردهیدختره پ نیمن مطمئنم روح ا هیچ

 عشقش برسه ، به

  میکه متوجه شد نویو گفت عقل کل ما خودمون ا دیبلند خند یبا صدا کورش

 

 منه که دعوتتو قبول کردم و امدم رهیساکت شد و پشت به ما کرد و گفت اصال تقص یبا دلخور احمد

کرد و  یم دادیاما در باز نشد دو سه بار بازم باز نشد با ترس که از چشمانش ب دیرو کش رهیدر رفت دستگ سمت

 اش گل کرده بود گفت : ینگاه کرد کورش که شوخ میروبه ما که بهش زل زده بود ینگران

 ، دیل کردن و خندقف رونیاحمد امدن تا مارو بکشن درم از ب یوااا

چه ها ب ینگفتم تا باعث نگران یزیشد چ یشدم من که در رو قفل نکرده بودم پس چرا باز نم یمشکوک زیچ متوجه

ردم از نک ییبرخوردم اعتنا یزیکه انگار به چ ینباشم با مکث سمت در رفتم که ناگهان زانوام بشدت درد گرفت طور
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 کیحس  نیدستم لو لمس کرد با ا یزیچ دماحساس کر کدفعهی دمیرو کش رهیدرد صورتمو جمع کردم و دستگ

 لحظه از حرکت باز ماندم

 ۸ پارت

زدم و گفتم اوه چقدر من  یو در و باز کردم لبخند خشک دمیرو کش رهیشد دستگ خیبدنم از لمس دستم س یمو تمام

 در رو قفل کردم  میامد یرفت وقت ادمی جمیگ

 دیشده بود پرس درحالت من یرییکه متوجه تغ کورش

 ؟  دیرنگت پر کدفعهی؟ چرا  نیشده فرد یزیچ

حواسم نبود در خورد به پام و  ستین یزیبگم طرف تخت برگشتم و جواب دادم چ یزیباره چ نیدر ا نخواستم

 دردش شروع شد . 

 کنه ؟ یدرد م نقدریشده که ا ینکند پات زخم نمیتو حواست کجاست پسر ؟ بب اخه

 .  ستین یزینه خوبم گفتم که چ نه

د حکم فرما ش نمانیسکوت ب یداد سکوت کند ، لحظات حیدونم کورش از جوابم قانع نشده بود اما ترج یم نکهیا با

و  دیحس تمام بدنم لرز نیبه من زل زده بود از ا یحس کردم چشم کدفعهینگاهمو سمت پنچره سوق دادم که 

 ؟ رونیب میزدم و گفتم بچه ها بر یلبخند فتهیببچه ها ،  یبرا ینگران شدم اتفاق

 ، میوقته بهتره ما بر ریجواب داد نه قربونت د کورش

 گهیکردم و تا دم در بدرقشون کردم و از همد یآرام همراه بچه ها پله ها رو ط یکردن با قدم ها دشییبچه ها تا و

در مادرم و عسل خواب بودن اخه ساعت حدود برگشتم داخل و در رو بستم ان طور که معلوم بود پ میکرد یخدافظ

 یام انداختم وااا دهیصدمه د یبه زانو یو نگاه ستمتخت نش یو رو دمیپوش یبود رفتم تو اتاقم لباس راحت ازدهی

 کردم  یو سع دمیگفتم طاق باز خواب یبهش زدم و اخ بلند یمن عجب کبود شده بود دست یخدا

کر افتاد ف یکه اتفاق م ییزهایشدم و به چ رهیشد به سقف خ یفکر نکنم تا زودتر خوابم ببره اما مگه م یزیچ به

 یدرسته ادم نترس دمیدلهر گرفتم و ترس یاز جلو چشمام رد شد دروغ چرا کم یزیحس کردم چ کدفعهیکردم که 
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چرا هر  یخوا یم یاز من چ یهست ی... تو کتو  فتمتا حاال با روح و جن سرکار نداشتم صدامو صاف کردم و گ یام ول

 ؟؟ یکن یدنبالم م رمیجا م

م به خود دیدر فضا پچ یزنانه ا ادیو فر غیج یصدا کدفعهیجوابمو بده اما  یوحشتناک یکردم االن که با صدا فکر

امد صدا  یاز کدوم طرف م قایبود که معلوم نبود دق یجرات دادم و از جا برخاستم و سمت پنجره رفتم باز صدا طور

بود صد در صد سکته رو زده  نجامیافتادم اگر او االن ا احمد ادیو به  دمیدور و دورتر شد تا قطع شد سرجام دراز کش

  دیبه گوشم رس یبلند غیج یرفتم که باز صدا یبود خندم گرفت چشمام گرم شد و تازه به خواب فرو م

 دمیسرک کش رونیامد بلند شدم و از در اتاق ب یصدا ها از کجا م نیاخه ابخوابم  دیامشب نبا یعنیمن  یخدا اوه

منو  یکیشنوم خواستم دوباره برگردم تو اتاق که انگار  یبود و معلوم بود فقط من که صداها رو م یعاد زیهمه چ

 یرو و نییپا رفتم ادیسرم ب ییبال دمیبرم تو ترس مجرات نکرد گهیو در خود به خود بسته شد د رونیپرت کرد ب

مبل نشستم و  یشدم رو داریعسل از خواب ب یخوابم برد با سر و صداها یدونم چه وقت یو نم دمیمبل دراز کش

؟  یکن یقدر سر و صدا م نیا یمگه مرض دار یکشان گفتم هووو ازهیخم دمیچشمامو با دست مشت شده ام مال

 ؟ دهیآدم خواب ینیب ینم

 زد و گفت آدم کو کجاست ؟ دیاطرافشو د عسل

 زنمتا ! یم شمیم پا

 کنم ، یدارم ورزش م یدیخواب یتو اتاقت م یخواست یمن چه م به

 آدم بخوابه ، یزار یورزش کردنه ؟ نم یجا مگه جا نیشدم و گفتم ا بلند

و گفت  داد گفتم جوابمو ریصبحانه نشستم به مادر سالم و صبح بخ زیبعد دست و رومو شستم و سر م سیسرو رفتم

 ؟  یدیساعت چند خواب شبیساعت از ده گذشته ، د

 دونم چطور مگه ؟! ینم قایدق

، خودت انگار متوجه  شهیبابات بفهمه دوباره از دست دلخور م یتا لنگ ظهر خواب بمان ستیمادر خوب ن نیفرد

 ! زمیعز دنتهیخواب ریهمه اش هم بخاطر د یخواب یم یریگیکه هر جا م هیاما مدت یستین
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 یاگر بهشون بگم کس دونمیم شبیاز اتفاق د نمیبدم مادرم حق داشت اما اخه دست خودم نبود ا یجواب چ ماندم

بچه ها  نجایا انیخاله هات دارن م میامروز مهمان دار یزد و گفت راست یلبخند ختیر یکنه ، مادر برام چا یباور نم

 ! یوضع نمون نیاتو  نیبخصوص تو فرد دیخورده به خودتون برس هیبهتره 

 در حال طناب زدن گفت  عسل

 ، هی... جووووون عااااال.. اخ

 کم داشتم ؟ نویفقط هم گهیدر دهانم گذاشتم و اهسته زمزمه کردم اره د یا لقمه

 مادر ؟ یرو کم داشت یچ دیکه انگار حواسش به من بود پرس مادرم

 ! دمشونیوقته که ند یلیخ انیگم خوووبه که دارن م یم یچیزدم و گفتم ه یزورک یلبخند

 مونن ؟ یچند روز م حاال

  دیمادرم باال پر یابروها

 وقت کن !  نییموندنشون تع یمادر بزار از راه برسن بعد برا وااا

داد  یروبه عسل که دراز نشست انجام م دمیبودم عسل رو پشت پنجره د رونیبا بچه ها ب یافتادم که وقت روزید ادیب

  دمیپرس

 ! این رونیمنظره از پشت پنجره جالب بود ؟ خوبه بهت گفته بودم در حضور بچه ها از اتاقت ب روزید

 !؟ نمیپامو تو اتاقت گذاشتم که منظره رو بب یبه من زل زد و گفت من ک دیاش دست کش یاز حرکات ورزش عسل

 ؟  یتو اتاقم با بچه ها بودم هم صدام نزد یوقت یبگ یخوا یگفتم البد م طلبکارانه

از مامان بپرس ! که تمام  یکن یدخترونه اش داد و گفت : نه اصال صدا نزدم باور نم یبه ابروها یجا برخاست حالت از

 مدت کنارم بود .

 متعجب نگاهم ک مادر

 حالت خوبه ؟ نی، فرد گهیاره راست م رد
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 دم اره فکر کنم ، کردم و از جام بلند شدم و جواب دا یپف

فکر به  نیشم از ا یمواجه م یزیچ یبه دلم افتاد تا در و باز کنم با موجود ستادمیکردم و پشت در ا یها رو ط پله

که به اطراف سرک  یدر رو باز کردم و در حال اطیحد ؟ با احت نینبودم اونم تا ا ییمن که ادم ترسو دمیخودم خند

خورد اما چنان تپش  یبود که زنگ م لمیزنگ موبا ی، صدا ندمنو از جا پرا ییداص کدفعهیرفتم داخل که  دمیکش یم

قلبم گذاشتم و  یگرفت . دست رو یفرزاد بودکه تماس م دمیشن یظربانشو م یقلبم تند شده که به وضوح صدا

 جواب دادم 

 بله ؟ آلو

چند بار  نیبنداز بب تینگاه به گوش هی؟  یدیالمصبو جواب نم نیزنم چرا ا یساعته دارم زنگ م کیو مرض  آلو

 تماس گرفتم ؟

 ؟ بناااال ! یداشت یکار یخوب حاال چرا شلوغش کرد یلیخ

 ! میمنو کورش منتظرت هست ایاالن پاشو ب نیکارت دارم هم اره

 شده بگو ؟ یزیچ

 زود ، ایپاشو ب شهیتلفن نم پشت

  یفعال با امیخب االن م یلیخ

 یعوض کنم از مادرم خداحافظ ییخانه دل بکنم و حال و هوا نیاز ا یبود کم امدهیاماده شدم خودم هم بدم ن زود

 شدم و با سرعت از انجا دور شدم و وارد شهر شدم نمیسوار موتور نازن امیناهار نم یکردم و گفتم که برا

 } حـــــــــــــــاله {

 مامان باز بلند شد . یشدم که صدا یاماده م داشتم

 پسر از دست شماها ، یتو کجا شد دیکه ؟ حم میشب برس یخوا ینم گهیشد دختر بجنب د یپس چ دِ

  رونیب دمیزدم اممممم محشر شده بودم دو دیبار خودمو د نیاخر یبرا دمیعجله رژمو برداشتم و به لبام مال با

 اماده ام  من
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 وراندازم کرد و با اخم گفت  یبه خوب مامان

 رژتو پاکن ! نی؟ ا یعروس یریخبرته مگه م چه

 نده باشه ! ریکردم مامان جان من گ بغ

م نبرد فمویامد ک ادمی رونیو همان که خواستم برم ب دمیمندانه از جا پر روزینزد پ یبهم انداخت و حرف ینتد نگاه

شدم  نیتندش سوار ماش ینگاه ها ریز ادیمامان در ب یصدا نکهیبرداشتم و تا قبل از ا فمویدوان رفتم سمت اتاقم ک

 ستیمامان امد معلوم ن ید استارت زد و حرکت کرد باز صدایبارم نکنه ، حم یزیزدم تا چ یزیو لبخند مصلحت ام

 ؟ میبا هم حرکت کن یخاله هات کجا موندن قرار بود همگ نیا

 ! برسن بصبر تا به ما دیحم دنیمامان رس نهاشونیگفتم ا یبا خوشحال رونیاطراف نگاه کردم و با اشاره به ب به

کردن از  یو با چند بار بوق زدن مثال داشتن با ما سالم م دنیخاله هام به ما رس نیسرعتشو کم کرد تا ماش دیحم

 یبرا میبه راه افتاد یطور شد همگ نیهمان طور جوابمو دادن و ا زیدخترا دست تکان دادم و اونا ن یبرا شهیپشت ش

کردم و دنبال اهنگ مورد عالقه ام گشتم اها  یها رو پل هنگهامو به گوش زدم و ا یحوصله ام سر نره هندزفر نکهیا

 کردم  داشیپ

 که ( شدی، )م یاصحاب یعل

 یاز منو نکرد یترم ، گذشت یتونم من از تو ساده بگذرم ، گلم تا اخرم ، با چشما یتو هنوزم از سرم ، نم ادی نرفته

 باورم ،  یباورم نکرد

با  ایبا اون نگات ب ایب یبه فکرم یدم کی یکم هیکه  یبگ یکه لحظه ا شدیم یدم کیکه  شدیم،  یکم کیکه  شدیم

 دیتمام باورم نگاه تو شده ام ییمونم باهات ، نرو بمون تو یخنده هات سکوتو بشکن و بگو منم دوست دارم و م

 یکم کیکه  شدیامو خون ، مجون نرو باهام بمون نکن چشامو خون نکن چش دهیاخرم ، قسم به عشقمون به لب رس

و با خنده هات سکوت ایبا اون نگات ب ایب یبه فکرم یدم کی یکم هیکه  یبگ یکه لحظه ا شدیم یدم کیکه  شدیم

 مووونم باهااااااات ، یبشکن بگو منم دوست دارم و م

که  وقته یلیبه پسرش فکر کردم خ شتریدوختم و بهَ دختر و پسر خاله ام فکر کردم دروغ چرا ب رونیبه ب نگاهمو

که مادرم با اون  دونمیم ی، ول نمشیو بب میشده بود ؟ دل تو دلم نبود تا برس یدونم چه شکل ینم یحت دمشیند

ز ا شتریب گهیخوش اخالق آدم د افهیخوش ق پیاست خوشت یخودش از نظر من پسر خوب ینداره ول یخوب ی ونهیم
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 یخونشون از دور معلوم شد وااا یدونم چرا مامان باهاش مشکل داشت ؟ بالخره نما ینم یخواد ؟ ول یم یچ نیا

 بود . ییعجب جا

 کنن یم یزندگ ییجا نیکه تو همچ نایخوش بحاله خاله ا دیکش یخودشو به رخ م ییبایز یاز همان چند متر خونه

 دمینفر پر نیدر رو باز کردم و اول ستادیا نی، تا ماش نمیبب کیرو از نزد زیبرم و همه چ کیدل تو دلم نبود که نزد

سالم کردم و غرق بوسه اش کردم که  دمیخاله شراره پر اغوشاعتنا تو  یب یداد مامانو در اوردم ول یکه صدا رونیب

 واگذارش کردم و به عسل سالم کردم  هیازش گرفتم و به بق گهیبوس ابدار د هیکارم اشکش در امد باز  نیبا ا

با چشمام دنبال  میو همو در آغوش گرفت میدینگاش کن چه خوشگل شده خند یاله یبزرگ شد دختر چه یوااا

 پسر خاله گشتم اما نبود بغ کردم 

خبر نداشت  یعنیکردم زودتر برسم حاال با نبودش مواجه شدم  یخدا خدا م دنشید اقیهمه راه رو به اشت نیا اخه

به  یتیو اهم رهیزاره م یکه مامان برار اون داره معلومه م یاخه با اخالق هیکردم چه سوال ی؟ پف میایم میکه دار

ن رو خانه شا یخودمو سر گرم کنم با شگفت نکهیا ینمش ، برایتا بب ادیحاال خدا کنه هر چه زودتر ب دهیامدنمون نم

 زمونیپسر خاله عز نیمبل ولو شدم پس ا یزدن خانه که خسته شدم رو دیبود از د یزدم .. همه جاش عااال دمید

 مدحوصله ام سر نره با خاله تو اشپزخانه مشغول شدم و ساالد درست کر نکهیا یبرگرده ؟ برا رونیاز ب یقصد داره ک

 بود یچ یخواستم سراغ پسرش راست یهر بار م

غذا بالخره مامان حرف  زی، سر م شدیروم نم رمیخواستم سراغش رو از خاله بگ یم نی. اهان فرد...فر..اسمش فر. 

 گرفتم  یکه جواب سوالم رو م نهیمهم ا ستیمهم ن یگفت ول هیدلمو به زبان اورد گرچه با کنا

با  یکه گذشت رفت خوش گذرون میایم میخبر نداشت دار یعنی؟  دونهیشازده پسرت ماها رو قابل نم نیخواهر ا هیچ

 و اون ؟ نیا

 :  خاله رنگ به رنگ شد که عسل گفت چارهیب

 گرد ، یگفت کار داره و تا شب بر م یخونمون ول نیایدونه که م یم نیفرد چرا

 تا شب منتظرش بمونم ؟ دیبا یعنی رهید یلیتا شب ؟ تا شب خ اوف

 بود .؟ یچ نیدونم مشکلش با فرد یکرد اخه نم یکردم منو خفه م یفکر م یاگر مامان بدونه به چ یوااا

 { ـــــــــنی} فـــــــــــرد
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؟ جلو رفتم سالم کردم و  هیکورش و فرزاد منتظرم بودن کنجکاو شدم بدونم موضوع چ دمیمحل مورد نظر که رس به

 بچه ها ؟ هیموضوع چ دمیپرس

 ؟  هیموضوع چ دهیاز راه نرس نیبش ریسالم دِ بگ کیلباشو جمع کرد عل کورش

خوردن ، فرزاد روبه من  یبه چشم م یچند نفرشلوغ نبود جز ما  ادیشاب ز یو به اطرافم نگاه کردم کاف نسشتم

 ؟ یخور یم یزیچ دیپرس

 بهت نگاهش کردم هوووم ؟ با

 ؟ یخور یم یزیگم چ یتو م چته

 تازه صبحانه خوردم ، ینه مرس اهان

 خب چخبر ؟ دیداد و پرس هیاش تک یصندل یبه پشت کورش

 . ستین یخبر یسالمت

 : فرزاد

 هم افتاد ؟ یچطور بود بعد از رفتن ما اتفاق شبید

فاق ات نیکه بود یموقع یحت ادیکردم و گفتم راستش اتفاق که ز زیزدن ! چشمامو ر یدو رو نگاه کردم مشکوک م هر

 افتاد .

 ؟  یبه جلو خم شد صاف نگاهم کرد چه اتفاق کورش

ام زد و آر یاحمد بگم بدبخت حتما سکته رو م کرد من قفلش نکرده بودم اما نخواستم در حضور ریدر گ یوقت هست

  دمیخند

 شده ؟ یاخم کرد کوفت نخند بگو چ کورش

 اون روح دستمو لمس کرد . شبیبشه ، د یخواست یم یچ یچی، باال انداختم ه شانه

 مثل ادم حرف بزن  نیفرد مرض
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 کردم  یاخم

لحظه از حرکت باز موندم بعد هم  کیحس  نیدونم با ا ینم یکنم ول ینم یزنم ؟ شوخ یدارم حرف م یمثل چ مگه

 در باز شد .

 روح وجود داشت ؟ نیدر حضور ما ا یعنیناباورانه گفت  فرزاد

 رونیبعد از رفتن شماها منو از اتاق پرتم کرد ب دیتازه خبر ندار اهووووم

 کورش باال امد تا منو بزنه  دست

 زنمت ها ! یم

گفت  یکردم تا باورشون شد کورش با شوخ فیتعر دمیشن یکه م ییسپس درباره صداها هیجان تو دروغم چ به

دل و جرئت تو پسر ، اگر من  نیول به ا ی؟ بابا ا ینشد وووونهیهنوز د یعنیتو االن حالت خوب خوب است  نمیبب

 کردم ! یتو بودم صد بار سکته م یجا

 یایب نکهیرف بزنم به کورش قبل از اخواستم باهات ح یموضوع م نیشد و گفت راستش منم در باره ا یجد فرزاد

 یزیکردم اخرش به چ یجستجو م زایجور چ نیبودم و تو گوگل درباره ارواح و جن و ا داریوقت ب ریتا د شبیگفتم د

که درباره اش نوشته شده  ییزهایچ هیاوردم با  ررو د نیخونه که االن توش هست نیو عکس ا دمیخواستم رس یکه م

گفته  کرد . یبود و احضار ارواح م ریدر اون خانه اقامت داشته نوشته البته خودشم جن گ یمدت ایکه گو یبود شخص

 یدارن و اگر از شخص یدست از سرش بر نم گهید یکنند ، به سادگ یارتباط بر قرار م یاز ارواح اگر با کس یکه بعض

بود که  یساله ا ۳۰ یخانه جوان نیا انیرباناز ق یکیکنند تا او را تصاحب کنند ، نوشته  یم یهر کار ادیب شانخوش

ول ط یلیجا امده بودن مدت اقامتش خ نیکه قبلش به ا یو بر عکس کسان ارهیداشت از اسرار ان خانه سر در ب یسع

 که ازش ییکه به خواسته ها ایرو حس کرده بود اما گو واحکرد باز وجود ار یم یکشه ، او که با مادر بزرگش زندگ یم

 خواستن عمل نکرد اخر سر زدن پسره رو کور کردن ،  یم

  دمیشن یکه م یزیگرد شد از چ چشمام

چون  ی! حاال هدف اونا فقط توئ اوردنیسرت ن یتا بالئ دیخانه رو ترک کن نیترو خدا هر چه زودتر ا نیفرد

 هست ؟ یدونه خواستشون چ یهم نم یکس یوجودشون رو حس کرد

 زدم  یپوزخند یشوخ با
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 من ! زی؟ عز خوانیم یچ نمیمنم هستم تا بب خب

 مصطرب گفت : یبا لحن کورش

م قبول ؟ اگر گنیم یچ نیبا پدر و مادرت حرف بزن بب فتهیبرات ب یاتفاق میرو بزار کنار ما دوست ندار یشوخ نیفرد

 که من تنهام ، یدون یخودم م شیپ ایب نینکردن از اون خانه بر

 کرد . یکم کم داشت نگرانم م شونیکردم نگران نگاهش

فته ا یبرام نم یاتفاق دیتونم خانوادمو تنها تو اون خانه بزارم ؟ نگران من نباش یمن م یکن یجان تو فکر م کورش

 دیوند یمراقب خودم باشم اما م شتریکنم ب یم یبه بعد سع نیاز ا نیممنون که به فکرم هست ی، ول دیمطمئن باش

 ! ستیت تو خود خونه نهس یکنم هر چ یمن فکر م

 دو با تعجب نگاهم کردن پس کجا ؟ هر

 خوردم ؟ نیزم یوقت ادیم ادتونی

 اهوووووم

 نیا یخورم طور یم نیزم یطور نیکنم ا یرو م ایقصد رفتن کنار در یوقت هیبار نیدوم نیدادم راستش ا ادامه

 نیزم نکهیبا ا نیکنه ، خودتون که شاهد بود یزنه و من رو از رفتن منع م یبه پام م یافته که انگار کس یاتفاق م

ته اف یکبود شده بود زانوام . کنجکاو شدم سر از اتفاقات که م یچطور نیدید یم دیبود اما با یجزئ یلیخوردنم خ

 بدونم اونجا چه خبره ؟ دیبا ارمیدر ب

 کیبدوش پسر  گهیم نره مگ یدندوناهش را بهم فشرد و گفت دِ م دیکوب زیم یبه رو یمشت نسبتا آرام هی کورش

 گهیم رونیب ایشو از اونجا ب الیخیرو ب زیگم همه چ یم میزد یحرف م ای میداد یخودمون رو جر م میساعته داشت

 ؟ یفهم یکه دخلت در امده است م یطور نیا چارهیبدونم اونجا چه خبره ؟ اخه ب دیبا

 شد به خودم امدم  که به پهلوام وارد یا سلقمه

 ؟ یخور یمعلوم هست حواست کجاست چرا غذاتو نم نیفرد یه

 ۱۱ پارت
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من از کجا معلوم اونا به کمک من  زیخندان گفتم خب عز ییو با رو دمیکش ازهیام دادم خم یصندل یبه پشت هیتک

 نداشته باشن ؟ ازین

 در هوا تکان داد  یکرد و دست یپف فرزاد

 ، میفاتحه ات رو بخون دیاالن با نیرفت ، پس از هم یرسما تو عقلتو از دست داد نکهیمثل ا رینخ

  دمیکش یبلند ی ازهیو خم دمیخند

 ؟  هیچسبه چ یکه االن م یزیبچه ها تنها چ دیدونیم

 ( ؟ ی) چ دنیدو پرس هر

 ، شبیاز د نمیندارم ا یمدت اصال خواب درست و حساب نیتخت بخوابم ، بخدا تو ا رمیجا بگ هیاالن  دهیم جون

 باور کن االن چه وقت خوابه اخه ؟ ستیا چشمان گرد شده پسر تو حالت خوب نب فرزاد

، کورش از جا برخاست و  شمیدارم کالفه م یاخه از فرد خستگ ستمیتکان دادم اهووووم منم فکر کنم خوب ن سر

  میدیسفارش م یزیچ هیخونمون من امروز تنهام ناهار رو هم  میبر دیگفت پاش

  میزنم پس بزن که رفت یم یچرت هیمنم  هیزدم و از جا بلند شدم عاااال بشکن

ندادم به تنها  تیاهم ادیکه فرزاد و کورش زده بودن ز ییکردم و به تمام حرفا یفکر نم یزیلحظه بجز خواب به چ ان

 آرام که بتونم بخوابم ، یجا هیداشتم  ازیکه ن یزیچ

من  یالبته کورش اجازه نداد من برونم و خودش جا میکورش حرکت کرد یو سمت خانه  میشد نمیموتور نازن سوار

 یو م میکرد یم یشوخ گهیبا همد میدیتا رس میموتور خوابم ببره و تصادف کن ینصف راه رو دینشست ترس

کم کم  دمیمبل انداختم و دراز کش یو، کورش درب رو باز کرد و ما رو به داخل دعوت کرد تنه خستمو ر میدیخند

 شد  یم نیچشمام گرم و پلک هام سنگ

 من بخوابم ! دیبچه ها جون من بزار دنیواسه خواب دهیجووون م نجایووول ا یا

 بالشت رو طرف من پرت کرد کورش

 خواب ، یجمعش کن خواب ب پاشو
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 کرد و گفت : زیمبل نشست چشماشو ر یمن رو یپا ریدرست ز فرزاد

 بنال ؟ ینکند چ دمیتو ؟ حرفشو فرو خورد ، پرس نکند

 ؟ یکرد ینکند کار نیفرد یزن یمشکوک م یلیداد خ ادامه

 مثال ؟ یچکار

 ؟! یخواب یقدر م نیکه ا ینکند باردار دیخند

 ، تیترب یمبل انداختمش خفه شو ب یپا زدم از رو با

دم کنم فرزاد همان  یرو روشن کرد و کنترول را سمت من پرت کرد و گفت برم چا یو یت دیکورش خند دمیخند

  میخور ینم یچا نیبش ایداد و گفت دِ ب هینشسته بود به مبل تک نیزم یطور که رو

 زوده ؟ اینشست و گفت االن سفارش غذا بدم  کورش

 رسه ! یم گهیساعت د هی یجواب داد االن که بد فرزاد

امد که قادر  یوخت و خوابم مس یکردم نخوابم اما چشمام چنان م یم یدادم و سع یهر دو گوش م یگفتگو به

 نبودم بازشون کنم ، 

بودم از ان طرف  ستادهیا ایبار درست کنار در نیخودمون بودم ا ی، اما بازم تو خانه  قتیحق ایدونم خواب بود  ینم

 شیبایشد منم به چشمان ز رهیشد دستم رو گرفت و به چشمان من خ کیبه من نزد بایفوق العاده ز یباغ دختر

 یبگم قادر نبودم حت یزیکردم چ یم یو هر چه سع دشدم اما انگار قدرت تکلم ازم سلب شده بو ریکه نه اس رهیخ

تونستم حرکت بدم کال مثل مجسمه سر جام خشکم زده بود دخترک همچنان معصومانه ، چشم تو  یدستمو نم

قدم برداشت و  ایل کرد و طرف دردستم رو و یزد به آرام یچشمم دوخته بود انگار داشت با چشماش با من حرف م

 انیم دمیرفت تا به خودم جنب یم ایبه وسط در یچطور دمید یکردم و م ینگاهش م وحشتکم کم وارد اب شد با 

 یشن ها ینجات دادنش بکنم بغض کردم رو یبرا یتونستم کار ینم نکهیشد وحشت کرده بودم و از ا دیآب ناپد

 . بودچشمان من غرق شده  یشن ها رو چنگ زدم اون دختره جلو دو زانو نشستم و یرو ایکنار در زیر

ا مبل ب یکرد رو یم دارمیکورش بود که داشت ب دمیشانه ام حس کردم و از جا پر یرو یدست ینیهنگام سنگ نیا در

گرفته بودم نفس  یدیهر دو دستم قاب گرفتم سر درد شد انیهام رو فشردم و سرم رو م قهینشستم شق یاشفتگ
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ادم به ابروهام د یو کورش مواجه شدم حالت زادو سرم رو باال گرفتم که با نگاه متعجب و پرسشگر فر دمیکش یقیعم

  دمیو پرس

 ؟ دیکن ینگام م یطور نیچرا ا هیچ

 : کورش

 حالت خوبه ؟ نمیبگو بب اول

 خوبم چطور مگه ؟ اره

 : فرزاد

 ؟ نیحالت خوبه فرد یمطمئن

 ؟!بابا خوبم چتون شده شماها  اره

 باز متعجب نگام کرد و گفت : کورش

 کردم  دارتیب نیهم یبرا یکرد یتو خواب همه اش ناله م یول یدینشد که خواب قهیدق ده

فکر کردم و به فکر فرو رفتم کورش کنار من نشست و فرزاد طرف  دمید یکه م یو به خواب دمیبه موهام کش یدست

 شانه ام قرار داد یام کورش دستش را رو گهید

 ؟ یشده تو فکر یزیچ نیفرد

 نداشتند تا بگن یریتفس دمیکردم هر دو ساکت ماندن شا فیرو براشون تعر دمیکه د یهر دو نگاه کردم و خواب به

 نبود . یخواب معمول هیمنم مطمئنم 

احساس  نکهیحاضر شدم با ا زیو سر م امی، دست و روم رو شستم تا سرحال ب دیرس یسفارش یهنگام غذا نیدرا

به خوردن نداشتم بچه ها شروع به خوردن کردن اما من دست به غذام نزدم و به  یرغبت چیکردم اما ه یم یرسنگگ

چه از ب دمیترس یم یاما چطور ارمیسر در ب خانه نیداد تا از اسرار ا یقلقلکم م یفکر فرو رفتم کم کم حس کنجکاو

 یکردن اما من جز اونا کس یکار رو بکنم و صد در صد مخالفت م نیدادن ا یدونم اجازه نم یها کمک بخوام چون م

 ! رمیرو نداشتم تا ازش کمک بگ
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 با

 ، شدم رهیکورش با بهت خ به

 .برات سفا... گهید زیچ هی؟  یغذا رو دوست ندار نی؟ نکند ا یخور یچرا غذاتو نم گمی؟ م یخوب نیبابا فرد یا

 ! رهیفکرم درگ یقا کباب دوست دارم شرمنده کمحرفش امدم نه نه دست درد نکند اتفا به

 کرده ؟ ریفکرتو درگ یچ دیدست از خوردن کش فرزاد

بچه ها اگر بخوام با ارواح ارتباط برقرار  دمیکردم و پرس کیکوچک از کباب با چنگال گرفتم و به دهانم نزد کهیت هی

 بکنم ؟ دیکنم چکار با

 ینطوریچرا ا هیچ دمیپرس یکباب رو در دهانم گذاشتم و با خونسرد کهیدو با دهان باز و تعجب نگام کردن ! ت هر

 تا حاال ؟ نیدی؟خوشگل ند دیکن ینگاه م

 !... میبود دهیهمچون تو رو ند ووونهیادم خل و د هی یچرا ول یبا لحن تند فرزاد

 گفت : دییرشته کالمش را گرفت و با تا کورش

 ؟ نه ؟ یتو عقلتو از دست داد نمیبب

 دادم جواب

 ، نه

 ادامه داد  فرزاد

با ارواح  یچطور یگیم دیگم هر چه زودتر اون خانه رو ترک کن یدارم بهت م یاتفاقا تو عقلتو از دست داد چرا

 پاک خل شدها ! نیکورش فرد ستیارتباط برقرار کنم ؟ باورکن تو اصال حالت خوب ن

چه  دیو گفتم به هر حال چه کمک کن دمیاز نوشابه ام رو سر کش ینگفت کم یزیبا تاسف تکان داد و چ یسر کورش

 کار رو بکنم ، نیخوام ا یم دینکن
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 نیدست به همچ نی؟ فرد یبکن یخوا یم یسکیچه ر یستیمتوجه ن نکهیاز جا برخاست ، مثل ا تیباعصبان کورش

 رم  ینه من نه تو ، اصال من م گهید یبزن یکار احمقانه ا

 دلت خواست برو انجام بده ! ی، بعد هر غلط گمیدر و مادرت مرو به پ زیهمه چ و

ش ، عوض یکن یکار رو نم نیزدم و گفتم تو ا یدادم و هر دو دستم را پشت سرم قالب کردم لبخند یبه صندل هیتک

 ! ینصب کن نیتا تو اتاقم برام دورب یایبا من م یشیاالن پا م نیهم

 کنم ، یکار رو نم نیباال انداخت ا شانه

 ! یکن یم چرا

 کنم ، ینم

 ! یکن یم

 کنم ، ینم گفتم

 ! یکن یگم م یم

کنم راه انداختن منو کورش همو  یکنم نم یبچه ها ، م نیشما دوتا ع دیزد و گفت اِ بس کن زیم یمشت رو هی فرزاد

 ؟ یبکن یچه غلط یخوا یم ینصب کن نیمثال دورب دیفرزاد روبه من پرس مینزد یو حرف مینگاه کرد

 ! گهیدِ خوب حرف بزن د اِ

 خوبه حاال بنال ! یلیخ

 .  دیاونا رو د شهیم یبردار لمیشن اما با ف ینم دنیجا خوندم ارواح با چشم د هیگرفت و جواب دادم  خندم

ا با اون یادگاری یعکس برا هیچطوره  گمیم دیاونا رو د شهیگفت اره جان خودت م یزیبا لحن تند و مسخره ام کورش

 ؟ ستیهم بد ن یبنداز

 . ستیهم ن یحرص دادنش زمزمه کردم اممم فکر بد یبرا
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، و  دونهیخودشو در قبال من مسئول م شهیاومد هم یخوشم م یلیکورش و حرص خوردنش خ تیاز عصبان شیخدا

 یسال رو صد سال م کی نیسال از من بزرگ تر بود اما ا کی نکهیکرد مراقب حال من باشد با ا یم یسع شهیهم

 یاز بچه ها یبودم و کس دیدر محله جد زسال اون رو ۱۱ساله بودم و کورش  ۱۰من  میدیکه همو د یبار نیدونست اول

 یکه به باز دیام نیکردم به ا یکردن منم رفتم جلو و خودمو معرف یم یداشتن توپ باز دمیشناختم د یمحله رو نم

 روبه من گفت : یفت همان بود با تندگ یم یگروه بود و هر چ تانیشان راهم بدن کورش هم کاپ

 ! میبه حالت اگر گول خورد یوا یول ستی؟ دروازبانمان امروز ن یکن یدروازه بان یتون یم

ما کردم ا یرو رد م فیتونستم توپ حر یکه م ییبود دروازه رو گرفتم و تا جا امدهیاز رفتارش خوشم ن چیه نکهیا با

 خب من تو گول زدن ماهر بودم

 دادیمسابفه م یجام جهان یشده بود کورش هم که انگار تو باز یدو دو مساو یباز نیبخاطر هم یروازه باننه تو د 

 شیبود خدا فیحر میو توپ دست ت دیرس یم انیبه پا یزد کم کم وقت باز یو سر بچه ها داد م بود یعصبان یلیخ

کورش فرزاد بود توپ هم دست فرزاد بود و او با سرعت  فیکورش بهتر بود البته حر میمقابل از ت میت یبچه ها یباز

وارد دروازه شده بود و به  یمتوجه نشدم ک یماهرانه توپ را شوت کرد که حت یلیامد و خ یو مهارت سمت دروازه م

ه رو به ب دیام رو کش قهی یکیشوت کردن توپ فرزاد بودم که  یرو باخت هنوز تو شگفت یکورش باز میت بیترت نیا

، تو که بلد  دیرخ به رخم داد کش رونیزد ب یبود که از چشمانش شرار م ینگاه کردم کورش بود چنان عصب ومر

 ؟ یدروازه رو گرفت یمرض داشت یکن یدروازه بان یستین

 ام پس زدم و گفتم  قهی یرو از رو دستش

 ؟  دیکن یخوب باز نیستیشماها بلد ن ی، به من چه وقت نمیامو ول کن بب قهی

خوردنم شد و گفت  نیکنم منو محکم به عقب هل داد که باعث زم ادیرو ز شیات زمیحرف رو بزنم تا ه نیبود ا یکاف

: 

 ؟ یدیبچه ، فهم یکن نیما توه میبه ت یندار حق

 جا بلند شدم و شلوارم رو تکوندم تا خاکش رو پاک کنم و گفتم  از

من  رو گردن متیبود که باخت ت ینگو که مسابقه جام جهان ؟ حاال هینکردم بچه ، ک تیحرف دهنتو بفهم ! تا حال یه

 ؟ ینداز یم
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 نخورم ، نیبار خودمو کنترل کردم تا زم نیطرفم هجوم اورد و دوباره منو به عقب هل داد اما ا کورش

 ، بچه ، میمحال بود گول بخور یدروازه رو داشت یاگر درست هوا یتو مقصر بود اره

تکان دادم و گفتم  دیاورد دستمو جلو صورتش به عالمت تهد یکرد و حرصم رو در م یم دیتاک یگفتن بچه ه یرو

 ؟ یبچه خود دان یبگ گهیبار د هی

 هه دیتمصخر خند با

 هوامو داشته باشه ادیب یکی دمیخدا جون ترس یوا هههههه

 حاضر رو هوا رفت  یتمام بچه ها یخنده  یصدا و

 یحرص باختتون رو م یبهت بگم اخه دار یزیچ یم بنظر من گناه دارشدم گفت یکه از کنار کورش رد م یحال در

 ،  یخور

من افتاد کورش بود که با من  یرو یزیپرت شدم و چ نیزم یچند قدم از اون دور نشده بودم که حس کردم رو هنوز

 شده بود زیگل او

 ؟  یکرد یاز پشت حمله نم یکردم اونو از خودم جدا کنم نفس نفس زنان گفتم اگر مرد یم یکه سع یدرحال 

که داشتم هر دو پامو  یشده بودم با حس درد هوشیچنان محکم زد تو صورتم که احساس کردم ان لحظه ب المصب

زود من  یلیافتاد منم خودم رو روش انداختم اما او خ نیزم یبه شکمش زدم و اون رو به عقب هل دادم به پشت رو

 شدمیم ریدرگ یبا کس یطور نیا هیبار نیاول نبود اما م شتریورش از من بکنم ز یرو از خودش جدا کرد اعتراف م

 ...خوردن بود  نیهل دادنا و زم نیشد در حد هم یدعوام م یفوقش اگر با کس

کردم نفسم بند امده  یاز جا برخاست و ناجوان مردانه با پا محکم به پهلوام لگد زد از شدت درد احساس م کورش

قادر نبودم از جام تکون بخورم و بلند بشم گلوم خشک شده بود و از  یحت دمیپچ یدور خودم مبود و درد کشان به 

و او را از کنار  دنیفشردم ، چند نفر طرف کورش که قصد داشت دوباره بهم حمله کنه دو یشدت درد چشمامو بهم م

 ،  دیرو به کورش توپ تیهمسن و سال ما بود با عصبان زیمن دور کردن فرزاد که ن

برد و باخت داره اون بدبخت  گهید نهیهم ی؟ باز یکن یم یحرص و جوش باختت رو سر اون بدبخت خال یدار هیچ

 ،  یکن یرفتار م یطور نیتازه وارد تو محلتون ا هیداره متاسفم برات که با  یچه گناه
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 نیاراحت شده بودم و از ان یلیکردن دور شدم خ یاز جا بلند شدم و از ان ها که همچنان باهم بحث م دردکشان

 یبدم چه اتفاق حیازم خواست توض یام با نگران یسر و وضع خاک دنیمحله بدم امده بود وارد خانه شدم مادرم با د

 فشرد گفتم : یگلوام را م کهکردم با بغض  یام رو سر مادرم خال یافتاده ؟ تمام ناراحت

من االن با دوستام بودم  میخانه بپر نیخانه به ا نیدام از ام یکرد یشماست مامان اگر مجبورمون نم ریاش تقص همه

شد و به اتاقم پناه بردم و در رو بستم و به  یبگردم اشکم جار دیمجبور نبودم از اونا جدا بشم و دنبال دوستان جد

اما هنوز درد داشت و  افتیبهبود  یگذشت تا درد پهلوام کم زندادم چند رو تیزد اهم یمادرم که پشت در صدام م

شدم چون کورش منو مقصر باخت  یافتادم ناراحت م یاون روز م یدعوا ادیخوب خوب نشده بود . و هر بار به 

 دانست . یم شونیباز

محله دوست  یخواست با بچه ها یدلم نم گهینرفتم تو محله و همه اش تو خونه بودم د گهیبعد از اون دعوا د خالصه

 یکه کورش بود اخم کرده گفت ه دمیزد رو شانه ام سرمو باال بردم و د یکیبودم که  ستادهیا ییبشم ، تو صف نانوا

 نوبت من قبل از تو بود . 

 

خواست باهاش حرف بزنم اما اون دست بردار نبود شانه ام را  ینگفتم چون اصال دلم نم یزیباال انداختم و چ شانه

 فتم ؟گ یچ یدیمگه نشن یکر دیگرفت و طرف خودش کش

 به من چه ؟ یستادیا یسر نوبتت م یخواست یجواب دادم م یلحن تند با

رش پشت س ستیکه نوبتش قبل از من بود رو به کورش گفت چه خبرته باباجون دعوا نداره که پسرجان ب یمرد ریپ

 رسه ؟ ینوبت تو هم م

اعتنا به او راهم  یو پشت سرم امد ب دیزدم و به او پشت کردم در راه برگشت کورش هم با عجله نان خر یخند شین

 شد . یم کیکه به من نزد دمیشن یقدم هاشو م یرفتم اما صدا یرو م

 ؟ هیاسمت چ یهو

 ندادم  جواب

 ؟ هیتوام اسمت چ با
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 ؟ هیتو چه اسمم چ به

 رفت گفت : یکه قدم با قدم من راه م یحال در

 ؟ هیخوام بدونم بگو اسمت چ یم

 یمکث نگاهش کردم پا تند کردم و به راهم ادامه دادم اما او دست بردار نبود خودشو به من رسوند و جلو یباکم

 راهمو گرفت 

 ؟ هیمن کورشه ، اسم تو چ اسم

 شر نگرد ! یداره ؟ حاال از سر راهم برو کنار پ یبه من چه ربط انوشیک ای یزدم و گفتم کورش باش پوزخند

 . ستمی؟ ولکنت ن هیاسمت چ ینوچ کرد و گفت تا نگ نوچ

رو که باعث باختتون شده رو  یها ! صاف نگاهش کردم و گفتم اسم کس هیبود ؟ عجب ادم یک گهیمن اون د یخدا

 خوره ،  یدرد تو نم چیمن اسم من به ه زیچکار ؟ برو کنار عز یخوا یم

خوام داداش  یو گفت بابت اون روز معذرت م نییسرشو انداخت پا نیبه راهم ادامه بدم که کورش شرمگ خواستم

 کرد منو ببخش ، ینم یمن خوب باز میبشه ، حق با تو ت یطور نیخواست ا یدلم نم

بود و سر نوبت قصد دعوا داشت ،  یشر شیپ قهیشد او همان شخص که تا چند دق یتعجب نگاهش کردم باورم نم با

 دستشو جلو من گرفت 

 ؟ یشیمن دوست م با

 ببخشمش ؟  یعنیکردم دو دله شده بودم  یه او و دستش نگاه مبهت ب با

قبول  لیکردم و گفتم البته با کمال م کینبودم دستمو به دستش نزد یا نهیباهاش دوست بشم ؟ به هر حال ادم ک و

 کنم ، یم

 ؟ هیاسمت چ دیفشرد لبخند زد و پرس یبا گرم دستمو

 تبسم جواب دادم  با
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 هستم، نیفرد

با من دوست شد و از ان زمان تا حاال  زیو فرزاد که دوست کورش بود ن میو دوست هم شده بود قیان روز به بعد رف از

از همه دوستام با  شتریمان پا بر جا مانده بود و ب یدوست میرفت گهید یاز ان محله به جا یو وقت میبا هم دوست

او را هر جا که باشم  یتونست جا یکس نم چیرو داشت و ه درراب هیکورش و فرزاد رابطه داشتم اما کورش برام حکم 

کردن  یپر کنه ، چنان در خاطرات گذشته غرق شده بودم که متوجه بحث فرزاد و کورش که سر من با هم بحث م

 نبودم 

 چیه ستیاقا اصال تو باغ ن میزد یحرف م یواسه ک میساعت داشت کی ایدست در هوا تکان داد و گفت ب کورش

 تو پسر ؟  ییم هست کجامعلو

 ؟ میدیکه همو د یبار نیاول ادیم ادتیرو لبام نقش بست و گفتم کورش  ینیریان روزها لبخند ش ادی به

 یاز دست شاک یلیاون روز خ ادمهیبود اره  یبره عجب روز ادمیاز  شهیزد و گفت مگه م یلبخند گل و گشاد کورش

 شده بودم . 

 که تا چند روز درد داشتم ، یخنده گفتم المصب چنان منو زد با

از اون لگدهاشو نوش جان کرده بودم و  یکی دمیکه کورش رو د یوارد بحث شد و گفت خودم هم روز اول فرزاد

 میکرد مانیاز دوران کودک یادی یو کل میدیهرسه خند

گرفتم بعد از ظهر بود و هوا کم کم متعادل  شیدر پ کردم و راه برگشت به خانه را یبعد از بچه ها ، خدافظ یساعت

از ان  ییدرختا در راه بود و نشانه ها زانیماه بود و فصل خزان برگ ر وریشد نه گرم گرم و نه سرد ، اواخر شهر یم

 یفصل را همان جا حس م رییباغ داشتند پس به وضوح آدم تغ تیخانمان چون اکثر یکایبود بخصوص نزد داریهو

بچه ها شدم که پشت سر هم دم در پارک شده  هیو بق نیخاله شه نیبه خانه ، متوجه ماش دهیکرد . چند متر نرس

هم حضور  نیرو نداشتم بخصوص که خاله شه یو شلوغ ی؟ اصال حوصله مهمون دنیرس یک گهیبودن اوووه اونا د

 یا گهیچشمش جز من کس د یانگار دید ینو مو هر بار م رهینم یجو هیوقت آّبمون تو  چیه نیشه لهداره من و خا

بار اورده ؟  یپسر نیکرد که چرا همچ یزد و مادرم رو مالمت م یپرونه و طعنه م یم کهیو مدام به من ت نهیب ینم

 اومد ؟  یمن خوشش نم زیاز چه چ نیدونم خاله شه یاخه من نم

 واال .... یماه نیبه ا پسر
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گفتن چشم و  یگفت م یم یسرباز رو داشتند که فرمانده هر چ هیحکم  نیام در حضور خاله شه گهید یها خاله

خواهر بزرگش همه  یدست کم از خواهراش نداشت و جلو زیبزنن مادر بنده ن یکردن رو حرف خاله حرف یجرئت نم

 گهیم خواست بارت کنه و انجام بده ؟ دلشهر چه  یدیکارو چرا اجازه م نیمادر من نکن ا گمی، م شهیاش دو ال م

دفاع  هاشیرحم یو از خودم در برابر ب ستمیداد بروش ب یبه من اجازه نم یخواهر بزرگترمه احترامش واجبه ، حت

 گریکردم و دندون رو ج یماه مادرم سکوت م یبخاطر رو زهیبودم و خاطر مادرم برام عز یادم برد بار یلیکنم منم خ

 گذاشتم ، یم

محترم  یمکث رفتم داخل اوووووه چه خبر بود هر سه خاله  یو بعد از کمپارک کردم  یگوشه ا نموینازن موتور

 هی دیکه راه انداخته بودن با یهمه شلوغ نیفرما شده بودن با کل طائفه و بچه ها ، خدا به دادم برسه با ا فیتشر

 یکردم و رو ی، با تک تک خاله هام و بچه هاشون سالم و الحوالپرس رمیخوردم تا سردرد نگ یبسته قرص مسکن م

 کار متنفر بودم  نی... چقدر از ااه . دمیمبارک خاله هامو بوس

 کنم  یحضار اشنا م یرو با تک تک اعضا شما

 ، دختر و پسر  دی، و حم حاله

 هستن ، نیام شه یجون جون ی خاله

که اسماشون همه اش با حرف )ر(  نایبابا ا یهستن ا نیمبارکه ام مه یخاله  یپسر، و دخترا حانهی،رها ، ر نیرام

خب حاال  یلیکه اسم شوهرش راداش بود خ جاستیعاشق حرف ) ر( باشد جالب ا نیفکر کنم خاله مه شهیشروع م

 یدادم و سالم م یهستن از پس که با همه دست م ارهخاله شر ی، بچه ها لدای، و  وشی، دار الدی، م ی... عل میبگذر

بود نظر  یساله که مشغول باز ۳فرشته کوچولو قشنگ و دلبر حدود  هیوسط حضور  نیکردم دستم درد گرفت .. ا

 ؟ هیک هیجووونم کوچولو یا دمیمنو به خودش جلب کرد طرفش اشاره کردم و پرس

که سال به  یهم دار ییخاله ها هیانگار نه انگار  ینشناس دمیبا گهیقدم شد اره د شیپ یدر جواب ده نیشه خاله

 ؟ میدیهمو د یک ادیم ادتیاصال  یریگ یان نمازش یسال سراغ

نوروز  دیع شیامممم اگر اشتباه نکنم پنچ شش ماه پ ادیم ادمیچانه ام قرار دادم و گفتم بله که  ریدستمو ز متفکرانه

 مگه نه ؟ گهیبود د

 ستیشکرش باق ینوروز بود باز جا دی، اره ع دیخند نیبهم انداخت که ساکت بشم ، خاله شه یچشم غره ا مادر

 ! یزن یسال به سال به ما سر م
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 !  یشناس یبه اسرار خواهرم واال تو که اصال خاله هاتو نم نمیدونم ا یالبته م 

 ادیکرد که انگار خودش دم به دم  یگله م ی؟ طور ستیکنه معلوم ن یتمومش م یمن شروع شد حاال ک یخدا یوااا

 نیتونستم ساکت بمانم لبامو جمع کردم و گفتم حاال ا یباز نم یول ادمدیما استش اگر به خاطر مامان نبود جوابش م

 خاله جان جواب سوال من بود ؟  نیهمه رو که عرض کرد

 ندادم  تیمامان با چشم غره نگاهم کرد که اهم باز

 ! احترام بزرگ ترها رو نگه داره یداد یم ادیخورده به پسرت  هیروبه مادرم گفت شهره جان کاش  نیشه خاله

 کرده بودم ؟ یاحترام یب یگرد شد من ک چشام

 نداره  یمنظور نیفرد یکرد و گفت شرمنده خواهر ول یعذر خواه مادر

کسل کننده بود اما  یلینزدم جو برام خ یکرد ؟ من که حرف بد یم یمادرم غذر خواه یچ یدونم واسه  یبابا نم یا

 دییپا یوسط منو م نیا اهیکردم دوتا چشم س یمبل نشستم احساس م یکردم رو یتحمل م دینبود با یچاره ا

مادرش به من بد گمان بود حاله دختر خاله ام  مثلاونم  دیکردم شا یبود پف دهیکرد که انگار ادم ند ینگاهم م یطور

سوق دادم  خاموش تیشدم و نگاهمو به جمع الشیخ یدونم چشه ؟ ب یگم از بدو ورودم روم زوم کرده بود نم یرو م

وضع کسل کننده خوشم  نیمن از ا یسکوت کرده بودن ول یبابا انگار که الل بودن و به احترام خاله خانم همگ یا

 ؟ یکن یکن چخبر ؟ چکارا م فیخان تعر دیخب حم دمیپرس دیرو شکستم و روبه حم کوت، س ادینم

 دیپز دادن و اداء گفت حم یکرد و جواب داد البته باکل یدست شیتا دهان باز کرد و خواست جواب بده خاله پ دیحم

ها  ی! خدا رو شکر نه مثل بعض مشغول به کار شده یشرکت بازرگان هیگرفته و حاال تو  شویمهندس سانسیل یبه تازگ

 فقط بخور و بخواب بلدن ،

 حرف ما دییهم فقط با تا دیکه به من بود حم دمیفهم منظورشو

 سر درش

 داد . تکان

 تونست جواب بده ؟ مثال : یخودش نم دیخاله اون وقت حم دیببخش دمیپرس نیخاله شه بهرو
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 یخب باز حرف بد یزد تو دهانم ول یم یکیبودم  کشیچنان با خشم به من زل زد که مطمئنم اگر نزد نیشه خاله

 نزدم حقم با من بود ،

که وسط سالن با  یگپ زد نگاهمو سمت دختره ناز ناز یشه با کس یدر حضور خاله مکرمه نم نکهیمثل ا رینخ

 زدم و صداش کردم  یکرد چرخوندم لبخند یم یعروسکش داشت باز

 ، نمیبب نجایا ایب کوچولو

نکردم و باز دختره رو صدا زدم نگاهم کرد سپس از جا بلند شد و امد  ییچشم ها گرد و به من دوخته شد . اعتنا همه

  دمیپرس پام نشوندمش و یطرفم رو

 کوچولو ؟ هیچ اسمت

 کرد گفت  یم یکه با انگشتان دستم باز یحال در

 ، تایمل

 ؟ کایاسمت امر یسر به سرش بزارم گفتم چ نکهیا یبرا

 و گفت  دیخند نیریش

 ، تاینه اسمم مل نه

 !  یدار یبه به چه اسم ناز کایو گفتم اها مل دمیخند

 ؟( هی)اسم سما چ دیو پرسچشمان جذاب و قشنگش دلبرانه نگاهم کرد  با

 ، نیگرفتم و جواب دادم اسم من فرد دستشو

 ! نیزبان کودکانه اش تکرار کرد فرت با

 ؟ شهیبا من دوست نم یکس نجایا میبا هم دوست بش یو با منظور گفتم دوست دار دمیخند

 یم نییپام باال و پا یرو یکه از خوشحال کایندادم و حواسم را به مل تیبا خشم چپ چپ نگاهم کرد که باز اهم خاله

 هم کرده بود لبخند زنان گفت : یچه زوق شنهادمیدادم از پ دیپر
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 ؟ یشیدوست پسلم م یعنیدوست دالم  اله

 دختر ناز یلیاز لپش گرفتم خ یبوس ابدار هیو  دمیهمه به هوا رفت منم خند یخنده  یصدا کدفعهیاز سوالش  یواا

نبودم حداقل  انمینشست ، چنان با او سر گرم شده بودم که متوجه اطراف یو دل آدم مبود که زود ت یو دلبر

 خاله یاز بچه ها یکیدختر کدام  کایبودم بدونم مل کاوخاله ام در امان بودم اما کنج یخورده از طعنه ها هی ینطوریا

 هام است ؟ 

 ؟ میکنه ، انگار نه انگار که ما وجود دار یم یبچه ها بچه رو گرفته و باهاش باز نیکن ع نگاهش

 نه ؟  هیکار بد نمیآرام گفتم : البد ا یبا مکث به جمع خاموش نگاه کردم و با لحن نیخاله شه یصدا با

 خوامیم نکهیدندوهاش رو به هم فشرد و زل زد بهم البد انتظار نداره که من جواب طعنه هاش رو بدم هه مگه ا خاله

ل مشک نمیجواب بدم تا بب یدرست و حساب دهیکنم که مامان اجازه نم یم یاحساس خفگ یکل شمنجای، تا ا رمیبم

ه خدا حفظش کن هینیریش یزدم و گفتم بچه  یبخندمادرمو دلخور نکنم ل نکهیا یهست ؟ سپس برا یخاله با من چ

، 

 ممنون ، یروبه من زد و گفت زنده باش یلبخند کمرنگ لدای

 بود ؟  یپدرش ک یول هیک کایرو شکر پس معلوم شد مادر مل خدا

طبقه باال برد ، خوشبحالش حداقل  نیکه انگار از جو کسل کننده خسته شده بود دخترا رو با اجازه خاله شه عسل

 بکشه اون باال . سرمو بلند کردم و سمت طبقه باال یتونست نفس راحت یم

 یرادیلباسم ا ایهست  میزیکرد که شک کردم چ ینگاهم م یجه شدم طورموا اهیدادم و باز با ان چشمان س سوق

 داره همان که متوجه من شد وارد اتاق عسل شد .

 حـــــــــــــــالـــــــــــــــه

 دهیبار که د نیاز اخر نمشیدل تو دلم نبود تا بب یوااا دمیموتورشو شن یبعد از چند ساعت انتظار صدا بالخره

قرار  یب دنشید یاز روز اولشم خوشگلتر و جذاب تر بود االنم برا دمشید یگذره هر بار م یم یبودمش چند ماه

در چهار چوب در ظاهر  کلشی؟ در باز شد و ه یای؟ چرا نم یبودم چشم به در دوختم تا وارد بشه اه ... پس کجا شد

کردم از اولشم  یمن همان طور که تصور م یخدا یشدم واا رهیباشد بهش خ دهیکه آب رو د یشد مثل تشنه ا

جمعمون تعجب  دنیبا د ی،انگار یو یخوشگل و مشهور تو ت یشهایهنر پ نیتر شده بود ع پیجذاب تر و خوش ت
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 به من و سالم کرد دیکرد تا رس یرو از نظر گذراند و سپس با تک تکمان سالم و احوالپرس مهکرده بود که با بهت ه

 یلیصداشو بشنوه خ یکس دمیزد که ترس یالمصب چنان م دیکوب یام م نهیت خودشو به سوار داش وانهیقلبم د

عطر تلخشو با تمام  یسالم کرد و دستم رو در دستش فشرد و از کنارم رد شد سر جام خشکم زد و بو نیو مت یعاد

شدم خاک بسرم گفته  یملتهب م ینطوریا دنشیبود با د یبار نیاول نیهام رسوندم ، ا هیو به ر دمیوجود بو کش

من عاشق اون شده بودم  یعنی؟  یچ یعنیحاال  گهیحد د نیکردم تا ا یشن اما فکر نم یبودن دخترا زودتر عاشق م

خدا فکر کنم دارم کم کم عقلمو  یواا یچ گهیجذابشم د کلیو رفتارش و ه ق؟ نه نه فکر نکنم من فقط عاشق اخال

افتاد حدس  کایکردم چشمش به مل ینگاهش م یرکیدختر ؟ همان طور که ز یزن یکه م هیحرفا چ نیا دمیاز دست م

 نیا نماما یسوخت وقت یمامانم واجه شد چقدر دلم م یبا طعنه ها دیهم پرس یشناسه ، وقت یزدم اونو نم یم

دش و با ادب و احترام خاص خو ارهیوقت کم نم چیه ادیخوشم م یکرد ، ول یبا اون برخورد م یرحم یبا ب یطور

 دیند یهمان طور که مثل ادم ها داد . یجوابشو بده رو م یطور نیکرد ا یکس جرئت نم چیجواب مامان رو که ه

 کایلحظه به مل هیسر گرم شد  کایازم گرفت و با مل اروش زوم کرده بودم متوجه نگاهم شد اما زود نگاهش ر دیبد

 یکردم عاد یو سع دمیتونست باهاش بگه و بخنده باز به احساسم خند یراحت م یلیشد خوش بحالش خ میحسود

 باشم اخه معلوم نبود چه مرگم شده بود ؟

 

 

تو دلشه رو  یخواست هر چ یبود و مامان که دلش م کایاو و مل شیزدم تمام حواسم پ یکه با دخترا گپ م یحال در

 یبرد اصال دلم نم یکه همه دخترا رو به طبقه باال م عسل ، به خودم امدم ی، با صدا چارهیسر اون ب رونیب زیبر

لحظه  کیبشم رفتم باال و  شیتماشا یو محو زمخواست جمع رو ترک کنم دوست داشتم همان طور بهش چشم بدو

برخورد  نیشد از ا یکیو نامحسوس نگاهش کردم که همان لحظه نگاهشو باال اورد و با نگام  ستادمیاز همان باال ا

کرد ؟  یدرباره ام فکر م یداده بودم حاال چ یخدا جون سوت یداغ شدم و زود به اتاق عسل پناه بردم وااا ییچشا

 بود . رونینشستم اما تمام فکر و ذهنم ب اکنار دختر

 ــــــــــــــنیفـــــــــــــرد

خاله شراره گفتم خب خاله زدم و روبه  یرو مخاطب قرار بدم لبخند زورک یدونم ک یجمع بغ کرده بودم و نم انیم

 ؟ دیکن یچخبر چه م

 ؟ یدیخاله جان از خودت چخبر با درست کجا رس یبا لحن مهربان جواب داد سالمت خاله
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 نمونده تموم بشه ،  یزیچ ستیخوبه درسم بد ن امممم

 ! زمیعز یباش موفق

 فدات بشم ! ممنون

ه باال دلم ب ارهیب یکم هیجرئت نداشت صداشو  یکس اما انگار دیرس یبچه ها به گوشم م چیپ چیهم همه و پ یصدا

 نیا میجو کسل کننده نجاتشون بدم از جا برخاستم و گفتم بچه ها چطوره بر نیکه از ا نیا یحالشون سوخت برا

 ؟  میاطراف چرخ بزن

به اجازه داشتن تا از  ازیکردن ؟ انگار بچه ان و ن یم نیچرا همچ نایخدا ا یثابت ماند ا نینگاه ها سمت خاله شه همه

 و لبخند کج و کوله گفتم البته با اجازه خاله خانم ! یروبه خاله با دهان کج دمیجا بلند بشن ! دردشونو که فهم

با  نیاز حرص دادنش خوشم امد و خاله مه یلیبا غصب نگاهم کرد که خ نیکردم خاله شه دیاجازه تاک یعمدا رو و

 گفت یمهربان

 ،بچه ها  دیباش راحت

گفت  یمادرم م ادمهینه  یبه ارث برده ؟ ول یاخالقشو از ک نیا نیخاله شه یمهربون نیدونم خاله هام به ا ینم من

با  شهیاو که نبود هم یداشت اما حاال مسئله فقط بد اخالق یاونم اخالق تند ایبه بابابزرگ رفته گو نیاخالق خاله شه

 یاز همان دوران بچگ یول مینکرده تو مجلس ختم یخدا نگارشد ا یو خسته کننده م ریحضورش به هر جا جو دلگ

وقت نتونست بر من تسلط داشته  چیگرفت اما ه یم رادیاز من ا یقی، به هر طر شهیام خاله با من جور نبود و هم

 باشد ،

ر بزارم دادن تو همه مسائل و همه کاراشون دخالت کند ؟ عمرا اگ یاجازه م یبچه ها چطور نیدونم ا یمن نم 

از همکاراشون تو  یکیپسر خاله شراره قصد ازدواج با دختر  یعل دمیبار از مادرم شن هیبا من بکنه  یکار نیهمچ

بارم  هیزنه  یازدواج رو م دیق یخاطر عل نیمکند و به ه یبشدت مخالفت م نیشرکت بود رو داشت اما خاله شه

اما چون پسره  نیداشت از خونه گرفته تاااااا ماش زیو همه چ خواستگار توپ امده بود هی نیرها دختر خاله مه یبرا

دونم مگه اونا فهم و شعور نداشتن که همه  یباز خاله مخالفت کرد من نم یرگ افغان هیو  یرونیرگ ا هیدو رگه بود 

خاله هام همشون زن  ینباشه ، شوهرا بتیبود ؟ هه غ یوسط چ نیسپردن دست خاله ؟اخه نقش پدراشون ا رو زیچ

 داشته باشد .  مانیدر زندگ یتونست نقش ینم نیخاله شه نیبودن البته بجز پدرم و بخاطر هم لیذل
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  دنیکش یو همه نفس راحت میساختمان امد رونیافکارم با بچه ها ب نیهم با

 : نیرام

 ا ،کار رو بکن باب نیشدم از اول ا یکم کم داشتم خفه م نیبده فرد رتیخدا خ یواا

 بودن ؟ یک گهیبابا اونا د یا

 هم هست اما با اصرار مادرم امدم . نیچون خاله شه امیبر هم رفته گفت من دوست نداشتم ب یبا اخم ها وشیدار

 تونستن بکنن ، ینم یها دلشون از خاله خانم پر بود اما کار چارهیچشمان گرد شده نگاهشون کردم ب با

چقدر قشنگ و با صفاست خوش  نجایبچه ها ا یاز نظر گذراند روبه من گفت واااا یکه همه جا رو با شگفت الدیم

 شهر  یاهویدور از ه یکن یم یزندگ ییجا نیهمچ هیتو  نیبحالت فرد

 گفتم  یکوتاه یخند با

 ؟ یبمون نجایا یتون یم ینداره اگه بخوا قابل

 رو شلوغ کردن  طیصداهاشون محو با سر و  وستنیو به جمع ما پ رونیهنگام دخترا امدن ب نیا در

و او را بغل گرفت  دیخند دیحم دیدو دیدست مادرشو ول کرد و طرف حم کایکه مل میطرف باغ حرکت کرد یهمگ

 گلبه ندالن ؟ نجایا یبابائ دیپرس یزبان نیریبا ش کایمل

 چه خبرشون شده چرا نایبابا معلوم هست ا یا کاستیپدر مل دیچرخوندم پس حم لدایو  دیحم نیتعجب نگاهمو ب با

ازدواج کرده ؟ که بچه دارم شده بود ؟ پس حاال حق رو به خاله  یک دیجواب نداد ؟ اصال حم یکس دمیپرس یوقت

که همه اش خارج از کشور بود  دیاخه حم یول منداشت یزیکرد چون خبر از چ یهمه ازم گله م نیکه ا دمیم نیشه

 امد  ادمیگشته وطن اهان هم که بر شهیم یسال کیازدواج کرد ؟  یک

 شیخاله شراره امد پ ادمهیازدواج کرده  دیبا مادرم قهر کرده بود حم نیکه خاله شه ریسه سال اخ نیتو ا حتما

دونم اون موقع مادرم  ینم یکند ول دایدخترش حضور پ یکرد و از مادرم خواست تا در عروس یوزار هیگر یمادرم کل

 نه ؟ ایرفت 

 تو در تو شده ، زیچقدر همه چ دیمغزم سوت کش اوف
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 خبر ؟ یب یچ یکه بابا هم شد یازدواج کرد یگفتم ناقال ک دیروبه حم یزیلحن شوخ ام با

موضوع خبر  نیتا از ا یخبر دار یجان تو از چ نیقرار داد و گفت فرد نیزم یگرفته دخترش را رو ییبا رو دیحم

 ؟ یداشته باش

 یو صدا میسر به سر هم گذاشت یو کل میزد ینزدم با بچه ها در باغ چرخ یحرف گهیحرفش دلخور شدم و د نیا با

 دیدزد یشدم نگاهش را از من م یشدم اما هر بار متوجهش م اهیاون چشم س ریوسط اس نیباز ا میدخترا رو در اورد

ه تشابه داده ک شهیمنو با کدوم هنر پ ستیمعلوم ن بارم نیداد ا یها تشابه م شهیحاله منو با هنر پ شهیهم ادمهی. 

ار ب نیفرصت که کنارم قرار گرفت سرم رو طرفش خم کردم و زمزمه وار گفتم ا نیداشت ؟ سر اول یچشم از من بر نم

 شدم که چشم از من شهیکدوم هنر پ هیشب

 ؟یدار ینم بر

دم و از باغ زدم کردم منتظر نموندم تا جواب بده و ازش دور ش رشیسوالم رنگ به رنگ شد حتما با سوالم غافلگ با

 میبمونن همه رو صدا زدم و ازشان خواستم تا بر رونیهوا کم کم روبه غروب بود و خوش نداشتم بچه ها ب رونیب

 موافقت کردن یداخل و همگ

پ گ یداد نبود بعد از شام و کم یکه هر شب رخ م یاز اتفاقات یخبر یو حت فتادین یرو شکر ان شب اتفاق خاص خدا

دست  ارهیکه زده دلخور شده بودم امد تا از دلم در ب یدونست از حرف یامد دنبالم م دیزدن وارد اتاقم شدم که حم

 ، یدلخور شد ندونم از م یخوام م یشانه ام گذاشت و گفت معذرت م یرو

ه با ک یدر حال نهیبشکه روبه تختم قرار داشت اشاره کردم تا  ینگفتم و با اشاره به مبل یزیزدم و چ یمحو لبخند

که غرق  یازدواج کردم سکوت کرد و درحال لدایکه با  شهیم یکرد ادامه داد حدود چهار سال ینگاه اتاق رو ورانداز م

چشمم دنبال نامحرم نره ازم  نکهیبقول مادرم بخاطر ا ودمب دیسوئ یزد و گفت وقت یدر افکار خود بود پوزخند

وافقت م نیبنابر ا فتهیازدواج اتفاق ب نیا دیستم مخالف هم که باشم خواه نخواه بادون یازدواج کنم م لدایخواست با 

تن خواس یپدر و مادرت مخالفت کردن چون نم یناگفته نماند مادرم اول عسل رو برام در نظر گرفته بود ول یکردم ول

 موضوع مادرم با حاله شهره قهر کرد  نیکنه ،حق هم داشتن بخاطر ا یدخترشون در غربت زندگ

خب  یشناس یخودت که اخالق مادرمو م دیام حضور نداشت و مدت قهرشون به درازا کش یدر عروس یخاله حت که

 .... میحاال بگذر
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مادرم تمام کارها را  بیترت نیچشم دوخته بودم که ادامه داد به ا دیبا تعجب به دهان حم دمیشن یکه م ییحرفا از

رام انطور که ب مانیسر خونه و زندگ میرو عقد کنم و بعد باهم برگرد لدایو  رانیا امیداد و منتظر بودن تا من ب انجام

که  بود یخوب یلیدختر خ ارهیکرد به رو ن یم یکرده بودن اما سع مجبورازدواج  نیا یبرا زیرو ن لدایمعلوم بود خود 

احساس  یلیخ میداشت یدغدغه ا یب یو زندگ میدوست داشت یلیرو خ گریعاشقش شدم و همد یبعد از مدت

 لدایبخاطر  گرفتم میسالش شد تصم کیکه  کایمل میدیرس یبه اوج خوشبخت کایکه با تولد مل میکرد یم یخوشبخت

امد غصه  یدوستش داشتم و دلم نم یلیخ رانیبرگردم ا دیکش یم یسخت یلیاز خانوده اش خ یدور بخاطرکه 

تمون خبر برگش یوقت میو خوشبخت باش میکن یزندگ میتونست یم میکرد هر جا بود یم یچه فرق نمیخوردنشو بب

 یرو شد بعد از مدت نیرو به ا نیا زا میزندگ یول رانیزوق کرد و خوشحال شد برگشتم ا یرو بهش دادم کل رانیبه ا

صد بار به خودم  یروز میزاره مدام با هم جنگ و دعوا دار یعوض شده و کم محلم م یلیخ لدای میامد رانیکه ا

به  لدایباعث شد  یدونم چ یپا بر جا بود نم مانیاما زندگ میفرستم که چرا برگشتم درست تو غربت بود یلعنت م

 یناراحت نشد همان طور که با خواسته  ختیاشک نر دیخبر طالقمون رو شن یوقت یکه حت فتهیحال و روز ب نیا

 یجلسه اخر دادگاه برسه تا برا خیرفت حاال منتظرم تار رونیب زیاو ن یشده بود با خواسته  میم وارد زندگمادر

 جدا بشم  لدایاز  شهیهم

 ؟  یطفل معصوم فکر کرد نیبه ا چیه دیحم یبکن یخوا یتو چکار م دمیبهت نگاهش کردم و پرس با

 انداخت  ریبز سر

 ! نیندارم فرد یچاره ا چیکنم ه چکار

 ، یگفتم چرا دار یتند با

 از لحنم نگاهم کرد که ادامه دادم  باتعجب

بهم  تونیباعث شده زندگ یچ یبدون یکرد ی؟ سع یگشت لدای یناگهان رییهمه تغ نیا لیدنبال دل چیه نمیبب اصال

 بخوره ؟؟!

هم از  یکار خوادیکفش و طالق م هیپاشو کرده تو  لدای یبا همان نگاه متعجبش نگاهم کرد و جواب داد نه ول باز

نه  ستیاونه که اصال به فکر دخترش ن ادیکوتاه ب ستی، چند ماهه که خونه پدرش قهر کرده و حاضر ن ادیدستم بر نم

دونم من  یکردم م یشد ناخود اگاه دست روش بلند م یم موناواخر اگر حرف نیا میساز یمن ، بازم برگرده با هم نم
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برگرده و مثل سابق  لدایخواد  یهم هنوز دلم م یدونم چکار کنم ؟ از طرف یاما موندم نم تمسیوسط کم مقصر ن نیا

 کشور رو ترک کنم ، اما اون ... لدایبخاطر  گهیبار د هیبخدا حاظرم  میبرگرد

زنم خوام ب یکه م یلطفا از حرف دیبا مکث نگاهش کردم و گفتم حم دیپشت لبش کش یکرد و اشفته دست سکوت

 مادرت بوده ! لدای رییهمه تغ نیا لیر و ناراحت نشو اما دلدلخو

چون خاله رو دوست  یبگ نکهیمن نه ا زیتا اخر باز کرد و با تعجب به من زل زد ادامه دادم تعجب نداره عز چشماشو

 بار با زنت هیتا حاال  نمیندارم اصال بگو بب یقصد نیزنم نه بخدا همچ یحرفا رو م نیدارم ا یخود خواه یندارم از رو

برگرده سر  یکن یبا گرفتن خونه جدا او را راض یکرد ی؟ سع هیدردش چ یبفهم یکرد یسع یحرف زد ینشست

اده با ار یچ یعنی؟  رهیبگ میبرات تصم یکس دیو نبا یات هست یخودت مرد زندگ یاش ؟؟ فکر کرد یخونه و زندگ

همه دوست داشتن که ازش  نی؟ پس ا یزنتو طالق بد یخوایاو که م یو حاال باز با خواسته  یمادرت ازدواج کرد

؟ از  ادیخوششون م یزن ها از چ یدونیمشت حرف بوده ؟ م هیهمه اش مفته  یعنیکو کجا رفت ؟  یزد یحرف م

و زن و  یچون مادرت نبود چون خودت بود یداشت یدغه دغه ا یب یکه واقعا مرد باشه ، تو اگر اونجا زندگ یمرد

 بچه ات ، 

تونستم حدس بزنم  یکه از خاله داشتم قشنگ م ییکرد با اشنا یرفت تو فکر پس داشت به حرفام فکر م قیعم

دونم از من  یحرفارو زدم م نیا دیزدم و ادامه دادم ببخش یکند ، لبخند یدخالت م لدایو  دیحم یتو زندگ یچطور

 را بهتر زیو همه چ یبزرگ تر

با زنت حرف  نی، بش شهیخونه جدا از مادرت حل م هیباز بنظرم مشکلت با من نظر خودمو دادم  یول یدون یمن م از

ات باش اسطوار و محکم ، سکوت کردم  یخودت مرد زندگ رهیبگ میبرات تصم یبزن خودت مشکلتو حل کن نزار کس

تخت دراز  ی، رو رونیگفت و از اتاق رفت ب ریتا فرصت فکر کردن داشته باشد از جا برخاست و زمزمه وار شب بخ

 چشمامو بستم و به خواب فرو رفتم یزیو بدون فکر کردن به چ دمیکش

 حـــــــــــــــــــالـــــــه

به سقف اتاق عسل دوخته بودم عسل هم  خیتونستم بخوابم و چشمامو س یبه خواب فرو رفته بودن اما من نم همه

 بود .  نیردف هیشب ییجورا هیچه آرام به خواب فرو رفته بود نگاهش کردم 
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 دیترن پوست سف رهیذره ت هی نیفرد یبود اما چشا نیکه همرنگ چشمان فرد یچشمان درشت وتوس یقهوه ا مو

بود تو خواب بازم جذاب بود  دهیبه او بخش یخاص ییبایکه ز یصاف دخترونه و لبان گوشت یابروها دهیکش ینیب

 فکر کردم  نیزدم و به فرد یلبخند

خواست  یکه در اورده بودم دلم م یباز عیمن اون لحظه از ضا یخدا یغ بهم زده افتادم وااکه تو با یحرف ادیب و

منتظره سمتم خم شد و حرفشو زد گر چه  ریغ یلیکرد خ یکرد و منو درون خودش پنهان م یدهان باز م نیزم

قادر نبودم  یکه حت یدر صورتم جمع شده طور نمرفتار کرد اما درون من غوغا به پا شده بود و تمام خو یعاد یلیخ

م ؟ کرد یم نیچرا من همچ دمیکش یزد و رفت با رفتنش به خودم امدم و نفس راحت ییبگم اما او لبخند دلربا یزیچ

 دنشیدفعه با د نیشدم ؟ چرا ا یقرار نم یب یطور نیا دمشید یرو در اوردم ؟ چرا هر بار م یمسخره باز نیچرا ا

 داره ؟ من چم شده بود ؟  یچه معن نیا ایزنه ؟ خدا یمقلبم تند 

شدم عکس دو نفره  رهیکنار تخت بود خ زیم یکه رو رشیحبس شدمو ازاد کردم و سرمو چرخوندم و به تصو نفس

بر لب  ییبایخودش و عسل بود که موقع عکس گرفتن دو انگشتشو پشت سر عسل به عنوان شاخ گرفته و لبخند ز

 رشیخالصه اش کردم و باز به تصو دپوز خن هیعسل گرفته بود خنده ام گرفت و با  یکه برا یجست نیداشت از ا

 شهیم کیخوش حالت نه پهن و نه بار ی، ابروها دیاش رو داشت پوست سف یشگیهم تیشدم باز همان جذاب رهیخ

د لبان افزو یاو م یبایزبه  رشونیت یانداختن و رنگ توس یچشمان نافذ که ادمو به دام م دهیکش ینیگفت متوسط ب

به سمت باال  شهیو خوش حالت که هم رهیت یقهوه ا یامد موها یبهش م یلیخ بازهم مانند لبان عسل که  یگوشت

 ای یچون حت دمید یرو م نیکم فرد یلیخ یداد از همان دوران کودک یبهش م یخاص ییبایزد و حالت و ز یشانه م

نداشت  وستوقت د چیه نیاورد و فرد یکرد فقط عسل رو همراه خودش م یها شرکت م یمهمان ایخاله در مراسم 

اما حاال خوب درک کردم  دمید یم یادم مغرور و از خود راض هیمراسمات شرکت کند بچه که بودم او را  نیدر همچ

 یم نیمان همچدونم چرا ما ینم باشد اه ... مانیاون بخاطر رفتار مادرم که با او داشت حاضر نبود در جمع خانوادگ

 کرد ؟

امد به  یدونم چرا امشب بد خواب شدم ؟ ساعت از دو نصف شبم گذشته و من اصال خوابم نم یجام نشستم نم سر

در وجودم  یاما ترس رونیخواستم از اتاق برم ب دیعسل نگاه کردم غرق خواب بود خوشبحالش که زود گرفت خواب

اتاق  یکه رو به رو نیدرب اتاق رو باز کردم اتاق فرد یه آراممکث کردم به ترسم غلبه کردم و ب یحس کردم کم

قع مو نیچرا تا ا یول دارهیاونم ب یعنیچراغ روشن اتاقش معلوم بود پس  شهیعسل بود نظرمو جلب کرد از پشت ش

 گل کرده اخه به تو چه دختر ؟  میمانده ؟ باز حس فظول داریب

 دارم ؟ یهم داره ؟ اوف چرا من دست بر نم یدوست دختر مجاز یعنیسر گرم بود .  شیمجاز یبا دوستا دمیشا
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شدم بدون انکه متوجهم بشن عقب گرد  لدایو  دیقدم بر نداشته بودم که متوجه حم کیپله ها رفتم اما هنوز  سمت

ود ب یجور هیصدا  دیبه گوشم رس نیاز اتاق فرد ییبودم که صدا دهیبرگشتم سمت اتاق اما هنوز به اتاق عسل نرس

حس ترس احساس  نیبودم از ا دهیزد و ترس مبود . سر جام خشک یچ یصدا قایبدم دق صیتونستم تشخ یکه نم

ت تخ یلرزان رو یکرد سمت اتاق پا تند کردم و زود رفتم داخل در رو بستم و با پاها یداشت منو نگاه م یکردم کس

 یکاش جرئت داشتم و م یبراش افتاده باشد ؟ ا یکرد ؟ نگران شدم نکند اتفاق یچکار م نیمعلوم نبود فرد دمیخز

ن باال امد یحتما م دنینه ؟ اما اگه شن ای دنیصدا رو شن نیا لدایو  دیدونم حم ینم یبود ول یچ یصدا نمیرفتم تا بب

ا دوت نیکه ا یبار نیسوق دادم از اخر لدایو  دیافکار خودمو رها کنم فکرمو سمت حم نیکردم از ا یکردم و سع یپف

کرده بود و روز به روز  دایمشکل پ لدایبا  رانیبرگشت ا دیکه حم یگذره از روز یم یبودم چند ماه دهیرو با هم د

مادرم اونا تا  یجا یب یدونم از دخالت ها یشد البته خوب م دهیگرفت تا به قهر و دادگاه کش یمشکلشون اوج م

 داد . یاو انجام م یرضا یبرا یراحت کنه هر کارکه دوست نداشت مامانو نا دمیبودن حم دهیرس نجایا

دختر  لدای شانیکاش به تفاهم برسن و برگردن سر خونه و زندگ یخوشحال شدم ا دمشونیحاال که با هم د یول

 افکار چشام گرم شد و خوابم برد ، نیشکست بخوره ،با هم شیخواست تو زندگ یبود دلم نم یخوب

 ! ستیخونه بابات که ن یدیخواب یموقع گرفت نی؟ دختر زشته تا ا یپاش یخانم قصد ندار حاله

 زدم  یلبخند لدایکشان چشم باز کردم و به  ازهیخم

 ساعت چنده ؟ ریصبح بخ سالم

 مادرت در امد ها ؟ یصدا یپاش یخوا ینم هیچ 9:۳۰، ساعت  ریبخ صبح

 به خودم دادم  یجام نشستم و کش و قوس سر

 برد . یبودم جام عوض شده و خوابم نم داریوقت ب ریتا د شبید گهیشدم د داریبابا ب باشه

 زد و گفت : یلبخند

 ریحسو داشتم من م نیمنم ا اره

 ، ایتو هم پاشو ب نییپا م
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 رونیو رفتم ب دمیبه خودم رس یگرفتم کم یدوش مختصر هیاز حمام تو اتاق عسل استفاده کردم  لدایاز رفتن  بعد

 کردم و به راهم ادامه دادم یافتادم مکث دمیشن شبیکه د ییصدا ادیشدم ب یکه رد م نیاز کنار اتاق فرد

 ــــــــــــــــنیفــــــــــــرد

 دیمافر تیعنا میعظ یکنه ، و به بنده صبر ری، خدا امروز رو بخ نیبا حضور خاله شه گهیروز د کیصبح و  هیباز  اوف

و  میبلند شدم و رفتم تو سالن و با گوش زیم یاز رو ینفر نیتا خاله و طعنه هاشو تحمل کنم ،صبحانه خوردم و اول

از  شتریخوردن البته ب کیال یموقع کل نیگذاشتم که هم کبو سیسر گرم شدم و چندتا پست تو ف میدوستان مجاز

 یکنارم گوش وشیو دار الدی، م نی، رام دیگذاشتم ، با امدن حم یتو کامنت ها سر به سرشون م یطرف دخترا و کل

 یگفتن و م یم یبهتر شده بود و کم یکم روزیرو کنار گذاشتم و با اونا مشغول شدم خدا رو شکر اوضاعشون از د

ن وبه دادش روزیالبته با امدن خاله تو سالن خاموش شدن و چشم به من دوختن حتما انتظار داشتن مثل د دنیخند

دونم محال  یکردم م فیجوک خنده دار براشون تعر هیزدم و  یکنم لبخند گل و گشاد یکار رو نم نیبرسم اما نه ا

خندشون تمام بشه جوک  نکهیخنده قبل از ا ریززدن  یجوک رو بشنوه و از خنده روده ور نشه ، همگ نیا یبود کس

 لبشو به دندون گرفته بود و خاله تیبه خاله چپ چپ نگاه کردم که از عصبان یبا نادان دنیگفتم و باز خند یا گهید

تر اِ خونه رو  واشیخورده  هیخاله تحمل نکرد و روبه ما داد زد چه خبرتونه  یکرد ول یداشت آرامش م یانگار نیمه

 رو سرتون ؟ نیتگذاش

 

 مینکن یو کار مینیجا بش هی زیار بود مثل چجرئت به خرج داد و گفت مامان اگر قر دیالل شده بودن اما حم یهمگ

 !  میایهمه راه رو ب نیا میداد یهمون بهتر به خودمون زحمت نم

 ؟ ادیم یک رونیب رمیجا برخاست و روبه بچه ها گفت من م از

 کرد مگه چکار کرده ینگام م نیبابا چرا همچ یبلند شدن منم بلند شدم و با نگاه شمتات خاله مواجه شدم ا یهمگ

داد  یکه توپ رو به ما نشون م یعسل در حال رونیامدن ب زیبعد دخترا ن یقیاعتنا از مقابلش رد شدم دقا یبودم ؟ ب

ه جا به جا شدن شان یباز یدستاشون رو بردن باال و برا یبزنم همگ یکه ؟ تا خواستم حرف یم یباز یوسط یگفت ک

 یو خنده و سر به سر گذشتن هم باز یبا شوخ یامد ساعت یخوشم م یباز نیباال انداختم و بهشون ملحق شدم از ا

 و داخل میبرگشت یبعد همگ قهیچند دق هیداد  یم زییاز امدن پا یو گواه دیوز یم یمیبود و باد مال یهوا عال میکرد

م لاطراف دور بزنن ته د نیهم خوانیو دخترشون که گفتن م لدای دیولو شد البته بجز حم ییخنده کنان هر کدام جا

 به تفاهم برسه ، لدایو با  ادیسر عقل ب دیکردم حم یخوشحال بودم و دعا م
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گروها به هوا رفته  قیتشو یدادم و صدا یمسابقه م نیو با رام میداد لیرو روشن کردم و دو گروه تشک شنیستیپل

همه  نینبود و اال ا نیاز خاله شه یخدا رو شکر خبر میبود یکردن که انگار تو مسابقات رال یم قمونیبود چنان تشو

شد  یم یبه جاش وارد باز یباخت بعد یم یهر ک بود نیا یکرد شرط باز یم لیرو با حضورش به عزا تبد یخوش

رها اصرار  وشیچنان وارد بودم که محال بود ببازم بعد از دار یباز نیامد به جاش من تو ا وشیکه باخت دار نیرام

زدم  یبردم چنان م ینشد هر بار م فمیباز حر یبست که منو شکست بده ولکند و به جاش نشست شرط  یکرد تا باز

 یا میداد یرها نشست و هر دو سخت با هم مسابقه م یجا زیکه انگار مدال به من تعلق گرفته باشد حاله ن هخند ریز

 یبود ازم جلو بزنه فکر تقلب به سرم م کیوارد باشد ؟ هر بار نزد نقدریامد ا یکرد بهش نم یم یبابا عجب باز یوا

که  یبا حرف کدفعهیکردن تا ببره  یم قیتشو روشدم همه هم حاله  یرفتم و خوشحال م یباز من جلو م یزد ول

 زمزمه کرد از حرکت باز ماندم ،

 ؟ یقدر سرحال باش نیا یتو اتاقت راه انداخت شبیکه د یکردم با کشت ینم فکر

و دخترا بغلش کردن طلبکارانه  دیاز جا پر یرو باختم حاله با خوشحال یهمان لحظه بازتعجب نگاهش کردم و  با

 حواسم نبود که باختم ، ستیگفتم قبول ن

 قبول کن ! نویا گهید یو گفت باخت دیخند حاله

مبل  یاز ما دور شد و تنها رو یحرف چیهنگام خاله وارد سالن شد و چنان به حاله زل زد که حاله بدون ه نیا در

 رو خراب کرد . زیکار را کردن اوف باز خاله همه چ نیاز او ا تیبا تابع زینشست و دخترا ن

 یعنیحرفو نزده  نیرو ببره ا یباز نکهیا یبود ؟ مطمئنم برا یکه زد چ یبه حاله انداختم منظورش از حرف یچشم ریز

  دمیپرس یر خاله نبود ازش ماگر حضو افتاده بود ؟ اه ... یتو اتاقم چه اتفاق شبید یعنی؟  یچ

باز  میناهار منتظرش نموند یبرا بیترت نیشده بود و پدرم هر سه شنبه و چهار شنبه اضافه کار داشت پس به ا ظهر

دوختم و باز به حرف حاله فکر  یو یو چشم به ت دمیمبل دراز کش یخاله سرو شد . رو یناهار با حرفا و طعنه ها

 ه بود ؟افتاد یچه اتفاق شبیکردم د

 فتادهین یاصال اتفاق دیشا الیخیشدم ب مانیبدست گرفتم اما پش یازش بپرسم گوش امیپ قیگرفتم از طر میتصم

 دونم چه وقت خوابم برد . یافکار نم نیدونم اصال ولش کن با ا یکرده بود چه م یشوخ دیباشد شا

ام نشسته  یشانیپ یکه رو یمبل سر جام نشستم عرق سرد یو رو دمیاز خواب پر دمید یکه م یخواب اشفته ا با

و به اطراف چشم  دمیکش قینفس عم دمیرو د روزیرو با پشت دست پاک کردم باز همان خواب غرق شدن دختره د
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 رونیو رفتم ب دمیبودن پرده رو کش رونیب ینگاه کردم همگ رونینبود از جا برخاستم و از پنجره به ب یچرخوندم کس

امدن و با  یبود مادر و خاله هام انگار تو باغ بودن چون از طرف باغ به طرف ساختمان م یمشغول کار رونیب هر کدام

بودن و گپ  ستادهیا یدخترا هم گوشه ا دنیخند یکردن و م یبحث م یکردن پسرا باهم سر موضوع یهم گفتگو م

 کایزد و طرف من امد و مل یبود متوجه من که شد لبخند یمشغول باز کایثابت ماند که با مل دیحمزدن چشم به  یم

  دیطرف مادرش دو

 ؟ یدیخوش خواب خوب خواب ریبخ عصر

 ! ینگ یبگ یا

  میدیدو خند هر

 یشد لبخند دهیکه بهش زدم کش ییو حرفا شبیتا حرف به موضوع د میباهم حرف زد یو کم ستادیکنارم ا دیحم

 یکردم تو همون یتصور م شهیجور حرفا بزنه هم نیهمچون تو بلده از ا یمکردم اد یوقت فکرشو نم چیزد و گفت ه

 گفت ؟  یکه مادرم م

 گه ؟ یدرباره ام م یمگه خاله چ دمیو پرس دیباال پر ابروهام

ا تو ب نیفرد یدونیم ستیحرفا اصال ولش کن مهم ن نیو از ا یهست یادم بدرد نخور نکهیا دونمیزد چه م یخند پوز

 ممنونم  یلیشدم من ازت خ داریبودم و االن ب یقیانگار که تو خواب عم یکرد اریمنو هوش یکه بهم زد ییحرفا

بودن با تعجب  ستادهیا ایجز مادر و خاله هام که رفته بودن داخل کنار در یزدم و به اطراف نگاه کردم همگ یلبخند

 یامد اما حاال اونا با خوشحال یم شیبرام پ یشکلخوام برم اون سمت م یهمه رو از نظر گذروندم چطور من هر بار م

من با  یدون یدادم با تبسم ادامه داد م دیشدم و حواسم رو به حم الشونیخی؟ ب دنیخند یگفتن و م یم ایکنار در

 ..... میگرفت میحرف زدم و تصم لدای

خواستن با وحشت به  یو کمک م دنیکش یم غیج یدخترا ما رو از جا پراند که ه ادیو فر غیج یهنگام صدا نیا در

اشاره  ایدخترا با وحشت سمت ما امدن به در میدیتا با اونجا رس میدیدو ایچشم دوختم و هر دو طرف در دیحم

 میشد کیبه ساحل نزد دیزدم و همراه حم ونحرفشون پسش نیا دنیافتاد تو اب با شن کایگفتن مل یکردن و همگ

هر دو ان وسط شناور بودن و  الدیو م نیکرد رام یم هیزد و گر یشن زانو زده و بر سر و صورت خود م یرو لدای

 از او نبود . یگشتن اما انگار خبر یم کایدنبال مل
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آب رفتم همه جا رو گشتم  ریدر اوردم و خودمو به در آب انداختم و شناور کنان ز راهنمویندونستم پ زیرو جا یمعطل

دم فکر کر دمیکه د یرو اب برده و غرق شده باشد به خواب کایتونم باور کنم که مل یاصال نم ایبود خدان کایاما مل

 امکان نداره ! نینه نه ا هداشت ن کایبه مل یربط دمیکه د ینکند ، نکند خواب

 قیعماوردم و چند بار نفس  رونیکردم سرمو از آب ب یم یاب احساس خفگ ریاوردم و ز یکم م نیکم اکسژ کم

 رینفسمو حبس کردم و خواستم دوباره به ز نمیرو بب هیتونستم بق یدور شده بودم اما هنوز م یلیاز ساحل خ دمیکش

شتاب به اون سمت شنا کردم و خودمو به انجا  باافتاد  یزیپشت باغ چشم به چ بایآب برم که از ان سمت ساحل تقر

 هیرو گ ختیر یبند اشک م هیاز شدت ترس  چارهینشسته افتاد ب یتخت سنگ یکه رو کایرسوندم که چشم به مل

اب بود  سیتمام سر و روش خ دمشیدر آغوش کش دمیامدم و سمتش پا تند کردم تا بهش رس رونیکرد از اب ب یم

پس زدم و  سمیسر در اورده ؟ اشکشو با دست خ نجایاز ا یکرده و چطور داینجات پ یربود چطو بیبرام عج یول

 ؟ یامد نجایا ی، تو چطور شتمینترس من پ زمینکن عز هیرگفتم گ

 بود خودشو محکم به من چسبوند و هق هق کنان جواب داد  دهیترس یلیکه خ کایمل

 ندایزن منو اولد ا نیا

 ( نجای)اورد ا

 خورد  یبه چشم نم یزیچ ایتعجب به اطراف نگاه کردم جز باغ و در با

 ؟ ستین یکه کس نجای! ا زمیزن عز کدوم

 بود . ندایا تازه

 یشیم نگو باشه ، متوجه یزیچ یزن به کس نیمامان و بابا درباره ا شیپ میاگه رفت زمیعز نیکردم و گفتم بب بلندش

 گم ؟ یم یچ

 مادرش  شینگفت فقط ازم خواست ببرمش پ یزیچ

 یآرام یدونم به اطراف نگاه کردم و با صدا ی؟ نم یاطراف حضور داشت اما ک نیا یکردم جز ما کس یم احساس

 متشکرم ! یکه کرد یگفتم از کمک
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ه امد رونیب زیکه راه انداخته بودن مادر و خاله هام ن ییراه افتادم با سر و صدا ها هیاز پشت باغ سمت بق کایمل با

ز طرف باغ و از پشت سرشان امده بودن من که ا رونیاز اب ب الدمیو م نیدوخته بودن رام ایچشم به در یبودن همگ

 دهیداشتم چند متر نرس یرو در بغل گرفته و قدم بر م کایلمتوجه من نبود همان طور که م یرفتم کس یطرفشان م

 مقاومت نکردم و به راهم ادامه ندادم شدیشده و راه رفتن برام سخت م نیبه ساحل احساس کردم پاهام سنگ

با تعجب نگاهشان  یدم صدا زدم چند بار صدا زدم تا متوجه من شدن و همگکه بو ییرا از همان جا دیو حم ستادمیا

 را سمت من سوق دادن

 نیزم یرو ازم گرفت رو کایقبل از همه خودش را به من رسوند و مل لدایهجوم اوردن  کایسپس طرف من و مل 

و ازم تشکر کرد و گفت من جان  دیمنو در آغوش کش دیدخترشو غرق بوسه کرد . حم یو زار هینشست و با گر

 ازت تشکر کنم ؟ یدونم چطور یجان واقعا نم نیتو هستم فرد ونیدخترمو مد

 ؟ نیاز باغ سر در اورد یاون سمت ساحل نبود چطور کایمگه مل دیدستم داد و پرس راهنمویپ عسل

 حرف او چشم به من دوختن  دییبا تا یهمگ

خودش چون راه رو گم کرده رفته  یس اورد که آب اونو با خودش نبرده ولخانم شان کایجواب دادم مل یدستپاچگ با

 بود اون سمت ، 

 رینگفت و همچنان اس یزیبزنه اما خدا رو شکر چ یزیچ یانداختم نگران بودم مبادا حرف کایبه مل ینگاه یبا نگران و

که خطاب  دیبه گوشم رس نیخاله شه یکه صدا میرفت یراحت سمت ساختمان م الیبا خ یآغوش مادرش بود همگ

 گفت  یم دیبه حم

 یافتاد اگر غرق م یم یبار بهت گفتم خودت مراقب دخترت باش اون مادرش اصال .... استغفراهلل حاال اگر اتفاق چند

 نیا دیزود که با ای ریخودت د شیپ یبر یامروز دخترت رو م نیبسه از هم گهید میکرد یبه سرمون م یشد چه خاک

 ؟زن بزرگ کنه  هیدخترت رو  یخوا یتو که نم یکار رو بکن

دادم و  یبود وانمود کردم که پشتمو ماساژ م دهیخاله رو نشن یحرفا یرفته بودن داخل ساختمان پس کس یهمگ

و  نزد یکرد و حرف اریداد اما او سکوت اخت یدر قبال مادرش نشان م یچه عکس العمل نمیبود تا بب دیحواسم به حم

شدن رفتم  یم انیشد و ستاره ها در اسمان صاف نما یداخل و خاله پشت سرش هوا کم کم غروب مقبل از من رفت 

حال تا سر رمیبگ یدوش هی امدیعوض کنم لباسامو برداشتم بدم ن سمویراست رفتم تو اتاقم تا لباس خ هیداخل و 

عادت به مچ  یموهامو سشوار زدم از رو دمیپوش یحالمو خوب کرده لباس راحت یبعد از دوش اب سرد که حساب امیب



 عشق محال ریاس

 
59 

 

 یو یکه ت وشیو دار الدیکنار م نییو رفتم پا دمیخوش عطرمو بو کش یو بو دمیگردنم کش یدستم عطر زدم و رو

رفتن و دخترا تو اشپزخانه بودن و به مادر کمک  یهاشون ور م یهر دو با گوش یو عل نیکردن نشستم رام ینگاه م

نبود . از جا برخاستم و سمت  لدایو  دیاز حم یزدن اما خبر ینشستن و گپ م یه گوشه اکردن خاله هام هر س یم

کردم تا دخترا متوجه حضورم بشن سپس رفتم داخل عسل و حاله هر دو  یو سرفه ا ستادمیاشپزخانه رفتم دم در ا

 د رو دستم برگ کاهو برداشتم که عسل با پشت چاقو ز هیمشغول درست کردن ساالد بودن رفتم جلو و 

 ؟ یزن یم یمرض دار اِ

 نمونده شکمو ، یزینزن تا شام چ دست

گذاشتم تو دهانم و گفتم گرسنمه چکار  عیبرداشتم و سر یا گهید یبرگ کاهو هی دنیانداختن و خند ریسر بز دخترا

 تو ؟ یدار

 زد و رو به عسل گفت  یلبخند حاله

 گناه داره بزار بخوره ! خب

 کنه ، یمنو درک نم یکس نجایقربون دهانت دختر خاله ا یزدم و گفتم اها ا یگل و گشاد لبخند

 عسل بلند شد  یکه صدا رونیب دمیاز اشپزخانه دو عیبرداشتم و سر گهید یبرگ کاهو هی

 کنه ، یپسر شکموت االن کاهو هارو تموم م نیمامان ا اِ

 امد نبود و رخ برخ خوردم بهش  یمت اشپزخانه مکه س نیحواسم به خاله شه رونیامدم ب یکه از اشپزخانه م همان

 . دیخوام خاله حواسم نبود ببخش یاوه معذرت م اوه

 ؟ رفتیپذ یرو م یاخه مگه عذرخواه یول

  دیبه من توپ ظیاخم غل با

 کجاست جلو راهتو نگاه کن ؟  حواست

 خاله من که معذرت خواستم  شرمنده
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 ؟ یکرد یاشپزخانه چکار م یاصال تو تو نمیکرد و گفت بگو بب زیر چشمشو

 جواب دادم  تیصراح با

 داره ؟ یخوردم ، اشکال یم کاهو

زرگ تو ب هیچه پسر نیاخه شهره ا ستین نجایشما ا یجا گهیخانما تو اشپزخونه مشغولن د یکه اشکال داره وقت بله

 ....اه  نمیور بب نیبرو ا ایخواهر ؟ دِ ب یکرد

 در هوا تکان داد و وارد اشپزخونه شد . ینداز کرد و دستسر تا پامو ورا سپس

مادرم که مشغول ظرف شستن بود  ستادمیجمع کردم و دم در ا نهیس یدستمو رو ارمیحرص او رو در ب شتریتا ب منم

خاله متوجه حضورم  نکهیا یبرم شانه باال انداختم و از جام تکون نخوردم و برا نجایو اشاره ازم خواست از ا مایبا ا

 ؟ ادیم یمامان بابا ک دمیبشه پرس

 زنه ، یسر م هیبه عموت  رهیداد زنگ زد گفت م جواب

،  شهیم نیاش هم جهینت نهیزد خطاب به مادرم گفت پسر که همه اش تو خونه بش یکه به غذا سر م یدر حال خاله

ده اخرش فقط مون نمیا ایب یکه نکرد یردچقدر بهت گفتم خواهر چقدر گفتم ناز پسرتو نکش حرف گوش نک گهید

 بند گردنش بندازه و ظرف بشوره ، شیپ

 

 یبند بندازم و ظرف بشورم کار بد شیدرضمن اگر پ گهید یکن یم نیتوه یجلو رفتم و گفتم خاله دار یدلخور با

 داشته باشد ؟ یاشکال چیکنم که فکر نکنم ه ینکردم به مادرم کمک م

 یم زیشد اما باز بخاطر مادرم سکوت رو جا یکم کم داشت تحملم تمام م رونیانه زدم بخند زدم و از اشپزخ پوز

ون ا یرو نگاه کردم کم رونیکنار زدم و ب یپرده رو کم ستادمیو کنار پنجره ا دمینم دارم کش یبه موها یدونم دست

 دست دیحم دنیخند یو م بودن ستادهیهم ا یروبه رو دمیرو با هم د لدایو  دیدورتر حم

 رو لدای

 کردن یزد خدا رو شکر پس بالخره اشت دیحم یبه بازو یو مشت دیخنده کنان دستش را پس کش لدایکه  گرفت

ا غذ زیدور م یمبل نشستم و تا اماده شدن شام با بچه ها سرگرم بودم موقع شام که شد همگ یپرده رو انداختم و رو
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سنگ تمام گذاشته بود و چند نوع غذا پخته ،  ، شهیدر مثل همامده بودن ما رونیهم از ب لدایو  دیحم میجمع شد

ابت ب نیزد و روبه من گفت فرد ینشسته بود لبخند دیمن کنار حم یکه روبه رو لدایغذا شدن  دنیهمه مشغول کش

 ! میبود یدونه االن در چه حال و روز یفقط خدا م یواقعا ممنون و متشکرم اگر تو نبود کاینجات دادن مل

 نکردم که ! یمن کار دیبابا شرمنده نکن یتبسم جواب دادم ا با

 یشما م ونیو گفت به هر حال من جان دخترمو مد دینشسته بود کش دیبر سر دخترش که کنار او و حم یدست لدای

 زد یوسط اّب دست و پا م دمیاز دستم در رفت و تا به خودم امدم د کدفعهی یدونم چطور یدونم نم

 گفت:  یبا لحن تند لدایبکنه روبه  دیو تمج فیاز من تعر نقدریا یدوست نداشت کس که انگار خاله

 ؟یبود یمراقب دخترت م یتو اگر عرضه داشت ستیحرفا ن نیاالن وقت ا یکن ینم فکر

رو نگاه  لدایداد منم  ینشان م یچه عکس العمل لدای ننیمنتظر بودن بب دمیدوخته شد شا لدایچشم ها به  همه

مون رو  یخطاب به من ادامه داد به هر حال شما زندگ دهیکه شن یاز حرفا ییاعتنا یو با ب یکردم که با خونسرد

روبه من زد منم با لبخند جوابشو دادم همه در  یدلبخن دیحم میواقعا ازت سپاسگذار دیمن و حم یبهمون برگردوند

به غذا نداشتم عسل که متوجه من شد  لیر شده بود و مسکوت مطبوع مشغول خوردن بودن اما من اشتهام کو

 :دیپرس

  ؟یبود مارو هم بخور کیگرسنته و نزد یگفت یم شیپ قهیتا چند دق ؟یخور یشد چرا غذاتو نم یچ

 گفت  یو مهربان دییرشته کالم او را گرفت و با تا مادر

  ؟یخور یچرا نم گهیمادر عسل درست م اره

 شدم دست درد نکند ، ریندارم مامان با همون چند برگ کاهو س لیم

چشم  و دمیتخت طاق باز خواب یکردم و رفتم تو اتاقم رو یگفتم و از جام بلند شدم پله ها رو ط یکوتاه دیببخش هی

ر که کرد ؟ انگار نه انگا یم نیدونم چرا با من همچ یبه سقف دوختم از رفتار خاله واقعا دلخور شده بودم نم

 ه؟یچ منکرد اصال مشکلش با  یسالمه مثل بچه ها با من رفتار م۲۷

 .دمیافکار بودم که چشام گرم شد و خواب نیهم ریگ در

 از پشت سرم امد  ییزدم که صدا یم دیرو د رونیبودم و ب ستادیپنجره اتاقم ا پشت
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 یزار ینم تنهام گهیدلم برات تنگ شده بود قول بده که د یلی، خ یکه برگشت خوشحالم

 یلیخ دمیکش یسخت یلیتو خ یام صدا امد از دور گهینبود باز از طرف د یو پشت سرم رو نگاه کردم کس برگشتم

 ! یگرد یبر م یروز هیکه  دونستمیغصه خوردم م

 یم ی؟ از من چ یهست یامد خواستم حرف بزنم بپرسم ک یام م گهیصدا از طرف د دمیچرخ یبار سمت صدا م هر

 یلیخ دیچرخ یبگم صدا همچنان در گوشم م یزیامد اصال قادر نبودم دهان باز کنم تا چ ی؟ اما صدام در نم یخوا

 ، یلیعذابم دادن خ یلیخ یتشد تو که رف لیتبد هیگر یو دخترونه بود کم کم به صدا فیلط یصدا

بودم مثل  دهیشانه ام حس کردم و با وحشت چشم باز کردم همان طور که سر جام دراز کش یرو یزیچ ینیسنگ

 خوردم و سر جام نشستم  یدر همان حال ماندم سپس تکون یمجسمه خشکم زده بود و به سقف زل زدم لحظات

چقدر شد که خواب دونم  یرو باور کردم نم زیلحظه همه چ کیامد که  یم یاما چنان بنطر واقع دمید یخواب م باز

، که تو اتاقم امدم  شهیم یساعت میبود حدود ن قهیامو برداشتم و به ساعت نگاه کردم ده و چهل دق یبودم گوش

 یفکر م دمیکه د یو به خواب دمیدوباره دراز کش شتمرو ندا یکار چیاما حال و حوصله ه نییخواستم از تخت برم پا

عرق کرده ام قرار داد که  یشانیپ یوجه حضور مادرم نشدم دستش را روکردم چنان با خودم غرق بودم که اصال مت

 برگشتم  یاو دوباره به حالت قبل دنیبا د دمیاز جا پر

 ؟ نییمامان شما اوه

 ؟ زمیحالت خوبه عز یمتوجه من هم نشد یحت یدینشن نکهیپسرم در زدم اما مثل ا اره

 هامو فشردم و جواب دادم  قهیجام نشستم شق سر

 شدم مامان ! تونیخوام اگه باعث نگران یبله خوبم ، معذرت م بــــــ

 یاز رفتار خاله ات ناراحت دونمیکرد گفت م یکه نوازشم م یکنارم نشست دستمو در دست گرفت و در حال مادرم

دو  هیقط ف ستنیما ن شیناراحت نباش اونا که تا ابد پ زمی، عز نهیاخالقش هم یشناس یخودت که خالتو م یمادر ول

 سه روز مهمانمون هستن بخاطر مادرت تحمل کن باشه ؟

 زدم و گفتم چشم شما جووون بخواه عشقم !  یچشمان او زل زدم لبخند محو به
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عاشق مادرم بودم چنان دوستش دارم که  رونیو از جا برخاست و از اتاق رفت ب دیبه بازوام زد خند یمشت مادر

ردم ک یجلوش اعتراض نم ادیگفتم و ز یبه خاله نم یزیهمه اش بخاطر او بود که چ نمیاو رو بب یحاظر نبودم ناراحت

اما فعال صبرم سر جاشه و خدا نکند اون  رونیب زمیر یمتو دلمه رو  یو هر چ شهیطاقتم طاق م یروز هیمطمئنم  یول

 روز زود برسد چون ممکنه مادرمو ناراحت کنم .

 هنگام چند تقه به در وارد شد  نیا در

 در بازه بفرما تو ؟ هیک

بود که  یخوب یلیتخت جا به جا کردم دختر خ یخندان امد داخل خودمو رو یبا لب وهیباز شد و حاله با ظرف م در

 یدختر مهربان نیصاحب همچ یچطور یبد اخالق نیدونم مادر به ا یاز اخالق مادرش به اثر نبرده بود من نم چیه

 شده بود ؟

 ، یبخور ارمیب وهیبه خودم گفتم برات م یم نخوردشا دمیکه نشدم ؟د مزاحم

 دختر خاله ! یدیلطفا بفرما زحمت کش هینه مزاحم چ نه

 ؟  یچه زحمت یدار اریاخت

 ت زد و گف دیاتاق را د یشدن با شگفت یکه وارد اتاقم م هیمبل نشست و مثل بق یرا به نشستن دعوت کردم رو او

 ! یدار یقشنگ اتاق

 ، نهیب یچشات قشنگ م ممنون

 کرد گفت  یم یکه با انگشتان دستش باز یو در حال نییانداخت پا سرشو

 خوام !. یبابت رفتار مادرم واقعا شرمندم معذرت م اممم

 یرفتار خاله عادت کردم فدا نیاشکال نداره من به ا یخوا یکردم و گفتم دشمنت شرمنده تو چرا عذر م یاخم

 سرت اصال راجع بهش فکر نکن ،

 یدون یم یزد سرشو باال گرفت و گفت ول یزود لبخند تازه ا یلیبود سکوت کرد اما خ ریور که سر بزط همان
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جا رو انتخاب  نیکه ا یباش قهیخوش سل یلیخ دیخانه قشنگ تر و جذاب تره با نیا یاتاقت از همه اتاق ها شیخدا

 ؟ یکرد

 کهیرو به چند ت بیبه روم زد سپس س یگرفت باز لبخند یپوست م یبیکه س ینگفتم در حال یزیو چ دمیخند

 خواستم بهت بگم ؟ یهست که م یزیچ هی یکرد در بشقاب گذاشت و طرف من گرفت و گفت راست میتقس

 برداشتم  بیس یا هیتک

 باش بگو ، راحت

 بپرسم بعد نویکرد و گفت اممم اول بزار ا یمکث

  دیمقدمه پرس یدقت نگاهش کردم م منتظر ماندم تا حرفشو بزنه ب با

 ؟ یبود داریوقت ب ریتا د شبید

 تعجب جواب دادم  با

 ، چطور مگه ؟ نه

 دنیاز شن یراستش رو بخوا دمیاز اتاقت شن ییصدا هی نییزده بود به سرم امدم برم پا یخواب یب شبی! د بهیعج

  دمیترس یلیاون صدا خ

 زد ؟ یداشت حرف م یچشمان گرد شده نگاهش کردم اون از چ با

 بود ؟ یچ ی؟ صدا دمینشن یزیصدا ؟ من چرا چ کدوم

 ؟ نیبدم اما فکر کردم شما بود صیدونم اصال نتونستم صدا رو تشخ ینم

بود چرا حاله متوجه شده  دهیحس نکرده و نشن یزیاز خانواده ام چ یمدت کس نیبا تعجب نگاهش کردم چرا تو ا باز

 هست ؟ انیم نیا یزیچ هیشدم و  ینم االتیمن خ یعنیبود پس 

 صداش به خودم امدم  با

 است ؟ عهیشا ایداره ؟  قتیخانه ارواح سرگردان داره حق نیا دمیشن من
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 داره ؟ قتیحق یبنظر شما چ دمیکردم و پرس زیر چشامو

 یازار رسانده ول شدهیم نجایا میمق یخانه روح داره و تا حاال به هر ک نیخواندم که ا ییجا هیباال انداخت من  شانه

گفتم چون عاشق ما شدن  یبه کار شما ندارن ؟ پوز خند زدم و با شوخ یکار یچطور نینجایدو ماه که ا کیشما نزد

 با ما ندارن ! یکار

 نه ؟. ستین عهیشا هیگفته شده جز  یهر چ یعنیکرد و گفت پس  یکوتاه ی خنده

  دمیمکث پرس با

 ؟. یبه جن و ارواح اعتقاد دار شما

 یول دمیتا حاال ند یاعتقاد ندارم ها ول نکهیبر نخوردم اما نه ا یمورد نیدونم تا حاال با همچ یاخت نمشانه باال اند باز

خواد  یدلم م یاز سر کنجکاو یخونم راستش گاه ی، داستان درباره ارواح و جن و مردگان متحرک م شهیمن هم

رو  ییکتاب ها نیهمچ دهیترسه اجازه نم یمادرم چون م یدونیو ادامه داد م دی؟ خند هیبدونم عالم ارواح چطور

 که فقط ساز مخالف بزنه ،  نهیو گفتم کار مادرت ا دمیببرم خونه ، خند

 میدیهر دو خند و

 :دیبا دقت همه جارو از نظر گذراند و پرس باز

 روح داره ؟ نجایواقعا ا حاال

اش  به پسر خاله گهیاره د ادهیو جرئتش ز و دل هیمعلوم بود دختر نترس ینه؟ ول ایبهش بگم  نکهیدل شده بودم ا دو

 دهینش یبفهمه هر چ یوقت نمیخواست عکس العملش رو بب یبهش انداختم دلم م ینگاه مچهیکه من باشم رفته ، ن

  ه؟یدارد چطور قتیحق

 داد گفت  یچشام تکان م یکه دستشو جلو یصداش به خودم امدم در حال با

 پسر خاله؟  ییکجا

 ، نجامیلبخند جواب دادم ا با

 ؟ یترس یبهت بگم نم یزیچ هیکردم و گفتم اگه  یمکث کوتاه سپس
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  دیپرس یآرام ییمن زل زد و با صدا به

 بگو؟ یچ

وحشت کردم به پشت سرش اشاره کردم  یزیچ دنیداد از د یکه نشان م یسر به سرش بزارم با حالت یکم ادینم بدم

 گفتم  دهیبر دهیو بر

 !دمیس ر ت روح د پشت

 از پشت شانه به پشت سرش نگاه کرد  عیسر یلیخ

 ن؟یفرد یکن یم یشوخ

 بود! نحایکدومه تازه ا یزود لو بدم گفتم شوخ نخواستم

ترس امد کنار من نشست با دقت به حرکاتش نگاه کردم  یتخت نشست اول فکر کردم از رو یجا برخاست و رو از

لباسش در  بیاش را از ج یمن چهار زانو نشست گوش یشد رو به رو ینم دهیاز ترس در چهره اش د ینشونه ا چیه

 هی یحت دنیکنم منم با اطاعت بدون پرس وشخواد چکار کنه ؟ ازم خواست تا چراغ ها رو خام یاورد معلوم نبود م

شده بود پرده رو هم  کیتار کیارو چراغ را خاموش کردم اتاق ت دیکل یسوال از همان جا که بودم دست بردم رو

شه تو سر یچ نمیو منتظر بودم بب میشد هر دو سکوت کرده بود یوارد اتاق نم ینور چیه نیبودم بخاطر هم دهیکش

اش را  یگوش نیما نکند حاله دورب یدرباره  یمتوجه چراغ خاموش اتاقم نشه تا فکر بد یکردم کس یخدا خدا م

 یزیچرخاند چ یرا به اطراف م نیگذاشت و همان طور که سر جاش نشسته بود دورب ویدیظبط و یروشن کرد و رو

 معلوم نبود یکیجز تار

عد ازم ب قهیچند دق ه؟یکار چ نیقصدش از ا نمیشدم و منتظر ماندم بب مانیلحظه به سرم زد بترسونمش اما پش کی 

دونستم کجا قرار  ینم قایبود دق کیاربرق بردم اما چون ت دیخواست چراغ ها رو روشن کنم دستم رو سمت کل

 نیدستم قرار گرفت با ا یو نرم رو سرد یزیحس کردم چ کدفعهیرو لمس کردم تا بهش برسم که  واریداشت د

 نیبه بدنم وارد شد و تپش قبلم تند شده خدا رو شکر که تو ا یفیشد و لرزه خف خیتمام بدنم س یاحساس مو

بود  یعاد زیاتاق گردوندم همه چ یها رو روشن کردم و با دقت چشم به همه جاحاله متوجه من نبود چراغ  یکیتار

رفتم و از پشت شانه به صفحه  کشیکرد نزد یم یکه ظبط کرده رو برس یلمیداشت ف منگاهمو سمت حاله سوق داد

  دمیپرس یمعلوم نبود با کنجکاو یزیچ یکیشدم جز تار رهیخ لیموبا
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 .ده؟یم یکار چه معن نیا حاال

 نگاه کردم باز همان شتریبار با دقت ب نیرو از اول پخش کرد ا لمیاشاره ازم خواست به صفحه تلفن نگاه کنم ف با

 نیازش خواستم دوباره از اول بزاره اونم هم دمید یزیچ یکیتار انیلحظه حس کردم در م هیاتاق بود اما نه  یکیتار

د ضاهر ش ریمانند در تصو هیسا یزیاتاق چ یکیتار انیدر م دمید یبودم اصال اشتباه نم دهیکار را کرد بله درست د

بگم به من که  یزیکه چ نینه ؟ اما قبل از ا ایموضوع شده  نیدونم حاله متوجه ا ینم دیچرخ یکه باال سرمون م

 پشت سرش بودم از پشت شانه نگاه کرد و با تعحب و چشمان گرد شده گفت:

 واقعا روح وجود داره! نجایپس ا شه،ینم باورم

داشت ؟ حاال اگر عسل بجاش  ی؟ عجب دل و جرئت دی؟چرا نترس دینکش غیچرا ج نیتعجب به چشمانش زل زدم ا با

زد خالص ،  یبود از ترس سکته رو م نجایاحمد اگر اونم ا ایکشونده ،  نجایهاش به ا غیبود تمام مردم منطقه رو با ج

 ؟ هن ایباز موندم بهش بگم تصور خنده ام گرفت حاال  نیاز ا

ازش فاصله گرفتم اون  یلحظه گر گرفتم و داغ شدم و کم کیاز حد به هم و زل زدن به چشمان هم  شیب یکینزد از

بر داره ؟ تو خ قتیکرد و گفت پس حق زیاو نییتخت پا یپاهاشو از رو ریامر شده بود سر بز نیمتوجه ا زیکه انگار ن

 مگه نه ؟ یداشت

 روح وجود داره ! هیما  نیدونستم االن ب یبود من واقعا نم یشوخ دمیتکان دادم اهوووم اما تازه که گفتم روح د سر

 یزیزدم سپس هر دو که انگار تازه چ یداشتم حرف م یگفتم که اصال متوجه نبودم در مورد چ یبا خونسرد چنان

  میصدا گفت کیو  میزل زد گریامده باشد به همد ادمونی

 روح ؟! یچ

 

حرکتمون با  نیو از ا میهمو نگاه کرد میستادیدم در ا رونیب میدیو از اتاق دو نییپا میدیهر دو همزمان از تخت پر و

  میدیبلند خند یصدا

ترس ورمون  کدفعهیروح تو اتاق  هیشد با حس وجود  یدونم چ ینم مینترس رو در اورده بود یادم ها یکه ادا ما

 رو در اورد نیخاله شه یصدا دیرس نییخندمون که به طبقه پا یداشت ؟ صدا
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 باال چه خبره ؟ نیا

از  ییدهانش قرار داد و سمت پله ها رفت منم که رگه ها یخنده شو خفه کنه دستش را جلو یصدا نکهیا یبرا حاله

م رفته خاله ، لبخند رو عبوس و بره افهیق دنیکردم اما با د یبود پشت سرش پله هارو ط انیخنده در چهره ام نما

 شده ؟ یلبم خشک شد و اب دهانم رو به زور قورت دادم اون چش شده بود چرا برزخ

 که یبود آب دهانشو قورت داد و درحال دهیمادرش ترس افهیو ق ختیاز ر چارهیسمت حاله سوق دادم ب نگاهمو

 کرد نشست ، یمادرش نگاه م به

 ؟ یکرد یم یباال چه غلط اون

اه از طرز فکر کردن خاله  میبکن میتونست یپرسه مثال چکار م یبود م یچه سوال نیاله چش شده اخه ابابا خ یا

باال چه  نیا یچ یعنیگفتن کرد جوابشو بدم  راهیبار باز خاله شروع به بد و ب نیگرفتم اگر ا میحرصم گرفته بود تصم

منو حاله  خیعرض کنم همه چشم ها م یجمع که چ ههزد ؟  یبود جلو جمع م یحرف نمی؟ اخه ا یکرد یم یغلط

 ! میروح رو کشف کرد هی؟ خبر ندارن ما تازه وجود  میکرده بود یشده بود انگار که واقعا کار اشتباه

ه گفت رفت یآرام یبا صدا ریموهام فرو بردم و به حاله و خاله چشم دوختم حاله سر بز انیدستمو اشفته م انگشتان

 ، نیببرم هم وهیم نیفرد یبودم برا

 یش یدونستم ناراحت م یببره اگه م وهیم نیفرد یکرد و گفت اره خواهر من ازش خواستم برا یانیپا درم مادرم

 کار رو بکنه؟ نیخواستم ا یازش نم

 ۲4 پارت

حد از من متنفر بود ؟ من که پسر  نیدونم چرا خاله تا ا یبه من انداخت و رو ازم گرفت اخه من نم یچشم غره ا خاله

 یلیمنتظره مادرش خ ریحاله از برخورد غ چارهیماستم ترشه ؟ ب گهیم یاخه ک یام اوه اوه چه اعتماد بنفس یخوب

گفت تا خودم جواب خاله رو  ینم یزیمادرم چ داشتملحظه دوست  نیناراحت شده بود دلم به حالش سوخت در ا

 شد رفت  سیوکارش دهانم سر نیبدم اما با ا
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 رفت یور م لشیبه حاله که بغض کرده با موبا یچشم ریمبل انداختم و نشستم ز یمحکم خودمو رو تیعصبان با

ش حواس یکردن و کس یم جیپ چیآرام پ یبا صدا گریکدیبا  نیناراحته ! هر کدام از حاضر یلیانداختم معلومه که خ

  دمیکش رونیب بمیرو از تو ج لمیبه من نبود موبا

 کردم  پیحاله تا یبرا و

 ، روح

 امیلبش نقش بست دوباره پ یرو یبدون انکه نگاهم کنه لبخند ارمیدرش ب رشیحالت دلگ نیاز ا یکم خواستم

 رو برام بفرست ، ویدیفرستادم بلوتوثم بازه و

SHAREiفرسته برنامه  یبلوتوث نم میداد گوش جواب t؟ یدار 

 کنه رو گذاشتم  یم هیکه گر ییرهایاستک شکلک از هیفرستادم نه ندارم و  جواب

 ! انهیفرستم االن بستم روبه پا یبرنامه بعدا برات م نیداد باشه اشکال نداره رو هم جواب

صت کردم بعدا اگر فر پیخنده رو براش فرستادم بعد بال فاصله تا یشکلک که خوشحاله و م هیننوشتم فقط  یزیچ

 بلوتوثشو درست کنم ، اریب تویشد گوش

 ندازم ! یچشم حتماشما رو به زحمت م باشه

خودشم  بعد قهیشکلک بود چند دق هینبود فقط  امیدادم البته پ امیشکل گل براش فرستادم سپس به کورش پ هی

م پدر برگشته ، چش یمتوجه نشدم ک یسر گرم بودم که حت یساعت با گوش ینم هیشکلک فرستاد و حدود  هیبرام 

مادرم با پدرم در حال گپ زدن بودن ساعت  وبچه ها رفتن تا بخوابن فقط خاله هام  نکهیبه اطراف چرخوندم مثل ا

گفتم و رفتم سمت پله ها با  ریکردم و از جا برخاستم زمزمه وار شب بخ ینگاه دادیرو نشان م قهیدق ۱۱:4۰رو که 

رف اتاق عسل نگاه کردم چراغ کردم خواستم برم تو اتاق اما مکث کردم و ط یآرام و اهسته پله ها رو ط یقدم ها

در با  مدیدر رو کش رهیو دستگ دمیکش یبلند ازهیبود خم داریبود پس معلومه که هنوز با دخترا ب وشناتاقش هنوز ر

به گوشم  میاعالن گوش یتخت انداختم که صدا یبه خودم دادم و خودمو رو یباز شد و رفتم داخل کش و قوس کیت

 از طرف حاله بود  امیرو برداشتم پ ینکردم گوش یفکر کردم کورشه چون ازش خداحافظ دیرس

 ؟ یترس یتو اتاق نم یرفت ییتنها
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 ؟ شمیپ ایب یخوا یترسم اگه م یکردم چرا م پیتا عیزدم و سر یلبخند

 کردم اوف حاال یرو ادهیز یلیبنظرم خ یبود ول یشدم درسته شوخ مانیکه نوشتم پش یزیکه فرستادم از چ امویپ

 اممیپ دنینداشتم خودشم انگار با د یمن که منظور بد الیخی. گند زدم ، خب حاال بکند ؟ اه .. یدرباره ام فکر م یچ

 شوکه شده چون بعد از چند لحظه تا جواب داد 

 یم یوخشکلک خندان گذاشته خدا رو شکر پس متوجه شد که داشتم ش هیبدم ! و در اخر  یتا روح رو فرار امیب

 کردم  پیکردم منم زود تا

 ، شهیم یداد که عاااال شیفرار شهیم اگر

شد  یم نیکم کم پلک هام سنگ میکرد یموضوع با هم بحث م نیدرباره ا یجد یو گاه یبا شوخ یهمان طور گاه و

 یکنم اما نم پیحروف بود که تا یدستم رو دمیکش یم ازهیخم یدر پ یپ یتونستم بخونم و ه یو نوشته رو بزور م

چشم باز کردم منشع صدا رو گرفتم و  یا هنال یصدا دنیشدم و به خواب فرو رفتم با شن هوشیب یدونم چه وقت

ادم  هی کلیپله ها بود افتاد ه یکه رو یدیدرب اتاقو باز کردم چشم به سف یداشتم به آرام یساالنه ساالنه قدم بر م

 دهیرست نکهیامد با ا یاز همان سمت م قایصدا هم دق نمیتونستم روشو بب یاما پشتش به من بود و نم دادیرو نشان م

امد درست  یازم در نم ییرفتم چون پا برهنه بودم صدا نییپا نیپاورچ نیجلو رفتم و چند پله رو پاورچ مابودم ا

 ؟ یهست یلرزان گفتم تو تو ک ییخم شدم و با صدا یپشت سرش قرار گرفتم کم

و عقب عقب  دمیروشو کرد روبه من و با چشمان ترسناکش نگاهم کرد با ترس از جا پراز پشت شانه  کدفعهی

و  دمیرس یرفتم باال به اخرش نم یم یشدن هر چ یپله ها تمام نم نیدونم چرا ا یبرگشتم و پله ها رو باال رفتم اه نم

 شدم  دهیاز پشت کش یزیچ توسطکردم که  یرو ط یامد بالخره پله اخر یاو همچنان سمت من م

 نیمن ا یکردم خدا یعرق شده بود پف سیو سر جام نشستم تمام سر و روم خ دمیاز خواب وحشت زده پر کدفعهی

؟ عقلمو از دست ندم خوبه ، بلند شدم و از پشت  نمیب یجور خواب ها م نیبود ؟ چرا من همه اش از ا یچ گهید

ام  یکه صفحه گوش رونیاز اتاق برم ب ستمخوا دمیبود پرده رو کش کیرو نگاه کردم هوا هنوز تار رونیپنجره ب

 زنگ زده پس چرا خود به یبرام امده نه کس امینه پ بهیعج رونیروشن شد برگشتم و ان را برداشتم و از اتاق رفتم ب

 خود روشن شده ؟
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 ینگاه دادیرو نشان م ۳:45که  یواریرفتم و به ساعت بزرگ د نییپله رو پا نینکردم اخر یباره کنجکاو نیدر ا ادیز

نبود چون مادر عادت نداشت همه چراغ ها رو خاموش کند ، نفس پر سر و  کیتار کیانداختم خدا رو شکر خونه تار

 تشنم شده بود چند قدم یلیدم خیکه د یکابوس نیو طرف اشپزخانه رفتم با ا دمیکش ییصدا

و  ید بسم اهلل گفتم و به اطراف نگاه کردم همه جا آرام و عاداز کنارم رد ش یبه اشپزخانه احساس کردم کس دهینرس

 یاز اشپزخانه سمت مبل رفتم و رو دمینفس سر کش هیرو پر اب کردم و  وانیسکوت شب همه جا را فرا گرفته بود ل

 و چشمامو بستم .... دمیکش یبلند ازهیحوصله نداشتم برگردم تو اتاقم خم گهید دمیان دراز کش

 یصدا از کدوم طرف م قایزد معلوم نبود دق یمن و صدا م یبودم که احساس کردم کس یداریخواب و ب انیم هنوز

رو با مکث گذروندم و دوباره تا چشمامو بستم  یزد لحظات یواضح نبود اما مطمئن بودم اسم من و صدا م ادمیامد ز

جرئت نداشتم  یشده بودم و حت خکوبیمسر جام  هلحظ نیبود ؟ در ا یچ گهید نیمن ا یصدا تکرار شد . خدا نیا

 چند بار صلوات زهیترسم بر نکهیا یبترسم برا زایچ نینبودم که با ا ییدست و پامو حرکت بدم اما من ادم ترسو

اب با امد قبل از خو ادمیگرفتم و تازه  مویبمونم گوش داریگرفتم نخوابم و ب میتصم گهیفرستادم واقعا هم اثر کرد د

تاده فرس امیاز ده تا پ شتریرو باز کردم و وارد برنامه شدم ب یزود قفل گوش یلیکردم که خوابم برده خ یم چتحاله 

شدم جواب  داریکه فرستاده ازم خواسته هر وقت ب یامیپ نیدادم نگران شده بود . اخر یچون جواب نم چارهیبود ب

  شدم الیخیدونم االن خواب است جواب دادن رو ب یبدم اما چون م

چون چند روزه  یرو باز کردم چند روزه که اصال بهش سر نزدم اوه اوه چه خبر بود چندتا از دوستان مجاز سبوکمیف

ربون ق یه دید یم نیتا منو انال شهیاز دوستان که دختر بود هم یکی دنیفرستاده بودن و حالمو پرس امیزده پ بمیغ

م کن ینه فکر که نم ادیفکر کنم از من خوشش م فرستاد یم یعاشقوته و احساس یرفت و برام شعرها یصدقه ام م

 یوقت از عشق ها چیساله بود اما من ه ۱۸زاشت اسمش تمنا  یپست هام برام قلب م ریهم ز شهیمطمئنم هم

 یساله امده دلبر ۱۸ یچنده بابا ؟ حاال تمنا لویدور و زمونه عشق ک نیهه اصال تو ا ادیخوشم نم یو عشق باز یمجاز

بود دادم و  دهیبودن بعالوه تمنا که حالمو پرس نیپست گذاشتم جواب دوستامو که اکثرشون افال دتاکنه ، چن

هم  یشده و تا رو نیسوخت و پلک هام سنگ یخوابم گرفت چشمام م شدیرو بستم هوا کم کم روشن م سبوکیف

نکردم و همان طور که سر جام  شدم اما چشمامو باز داریب نیخاله شه یصدا دنیافتادن به خواب فرو رفتم و با شن

 کرد ،. یم ادی یبودم گوش به حرفاش سپردم باز از من به خوب

 یبفرستش بره سرباز یشنوی، از من م یگ یبهش نم یزیشهره جون االن چه وقت خوابه اخه ؟ تو هم که چ نیبب دِ

که قرار فردا پس فردا  یاون دختر چارهیخوره ؟ ب یخورده آدب بشه ، اخه خونه موندنش به چه درد تو م هیبلکه 

 زنش بشه !
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! تازه دو ترم مونده تا دانشگاهشو  هیپسر خوب یلی، خ ستین یکن یهم که فکر م یطور نیا نیخواهر جون فرد نه

ه خره مگ یبراش م تشوینزاره بره خدمت و معاف دیرفتنش زوده اصال پدرش گفت شا یسرباز یتموم کنه فعال برا

 بکشه ؟! یسن و سال سخت نیه بزارم تو اپسرم چند سالشه ک

که دورت بگردم  یکه من فدات بشم اله یقربوووون دهنت مامان جوون جووونم خوب جوابشو داد خوشم امد اله یا

 نوکل بابام هستم که بفکر منه ، اما مگه خاله دست بردار بود

 

ار دونه که بز یرو نم یزندگ نیا یپدرش و حتبکشه که قدر تو و  یو سخت یتو شهره اون تا نره سرباز یساده ا چقدر

 ، ستیفقط بخور و بخواب ن یبفهمه که زندگ یچ یعنی یبره که بفهمه زندگ

 قربونت برم خاله جووونم مخلصتم هستم  یطرفمو گرفت ا نیبار خاله مه نیا

 اِ ،  شهیناراحت م شنوهیم شهیم داریحاال ب یطفل گهیپسره ؟ دِ بس کن د نیبه ا یداد یریحاال تو چه گ نیبابا شه یا

  دمیرو شن دیحم یهنگام صدا نیا در

 ! میزحمت داد یلیجان شرمنده خ خاله

کرد سرم هم بد جور درد  یخدا تمام بدنم درد م یوااا دمیشدم و سر جام نشستم و چشمامو با هر دو دستم مال بلند

و به  دادم هیاشپزخانه ، رسوندم و به اُپن تک باشد کشان کشان خودمو به شبید یخواب یگرفته بود فکر کنم از ب

 بود ؟ چه قصد و یک گهیکرد بابا اون د یم بتمویغ شتگفتم عجب پس در حضور همه خاله دا ریهمه سالم و صبح بخ

فکرم به خودم  نیبد جلوه کنه ؟ به ا لیفام یخواست منو به چشم دخترا یکارش داشت ؟ نکند م نیاز ا یتین

چشمک زدم و  دیرو داشتن ؟ روبه حم ییکه اماده بودن افتاد انگار قصد رفتن به جا لدایو  دیچشم به حم دمیخند

  ؟یبسالمت نیبر یم فیتشر ییجا نیشال و کاله کرد دمیپرس

 زد و جواب داد  یلبخند دیحم

 با اجازه ! بله

 زود؟ نقدریکجا خاله جان چرا ا دیکرد و پرس یمکث مادرم

  میش یباز مزاحم م گهیوقت د هیاله جان ، ان شاء اهلل جواب داد کار دارم خ دیحم
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؟ صبر کن  یکار دار ییکه جا یکجا ؟ چرا نگفت دیداد و پرس یاش را حالت دهینازک و خط کش یابروها نیشه خاله

  میگرد یهمه با هم بر م

خوام برم دنبال خونه ،  یم لدایمن و  دینگاه گذرا به من انداخت و جواب داد نه مامان جون شما زحمت نکش دیحم

  شیگرده خونه پدر یبر نم گهید لدایو از امروز  رمیخونه جدا بگ هیگرفتم  میتصم

 ما چشه هان؟ یمگه خونه  یچ ی؟ خونه برا یبکن یچه غلط یخوا یشد و گفت : تو م یعصبان خاله

 و برادرش لدای یدارم برا میممن تص کهیکوچ یکم هیزد دست او را گرفت و گفت خونه ما  لدایروبه  یلبخند دیحم

نگاه همه  یکه معن دیبا چشمان گرد شده چشم دوختن حم لدایو  دیبه حم یهر کدوم اتاق جدا داشته باشن ، همگ

ه و باردار لدایرفت  یم ادمیو گفت اخ داشت  دیاش کوب یشانیپ یزد با کف دست رو یرو متوجه شد لبخند پر رنگ

 انتیکرد بهش خ یکه احساس م نیگفتن البته بجز خاله شه کیخبر به ان ها تبر نیا دنیاز شن یچهار ماهشه همگ

 شده بود. 

کردن و همراه  یکه کار داشتن از ما خداحافظ زین یو عل الدیکرد م یدست دختر و همسرشو گرفت خداحافظ دیحم

وع کند حاال من موندم و اش رو شر یزندگ یو خوش یرفت تا به خوب دیخدا رو شکر حم نیاز ا نمیرفتن خب ا دیحم

 ینگبخدا از گرس میدار یصبحانه چ یشکم گرسنه که به قار و قور افتاده بود پشت گوشمو خاروندم و گفتم مامان نیا

 ؟  شمیدارم هالک م

 هست یخوایم یهر چ ایدست و روت رو بشور ب برو

 یکه حوله رو دور گردنم انداخته بودم صورتم را با ان خشک م یبعد دست و رومو شستم و در حال سیسرو رفتم

د جا رفته بو نیاز ا نینان برداشتم و گذاشتم تو دهانم خدا رو شکر خاله شه کهیت هینشستم و  یصندل یکردم رو

 همراه با بچه ها اماده نیکنم مشغول خوردن بودم که خاله مه لیراحت صبحانه ام رو م الیتونستم با خ یپس م

 گفت: هیمادر با گال دمیرفتن د

  د؟یبمون گهیخواهر جون مگه قرار نبود چند روز د کجا

 زد و گفت  یلبخند یبا مهربان نیمه خاله

راداش تماس گرفت و ازم خواست برگردم گفت خانواده اش دارن از شهرستان  شبیشهره جون بخدا د شرمنده

 !زمیزنم عز یحتما سر م هگیروز د هیان شاء اهلل  دمیبهت قول م ی، ول انیم
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رفته  نیخاله شه نیخاله مه یکاش جا یهم رفت ا نیحرفا خاله مه نیو تشکر و از ا یعذر خواه یبعد از کل سپس

و بچه ها  نیخاله مه دیرو به کام اون بدبختا زحرمار کرده بود . بعد از رفتن حم یبود واال اون که با بودنش مهمان

کارها رو بده مادرم  بیخواهش و التماس وارد اشپزخانه شد تا ترت یخلوت شده بود خاله شراره هم با کل یخونه کم

اخم و تخم مشغول صحبت با تلفن بود معلوم نبود مخ کدوم  یهم با کل نیهم دنبالش رفت تا کمکش کنه ، خاله شه

 خورد؟ یبدبخت رو م

رفت عسل و حاله طبق معمول تو اتاق بودن  یسته و با تلفنش ور ممبل نش یهم انگار تو باغ نبود تنها رو وشیدار

کندن ؟ حاال من موندم چکار کنم ؟ حوصله ام کم کم داشت سر  یداشت که ازش دل نم یاتاق چ نیدونم ا یمن نم

 روح هیهمه کار  نیداشت ؟ اگر واقعا ا یچه معن فاقهمه ات نیفکر کردم ا شبیرفت رفتم تو اتاقم و به اتفاق د یم

اگر ضاهر بشه که  یش ووونهید یخوایپسر ؟ م یگیم یدار ی؟ وااا معلوم هست چ دهیباشد چرا خودشو نشون نم

دارم واسه خودم  ی... چدر صد بود نه نه فکر کنم صد در صد باشد آه .. 5۰ نمی، خب احتمال ا یزن یسکته رو حتما م

 خچالیراست رفتم اشپزخانه و در  هیشده از اتاق  دتریکردم سر دردم بدتر و شد یافکار احساس م نی؟ با ا مگ یم

 یزیچ دیامد و پرس کمیگشتم مادرم که متوجه من شد نزد یرو باز کردم و قرص ها رو بهم زدم دنبال قرص مسکن م

 مادر ؟ یخواست یم

 ؟ نیحالت خوبه فرد دیکردم که دوباره پرس نگاهش

 کنهیام رو فشردم و گفتم سرم بد جور درد م قهیبه حال خرابم برد شق یبودم که زود پشده  یدونم چه حال ینم

نشستم و منتظر شدم تا مادرم با قرص مسکن بدادم برسه ، سرمو  یصندل یگردم رو یمامان دنبال قرص مسکن م

گذاشتمش پس  انجیبابا خودم ا یا دمیمادرمو شن یهم فشردم که صدا یانداختم و از شدت درد چشامو رو ریز

 کوش ؟ 

 امد  نییعسل رو صدا زد عسل زود همراه حاله پا سپس

 ؟  یمامان کارم داشت بله

 مادر ؟ یقرص سر درد رو تو برداشت عسل

 ؟ یخوا یم یک یبردارم حاال برا یواسه چ نه

 پدرت برش داشته ! دیشا نمیبرم بب ستیگشتم ن یگذاشته بودم اما هر چ نجایکنه خودم ا یسرش درد م برادرت
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 ، ارمیدارم االن م فمیگفت خاله من تو ک یبا لحن ارام حاله

 کنه ؟. یدرد م یلیخ زمیخاله عز یشد یچ دیشراره کنارم نشست و پرس خاله

 هر دو دستم گرفتم و فشار دادم  انیکردم و سرمو م نگاهش

مبل  یو باز رو رونیاب دستم داد قرص رو خوردم و از اشپزخانه رفتم ب وانیحاله با قرص برگشت و عسل ل بالخره

شده بودم که احساس کردم  رهیبودم به رو به رو خ یا گهید یبه اطرافم نداشتم اصال انگار جا یتوجه دمیدراز کش

 دنیفشرد و نفس کش یداشت گلومو م یزیکردم انگار چ یاحساس خفگ کدفعهیشد سپس  دهیبر سرم کش یدست

گلوام بردارم و دست  یشد رو از رو یام م یکه باعث خفگ یزیکردم چ یم یدست سع هیرا برام سخت کرده بود با 

بود  یچه حس گهید نیمن ا ی، خدا ادیکردم االن که نفسم بند ب یدادم هر لحظه احساس م یام در هوا تکان م گهید

 یشانیپ یرو یکرده و عرق سرد خیتمام بدنم  دمیجا پرچشم باز کردم و از  کدفعهیبودم ؟  شده ووانهی؟ نکند من د

امدن و با تعجب به من چشم  کمیبا شتاب نزد دنمیام نشسته بود عسل و حاله که ان طرف تر نشسته بودن با د

 سرده ؟ نقدریداداش حالت خوبه ؟ چرا دستات ا نیفرد دیدوختن عسل دستمو گرفت و پرس

دونم امروز چم شده بود ؟ با اشاره از  یو سر تکان دادم اما اصال حالم خوب نبود نم دمیبه سر و گردنم کش یدست

آرام  ییاونم دوان سمت اشپزخانه رفت حاله با بهت نگاهم کرد کنارم نشست و با صدا ارهیعسل خواستم تا برام اب ب

 حالت خوبه ؟ یمطمئن دیپرس

از مادرم و خاله هام نبود اما اصال حال نداشتم  ینداختم خبرنگاهش کردم و جواب ندادم نگاه گذرا به اطراف ا فقط

 اب سرد دستم داد  وانیعسل ل رمیسراغشون رو بگ

 یک دمیکرد از من دور شد . اصال نفهم یکه نگاهم م یحاله در حال دمیو دوباره دراز کش دمینفس سر کش کی که

 راحت تنگ شده بود .خواب  هی یکه دلم برا ی! مدت یخوابم برده بود اونم چه خواب

بهتر شده بود اما  یبه خوردن نداشتم سر دردم کم یرغبت چیمشغول خوردن بودن اما من ه یناهار همگ زیم سر

شده ؟ چرا  یزیچ نیفرد  دیدر من شده پرس یریی. پدرم که متوجه تغ ستیکردم حالم خوب ن یهنوز احساس م

 بابا جون ؟ یخور یغذاتو نم

  ستیندارم فعال گرسنه ام ن لیم
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ا او حالتم ب رییتغ یبرا یتخت نشستم و با کورش تماس گرفتم کم یراست رفتم تو اتاقم رو هیجا برخاستم و  از

به حالم برده بود  یبهش نگم تا نگرانش نکنم گر چه خودش از طرز حرف زدنم پ یزیدادم چ حیصحبت کردم اما ترج

با فرزاد حرف زدم و  زین یا قهیکرد چند دق یلپرستماس فرزاد تماس گرفت و احوانگفتم بعد از قطع  یزیاما من چ

  دیرس امیقطع کردم که بال فاصله از حاله پ

 افتاده ؟ یاتفاق یستیسرحال ن ادیز امروز

 شدم ، ینطوریا شبید یخواب یفکر کنم از ب ستین یزیکردم نه چ پیتا

 ؟! یببخوا یافتاده که نتونست یچه اتفاق شبید مگه

 کردم  پیو تا فیبراش تعر شبیخالصه از د بطور

 ؟ شتیپ امیسر ب هیخوام  یمزاحم نباشم م اگر

 ؛ یدختر خاله مراحم یدار اریاخت

 اونجام ، گهید قهیتا چند دق پس

  یهر طور راحت باشه

کنارم قرار  یکردم که احساس کردم جسم یرو نگاه م رونیو ب ستادمیتخت رها کردم و پشت پنجره ا یرو رو یگوش

هست چند لحظه سر جام  ینبود اما مطمئن بودم کس یکرد سرمو به راست و چپ چرخوندم کس یگرفت و نگاهم م

 یداشت گونه ام رو نوازش م یکی کهبود  نیگونه ام حس کردم مثل ا یرو یسرد زیحرکت ماندم سپس لمس چ یب

 اب دهانم رو قورت دادم آدم هر چه نترس باشد یختگونه ام بردم و بس یکرد دستمو رو

 نکهیا از

افتاد لبمو با زبان تر کردم و چند قدم عقب برگشتم و  یجا قرار دارد لرزه به جونش م کیروح در  هیکنه با  احساس

بهم  یلحظه احساس خفگ کی دمیشن یتپششو به وضوح م یکه صدا یزد طور یقلبم تند تند م دمیچسب واریبه د

باز من چم شده بود ؟ باز همان احساس  ایکه از جام تکون بخورم رو نداشتم خدا نیداد و اصال قدرت ا یدست م

 بسراغم امد یخفگ
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م ا گهیدادم و با دست د یدست گلوام را ماساژ م کیافتاد با  یاتفاق م یداریدر ب زیبار خواب نبودم و همه چ نیاما ا 

 هنگام درب نیشد که به سرفه افتادم در ا یباز کنم اما چنان به گلوام فشار وارد م کردم تا درب پنجره رو یم یسع

زود به خودش امد و  یلیخ یباز شد و حاله امد داخل اما همان که چشمش به من افتاد سر جاش خشکش زد ول

 طرفم پا تند کرد 

 حالت خوبه ؟ نیفرد

فس کردم ن یکردم سع یکه سرفه م یام شده بود در حال یفگدرب پنجره رو باز کرد انگار که متوجه خ یدستپاچگ با

اب  وانیو با ل رونیحاله از اتاق رفت ب یبکشم و چند بار نفسم رو حبس و ازاد کردم اصال متوجه نشدم ک قیعم

تخت نشستم و  یلبه  یجرعه اب خوردم و رو هیبنوشم  یکرد و ازم خواست کم کیرا به دهانم نزد وانیبرگشت ل

 امد؟ یبه سرم م ینجاتم بود زل زدم واقعا اگر اون نبود معلوم نبود چ یبابهت به حاله کا حاال فرشته 

 یحیتوض چیبگم اخه ه دیبا یدونم چ یبگم اما واقعا نم یزیکرد و منتظر بود تا چ ینگاهم م رهیخ رهیبا بهت خ حاله

روز  کیاتفاق دو بار در  نیدونم چرا ا یدادم : نم رونیاز دهانم ب موهام فرو بردم و نفسمو انینداشتم انگشتامو م

 د یسمتم خم شد و پرس یبرام رخ داده بود ؟ حاله کم

 بگو حالت خوبه ؟ یزیچ هی؟  یچرا ساکت

 دادم  سرتکان

 خوبم ، اوهووم

 افتاده ؟ یشده ؟ چه اتفاق یرسه چ یبنظر نم یطور نیا یول

 دمیکش یقیداد نفس عم یرا م زییاز امدن پا یو گواه دیوز یم یباد متعادل ستادمیجام بلند شدم و پشت پنجره ا از

 یدونم چ ینم قیجواب دادم دق یهام استشناق کردم همان طور که پشتم به حاله بود با لحن ارام هیو هوا را به ر

معلوم نبود چه  یدیرس یشدم اگر به موقع نم یم فهداشتم خ یکس ای یکردم توسط شخص یشده بود اما احساس م

 یچه اتفاق شبیامد و گفت دوست دارم بدونم د کمیامد ! برگشتم سمتش و نگاهش کردم حاله نزد یبه سرم م

 افتاده ؟ 

ه کردم ب فینشست و منتظر چشم به دهانم دوخت و انچه رخ داده را براش تعر میرو به رو زیتخت نشستم و او ن یرو

 شده ! رید یلیخانه خ نیترک کردن ا یکرد و گفت فکر کنم برا زیو رفت سپس چشماش رو رفکر فر
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 جا خوندم هیبده حاله که انگار اطالعاتش از من بهتر بود گفت  حیتوض یمنظورش نشدم و ازش خواستم کم متوجه

 بندن ؛ یم یو دل به کس شنیکه ارواح عاشق م

 

زاره  یکرد و سر به سر م یم یکردم شوخ الیکردم تا متوجه منظورش بشم اول خ یخنگ نگاهش م یادم ها مثل

کنه حضورشو اعالم کنه ، تو هم  یم یروح از تو خوشش امده و داره سع نیکنم ا یادامه داد من فکر م تیاما با جد

 یاح عاشق شخصگفت اگر ارو یدوستم م ارهد یها دست از سرت بر نم یاسون نیبه ا گهید یکه وجودشو حس کرد

 یمراقب باش نزار یکنه باهات ارتباط بر قرار کنه ول یم یاون فعال داره سع رنیبشن هر جا که بره دنبالش م

 کنه ! رتیتسخ

 ؟ یگ یم یها ! واضحتر حرف بزن تا بفهمم چ یکن ینگرانم م ی؟ حاله کم کم دار ریتسخ

 رنیقرار بگ اریکنند و او را در اخت ریتونن بدن انسان رو تسخ یگفت ارواح م یدوستم م یخوام نگرانت کنم ول ینم

داره روح از چه  یزنه حاال بستگ یم یو دست به هر کار رهیگ یان روح قرار م ریشده تحت تاث ریو بعد فرد تسخ

 باشد ، یجنس

 ناله مانند گفتم  ییاز جام بلند شدم و با صدا اشفته

 یرو به شوخ زیجا رو هر چه زود تر ترک کنم اما من همه چ نیخواستن ابه خودم چقدر کورش و فرزاد ازم  لعنت

 بکنم ؟ دیحاال من چکار با دمیگرفته بودم روبه حاله برگشتم و پرس

کمکت کنم تا هر چه  دمیمنم قول م ستیشکرش باق یجا ینشد ریکه تا حاال تسخ نیو گفت هم ستادیبه روم ا رو

 چکار نمیبب زهاستیجور چ نیو از ا ریدارم که کار مادرش احضار ارواح و جن گ یدوست هی دیرو ترک کن نجایزودتر ا

 کنم ؟ ینم غیتونه واسه ات بکنه در یم

روح قرار گرفته باشم ؟ اگر روح از جنس بد  هی ریتونستم تصور کنم که تحت تاث ینگران شده بودم اصال نم یلیخ

 دیاتمرکز بدم اما نه نب یزیچ یتونستم فکرمو رو ینم قیو دق بکنم ؟ کالفه شده بودم دیچکار با یباشد اون وقت چ

رفتار  یکردم عاد یخواد ؟ سع یاز جون من م یبفهمم چ اجرات داشته باشم ت نیاز ا شتریب دیزود خودمو ببازم با

و ناله  نیدختر خاله بالخره نفر یدیگفتم د یزدم و با شوخ یرو نگران نکنم لبخند چارهیدختر ب نیاز ا شتریکنم تا ب

 از نمیخدا ا یروح عاشقم شد ا هیعاشقم بشه امدم و  زادیادم هیدختر  نکهیا یجواب داد به جا نمیخاله شه یها

رو به من بفهماند ،  یزیخواست چ یو صاف نگاهم کرد انگار با چشمانش م دیحاله خند دمیشانس بد من و خند
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در هوا معلق بود پشت سر حاله ضاهر شد دروغ چرا  که هیسا هیشب یزیچ کدفعهیپشت گردنمو ماساژ دادم که 

باشم تا حاله رو به وحشت  یعاد دمکر یسع دمید یم یزیچ نیهمچ هیباره تو عمرم  نیوحشت کردم اول یلیخ

بهش برسه دستم رو سمت حاله بردم و محکم طرف خودم  نکهیسمت حاله هجوم اورد قبل از ا دمینندازم که د

 یکینزد نیبود که حاله در بغلم افتاد با تعجب زل زد به چشمام منم زل زدم بهش از ا عیحرکت چنان سر دمشیکش

 نداشتم یحیانداختم اخه توض ریاونو از خودم جدا کردم و سربز عیاز حد داغ شده بودم به خودم که امدم سر شیب

 میان تر کردم و گفتم بهتره برخشک لبمو با زب یمطلع کنم ، با گلوئ دمیکه د یزیخواستم اونو از چ یتا بدم و نم 

 رونیب می، با تکان دادن سر اکتفا کرد و هر دو از اتاق رفت امدهیخاله در ن یتا صدا رونیب

چشام  یرو جلو دمیدستم داد اصال حالم خوب نبود و مدام شکل انچه د یمبل نشستم و عسل استکان چا یرو

کنه ؟ اگر به موقع  تیخواست حاله رو اذ یاخه چرا م یلبودم و دهیروح د هیکه من  شهیکردم باورم نم یمجسم م

افتاد ؟ چنان تو افکارم غرق بودم که متوجه اطرافم نبودم و  یم یمعلوم نبود چه اتفاق دمیکش یاونو سمت خودم نم

 از طرف حاله بود امیبه خودم امدم پ میاعالن گوش یبا صدا

داختم به او ان ینگاه مچهیرو لبم نقش بست و ن یشکلک خندون گذاشته لبخند هی، و یشیم ریفکر نکن زود پ ادیز

 ه اتونستم ک یکشد اما باز نم یانتظارشو م یبماند اتفاق شوم نجایدونم چرا نگرانش شدم و احساس کردم اگر ا ینم

ر بود با داشتم بهت یقو تهفیب یقراره اتفاق نکهیرفتن حس ا یم دیتا قبل از شب حتما با یجا برن ول نیبخوام از ا زش

تونه  یکردنشون رو ندارم خودش هم م رونیقصد ب شهیکه متوجه م هیا دهیدختر فهم دونمیحاله حرف بزنم م

 کردم  پیاافکار براش ت نیبرن ، با هم نجایمادرشو قانع کنه تا از ا

 ؟ دختر خاله ، یناراحت نش یدیبگم قول م یزیچ هی اگر

 ؟ بگو ، یچ

 ، یشیقول بده ناراحت نم اول

 حاال بگو ! دمیقول م باشه

 کردم  پیتند تا تند

 تو خطر داره ، یبرا نجایماندنتون ا دیبر نجایاالن از ا نیهم دیبا شما
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ش تا خود رونیتونست متوجه منظورم بشه ازم خواست برم ب یکه نم امیپ قیبه من نگاه کرد از طر امیخواندن پ با

کنه خودم فکر کردم مم شیو منتظر حاله شدم اما پ رونیرفتم ب ریدنبالم بلند شدم و سر بز ادیب یبهانه ا هیبا  زین

و عسل رو صدا زدم و ازش  دیبه ذهنم رس یپس فکر ودمب نجایچون من ا رونیب ادیبهش اجازه نده ب نیخاله شه

ول به خودم نقشه ام گرفت و هر سه نفر امدن  یا میاطراف قدم بزن نیرا صدا بزند تا با هم ا وشیخواستم حاله و دار

 رونیب

هم که  وشیدار ارهیاش رو داخل جا گذاشته دوان رفت تا ان را ب یامد گوش ادشیعسل که  یرو ادهیپ یاز کم بعد

 میزد یکه قدم م یبدست امد تا با حاله حرف بزنم در حال یتلفنش زنگ خورد از ما فاصله گرفت بالخره فرصت

 شنوم ؟ یخب بگو م دیکه حاله پرس میستادیپنچره ا ریاتاقم و ز وارید کنار قایدق 

ه از کنم تا شب نشد ی، خواهش م فتهیبرات ب یقراره اتفاق گهیدارم که بهم م یحس هیحاله  نیمقدمه گفتم بب بدون

 ! دیبر نجایا

 مورده ، یتو ب ینگران نیافته فرد ینم یکرد نگاهم کرد و گفت اتفاق یرو با مکث سپر یلحظات حاله

 نیباون ، حرفمو فرو خوردم و گفتم ب یستیحاله تو متوجه ن نیبب دمیبه موهام سپس به گردنم کش یدست یاشفتگ با

 باشه ؟ دیبر نجایکنم از ا یپس ازت خواهش م ادیسرت ب ییمن دوست ندارم بال

 فته ؟ا ینم یباور کن اتفاق نیفرد ینگران یتو از چ دیصاف نگاهم کرد و پرس حاله

جا اجر از ک نیاز باال درست وسط ما افتاد با تعجب باال رو نگاه کردم ا یبگم اجر یزیکردم و همان که خواستم چ یپف

 و دمیحاله متوجهش بشه دست او را کش نیکه باال سرمان در هوا معلق بود قبل از ا دمیرا د هیافتاد؟ و باز همان سا

بپرسه گفتم حاال  یزیچ نکهیام زل زد به من قبل از ا یناگهان رکتح نیباز حاله از ا میپنجره فاصله گرفت ریاز ز

 ! ارهیسرت ب ییخواد بال یاون م یدونم چرا ول یمورد نبود نم یمن ب ینگران یدید

 اخه چرا ؟ ینگران گفت ول ینگاه سمت پنجره انداخت و با لحن هینگاه به من و  هی یبا بهت و نگران حاله

 ؟ یجا بر نیاز ا دیکه با یدونم حاال قانع شد یکه نم گفتم

 ؟ نیکنن فرد تتیترسم اذ ی؟ م یتو چ یول
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کردن حاال  یم شیوقت پ یلیکار رو بکنن خ نیخواستن ا یزدم و جواب دادم نگران من نباش اگر م یمحو لبخند

 نگو ، یبه کس یزیچ یول یبهتره که بر

 زهیانداختم و به سنگ ر ریشلوارم و سر بز بیکرد و رفت داخل دستامو بردم تو ج یبه من انداخت پف ینگاه حاله

ردم ک یدادم و سع رونینبود نفسمو با صدا ب یزیپام لگد زدم سرمو بلند کردم و سمت پنجره نگاه کردم چ ریز یها

تم حاله داشت مبل نشس یساختمان شدم و رو دزدم وار یها لگد م زهیخونسرد باشم همان طور که به سنگ ر

 یحاله با پافشار یبمونه ، ول نجایا گهیکرد اما خاله مخالف بود و قصد داشت چند روز د یرفتن قانع م یمادرشو برا

 ، دنشیبرم د دیاز دوستام تصادف کرده با یکیاالن برم  نیخوام هم یوگفت : من م

 گفت : یو لحن تند تیبا عصبان خاله

االن  یدار ینمرده که ، چه اصرار دنشیبرو د گهیروز د هیه انداخته واسم باشه حاال تو هم دوستم دوستم را خوبه

 ؟ یبر

 و با ناله گفت  دیکوب نیبا حرص پا به زم حاله

 ، میترو خدا جووون من بر دنشیبرم د دیمنه ، با یکنم اون دوست جون جون یخواهش م مامان

 باز با همان لحن تندش با تشر گفت : خاله

بال منه که دن ریاز تو اصال تقص نمیاون از برادرت ا میافت یراه م گهیساعت د هیجمع کن تا  لتویخب برو وسا یلیخ

 خودم کشوندمتون !

 خواهر ؟ دیریم ای دیمون یشما م دیروبه خاله شراره پرس سپس

 بچه ها تو خونه تنهان ، امیمنم با شما م گهیزد و جواب داد نه د یشراره لبخند خاله

 ! میدر خدمت بود گهیچند روز د هیچه طرز امدن و رفتنه ؟ حاال  نیرو به هر دو گفت ا یبا دلخور رمماد

 دیاکفش اال باال ب هیپاشو کرده تو  یدیبر لب نشاند و گفت شرمنده خواهر مگه ند یلبخند کج و کوله ا نیشه خاله

  میش یخوشحال م دیاریب فیانشاهلل دفعه بعد شما تشر میبر

که  دونستم چکار بکنم یسر رفته و نم یلیکردم حوصله ام خ یسه خواهر نگاه و گوش م یبه گفتگو یحوصلگ یب با

 کورش تماس گرفت 
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 ... سالم الو

 ؟ یجان خوب نیفرد سالم

 ؟ یتو خوب تیبخوب

 ؟ ییکجا ستمیبد ن یا

 کجام ! گهیباشم خوبه ؟ خونه ام د کجا

 میش یخوشحال م یایو ب یاز اون خانه دل بکن یتون یبهت بگم اگر مگفتم  رونیب میمنو بچه ها قراره بر نیبب

 ؟ یهست

 از تو خانه نشستن  دیچرا که نه ! اتفاقا حوصله ام پوک اره

 ، ایزود ب میخب پس منتظرت هست یلیخ

  یفعال با یاوک

 و کوفت خدافظ یبا

 که نیکردم و از جا برخاستم و به فکر ا یزیر ی خنده

 کیامد  یم نییرفتم که با حاله رخ به رخ بر خوردم اونم داشت از پله ها پا یها کجا قراره برن پله ها رو باال م بچه

، زود به خودم امدم و از سر راهش کنار رفتم و گفتم معذرت  میو از حرکت باز ماند میشد رهیخ گریکدیلحظه به 

 دختر خاله ! خوامیم

 یخوا یو صالحم رو م ریدونم که خ یم ستیبه معذرت ن ازیزد و گفت : ن ییرباشد لبخند دل کیقدم به من تزد هی

 گردم  یزود بر م یلیخ یول رمیو ادامه داد م نییپله رفت پا هیسپس 

داختم رفت شانه باال ان نییپله رو پا نیتعجب برگشتم و نگاهش کردم اما اون بدون انکه پشت سرشو نگاه کند اخر با

 مادر ؟ یریم ییجا دیکرد و پرس یمکث دنمیمادر با د نییو رفتم تو اتاقم زود اماده شدم و برگشتم پا

 رو به او زدم و جواب دادم بله البته با اجازه ! یلبخند
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روز  هیرد تا ک ینگفت عسل داشت از حاله خواهش و التماس م یزیبهم انداخت اما چ یبا پوزخند نگاه نیشه خاله

اش سر گرم بود پدر هنوز خواب بود طرف در رفتم و خطاب به مادرم  یطبق معمول با گوش وشیبمونه ، دار گهید

 گفتم مامان ممکنه من

 ، دیگفتم که نگران نباش امیب رید شب

 با موتور تند نرو قربونت برم ! ادیفقط مراقب باش و ز زمیعز باشه

 ؟ ستین یا گهیشما جون بخواه مامان خانم امر د چشم

 دلم برو بسالمت ، زیعز نه

 نیکه پسر به ا گهیم ایکرد  یو لعنتم م نینثار من کرد حتما تو دلش نفر زشیمحبت ام یخاله از همان نگاه ها باز

شدم و زدم  نمیتور نازنکردم سوار مو یافکار از همه خداحافظ نیکنه ، با ا یمادرش لوس م یداره خودشو برا یگندگ

 به دل جاده

خانه در اورده بود  نیسر از ا یسوال بود اخه مادرم چطور یشهر هنوزم برام جا دمیساعت با موتور تا رس کی حدود

شدم و زنگ در را زدم چند  ادهیراست رفتم خانه کورش دم در از موتور پ هی،  گهیمنه د ی؟ هه البد از بد شانس

به او داشت سالم  یادیکورش باشد اخه شباهت ز اهررفت خو یدرب رو باز کرد احتمال م یبعد دختر جوان قهیدق

 یکورش امد تا حاال کدوم گور یبعد صدا یرفت تا کورش را صدا بزند لحظات ریکردم و سراغ کورش رو گرفتم سر بز

همه بچه  یو اظافه کرد صدا می؟ باهم دست داد یکرد ری؟ سپس در چهار چوب در ظاهر شد و ادامه داد چرا د یبود

 آمدنت ! ریبا د یها رو در اورد

شده  رید دمیخونه ما اون ور عالم قرار داره تا رس یدیموتور برگشتم و جواب دادم چکار کنم خودت که د سمت

 ، میبپر بر گهید

 ی؟ م یکن یمچکار  دمی، ابروهامو حالت دادم و پرس دیبود پر ستادهیاش گل کرده سر جاش که ا یکه شوخ کورش

 !  میگم بپر بر

 

ت باز گفتم کوف شیو باز همان حرکت رو تکرار کرد با ن گهید دمیبپر منم پر یگیجواب داد خب خودت م طنتیش با

 منظورم سوار شو 
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  دمیبه خنده باز شده بود پشت سرم سوار شد موتور رو روشن کردم و پرس ششیکه ن یدرحال

 حاال کجا برم ؟ خب

 نازکرد و جواب داد  صداشو

 فقط کنار تو باشم ، نهیکنه مهم ا ینم یبه حال من فرق زمیعز یجا که خودت دوست داشته باش هر

 مزه نشو ! یکورش ب مرض

 ، نایاحمد ا الیتو امروز ناهار چنان خوش مزه بود که بر من اثر کرده درضمن خودت مرض چرا من ؟ حاال برو و جان

 همه راه رو با موتور برم ؟ نیا یجمع کردم چ صورتمو

زن غُر ن ادمیحاال راهتو برو ز میرفت یم نیتا با ماش یشدیفرما م فیزودتر تشر یخواست ی، م مایمن با هواپ زیعز نه

  میرس یزودتر م یساعت اگر تند بر هیمگه چقدر راهه فوقش 

 ؟ یبر نیبا ماش یتون یم یمن به مادرم قول دادم تند نرم تو هم اگه ناراحت رمینوچ کردم نخ نوچ

  میدیخند یو م میزاشت یراه همان طور سر به سر هم م تمام

ود ب ییبا صفا یامده بودم واقعا جا نجایهمراه بچه ها به ا نیبود چند بار قبل از ا یبا حال ی، عجب جا الیو میدیرس تا

احمد و  نیان ها فقط ماش نیپارک شده بود ب نیچند ماش یکنار درب ورود دیبخش یم یجون تازه ا هیو به ادم 

کن به ما  دایجا برا عرابه ات پ هیگفت من رفتم داخل تو هم  و نییپا دیموتور پر یفرزاد رو شناختم ، کورش از رو

 ملحق شو ،

 چخبره ؟ نجایا نمیصبر کن بب دمینگاهش کردم و پرس مشکوک

 داده  بیساده که احمد ترت یمهمون هیجان خودت فقط به  ستین یشانه باال انداخت و جواب داد خبر دیخند

فر ن ستیاز ب شتریچخبر بود ؟ ب نجایگوشه پارک کردم و همراه کورش وارد ساختمان شدم معلوم نبود ا هیرو  موتور

و با اخم  دمیکورش رو کش یبازو ریبود ز دهیدر فضا پچ یج یکر کننده د یدختر و پسر دور هم نشستن و صدا

 ساده است ها ؟ یمهمان هیگفتم که 

 و گفت : دیخند
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 و امشب رو خوش باش باشه ؟ ایب نیفرد ریقدر سخت نگ نیجان من ا بابا

ها  یمهمان نیهمچ هیبا اصرار بچه ها تو  شیامد اما کم و پ یگرفتن خوشم نم یجور مراسم و مهمان نیوقت از ا چیه

 دونستن یکردم بچه ها که اخالق منو م یشرکت م

 یلیبهم نگفتن و منو دست کورش سپرده بودن دندون هامو با حرص بهم فشردم و گفتم خ یزیچ یمهمان نیادرباره  

 کورش ، یهست یادم پست

 فدات ! دونمیو گفت م دیخند

فرزاد که  میکرد یسالم و الحوالپرس گریاز بچه ها طرف ما امدن و باهم د گهیوقت احمد فرزاد و چند تن د نیا در

 یول ادیجور جاها خوشت نم نیبهشون گفتم که از ا نیشانه ام گذاشت و گفت به جان فرد یدست رو دیاخم هامو د

 ! یکن خوش باش ی، سع یخیب یامد نجایزد و ادامه داد حاال که تا ا یکو گوش شنوا ؟ سپس چشمک

 شانه ام انداختم و زمزمه کردم ) برو بابا ( یاز رو دستشو

 نیدادم اصال خوش نداشتم چشم به ا یانداختم و با حرص پاهامو تکون م نییو پاکاناپه نشستم سرم یگوشه رو هی

 رنیکثافت کاراشون رو بگ نیا یتا جلو یزیچ یپدر و مادر نداشتن حاال برادر نایدونم ا ی، من نم فتهیجور دخترا ب

ام رو  یساعت مچ امیب یمهمان نیکه باعث شده به ا مکرد یخوردم تو دلم کورش رو لعنت م یهمان طور که حرص م

نمانده احساس کردم تشنه ام شد به اطراف نگاه  یزیبعد از ظهر بود پس تا غروب چ قهیدق ۷:۱5نگاه کردم تازه 

تاد که وسط سالن بود اف یزیکنم نبود از جا برخاستم تا برم اب بخورم و چشم به م دایپ یزیچ یاب یکردم بلکه بطر

لب به کورش ناسزا گفتم و رفتم طرف اشپزخانه ، که اخر سالن  ریاز آب باز ز ریغموجود بود  یدنیهر جور نوش یلعنت

 هیرو باز کردم و  خچالیدرب  دیرس یبه گوش م یقیبلند موس یاونجا نبود اما صدا یقرار داشت خدا رو شکر کس

لبامو  یدست اب رو دهانم برداشتم و با یاز رو ور یبطر دمیاب برداشتم درشو باز کردم و همان طور سر کش یبطر

 ریغ رو با پوش یانداختم اصال دوست نداشتم دختر ریسر بز عیسر دمیکه روبه روم د یزیبا چ کدفعهیپاک کردم که 

و  ستادهیباز روبه روم ا یبا موها نیو بدون است دیرس یبا لباس چسبون که تا زانو هاش م ی، دختر نمیمناسب بب

 دیبازومو کش ریکه ز رونیبودم خواستم از اشپزخانه برم ب ریزد همان طور که سر بز یم خندبروم لب

 انداختم  ریبهت نگاهش کردم و زود سر بز با

 دستمو ولکن ؟ یکن یم چکار
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 ؟ یی؟ اهل کجا یها باش یبودمت تو مهمان دهیگفت تا حاال ند یناز و عشوه گر یصدا با

 ییاج نیهمچ هیام نشستم باز از حضورم تو  یقبل یاندادم و برگشتم سر ج یجواب دمیاکراه بازومو از دستش کش با

رفت و با  یبه جمع اظافه شدن کم کم حوصله ام سر م نیاز مدعو گهیشده بود و چند تن د کیحرص خوردم هوا تار

کنم  ینم داشونیرفته بودن که پ ینبود کدوم گور علومبچه ها گشتم اما م هیبدنبال کورش و بق ینگاه جستجوگرانه ا

 ؟

 یامد که ظهر ناهار نخورده بودم اما چاره ا ادمیقار و قور شکمم بلند شد تازه  یچقدر گرسنه ام شده بود و صدا اوه

 صبر کنم تا وقت شام برسه ، گهید یکم هی دینبود با

 به خودم امدم  دمیهمان دختر که تو اشپزخانه ، د یعشوه گر یبا صدا ،

 ؟ نیوش ؟ نکنه باهم کات کرد؟! پس دوست دخترت ک زمیعز یتنها نشست چرا

 من دوست دختر ندارم ! ریکج شده جواب دادم نخ یاکراه و دهان با

 پر رو چقدر زود دختر خاله شده بود  یکرد دختره  یم کینشست و کم کم خودشو به من نزد کنارم

 ؟ یهست ی؟ پس اهل دوست یباور کنم دوست دختر ندار یعنی واقعا

 ، ستمین رینخ

 و گفت  دیشانه ام کش یلحن تندم جا خورد و باز با ناز و عشوه دست رو از

 ! یبد اخالق باش ادیبهت نم یپیو خوش ت یخوشگل نی؟ پسر به ا یهست یحاال چرا عصبان واه

ا ب شتریب یموافق یاقا باش یلیخ ادیازت خوشم امد بهت م دمتید یوقت یاز همان اول که وارد شد یبخوا راستشو

 ؟ میبشهم اشنا 

چندشم شد و ازش فاصله گرفتم اما اون زود خودشو به من  دیکش یشانه ام م یحرکات دستش که مرتب رو از

 گفت یباز با عشوه حال به هم زدن دمیدستم رو پس کش عیرسوند و دستم رو در دست گرفت و نوازش کرد که سر

 ؟ یگیم یچ االبهت خوش بگذره ح زارمی؟! تو فقط قبول کن م زمیعز یکن یم نیواه چرا همچ



 عشق محال ریاس

 
87 

 

کنن !  یکنند و بهشون تجاوز م یپسرا به دخترا رحم نم گنیکشه ، بعد م یاز خودش خجالت نم یعوض یا دختره

 ! نجایا یاورد یخدا بگم چکارت نکند کورش که منو کشوند

 ؟ یاسم تو چ نیمن مادل اسم

 زده بود که ادمو ییالمصب چه عطر خوش بو دیم کشگردن یرو یبه من چسبوند و دست شتریگفت و خودشو ب نویا

 کرد دم گوشم زمزمه کرد  یاش نوازش م دهیکرد همان طور که گردنمو با انگشتان صاف و کش یمست م

 ! زمیبگو صداتو بشنوم عز یزیچ هی؟  یگ ینم یزیچ چرا

شدم و خبر ندارم ؟ باز با زور از خودم جداش کردم و ازش فاصله  زتیعز یمرض من از ک زمویکوفت ، عز زمویعز

مبل نشستم و گفتم  یکیاون  یشدم از اون مبل رو یم عیمتوجه ما نبود وگرنه ضا یگرفتم خدا رو شکر که کس

 ،برو رد کارت  ستمیکاره ن نیمن ا یامد یدختر خانم ، ادرسو اشتباه

 یلگن و یم نویام خم کرد نگاهم کرد و گفت همه اول ا نهیس یتنشو رو میکشون کشون خودشو به من رسوند و ن باز

حرکتش هنگ کرده بودم و  نیو لباشو جمع کرد از ا دیلبام کش ی، سپس انگشتشو رو شنیبعد از ما ممنون هم م

و  یرنگ ادمیز ینداشت حت یبد ی افهیق کردماز خودم نشان بدم با اکراه نگاهش  یعکس العمل چیتونستم ه ینم

بته به که ال یگوشت یکم هی نییو از پا دهیکش ینیصورت گرد ب دهیخط کش زیخورده ر هینکرده بود چشمان  شیمگ

  دیرس یحالت دارش تا شانه اش م یو موها یگوشت یامد لباها یفرم صورتش م

 دهیاز راه نرس یبه حال خودت بکن تا کس یفکر هیپاشو  یکن یم فیواسه خودت تعر یدار یتو چ یخل شد پسر

 ام قرار داده دستش را دور کمرم حلقه زد  نهیس یکردم از خودم جداش کنم اما همان طور که سرشو رو یسع

 ، نیکنم افر ی، خواهش م شهیکه ازت کم نم یزیامشب رو با من باش چ هیکنم  یم خواهش

 ؟  ستیجاش نکه حالت سر  یخورد یکوفت و زهرمار نیاز ا یادیبرو گم شو فکر کنم ز پاشو

 نیبر ان زد از ا یو بوسه ا دیبود از خودم جداش کردم و از جام بلند شدم که دستم رو کش یهر جون کندن به

 یرفتم که چشم به احمد که گوشه ا یو طرف درب خروج دمیحرکتش چندشم شد دستم رو محکم از دستش کش

 یریم یشد و طرفم امد کجا دار ندهمتوجه نگاهم به خودش شد زود از جاش ک یکرد افتاد وقت یو نگاهم م ستادهیا

 ؟ نیفرد
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رد ک یبود که فکر م یبود چقدر ادم عوض امدهیخودش ن یزدم دختره با پا یحدس م دینگاهش کردم با تیعصبان با

 احمد ، یستپ یلیخ دمیبهش توپ تی؟ با خشم و عصبان دمیو پا م شمیدختر زود خام م هیبا ناز و عشوه 

کرد جلوم رو  یو سع دینداره دنبالم دو یزیکرد خبر از چ یتند کردم و از ساختمان خارج شدم احمد که وانمود م پا

 عرضه و یهمه مثل خودت ب یفکر کرد ینسبتا آرام گفتم برو گم شو عوض یاو را به عقب هل دادم و با صدا رهیبگ

 کثافتن ؟

 موتور شدم و روشنش کردم  سوار

 خوام اشتباه کردم اصال غلط کردم خوبه ؟ بمون نرو ،  یمعذرت م نیگرفت و گفت : ببخش فرد دستمو

 تیو ناراحت شدم و از شدت عصبان یعصبان یلیخارج شدم خ الیبهش نکردم و گاز موتور رو گرفتم و از و یتوجه

ام مثل خودشم ،  یادم عوض هیکرد  دختره خود سرانه نبود هه احمق فکر نیزدم کار ا یحدس م دیتب کرده بودم با

 یکه صدا یروندم که اصال متوجه نبودم طور یکردم و چنان با سرعت م یم یسر گاز موتور خال تمویتمام عصبان

 رو در اوردم ادهیچند عابر پ

کردم  یلب تکرار م ریز یارام باشم از سرعت موتور کاهش دادم و ه یخودمو حفظ کنم و کم یکردم خونسر یسع 

خدا رو شکر بالخره به  دمیرس یرفتم باز نم یم یتر شده بود که هر چ ی.. راهم هم انگار طوالن.، اه . یمق عوضاح

با  دیشدم نبا ادهیوارد جاده بشم توقف کردم و از موتور پ نکهیقبل از ا دمیشد رس یم یکه به خانمان منته یجاده ا

شده بود و  کی، تار کیهوا کامال تار دمیکش قیدادم و چند بار نفس عم هیحال و روزم برم خونه ، به موتور تک نیا

 تمشکسته بود خواس ایروشن نبود و اکثر چراغ ها خاموش  ادیشد جاده هم ز یرد م نیجاده ماش نیتک و توک از ا

 رواز تو لمیشد موبا ینم دهیمتلق ساعتم د یکیتار نیساعت چند اما در ا نمیبب

از فرزاد  هیبق پاسخ داشتم ده تا از کورش و یتماس ب ۱5صفحه اشو روشن کردم اوه چخبر بود و  دمیکش رونیب بمیج

مادرم تماس  ایخدا رو شکر پدر  دمیشن یرو نم یزنگ گوش یصدا یو احمد بود انقدر غرق خودم بودم که حت

 شدن . ینگرفته بودن و گر نه نگران م

ساعت  ادیکه  بمیرو بدست گرفتم خواستم بزارم تو ج یگوش یچ یرفت برا ادمیکال  دمیبه موهام کش یدست اشفته

بود پامو باال بردم  قهیدق ۱۱:۳5انداختم اوه چقدر زود وقت گذشت ساعت  یصفحه گوش یبه ساعت رو یافتادم نگاه

لم د شده بودم اما یبا انکه از دست اونم شاک گرفت یتا سوار موتور بشم که تلفنم زنگ خورد کورش بود که تماس م

 جوابش ندم  امدین
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 ؟ یخوا یم یچ

 چه طرز حرف زدنه ؟ نیا مرض

 ؟ یبد ادمیطرز درست حرف زدنو  یزنم ، حاال زنگ زد یخودمه هر جور دوست دارم حرف م لیم

 ؟ یرفت یخبر گذاشت ی؟ چرا ب یهست یکدوم گور نمی؟ بگو بب یزن یحرف م یطور نیچته ؟ چرا ا نیفرد کوفت

 ؟ ستین یا گهیگردم خونه امر د یبرم م دارم

 یخوا یکه م ینگرانت شدم چرا خبر نداد یشده ؟ هزار بار باهات تماس گرفتم جواب نداد یچ دمیپرس نیفرد

 ؟  یبرگرد

 خند زدم و جواب دادم  پوز

تو برو  یدلم به حالت سوخت چقدر معصوم ی؟ اوخ یندار یزیخبر از چ یبگ یخوا یم یعنیکورش  یخودت هه

 کن جوونم ، اهیو سخودت

سوار موتور  رهیگ یو حرصم م شمیاوردن اون موضوع ناخوداگاه داغ م ادیارتباط رو قطع کردم از ب تیبا عصبان و

مونده  یلیزارم هنوز خ یجاده ترسناک م نیموقع شب پا تو ا نیبود ا یبار نیشدم و با سرعت از جا کنده شدم اول

 خودت هوامو داشته باش ایتا برسم خونه خدا

داشتم اگر بهم خوش بگذره همون جا تا  میسرم اخه بگم خدا چکارت نکند احمد تصم زهینر یزیچ یراه زن یدزد 

 زیچ هیانداختم  ینگاه م مچهیصبح بمونم ، دو طرف جاده پر از درخت بزرگ و کوچک بود هر بار به اطراف ن

سازن منم نه  یسرم و کارمو م زنیبر فرزدم که االنه چند ن یم بیشد به خودم نه یجلو چشام مجسم م یترسناک

 یبود انگار که من تنها عابر یخال یدفاع از خودم همراه داشتم جاده هم از اول تا اخرش خال یبرا یزینه چ ییچاقو

زده  خیکرده بود و از شدت ترس دست و پام  زیگذشتم دروغ چرا ترس تمام وجودمو لبر یم یحوال نیبودم که از ا

و تنها ولش کنم تا  نجایا ارمشیشب ب هیاز احمد  یریحالگ یدادم حتما برا یبه راهم ادامه م دیبا هیبودن اما چاره چ

 هنگام نیکه احمد از شدت ترس سکته خواهد کرد خنده ام گرفت در ا نیاز تصور ا فتهیبه غلط کردم غلط کردم ب

که به  یجان اور با حس ترس ایبود  دمبود که متوجه نشدم ا عیراهم رد شد چنان سر یبه سرعت از جلو یزیچ هی

به خونه بود از دور چراغ خانه  دنیکردم رس یکه فکر م یزیفراموش کردم و به تنها چ تمویجونم افتاده تمام عصبان

نمانده تا  یزینشست پس چ یریوصف ناپذ یخوردن ته دلم خوشحال یکه تک و توک روشن بود به چشم م ییها
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ر از موتو کدفعهیکنم  یخواهش م ستیمن االن اصال وقتش ن یکردن افتاد نه نه خدا رموتور به خر خ کدفعهیم برس

؟  یتموم کردن بود اخه لعنت نیو حرص بهش زدم االن چه وقت بنز تیلگد با عصبان هیشدم و  ادهیحرکت باز ماند پ

 شد یرد نم نجایاز ا نمیماش کنممن چکار  یه اه ... خدابه اطراف نگاه کردم معلوم نبود چقدر راه مانده تا برسم خون

اطراف  نیکه ا ییراه نمانده چون خانه ها یلیتا کمکم کند مجبور شدم موتور رو هل بدم و به راهم ادامه بدم حتما خ

کمک  یصدا کدفعهیترسناک راهمو ادامه بدم که  یزهایکردم بدون فکر کردن به چ یسع نمیتونستم بب یبودن رو م

 یاما صدا از من دور بود وحشت زده به اطراف نگاه کردم و به سرعت خودم افزودم ا دیبه گوشم رس یخواستن کس

 دیپچ یو کمک خواستن هم چنان در گوشم م ادیو فر غیج یخواست ؟ صدا یوقت شب کمک م نیکه ا یخدا ک

 نداشتمداشتم اما جرات  یقدم بر م یزدم و به سخت ینفس نفس م یشدم ؟ از شدت خستگ ووونهینکند که من د

م طرف یسنگ مانند به باک موتور خورد انگار که کس یزیرفتم چ یو نفس تازه کنم همان طور که راهمو م ستمیب

 یحرکت تکرار شد اما بدون مکث راهمو م نیخورد چند بار پشت سر هم ا یکرد و به موتور بر م یسنگ پرت م

گلوم خشک شده بود و نفسم بند  نمیراهمو بب یلوتونستم ج یغ موتور بود که منور اندک چرا میرفتم تنها دلخوش

ود تر ب کیبار از بار قبل نزد نیکه صدا قطع شد دوباره تکرار شد ا یعرق شده بود لحظات سیامد و تمام بدنم خ یم

 ، کم کم دیپچ یامد در تمام فضا م یطرف نم هیصدا از  یداد ول یاو را شکنجه م یبود که انگار کس یزن یانگار صدا

 نمانده تا برسم پا تند کردم و موتور رو محکم هل دادم تا زودتر برسم یزیچ

زن  هیزن بود با تعجب به خودم گفتم  هی هیشب شتریکنار جاده افتاد ب یزیاز دور با نور اندک چراغ موتور چشم به چ 

 یس و دلهره آب دهانم رو قورت دادم خدا جون نکند دزدکنه ؟ با تر یوقت شب وسط جاده ترسناک چکار م نیا

 دهیبر دهیانداخته بود بر ریسر بز ستادهیطور که ا انهم دمیباشد ؟ بالخره چه بخوام چه نخوام بهش رس یزیچ یجن

 دمیامد پرس یکه انگار از قعر چاه م ییبا صدا

 ؟ دیکن یچکار م نجایوقت شب تنها ا نیشمـــ شما ا شـــ

ونه که رفتم خ یگرفته بدون انکه نگاهم کند گفت داشتم م یکرد با صدا یم هیبود که داشت گر نیا هیشب شتریب

 یجاده ا نیبود مگه خانشان کجا بود که وسط همچ بیعج یلی؟ برام خ دیشما کمکم کن شهیراهمو گم کردم م

 راهشو گم کرده

 کمکت شمیخوره خوش حال م یگر راهت با راهم منمونده برسم ا یزیو گفتم چ ارمیدر ب یباز سیپل ادیز نخواستم

 مرخمیکردم به ن یدوختم احساس م ینگاهمو به رو به رو م یکنم و به راه افتادم اونم دوشا دوش من راه افتاد وقت

 محزون گفت : ییبود با صدا ریزدادم هنوز سر ب ینگاهمو سمتش سوق م یشد اما وقت یم رهیخ
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 من از خانه فرار کردم  راستش

 یچون م میبود ادامه داد از دست پدرم فرار کردم البته پدرم نبود ناپدر ریبهت نگاهش کردم همان طور که سر بز با

مجبورم کرد با دوستش ازدواج کنم فرار کردم  یداد وقت یزد و ازارم م یخواست بزور شوهرم بده و مدام منو کتک م

 گردم  یندارم که برم دارم بر م ییچون جا یول

نه ما و خو نیا دمیگفتم رس یساختمان خانمان با خوش حال یبنا دنیگفتن نداشتم با د یبرا یکرد منم حرف سکوت

با تعجب به اطراف نگاه  دمشیخونه شما کجاست ؟ برگشتم طرفش اما ند دمیطرف خانه اشاره کردم و پرس

؟!  زد بشیبود که زود غ لهیقب نیااز  یزیچ یروح یمن نکند جن یازش نبود خدا یانداختم اما خبر یجستجوگرانه ا

پارک کردم و رفتم  یخودمو به خانه رسوندم موتور را گوشه ا عیموضوع ترس ورم داشت و سر نیبا فکر کردن به ا

گلو و دهانم  دمینفس سر کش کیو پارچ اب رو برداشتم و باال اوردم و اب رو  خچالیراست رفتم سمت  هیداخل و 

عمرم  تو یشب نیو بلندتر نیمبل ولو شدم حتم داشتم امشب بدتر یتو سالن و رو شتمخشک خشک شده بود برگ

 ۲:۰۰بود ساعت و نگاه کردم 

و سالم به خونه  حیکردم خدا رو شکر که صح یط میساعته را دو ساعت و ن کیشد راه  یشب بود باورم نم نصف

 نیمان جا خوابم برد خدا رو شکر بعد از اتوان نداشتم برم سر جام بخوابم و ه یخسته بودم که حت یلیبرگشتم خ

 کشان ازهیکرد چشم باز کردم و خم یصدام م هعسل ک یو با صدا دمیراحت خواب الیو تا صبح با خ فتادین یاتفاق

 گفتم 

 بزار بخوابم خستم حوصله ندارم ، عسل

 تو حالت خوبه ؟ نیفرد نمیمحکم تکانم داد و گفت پاشو بب عسل

 رم امد ماد یاز عسل صدا بعد

 که نشده ؟! تیزیچ زمیحالت خوبه ؟ عز نمیمادر پاشو بب نیفرد

 زدن  یحرف م یاوردم از چ یشدم اصال سر در نم زیخ میتعجب به هر دو زل زدم و ن با

 من خوبم چطور مگه ؟ بله

 افتاده داداش ؟ یچه اتفاق شبید دیبه ابروهاش داد و پرس یحالت عسل
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 ؟ فتهیب یمگه قرار بود اتفاق یزده جواب دادم اتفاق چه اتفاق بهت

خدا روشکر که حالت خوبه موتور  زمیسرت امده عز ییفکر کردم بال دمیجواب داد موتورتو که د یبا دلواپس مادر

 سرت ، یفدا

پدرم کنار موتور  اوردم از جا بلند شدم و سمت در رفتم عسل و مادرم دنبالم امدن یکه از حرفاشون سر در نم باز

با  یدرب و داغون شده بود انگار کس نمیموتور نازن دیگنج یدر باورم نم دمید یرفتم اما انچه م کیبود نزد ستادهیا

گ موتور قشن یک یعنیمن  یو داغون شده بود خدا رفتهکامال در  کشیچراغش شکسته و الست دهیروش کوب یئیش

 ؟ یزد یبه کس ای یتصادف کرد دیحال و روز در اورده ؟ پدر روبه من پرس نیبه ا نمویو نازن

 لکنت زبان جواب دادم  با

 نزدم  یـشکیمـ ن نــــــ ــه بخدا به ه مــــ

پدر و مادرم نباشم مکث  یکردم تا باعث نگران یجور م یماست مال هیکه سر موتورم امده  ییبخاطر بال دیبا یول

 کردم و ادامه دادم 

 ریگذشت بعد خدا راننده رو خ ریخدا رو شکر سوارش نبودم و بخ یتو راه برگشت زد به موتورم ول نیماش هیاما  ..ا

 و منو رسوند ، دیجا زحمت کش نیبده که تا ا

؟  یکن یبراش م رمیخ یبده ؟ زده موتورتو داغون کرده دعا رشیحالت تعجب به ابروهاش داد و گفت خدا خ پدر

 ؟ شهیم یپس خصارتش چ

که موتورمو بد جا پارک کرده بودم و اون  نیزه اخه مقصر من بودم اره اره خودم مقصر بودم بخاطر ا ـیچ ـــیچ

 ؟ رمیبگ دیرو با یخصارت چ گهیبهش زد د چارهیب

 گهیخدا رو شکر پدر د یداستان رو سر هم کردم ول نیا یدونستم چطور یکم مونده سکته کنم خودم هم نم اوف

 کرد  یکه مرتب خدا رو شکر م یکه حرفامو باور کرده مادرم در حال دیرس یو بنظر م دینپرس یزیچ

 ستین یزیافتاد موتور که چ یم یدونه چه اتفاق یفقط خدا م یمادر اگر سوار موتورت بود یواقعا شانس اورد گفت

صبحونه ات  ایحاال ب میخر ی! اصال غصه نخور بهترشو برات م زمیعز یو سالم حیخودت صح نکهیسرت مهم ا یفدا

 رو بخور ،
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نخورده بودم بعد از خوردن  یزیتا حاال چ روزیاز د چارهیاسم صبحونه امد شکمم به قار و قور افتاد حق داشت ب تا

 یزد و به موتورم فکر کردم هر چه فکر م بشیغ کدفعهیو به اون دختره که  شبیصبحانه رفتم تو اتاقم و به اتفاق د

 ! دمیرس ینم ییکردم به جا

باشم تا باشد  یاساس یریحالگ هیبفکر  دیبودم و با یکه کرده شاک ینرفت که هنوز از دست احمد و کار ادمی اما

و  یکه به ان دختره تو مهمان یدر حال رهیقرار بگ شیمسخره نزنه بسرش و منو تحت ازما یفکرها نیاز ا گهید

اُپن بود  یاز سبد رو بیس هی رونیرفتم ب اقم و از اتتن کرد یکردم دوش گرفتم و لباس راحت یرفتارش فکر م

زدم اصال  بیگاز به س هیسرم قرار دادم و  ریرو روشن کردم ساعدمو ز ونیزیو تلو دمیمبل دراز کش یبرداشتم و رو

کرد چشم باز کردم پدرم تازه از سر کار  یم دارمیسرو ناهار ب یعسل که برا یخوابم برد و با صدا یمتوجه نشدم ک

خواب  یلیها خ ینشستم ، پدر نگاهم کرد و گفت تازگ زیگفتم و سر م دیخواب الود سالم و خسته نباش دبرگشته بو

 ؟ نیفرد یالو شد

نم م یو خواست برا دیپدرم پلو کش یداشتم که بگم ؟ مادر برا ینگفتم اخه چ یزینگاه گذرا بهش انداختم و چ هی

 کشم و مشغول خوردن شدم سپس رو به مادرم گفتم  یبکشه تشکر کردم و گفتم خودم م

 خونه ؟ دمیتا رس دمیکش یچ شبیوسط جاده د یدون ینم دیکن دایاز پ ریغ گهیخونه د هیترو خدا  مامان

 مادر ؟ یدیکش یچ دیاش داد و پرس یشانیبه پ ینیگفتم که مادر چ یداشتم م یحواسم نبود چ اصال

موتورم افتاده بود با هزارتا خواهش و التماس و  یکه برا یکردم اممم خب با اون اتفاق شیزود ماست مال یلیخ

 خونه ، دمیو اون تا رس نیاز ا یبدبخت

 که بهت زده تو رو رسونده  ارویاون  یتو که گفت دینگاهم کرد و پرس یبا حالت خاص پدر

 و درستش کن امدم درستش کنم زدم چشمشم کور کردم  ایگند زدم حاال ب یوا یا

 دور بود یلیخب راستش قبول نکرد منو تا خونه برسونه ، چون راه خ خب

 خود کرده زده موتورتو داغون کرده طلبکار هم بود ؟  ی: ب پدر

 از شهر فاصله داره ، یدوره کل یلیبابا راه خ میزدم و گفتم خوب از حق نگذر یمحو لبخند

 



 عشق محال ریاس

 
94 

 

جون من فردا که دانشگاهم شروع  دیش الیخیخونه رو ب نیو ا ایکنم ب یروبه مادر ادامه دادم مامان خواهش م سپس

 ؟  یعسل چ چیهمه راه رو برم و برگردم حاال من ه نیا یبشه چطور

و ان خانه خسته شدم و  نیخونه خسته شدم کال از بار زدن به ا نیزد و گفت راستش من هم از ا ییبایلبخند ز مادر

داشتم با شماها صحبت کنم تا  میکردم خودم تصم تیشما رو هم به زحمت انداختم و اذ یکاف یفکر کنم به اندازه 

 ؟ هینظرتون چ میخودمون مستقل بش یتو خونه  میبرگرد

 نیبهتر از ا گهیبرم د قربونت هیمامان جون عاااال هیگفت عاااال ارهیخواست بال در ب یم یکه انگار از خوشحال عسل

 ، شهینم

 و از میگرفت مستقل بش میهم زدن خدا رو شکر که مادر بالخره تصم یبه رو یو مادر همو نگاه کردن و لبخند پدر

کنار پدرم  ی، بعد از خوردن غذا کم شمیخالص م یشانیهمه استرس و پر نیو من از ا مییایدر ب یفیبال تکل نیا

ش و ک هیو  دمیتخت دراز کش یو رو دمیکش یقیمسپس رفتم تو اتاقم نفس ع میخوردم و با هم گپ زد ینشستم چا

برداشتم و چک کردم چند تماس از طرف  مویکردم گوش یم یخدا چقدر احساس خستگ یبه بدنم دادم ا یقوس

 حاله رو باز کردم  امی، قبل از همه پ امیکورش و حاله داشتم و چند پ

 ؟  یخوب سالم

 نگران شدم یراستش کم یزدم جواب نداد زنگ

باهات  هیریاون زنه که گفته بودم تو کار احضار ارواح و جن گ یخوام درباره  یجواب بده م یدیرو د اممیوقت پ هر

 صحبت کنم ....

 یبدکمه تماس رو لمس کردم و با حاله تماس گرفتم اما جواب نداد تا قطع کردم کورش تماس گرفت با  یمعطل بدون

 جواب دادم یحوصلگ

 .... هان

 چه طرز جواب دادنه ؟ نی.. و کوفت ا هان

 خوام ! یزنم معذرت م یدارم حرف م اتیرفت با استاد ادب ادمی اهان

 حاال بهتر شد استاد ؟ دییبله جووونم بفرما الو
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 بگو ! یباهم حرف بزن ی؟ دوست ندار یکن یم نیتو چت شده ؟ چرا همچ نیفرد

 خوام بخوابم ؟ یبنال حال ندارم م یزنگ زد یداشت چکارم

 کارت دارم ، ای، پاشو ب نیبگو ام ینش داریو ب یکه بخواب انشاهلل

 ؟ یدار چکارم

 ! یفهم یبعد م ایب تو

  امیندارم که ب لهیحال ندارم کارتو بگو درضمن وس گفتم

 موتورت ،..... پس

 حرفش امدم داغون شد  به

 ؟ یف کردتصاد نمیداغون شد بب یچ یعنی

  یلیتر ریروندم حواسم نبود رفتم ز یتند م شبید اره

 ؟! یشده واقعا تصادف کرد یمثل ادم بنال بفهمم چ نیفرد

 : اهووم واقعا ، رمیحالشو بگ یکم امدین بدم

 اخه ؟ ی؟ چرا زودتر خبر نداد دهیکه صدمه ند تیحالت چطوره جا االن

 زدم  یپوزخند

 کنن ، یاز پاهامو احتماال قطع م یکیچندتا از دنده هام شکست و  هینشد فقط  میزیخدا رو شکر چ نه

 ینصف جوونم کرد نیفرد یریبگ مرض

 ازش گرفتم  یحال اساس ای دمیرو که فهم هیجان خودت قض یو ناراحت یاگر هنوز از دست احمد عصبان نیبب

 تمسخر گفتم  با

 خوام بکپم البته با اجازه ات  ی؟ م یندار یا گهی؟ کار د یدیواقعا زحمت کش یجدا خسته نباش اِ
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 ؟ یخواب یاجازه ندم نم یعنی

 ، کورررررش

 چخبر ؟ تیاز دوست جون جوون یراست مرض

 ؟ هیچه کوفت گهید میجوون جوون دوست

 منظورم روح خانم بود  ستیو حالت سرجاش ن یدار یقاط یلیاوه پسر معلومه که خ اوه

 کم کم احساس میزن یگپ م یه سالم داره خدمتت تازه هر شب با هم کلخوب یلیکردم و گفتم خ ییصدا یب ی خنده

 و قصد ازدوا شمیکنم دارم عاشقش م یم

 باهاش دارم  ج

 ! نیفرررد

 ، اهوووم

 مثل ادم جواب بده  کوفت

 چند بار قصد خفه کردنمو داشت  نکهیاز ا ریبگم غ یچ خب

 واقعا اون قصد جان تو رو کرده ؟ یعنیتو  یگ یم یچ نیفرد

 گم  یرو بهت م زیهمه چ دمیولکن اصال حال و حوصله ندارم هر وقت د یدوست دار یجان هر ک کورش

 پس تا بعد ، باشه

 ، یبا

 خدافظ کوفت

خر دادم و در ا یشدم و به تمام اتفاقات رخ داده فکر کردم و همه رو کنار هم جا م رهیو به سقف خ دمیباز خواب طاق

 نهیبودم بد جور ذهنمو مشغول کرده بود همان طور که خواب بودم چشم به اطراف چرخاندم و به ا دهیاون شبح که د

ثل م کدفعهینگاهمو به اون ثابت کردم و  دمید یزیتختم نگاه گذرا انداختم و احساس کردم چ یبزرگ روبه رو یقد
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منو وادار به نگاه  ییرویدوخته بودم انگار ن نهیشم به او سر جام نشستم اما همچنان چ دمیمسخ شده ها از جا پر

 دظاهر شده بود و با ان چشمان ترسناکش زل زده بو نهیبودم در ا دهیهمان شبح که د ریکرد تصو یم نهیکردن به ا

 نهیا یکه جلو نجاستیترش ا بیآدم بود اما عج هیانگار که  ئتشیو ه کلیداشت ه یبه من واقعا چشمان وحشتناک

از  یچ دارهیاست اما چرا دست از سرم بر نم یروح واقع هیباورم شده بود که او  گهیبود د رشینبود و فقط تصو یزیچ

کردم به چشمان درشت و سبز رنگش نگاه نکنم  یم یبود سع نهیخواد ؟ همان طور که نگاهم به ا یجون من م

 دنشیبود و با د یترسناک یش واقعا صحنه صورت یو چند تارشون رو ختهیشانه هاش ر یاش رو یبلند مشک یموها

بود ترس نبود ترس رو کامال از خودم  یداشتم اما هر چ یدونم چه حس یکند در ان لحظه نم یادم احساس خوف م

 امد گفتم  یکه انگار از قعر چاه م ییبگم لبم رو با زبان تر کردم و با صدا یزیچ دمکر یدور کردم و سع

 ؟  یخوا یم ین چ؟ از م یهست ی... تو ک تو

 زد  یکه انگار داشت باهام حرف م دیچرخ یدر سرم م ییصدا ینگفت ول یزیمن زوم کرد اما چ یرو شتریب نگاهشو

 مهمه بودن تو  یلیبرام خ نیو ا یاما بالخره امد یامد رید یلیوقته منتظر تو بودم خ یلیخ من

 شناسم ؟ ی؟ من که تو رو نم یچ یمن ؟ اخه برا منتظر

 یبشناس دیکه با بالخره

 نجایدر اسرع وقت از ا دمیبهت قول م میخانه نشست نیکه ما تو ا یناراحت نیاگر تو از ا نیآرام گفتم بب ییصدا با

 ! میریم

حرفم چنان رو به من اخم کرد که به حالت ترسناک بودنش افزود و دندونهاشو به هم فشرد فکر کنم از  نیگفتن ا با

 شده یعصبان میرو ترک کن نجایا نکهیفکر ا

 باز صداش امد  دمیاخم هاش از ترس به خودم لرز دنیاز د 

 برگردم  ی، تا دوباره به زندگ یبه من کمک کن دیدارم تو با ازیبه کمک تو ن من

 ؟! یاخه چطور یبرگرد یزندگ به

 ساده است بزار من تو باشم ، یلیخ

 اصال ! ستین یشدن نیا
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 ! یونینره تو به من مد ادتی یقبول کن دیبا یندار یچاره ا ارمیبسرت  ییبال یخوا ینم اگر

 ؟ ونمیبه تو مد من

راحت بزارم غرق بشه مثل  یلیتونستم خ یاون روز جوون اون دختر رو نجات دادم فقط بخاطر تو بود م ادتهی بله

 دارم  ازی، پس من به کمک تو ن یبه من کمک کن یشیخوشحال م یگفت شبیرفت تو د ادتیها  یلیخ

نمانده بود سکته  یزیکردم ؟ چ یم یروح رو همراه هیتو اون جاده وحشتناک  شبیمن د یعنیشد  یباورم نم اصال

 کرد  یم فیاش رو تعر یرو بزنم ادامه داد باز داستان زندگ

نم بنامش بزکرد شکنجم داد وادارم کرد تمام امالکم رو  تمیکرد اذ یاتاق زندان نیمنو تو ا میبرگشتم ناپدر یوقت

ام  یخبر نداشتم چند وقته که زندان یگذشت حت یلیکردنم بر نداشت خ تیباز دست از اذ یخانه ، ول نیا شونیکی

ردم وقت بر نگ چیه گهیگرفتم فرار کنم و د میتصم بودمکس  یکردم تنها و ب یکرده و چند روز بدون آب و غذا سپر

اگر  مدیترس یرسد دستپاچه شدم م یام سر م میپنجره رو شکوندم اما همان که خواستم از پنجره بپرم ناپدر شهیش

بودم که طرفم هجوم اورد  دنیخواستم دستش بهم برسد اماده پر ینم ارهیسرم ب ییبکنم بال یخوام چکار یبفهمه م

 دمیغلط نیزم یشکمم حس کردم و محکم رو هیدر ناح یزیاما همان لحظه سوزش چ دمیاز وسط پنجره پر جلهبا ع

بود با افتادنم تمام استخوان هام خورد  ادیو پنجره ز نینکردم که فاصله زم نجاشویچنان به فکر فرار بودم که فکر ا

روحم از بدنم جدا شد  دمیها تو شکمم فرو رفته بود ان لحظه فهم شهیبزرگ از خورد ش یا کهیت گهیشد و از طرف د

 کار رو بکنم  نیتونم ا یبرگردم و تنها با کمک تو م یخوام به زندگ ی، من م و من مردم

 چرا من ؟ یول

چون از وجود من  یدرباره من گفته شده رو باور نکرد یچون هر چ یهست یتو ادم پاک یدار یفیتو روح لط چون

پشت سرم در  یرحم یب یها عهیمن از ادما متنفر بودم چون شا یاز همان لحظه ورودت وجودمو حس کرد یدینترس

 ینم گهید یکه با من بمان دیخوام و با یمن تو رو م ینظرم عوض شد تو از همه خوب تر دمیاوردن اما تو رو که د

 زارم  ینم یبر نجایزارم از ا

 اون دختره ،!!! ازش متنفرم یحت رهیتو رو از من بگ یکس

 با تو نداره ؟ یاون که کار یچرا ول دمیپرسگفت به خودم جرات دادم و  یحاله رو م دمیفهم منظورشو
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انداخت صداش به  نیدر گوشم طن ادشیبهم زل زد که احساس کردم ممکنه هر لحظه به من حمله کنه فر چنان

خواد تو رو از  یم رهیخواد تو رو از من بگ یگوشام بردم چون م یدست رو هیچند ثان یگوش خراش بود که برا یحد

 زارم  یمزارم ؟ ن یزارم ، نم یجا دور کنه ، اون دوستت داره اما من نم نیا

مال من  یشد نجایتو از همان روز که وارد ا رهیتو رو از من بگ یزارم کس یبهت داره من نم یدختره حس خاص اون

 !یدیکه بخوام رو انجام م یو بس و هر کار یشد

 و دلهره گفتم  دیباترد

همه تو رو  یوجود ندار گهید یمرد گهیترسم تو د یکنم فکر نکن که از تو م یرو نم کار نیوقت ا چیمن ه یول

 ؟؟ یفهم یم ستیجا ن نیتو ا ییکه بهت تعلق داره جا ییفراموش کردن برگرد برو به جا

 

 یابا صد نهیمحو شد بعد ناگهان ا نهیاز تو ا رشیترس ورم داشت و تصو کدفعهیشد که  نیو خشمگ یعصبان چنان

داشتم اما با  یبودم و چه حس یدونم در چه حال یپرت و پال شد . نم نیزم یشد و رو کهیت کهیشکست و ت یبیمه

 لیپدر و مادرم دوان وارد اتاق شدن اما دل دمش داریعسل به خودم امدم انگار که خواب بودم و تازه ب غیج یصدا

 یها هکیده تو اتاق نگاه به تخت کردم پر از تو ام دهیرو شن نهیشکسته شدن ا یصدا دمیشا دمیعسل رو نفهم غیج

نگاه به خودم کردم بر اثر برخورد خورده  دیکه در تمام وجودم پچ یبود با حس درد نهیا شهیبزرگ و کوچک ش

خورده  یاز رو اطیپس چرا حسش نکردم ؟ مادر با احت بهیو خون الود شده عج یجام زخم دبه بدنم چن شهیش

 مد و گفت :ها رد شد و طرفم ا شهیش

 ؟ زمیخوبه عز حالت

 نه ؟ ایدونم خوب بودم  ینم واقعا

گذاشتم درد جان  نیزم یجلو امد تا کمک کند از جا بلند بشم همان که پا رو زیام را گرفت و پدر ن یدست خون مادر

 ادشی یکنم که اون موقع کس یتخت نشستم و اخ و ناله ام به هوا رفت خدامو شکر م یرو دیپام پچ یدر زانو یسوز

 بدم ! یدونستم جواب چ یمواقعا ن دنیپرس یافتاده ؟ اگر م ینبود بپرسه چه اتفاق

 پسرم ! یپاتو تکون ند یکن یتخت راست کرد و گفت بهتره سع یام را رو یزخم یپا پدرم



 عشق محال ریاس

 
100 

 

 هیاول لیرفته بود رفت و با جعبه وسا یاریبه یکشان فقط سر تکان دادم و ناله کردم عسل که قبال دوره  درد

تخت بود را جمع کرد  یتختم جمع کرد و مالفه که رو یرا از رو شهیخورده ش یها کهیفاصله مادر ت نیبرگشت در ا

و عسل کار پانسمان رو شروع کرد هر بار پنبه  دمیکش زکنه ، با کمک پدر درا تمیاذ شهیش زهیر زهیکه مبادا خورده ر

 یتا ارام تر کارشو بکنه وقت دمیکش یرفت و سرش داد م یاخ و ناله ام به هوا م دیکش یزخم هام م یرو نیرا با پتاد

که دست بهش نزده بود دردشو  یام رو تموم کرد رفت طرف پام تا وقت نهیس یرو یزخم یپانسمان دست و چند جا

رو از وسط زانوام  شهیش کهیت عیسرحرکت  کیپام فشار اورد و عسل با  یکردم پدر با دو دستش رو ینم اساحس

گرفت اون  یچشام فشار اوردم مطمئنم اگر پدر پامو نم یاز شدت درد صورتمو جمع کردم و با انگشتام رو دیکش

از شدت درد که به جانم افتاده اه و ناله  هک یدر حال رونیشد ب یزدم که از اتاق پرت م یموقع چنان به عسل لگد م

 تیپاچه شلوارم رو پاره کردن با عصبان یزیچ هیدادم که حس کردم با  یو راست تکان م به چپ یکردم سرمو ه یم

 ؟ یکن یشلوارمو چرا پاره م یسر عسل داد زدم هوووو

قدر تکون نخور بزار خواهرت کارشو انجام بده  نیپات ؟ ا ایروبه من برگشت و گفت پسرم شلوارت مهمه ؟  پدر

  یدیصدمه ند نیاز ا شتریب یشانس اورد

دونم اون از  یمن م یرفت کارم تمومه ول یفرق سرم فرو م ایوسط قلبم  شهیش کهیت هیبا پدرم بود اگر فقط  حق

 ! یروان یکار رو کرد تا منو بترسونه تا تن به خواسته اش بدم هه کور خونده دختره  نیعمد ا

 و اتاقمو دیزحمت کش نهیوضع بب نیافاصله که عسل مشغول پانسمان بود مادرم که جرات نداشت منو تو  نیا در

گفت که آرامتر کارشو بکنه تا  یم یرفت هوا روبه عسل با نگران یاه و ناله ام م یکه صدا یکرد و هر از گاه زیتم

کرد اتاقم به  زیتم نهیا شهیش یزهایرا از خورده ر اقهمه ات یساعت مادر با جارو برق کی، کمتر  ادیکمتر دردم ب

که براش جواب نداشتم رو مطرح  یبود پدر کنارم نشست و سوال یمشخص و خال نهیا یحالت سابقش برگشت اما جا

 کرد .

 افتاد شکست بابا جون ؟ نهیشد که ا یچ

دونم خودم هم  یبدم ؟ رو ازش گرفتم و گفتم راستش نم یکردم جواب چ یفکر م نیلحظه بهش زل زدم به ا هی

 خود به خود افتاد و شکست ؟ نهیا یچطور شوکه شدم

 یگفتم زود لو م یاز دروغ گفتن متنفرم و اگر هم دروغ م شهیدل خدا رو شکر کردم که به پدرم دروغ نگفتم هم ته

 نه که خوابم برد ایدونم پدرم از اتاق رفته بود  ینم دمیم یرفتم و سوت
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رفت  یبودم و اتفاقات رخ داده جلو چشام رژه م یداریو بخواب  انیهمه اش م یداریصد رحمت به ب یاما چه خواب 

 یداریدونم چقدر تو خواب و ب یشد نم یم دیخوردم شد یبهتر شده بود اما تکون که م یکه شدم دردم کم داریب

دردت امد نه ؟ بهت گفتم قبول  یلیخ دیگوشم پچ درشده بود نگاهم به پنجره بود که صدا  کیبودم که االن هوا تار

 باش و قبول کن ! ینشده پسر خوب ریرسونم حاال هم د یبهت نم یازار یکن

 یبه تخت دادم در حال هیبلند شدم و تک یامد ؟ به سخت یو معلوم نبود از کدوم طرف م دیپچ یدر تمام اتاق م صدا

 ، یبکن یتون ینم یغلط چیکردم دندون هامو به هم فشردم و گفتم تو ه یکه احساس درد م

 ۳۶ پارت

پا خودمو به در اتاق رسوندم اما همان که درب را باز کردم خود به  کی یزدم و کشان ، کشان رو واریبه د امودست

از شدت درد قادر نبودم حرف بزنم گفتم تو  دهیبر دهیخود بسته شد . نفس نفس زنان سرمو به اطراف چرخوندم و بر

معش ج ویرا که شروع کرد یمسخره باز نیس بهتره اپ مترس یبهت گفتم که ازت نم یرسینم ییکارات به جا نیبا ا

 ، یکن

تونستم به پام فشار  ینم ادیکردم کالفه شده بودم و ز یاما حسش م دمشید ینم دیچرخ یدور و ورم م تیعصبان با

شد  یبرام سخت م دنیاوردم و نفس کش یکم م نیو بدادم برسد کم کم انگار اکسژ ادیب رونیاز ب یکی یکاشک ارمیب

. 

 و مادرم را برام فرستاده !  دیقلبم رو شن یخدا ندا نکهیرو شکر مثل ا خدا

 و گفت  دیکش ینیزد پشت دستش ه ستادمیا دهیکه سر پا به حالت خم دنمیدرب اتاق رو باز کرد و با د مادرم

 ؟ یخواست یم یزی؟! چ زمیعز یمادر چرا از جات بلند شد نیمرگم بده فرد خدا

 نییخوام برم پا یگرفتم جواب دادم م یکه لبمو به دندون م یرو دورگردن مادرم انداختم و با اه و ناله در حال دستم

  رونیکمکم کن برم ب شمیکنم دارم خفه م یاز تو اتاق ماندن احساس م

 دلم !  زیکرد گفت اروم قدم بردار عز یم تیمنو سمت در هدا اطیکه با احت یدر حال مادر

و پاره بود عوض  یدست لباس برام برداره تا لباسهامو که خون هیاز مادر خواستم  میکه از اتاق خارج بش نیاز ا قبل

طرفم  اورد و رونیلباسام ب انیاز م دیتک پوش سف هیبا  یشلوارک مشک هیبه در دادم تا مادرم از تو کمد  مویکنم تک

را برداشت و داد دستم حاله  یگشت طرف تخت گوشبر یبه صدا در امد مادر بدون معطل لمیبرگشت که زنگ موبا
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 یم نییو آرام آرام پا اطیتونستم جوابشو بدم با کمک مادرم پله ها رو با احت یگرفت اما االن نم یبود که تماس م

 رفتم

پام قرار گرفت و سُر خوردم اما به موقع دستمو به نرده ها بردم و خودمو نگه  ریز یزیحس کردم چ کدفعهیکه  

و طرف ما امدن  دنیکه پدر و عسل از جا پر دیکش غیاش چنان ج یمادرم از ترس و نگران چارهیب فتمیداشتم تا ن

 جون ؟ بابا یموند یتو اتاقت م نبودو گفت بهتر  نییپله ها رو برم پا هیسپس پدر کمکم کرد تا بق

 یکه رو یبدنم بشدت درد گرفت و از فشار یندادم اخه اونا که خبر نداشتن تو اتاقم چه خبر بود تمام زخم ها جواب

مبل انداختم و باز اه و ناله ام به هوا رفت مادرم با  یرو نمویکرد جسم سنگ یزیپام اورده بودم زخم زانوام خونر

ه ب یازیببرن قبل از پدرم درد کشان جواب دادم خوبم مامان ن مارستانیاز پدرم خواست تا منو به ب یدلهره و نگران

شت و پتو برگ هیسردم شده مادر دوان رفت تو اتاق خوابشان و با  یلیپتو روم بنداز خ هیزحمت  یفقط ب ستیدکتر ن

اشتم و آب امد طرف و قرص رو داد دستم قرص رو تو دهانم گذ وانیقرص مسکن و ل هیمن انداخت عسل با  یرو

مادر ؟ برات  ستیو گفت گرسنه ات ن دیموهام کش یرو ی، مادرم دست نوازش دمیاب رو باال بردم و سرکش وانیل

 ؟ ارمیشام ب

 ندارم  لیدست شما درد نکند م نه

از طرف حاله  امیرو بدست گرفتم پ یو گوش دمیاعالن گوشم به صدا در امد ابروهامو بر هم کش یهنگام صدا نیا در

 بود

 دلواپست شدم لطفا جواب بده ! یلیخ یدادم و زنگ زدم جواب نداد امی؟ چند بار پ یخوب نیفرد سالم

دونم  یبهت داره ! نم یحس خاص هیافتادم اون دختره دوستت داره !  دمیکه تو اتاق شن ییحرفا ادیبه  ناخوداگاه

؟ اوه  نهیچون دختر خاله شه یعنیمکنه ؟ م ریممکنه ، اما چرا غ ریغ نینه ؟ اما نه نه ا ایداشت  قتیحرفاش حق

 شدم و جواب دادم  الیخی، فکر کردن رو ب ستین خوبگم معلومه که حالم  یدارم واسه خودم م یمن ، من چ یخدا

 ؟  یتو خوب تیخوام گرفتار بودم بخوب ی: معذرت م سالم

 بهتر شدم ، یجوابمو که داد ستمین بد

 بود منتظر ماندم تا ارسال کنه  پیهنوز در حال تا یبه متن که نوشته بود شدم ول رهیخ

 برات افتاده باشد ، یاتفاق دمیترس ینگرانت شده بودم همه اش م یلیخ
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 دادم باز فرستاد  یخوندم و جواب نم یبود فقط م پیدرحال تا باز

ر سوال پس هیکرد  پیبا مادر دوستم حرف زدم اما االن مسافرته قرار شد هر وقت برگشت کمکت کنه ، باز تا یراست

 ؟ زیخاله عز

 کردم بپرس ، پیتا

 ؟ ؟ فتادیکه ن یا گهیبعد از اتفاق اون روز اتفاق د گمیم

 به حال و روزم اورده ؟ یچ ینیتا بب ییخند زدم کجا پوز

 دادم  جواب

 شکلک خندون گذاشتم ، هیکرده و  دایافته دختر خاله تازه دست بزن هم پ یم شهیکه هم اتفاق

 یلرزان یمطلق فرا گرفت عسل که وحشت کرده بود با صدا یکیوقت چراغ ها خاموش شدن و همه جا را تار نیا در

 ؟ ییترسم کجا یگفت مامان من م

 کنم ، یاالن شمع رو روشن م نجامیمن ا زمیعز نترس

به  یزیستن چشک یصدا یکیتار انیکردم م یو ازش خداحافظ دمیم امیکردم برقا رفت بعدا خودم پ پیحاله تا یبرا

 ؟ دمیفقط خودم شن ای دیصدا رو شن یکس ایا نمیمکث کردم تا بب دیگوشم رس

 بود ؟  یچ یصدا گهید نیخدا ا ایروشن کرد و گفت  یشمع مادر

 رو شکر کردم که فقط من صدا رو حس نکردم  خدا

 گربه باشد ، یبه گمونم صدا ستین یزیجواب داد چ یبا لحن آرام پدر

 رو ! دمیکه من شن ییگفت نه صدا یرو م یا گهید زیچ هی یکردم پس مادر صدا یپف

 دهیپله ها کش یبه رو نگاهم

 دمیو باز شبح همان دختره رو د شد
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 یداشت و ترسناک با موها یهیصورت کر دمشید یروشن کرده بود اما به وضوح م یانکه نور کم شمع انجا را کم با

داشت نه اخالق خوب  یدرست و حساب یا افهیو بلند اخه نه ق دیلباس سف هیبا  ختهیشانه هاش ر یکه رو شونیپر

 یخواد که برا یخاطرمو م یلیچاره معلومه که خیامدم ، ب یکردم و باهاش کنار م یدلمو خوش م شیبه چ دیمن با

 یوضع نینشه چون با ا کیکردم که بهم نزد یزنه ! خدا خدا م یم شیهمه خودشو به اب و ات نیبدست اوردنم داره ا

لحظه چشم ازش برداشتم و دوباره نگاهمو سمتش سوق دادم و از ترس و  کیکه داشتم حتم داشتم اون برنده بود 

 نهیهمه جاش ا نیسقف زم واریبود در د نهیکه پر از ا ییجا دمید یا گهید ییزد خودمو در جا شکمتعجب سر جام خ

 ظاهر شد . ها نهیان شبح در تمام ا ریبود بعد تصو

 ؟  یخوا یاز جونم م یچ یدار یچرا دست از سرم بر نم تو

رو بخونم  یورده خداحافظ دیکارم تمومه و با گهیزل زد به من و دندون هاشو بهم فشرد احساس کردم د تیعصبان با

! 

 

دو بار تو عشقم شکست بخورم  دیچرا من با ارمیبدست ب دیرو بخوام با یزیمن اگر چ یهنوز منو خوب نشناخت تو

تونستم عاشق بشم  یتا منو درک کنه ؟ چرا چرا ؟ اخه منم ادم بودم احساس داشتم قلب داشتم م ستین یچرا کس

 ، یتو مال خود خود من یحق انتخاب ندار گهید یبمون دیبا یزارم از دستم بر یمن نم یدوست داشته باشم ول

و به چشمانم زل زد و همان  ستادیکرد سمت من امد و رخ به رخم ا یتکرار مگوش خراش ان را  یکه با صدا یحال در

زدم  یدستش بال بال م ریکه ز یداد در حال یگردنم قرار داد و محکم فشار م یطور که در هوا معلق بود دستشو رو

 خواستم  یکمک م

 ، کمک  دیدست از سرم بردار کمک مامان بابا کمکم کن یکن لعنت ولم

 شو حالت خوبه ؟ داریبابا ب نیرد، ف نیفرد

 ! ینیب یخواب م یچشاتو باز کن دار نیفرد

 نهیس یرو یاخه من که خواب نبودم ! چشمامو باز کردم و به سرفه افتادم از شدت سرفه زخما یول نمیب یم خواب

 یکردم خدا رو شکر برق برگشته بود و م یسرفه م یدادم و ه هیشدم و به کف دستم تک زیخ میام درد گرفت ن

 برگشت ؟ یبرق ک دمیبهتر شد پرس یسرفه ام که کم نمیتونستم همه جا رو خوب بب
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 ؟ یتب کرد نکهیمثل ا یدید یجواب داد برق نرفته که برگرده پسرم خواب م پدرم

  دمیو پرس دمیدراز کش دوباره

 چنده بابا ؟ ساعت

 یاما چون تب دار مینکرد دارتیو ب یجا خوابت برد گفتم بهتره خواب بمان نیهم ینصف شبه سر شب۲:۲5داد  جواب

 بابا جون ؟ یزدم هنوزم درد دار یبهت سر م قهیدم به دق

 ؟ نیگردنت فرد یرو هیچ نیا دیاش نشست و پرس یشانیپ یرو ینیچ سپس

 بابا ؟! هیچ

 گردنت کبود شده ؟ ریز چرا

فته ا یداره م یگفتم چه اتفاق یبه پدرم م دیداشت ، با قتیحق زیپس خواب نبودم همه چ دمیبه گردنم کش یدست

زدم لبمو به دندون  یکارها و حرف ها رو م نیا یوونگید یبدونه که بعدا نگن چرا نگفتم و فکر کنن که از رو دیبا

بهت بگم قول بده  یزیچ هیخوام  یو گفتم بابا م دمیهم کش یگرفتم و سر جام نشستم ابروهامو درد کشان رو

  یو مسخره ام نکن یحرفامو باور کن

 شنوم ؟ یپسرم بگو م یبگ یخوا یم یچ

 

از اتفاق ان  دمید یکه م ییخواب ها دمیشن یکه م ییکردم از صداها فیاتفاقات رخ داده را مو به مو براش تعر تمام

 یخونسرد به حرفام گوش م یلیگفتم اما پدر خ زیقبل از همه و همه چ قهیاز چند دق نهیشب در جاده از شکستن ا

 دونم که حرفامو بارو کند ،  یم دیداد بع

 یحرفا رو به مادرت بگ نیا ینر یبابا جون بهتره استراحت کن ستیبه روم زد و گفت تو فعال حالت خوب ن یلبخند

 ،  یکن یها بدبخت رو جون به لب م

 یبدونن مقصر ک فتهیبرام ب یخوب به هر حال گفتم تا هر اتفاق یکند ول یزدم پدر حرفامو باور نم یحدس م دیبا

 است !
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کردم بخوابم خوابم نبرد  یبود پدرم برگشت تو اتاقش و دوباره تنها شدم هر چه سع ی.... امشب عجب شب طوالن اه

فاده است نییاز حمام طبقه پا ادیتا حالم سر جا ب رمیدوش بگ هیگرفتم  میاز جام بلند شدم تصم اطیو احت یبه ارام

که داشتم برام سخت بود  یوضع نیباال رفتن از پله ها با ا مترکردم چون اصال حال نداشتم برم تو اتاقم و از همه مه

دوش  قهیدق۱۰کردم بعد از  یم یخورد احساس ارامش خاص یاب که به تن تبدارم م ستادمیدوش اب سرد ا ریز

دادم از  ینم دارمو با دست تکان م یکه موها یک کردم و لباس تنم کردم در حالگرفتن با حوله پدرم خودمو خش

 رونیب امدمحمام 

 باشد ( تی) عاف

 بخورم اصال متوجه حضورش نشدم  نیبود زم کیکه نزد دمیمادرم از جا پر یبا صدا چنان

 اهلل مادر چت شده ؟ بسم

 ندادم  ینگاهش کردم و جواب صاف

 الن حالت چطوره مادر ؟ا یگفت تب دار یم بابات

 ؟ نیشد داریتب دارم ، شما چرا ب یاما هنوز کم بهترم

 خوابم نبرد اذان گفت ! مگه ساعت چنده ؟ گهیشدم د دارینماز ب یبرا

 رب مانده تا شش ، هی بله

مبل نشستم اصال متوجه مرور وقت نبودم خدا رو شکر باالخره صبح شده مادر صبحانه را اماده کرد و بعد از  یرو

به  یلیشام نخورده بودم اما م شبید نکهیحاضر شدن صدام زد تا صبحانه بخورم با ا زیعسل و پدر سر م نکهیا

پات چطوره داداش هنوزم درد  دیکرد و پرس یمکثخوردم عسل  ریش وانیل هیخوردن نداشتم و با اصرار مادرم فقط 

 یم

 ؟ کنه

چهره اش را در بر  یمایس یشم لبخند گل و گشاد یصد در صد خوب م یزدم و گفتم دکتر که تو باش یلبخند

 یدیبابا اگر د نیکردن من خوشش امده پدر که اماده رفتن سرکار بود روبه من گفت فرد فیگرفت معلومه که از تعر

 دکتر باشه ؟ میدنبالت بر امید زنگ بزن بحالت بهتر نش
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صبحانه را  زیدادن ناهار شد و عسل م بیکرد و رفت مادر مشغول ترت یتکان دادن سر اکتفا کردم پدر خدافظ به

بخورم روبه مادر  یدفعه هوس کردم بستن کیکردم که  یام دادم و هر دو را تماشا م یبه صندل هیکرد تک یجمع م

 بخورم ! یهوس کردم بستن کدفعهی؟  میدار یمامان بستن دمیپرس

 بزار ، یداداشت بستن یعسل مادر برا زمیکه دستش با ظرف شستن بند بود گفت اره عز مادر

قرار داد و تا رفت ظرف و قاشق  زیم یمن رو یو اورد و جلو یظرف بستن زریگفت و رفت طرف فر یچشم عسل

را با ولع و اشتها خوردم از مادر و عسل تشکر کردم و  یسپس بستنرو باز کردم و ناخنک زدم  یدر ظرف بستن ارهیب

 ان پرداختم یاشارو روشن کردم و به تم ونیزیمبل نشستم و تلو یرفتم تو سالن و رو

 ییاز جا بلند شدم و با شتاب طرف دستشو ارمیخوام باال ب یو احساس کردم م دادیکم حالت تهوع بهم دست م کم

 هیشده بودم  شیکوره ات هیکردم  یکردم از پس که عوق زدم احساس م یعده ام بود رو خالرفتم و هر انه چه تو م

 و یمشت اب به صورتم زدم خواستم برگردم تو سالن که متوجه مادرم شدم با تعجب زل زده بود به من و با نگران

 شده مادر حالت خوبه ؟ یچ دیپرس یدلواپس

 دونم ، یدونم مامان نم ینم

 و سر جام نشستم و چشمامو بستم  برگشتم

 مادر ! پاشو قربونت برم ، ستیدکتر تو حالت خوب ن شیپ میپاشو بر زمیعز نیفرد

 ، دیمن خوبم نگران نباش مامان

 میرو بزار کنار بر یپاشو قربونت برم لجباز یسوز یاز تب م یام گذاشت و گفت تو دار یشانیپ یدستش را رو مادر

 دلم ! زیپاشو عز نهیدکتر که زخماتم بب

 خودتو لوس نکن اِ  گهیداداش حق با مامانه پاشو د خب

 یبود گفتم لوس خودت ستادهیکنار مادرم ا زونیاو یو خطاب به عسل که با لب و لوچه ا دمیهم کش یهامو رو اخم

 نرم ، اینداره برم  یاصال به تو ربط

 ، ستیدرست بشو ن اصال نیشانه باال انداخت و گفت خب نرو مامان ولش کن ا عسل
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کردم تمام  ینداشتم که باهاش کل بندازم احساس م یکه حال مساعد فیحرفش حرصم گرفت اما ح نیا از

 یرغبت چیحالم داغون بود اما ه نکهیکرد با ا یبدنم در حال از هم جدا شدن بودن و تمام بدنم درد م یاستخوان ها

بود زنگ در بصدا در امد مادرم که در  یده و خورده ا نیهنگام که ساعت ب نیدکتر نداشتم در ا شیرفتن پ یبرا

 از پس که اصرار و التماس کرد  چارهیاشپزخانه مشغول بود از عسل خواست تا بره درب رو باز کنه ب

رد کدکتر قبول نکردم اخر سر خودشو با کار سر گرم کرد اما دورا دور چشمش به من بود عسل شال بسر  شیبرم پ تا

هم  یپلک هامو رو یسوخت به آرام یشد چشمام م یم دتریو رفت تا درب رو باز کنه ، از شدت تب که هر لحظه شد

تعارف عسل رو  یهنگام صدا نیدر ا دش یکردم و اشک از گوشه چشم جار یدیفشردم که احساس سوزش شد

کرد در گوشم  یم یالم و احوال پرسکه با مادرم س ییاشنا یکرد بعد صدا یرو به داخل دعوت م یکه کس دمیشن

وقت خوش نداشتم خواهرم مقابل  چیه دمیچشم باز کردم و کورش و احمد و فرزاد رو د یانداخت بسخت نیطن

ساس خواهرم ح یرو یلیخ یبه دوستام اعتماد نداشته باشم نه ول ایباشم  ینیادم بد ب نکهینه ا رهیدوستام قرار بگ

باز کردن در فرستاد ؟  یاتفاق افتاده مادرمو تو دل مالمت کردم که چرا عسل را برا نی، حاال هم که ا یرتیبودم و غ

 گفتم  نیافر بهشکارش تو دلم  نیشناخت رفت و خودشو تو اشپزخانه حبس کرد بخاطر ا یعسل که اخالقمو م

به حال خرابم  یپ تعارف مادرم هر سه طرف من امدن و سالم کردن خواستم به احترامشون از جا بلند بشم که با

ام  یشانیپ یرو یظیاوردن اتفاق اون شب اخم غل ادینگاهم به احمد افتاد با ب یکارم شدن وقت نیبردن و مانع ا

نداشتم وگرنه داغ دلمو سرش  یحال خوش هک فیانداخت ح ریامر شد چون سر به ز نینشست که خودش متوجه ا

 هیکردم قض یشده ؟ منو باش فکر م یخان خدا بده نده چ نیفرد هیکردم کورش کنارم جا گرفت و گفت چ یم یخال

 خوبم ! ستین یزیکردم و جواب دادم چ یکوتاه یبود ؟ سرفه  یتفادف شوخ ی

وبه کجات خ یشده ام کرد و گفت تو که داغون چیباند پ یبه من انداخت سپس اشاره به دست و زانو یهیاندر سف نگاه

 ؟

 ییان شربت بود امد و بچه ها به احترام او از جا برخاستن مادر با خوشرو اتیکه محتو ینیهنگام مادرم با س نیا در

  میبزحمت نبود یرا از مادر گرفت و گفت راض ینیان ها را به نشستن دعوت کرد فرزاد س

 بشم بخصوص کورش ،  فشونیکردم که مادر شرح حالمو به بچه ها نده چون محال بود حر یدلم خدا خدا م در

 ؟  ستیچش شده ؟ روبه راه ن نیاقا فرد نیخاله ا دیبا ادب و احترام روبه مادرم پرس شکور
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: دارم برات کورش  دیخاطر از مادرم پرس نیبه هم رهیگ یازم نم یدونست جواب درست و حساب یکرد م ینامرد

 خان ،

دکتر اما  میکنم تا قبول کنه بر یمدارم خواهش و التماسش  یکه انگار از خداش بود جواب داد از صبح تا حاال ه مادر

  ستین یراض

 ، ادیتونم بکنم منتظرم تا پدرش ب ینم یکار دمیباال د رهیداره م یه تبشم

شما خودتون رو ناراحت  شیمیبر یخودمون م میخاله مگه ما مرد دیچپ چپ نگاهم کرد و گفت نگران نباش کورش

  دینکن

 نشدم فشیبده من که حر رتونیخ خدا

خان پاشو لباس عوض کن  نیشانه ام زد فرد یدونه ؟ رو یخدا م امیاز پس اون بر ب یلعنتت کنه کورش چطور خدا

  دهیکه اجلت رس

 خود تالش نکن ، یب رمیجا نم چیگفتم من خوبم ه یلجباز با

 نه ؟  یشناس یبا زبان خوش پاشو کورش که م یخوب یلییییبه جان خودت مشخصه که خ اره

 که اصال حالتو ندارم  نکن لهیپ کورش

 برمت ، یکنم م یلباسا کولت م نی؟ پاشو لباس بپوش و گرنه بخدا با هم یکال حال ندار ای؟  یمنو ندار حال

م و لبمو به دندون گرفت دمیشم خواستم بلند بشم اما اصال توان نداشتم ابروهمو بر هم کش ینم فشیدونم که حر یم

 گفتم کمک کن بلند شم 

 خوبه ! یلیییکرد بلند شم غُرغُر کنان گفت معلومه که حالت خ یکه کمکم م یو در حال دیدستمو کش کورش

دونم  یبرداشتم چون م یپارچه ا یشلوار مشک هیبا  یاسمون یاب راهنیپ هیکمک کورش رفتم تو اتاقم و از تو کمد  با

اس که لب یم که برام درد سر ساز نباشه در حالدادم شلوار تنگ نپوش حیزخم زانوام را به دکتر نشان بدم ترج دیبا

 کمه ؟ شیزیچ هیواسه اتاقت افتاده انگار  یتفاقچه ا دیکردم کورش سر در اتاق گرداند و پرس یعوض م
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 بستم گفتم شکست یم راهنمویپ یکه دکمه ها یافتادم در حال روزیاتفاق د ادیکردم و به  نهیا یخال یبه جا ینگاه

 افتاد شکست ، روزید

 شکست ؟ یچ

 افتاد شکست  روزید هیخال نهیا یجا منظورم

 رو برداشتم و موهامو شانه زدم  شونه

 ؟ یدرب و داغون شد یطور نیبرات افتاده که ا یچه اتفاق یسرت حاال نگفت یفدا

له فعال حال که به پام دادم دردم امد صورتمو جمع کردم و جواب دادم قصه اش مفص یبرگشتم و از حرکت طرفش

 بگم  یزیندارم چ

 

 ؟ یشد یچ یرو ندارم اصال نگاه به خودت کرد یاصال حوصله نعش کش میبر یو مرد یفتادیخب تا ن لهیخ

 شده بودم ؟ یمگه چه جور دمیبه صورتم کش یدست

ز ا یبخش تیما از جا بلند شدن مادر با لبخند رضا دنیکردم احمد و فرزاد با د یکمک کورش پله ها رو آرام آرام ط با

 رونیب میو رفت میکرد ینثار ما کرد خدافظ رشویخ یاش را دست من داد و دعا یکورش تشکر کرد و کارت پول

سوار شدم و کورش کنار من بعد از سوار شدن احمد کنار  اطیرو برام باز کرد و من با احت نیکورش درب عقب ماش

 ینبودم که بتونم از کس یتیبودم اما در موقع یاز حضور احمد شاک نکهیاستارت زد و به راه افتاد با افرزاد ، فرزاد 

دن اور ادیببخشمش و باز با به  یسادگ نیمحاله به ا یامده ول یمنت کش یدادم احمد برا یگله کنم گرچه احتمال م

کورش به  یزدم که با صدا یدست و پا م افکار نیدر ا دهیبهم دست م یان شب و رفتار زشت دختره حالت عصب

 خودم امدم 

 افتاده ؟ یکن چه اتفاق فیخان تعر نیفرد خب

راحت  الیخوب و آرام که سرمو بزارم و با خ یجا هیداشتم  ازیکه ن یزیحال حرف زدن نداشتم به تنها چ اصال

دم ش یم داریب یبرد و ک یخوابم م یدونم ک یکه اصال نم یاشفته نباشد مدت یاز کابوس و خواب ها یبخوابم و خبر
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احوال  حال و نیخوابم تو ا یم دارمیهم که ب یموقع دارمیکه ب نمیب یکه خوابم م یبردم موقع یبه سر م یجیکال تو گ

 !  ستیشکرش باق ینشده باشم جا وانهید

 حالت خوبه ؟ نیفرد

 یسوخت و زخما یرو نداشتم چشمانم مجوابشو بدم  نکهیاما حال ا دمیشن یکورش رو م یبسته بودم صدا چشمامو

 دمیجواب نم دید چارهی، کورش محکم تکانم داد و بدرد زخم هام افزود ب دیکش یکرد و سرم سووت م یبدنم درد م

 یاما انگار جا دمیشن یکردم صدا ها رو م یم حسنگران شده بود و از فرزاد خواست تا تندتر برونه دور و ورم رو 

که از  یزیو تنها چ شدیگذشت بدنم سرد و سرد تر م یخودمون هر لحظه که م یایعالم جدا از دن هیبودم تو  گهید

 . میدیفرزاد گفت رس دمیشن نکهیا ادمهیان لحظه 

 اهیجا چه خبر شده بود؟ چرا همه س نیجا تجمع کردن ؟ ا نیهمه مردم چرا ا نیجا کجا بود ؟ ا نیا میدیکجا رس اما

تنشون بود ؟ چرا  اهیکردن ؟ چرا اونا هم س یپوش چکار م اهیهمه مردم س نیا انیو عسل م؟ پدر ، مادرم  دنیپوش

ندازه ؟  یم هیهمه رو به گر ادشیو فر غیندازه و با ج یمشت خاک م هی یکردن ؟ چرا مادرم خودش رو رو یم هیگر

دن کر یم هیو گر دنیپوش اهیبابا اونا هم س یا دمیتا جوابمو بده ؟ اون طرف تر کورش و بچه ها رو د ستین یچرا کس

 مرده بود ؟ یک یعنی

کردن جلو رفتم  یم هیخاله هام و بچه هاشون همه و همه حضور داشتن حاله عسل رو در اغوش گرفته و بشدت گر 

 ننک هیگر ی، عسل خواهر نمیوقت دوست ندارم اشکاتو بب چیه یدون ی؟ خودت که م یکن یم هیمامان پاشو چرا گر

 یبازو ریز نی؟ خاله شراره و خاله مه دهیبه حرفام گوش نم ینکنه ، اخه شماها چتون شده چرا کس هیبه حاله بگو گر

 هیافتاد اونم گر نیخاک انداخت چشم به خاله شه یمامانو گرفتن و از جا بلند کردن اما مامان برگشت و خودشو رو

  دیکردن مادرم بغض به گلوم انداخت صداش به گوشم رس هیزجه زدن و گر یبابا صدا یکرد عه ا یم

 مادررررر ؟  یمن فدات بشم چرا تنهام گذاشت یاله نیبمونم فررررد نمیفرد شیخوام پ یم دیکن ولم

فقدان من بود اخه چطور ممکنه ؟! باز جلوتر  یبرا یو زار هیهمه گر نهیا یعنیمن مرده بودم  یعنی؟  دمیشن یم یچ

سمت عسل برگشتم و با عجز گفتم عسل به مامان بگو بگو  نجامیمن ا نیبب نینکن قربونت برم بب هیرفتم مامان گر

نکن من هنوز هستم نمردم طرف حاله رفتم  هینکن فدات بشم من گر هیکه من زندم طرف پدرم رفتم بابا جون گر

م نمردم بهشون بگو بگو که هنوز بخدا من زند نمیمنم فرد نی، بب نینه ؟ بب یشنو یحتما صدامو م گهیحاله تو د

ترسناک  یلیبهم زل زده بود که خ یبه من زل زد طور سشیمگه نه ؟ حاله با چشمان خ ینیب یزندم حاله تو منو م

 مانند حاله بهم زل زده بودن ینگاه کردم همگ نیحاضر هشده به هم
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کردن و طرف  ینگاهم م یوحشتناک یلیو به طرز خ دنیکنار هم صف کش یترس و وحشت به همه نگاه کردم همگ با

 یقدم جلوتر م هیرفتم و اونا  یقدم عقب م کیداشتن انگار که قصد حمله کردن به من داشتن من  یمن قدم برم

وجود  یوجود ندار گهی، تو د ی، تو مرد یکردن تو مرد یصدا تکرار م کیکردن با  یطرفم اشاره م یامدن و همگ

  یندااااااررررر ینداااارررر

نبود به اطراف چشم  یواقع زیخدا رو شکر که همه چ دمید یکابوس م دمیوحشت چشم باز کردم و تازه فهم اب

در دستم کردم نگاهش  ینبود اما خبر نداشتم کجا بودم دستمو تکون دادم که احساس سوزش بد یچرخوندم کس

ه تونستم هم یم یرفت و به سخت یم جیچسب روش قرار داده بودن سرم گ یبه دستم وصل بود و کل یزیچ هیکردم 

ه شدن ب کیدر حال نزد دیبا لباس سف یامد در باز شد و شخص ینم ییصدا چیآرام بود و ه یلیفضا خ نمیجا رو بب

خدا جون به من رحم کن من هنوز جووونم  دهیباشد ؟ نکند اجلم واقعا رس لینکند عزرائ نیمن ا یمن بود نه خدا

قربونت برم روحم رو ازم  ی؟ خدا ستین ایواقعا حاله خاطرخواهم است  ایکه ا شدمنهنوز ارزو دارم هنوز مطمئن 

 باشه ؟  رینگ

 ؟ یشد داریرو شکر بالخره ب خدا

امده سر وقتم ؟ اوف بازم چرت و پرت  لیداره ؟ نکند زن عزرائ یزنونه ا یچرا صدا لیعزرائ نیشد ؟ ا یچ دمینفهم

 گفتم 

 خوبه ؟ حالت

 خشکمو از هم باز کردم یداشت لبا یبهتر شده بود صورت مهربان یکم دمیکردم د نگاهش

 کجام ؟ من

 ، ادیگم همراهتون ب یخوشحالم حالت بهتر شده االن م یستین ایاون دن یزد نگران نباش هر جا هست یلبخند

 خودم امدم ، دیشما زحمت نکش ممنون

 بهتر بشه  دمیشده پلک زدم تا د کیبهم نزد یاهیس هیپوش رفت و  دیسف زن

 ؟ یشد داریب یبه بالخره خرس از خواب زمستان به
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شناختمش کورش بود خواستم حرف بزنم اما گلو و لبام خشک خشک بود با اشاره به کورش  دمیکه شن صداشو

سرمو باال  یدستش را پشتم قرار داد و کم ختیمصرف اب ر کباری وانیدر ل یخوام کورش از بطر یفهماندم که اب م

به کورش  یبالشت قرار دادم و نگاه پرسش گر یو دوباره سرمو رو دمیآب نوش یاورد و آب را به خوردم داد کم

 انداختم 

 برام ؟ یکرد یحالم خوبه حالم خوبه م نهیگفت ا هیبا کنا کورش

 افتاده ؟ یچه اتفاق دمیپرس فیضع ییصدا با

و تا  شهیحالت بد م مارستانیتو راه ب شیروز پ ۳ یجناب عال نکهیزد و جواب داد عرضم به حضورت ا یخند پوز

 داریشد هر بار ب نیا یانداخت یو سر و صدا راه م یگفت یم انیهز یشدیم داریبعد هر بار که ب یاز حال رفت میدیرس

  یریمجبور بودن بهت آرام بخش بدن تا آرام بگ یشد یم

من  یخدا یرو خواب بودم وا یمن سه روز متوال یعنی شهیورم نمچشم به کورش دوخته بودم با یبهت و ناباور با

سه چهار روز  نی؟ سراغ پدر و مادرمو گرفتم که گفت تو ا دهیکش یچ چارمیسه روز مادر ب نیتو ا دونهیفقط خدا م

 از ماردت خواستم بره خونه تا استراحت کنه ،  ماسخواهش و الت یامروزم با کل یهمه رو نگران کرد یگذشته حساب

 ، نمشونیبب انیتا ب رهیپدر و مادرم تنگ شده از کورش خواستم باهاشون تماس بگ یکردم دلم برا یم احساس

نصف  قهیدق۱:5۰االن ساعت چنده ؟  یدونیپسر ؟ م یهارو سکتشون بد چارهیب یخوا یگفت االن زنگ بزنم م کورش

پدرت  یخراب شده با خواسته  یدرضمن مادرت برنگشت اون خونه  رمیگ یقت چشم تماس مشبه بزار صبح اول و

 االن خونه خاله ات استن 

که بهش زدم رو باور کرد ؟ اوف ولش کن اصال حال ندارم به  ییحرفا یعنیکار رو کرده  نیفکر فرو رفتم چرا بابا ا به

 فکر کنم  زایجور چ نیا

 ؟  یافتاده بود ؟ که به اون حال و روز افتاد یچه اتفاق نیفرد دیگاهم کرد و پرسنشست و صاف ن یصندل یرو کورش

خواست دوباره پامو تو اون خونه  ینقش بست اصال دلم نم یینمایس لمیف هیچشام مثل  یاتفاقات اون روز جلو تمام

 یاال مح دیپرس یکردم کورش بعد از مکث طوالن فیکورش تعر یکه افتاده رو برا یبزارم ازش متنفر شده بودم اتفاق

 ؟  یچکار بکن یخوا

 همون جا ؟ یبرگرد یدار میباز تصم نکند
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 دونم ! ینم

 بار نیاگر پات به اونجا برسه ممکنه ... استغفراهلل حتما ا یدونیخودت م نیاحمق نشو فرد یدون یرو نم یچ یچ

تمام عمرش  یچهار روز به انداز نیبه مادرت فکر کن بخدا تو اپسر ،  ایخورده سر عقل ب هیفاتحه ات خوانده است 

  گمیرو به پدرت م زیهمه چ رمیاصال من م گهیخر نشو د ختیاشک ر

 خبر داره ، بابام

 برات نکرده ؟ یخبر داره ؟ خبرداره و کار یچ

 کنم حرفامو باور کرده باشد  یرو بهش گفتم اما فکر نم زیحالم بد بشه همه چ نکهیشب قبل از ا کی

داشت با مادرت  دمیشن شیکنم اما خودم دو روز پ یزنم متقاعدش م یباور نکرد خودم باهاش حرف م یچ یعنی اخه

 باورت کرده !  دمیزد از کجا معلوم شا یحرف م ییدرباره نقل مکان و جابجا

برمت  یشده م ای یت به اون خونه برسه حتزارم پا یمن نم یکردم که ادامه داد به هر حال مرخص که شد نگاهش

 خودم  شیپ

 ؟ رمیکه بم ینگران هیو گفتم چ دمیخند

 یبغضش م دید یتو رو م یهر ک میداشت یچند روز چه حال نیتو ا یمشت به بازوم زد و گفت تو که خبر ندار هی

 یبگ یبه کس یا گهید زهیچ ینر ینرفته بزار بهت بگم پدرت به همه گفت که تو تصادف کرد ادمیاهان تا  گرفت

هنوز ادامه دارد ؟ هه خوبه که از من  ایتمام شده بود  ثیباور کنم که داستان من با اون روح خب یعنیدونم  ینم

 شد ؟ یبه حالم اگر از من متنفر م یبال رو سرم اورده وا نیخوشش امده بود و ا

 شونیکیباال سرم بود و  یبود و چند پرستار گرم شد و به خواب فرو رفتم چشم که باز کردم صبح شده چشمام

 داد یپرستارها م گریبودم که داشت شرح حالم را به د دهید شبیهمان که د

ندادم که ادامه داد  یزدم و جواب ی؟ لبخند یخواب یروبه من زد و گفت : شما چقدر م یچشمان بازم لبخند دنیبا د 

 ! یاحتماال امروز مرخص

 بود رفت  دهیروش خواب ماریب هیکه  یسمت تخت بغل سپس
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پدر مادرم و عسل  دنید یکردم حالم بهتر شده بود و دلم برا یاحساس م رونیب رمیم نجایرو شکر بال اخره از ا خدا

بودم با نگاه جستجوگرانه دنبال کورش گشتم اما نبود پرستارا از اتاق  دهیزد انگار که ماهاست اونا رو ند یپر پر م

نگاه بهش انداختم صبحانه اورده  هیظرف روش بود  هی کردمبغل تخت نگاه  زیتخت نشستم و به م یخارج شدن رو

کورش کجا رفته بود ؟ حوصله  نیا ستی.. اه .. تخمرغ ابپز وووع حالم بهم خورد با دست پسش زدم معلوم نبودن اه 

فت گ یشد و با لبخند گل و گشاد کیشد و لبخند زنان به من نزد داشیساعت بعد کورش پ مین هیحدود  دیام پوک

 ، یخان پاشو بپر که ازاد نیردف

 ؟ یسالم کجا رفته بود کیعل

به مادرت هم زنگ زدم اطالع دادم  میحساب کردم پاشو اماده شو که بر هیخوب حاال سالم ، رفته بودم تصف یلیخ

 اونجا چرا ؟ دمیدادم و پرس هیگفت که ببرمت خونه خاله ات ادرس هم داد . به بالشت تک

است مادرت هم با اون حال و روزش  ختهیهنوز بهم ر دتونیکردن و خانه جد یگفت خونتون رو خال یم مادرت

خداتو شکر کن بالخره از اون خونه  گهیحاال پاشو د نیچند روز خونه خاله ات هست هیرفت گفت  یدستش به کار نم

  یشده راحت شد نینفر

 از خاله هام ؟ یکینگفت کدوم  دمیاز بالشت برداشتم و با اخم پرس مویتک

 بود . نیاره اره خاله شه نیاتفاقا گفت اگر اشتباه نکنم گفت بهت بگم خاله شه چرا

 چشامو گرد شد ناباورانه

 ؟ نیخاله شه یچ

 چت شده برق گرفتت ؟ هیچ نیخاله شه بله

 بزار باهاش حرف بزنم ، ریشماره مامانمو بگ ستین یزیکردم و گفتم چ یپف

رو ازش گرفتم و دم گوشم قرار دادم بعد  یرو طرفم گرفت گوش یکه ازش خواستم رو انجام داد و گوش یکار کورش

 از چند بار بوق ازاد مامان جواب داد .

 دلم حالت خوبه ؟  زیبا بغض گفت : سالم عز دیکردم صدامو که شن سالم

 ؟ نیبهتر شدم شما خوب مدیمامان جوون صداتون که شن ممنون
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 دورت بگردم ،  یاون صدات بشم ، اله یمن فدا یمنم خوبم اله یکه خوب باش تو

تا  بابات نزاشت منتظرتم مارستانیب امی؟ خواستم ب یایم یشد و ادامه داد قربونت برم مادر ک ختهیام هیبا گر صداش

 قربونت برم  یایزودتر ب

گرفته مادرم دهنم  یصدا دنیبا شن یاعتراض کنم ول نیبرم خونه خاله شه دیکه با نیگله کنم و از ا خواستم

 شد  سیسرو

 هینکن مامان جووونم تا  هیکرده گر تتونیاذ یلیچند روز خ نیفداتون بشه که تو ا نینکنه مامان خوبم ، فرد خدا

 اونجام به همه سالم برسون فعال خدافظ  گهیساعت د

 رفتم رو قطع کردم و به فکر فرو  تماس

 پاشو اماده شو  گمیکجاست پسر ؟ دِ م حواست

دستمو به تخت و  کیبخورم  نیبود زم کینهادم که تعادلمو از دست دادم و نزد نیزدم و پا رو زم یمحو لبخند

زدم کورش کمکم کرد تا  یم جینرفته و هنوزم گ نیرو به دست کورش گرفتم اثر آرام بخش هنوز کامال از ب یگرید

 یرو یاز زخم ها یکرد بعض یدرد م یلباسامو عوض کردم زخم زانوام بهتر شده اما هنوز خوب خوب نشده و کم

بود زخم دستم که از مچ تا کف دستم بود هنوز باند  انیخراششون نما یبود خوب شدن اما جا یام که سطح نهیس

 چکارش کنم ؟ نویا دمیم توش بود رو نشون کورش دادم و پرسکه سوزن صر یشده بود اماده که شدم دست چیپ

 کشن ، یبرات م رونیب میبر

 اورد و ازم یپنبه ا یپرستار خواست تا سوزن را از دستم بکشه اونم با خوش رو هیو کورش از  رونیب میاتاق رفت از

حرکت سوزن رو  هیقرار داد و با  محل سوزن یرا رو هیکه خواسته رو انجام دادم پن یکار رمیخواست دستمو باال بگ

نکند  یزیتا خونر نیکه گفت پنبه رو محکم فشار بد ردمکه حس کردم صورتمو جمع ک یاز سوزش دیاز تو دستم کش

 ، 

 خارج شدم مارستانیدادم همراه کورش از ب یسوزن فشار م یجا یپنبه را رو یکردم و درحال تشکر

برامون تکان دادن از حضور  یما دست دنیکه با د دنیکش یو احمد با دست گل انتظار ما را م ونسیهمراه  فرزاد

 گفتم  یانداختم و شاک ریاحمد اصال خوشنود نشدم و هنوز از دستش ناراحت بودم سر بز
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 کنه ؟ یجا چکار م نیا یعوض نیا

 ؟ یگیاحمد رو م یک

 ، اهوووم

 یخونتون امده بود برا میاون روز هم که امد مونهیکه کرد پش یده از کارنکر یاحمد متوجه شده که کار درست نیفرد

 تو حالت بد شد و .. یول یمعذرت خواه

 یمعذرت خواه یبرا ادیزنه بعد م یکه دلش بخواد م ینکنه ، اول هر گند یخود سع یبخشمش ب یکرده من نم غلط

 هه واقعا که !

 و نگاهش کردم  ستادمیو منم ا ستادیمقابل من ا کورش

 کار رو نیدونم اون حق نداشت ا یسر اون موضوع دعواش کردم سرش داد زدم م یبخدا من کل نیفرد نیبب

که  دونهیکرده خودشم م یغلط هی گهی؟ خره د یدینم زایچ نیواقعا تو پا به ا ایکه ا نهیخواست بب یم گهیم یول بکنه

 خودت ببخشش یبه بزرگوار نیفرد ینبود یا نهیکنه تو که ک یخواد عذر خواه یاشتباه کرده االنم شرمنده شده م

اونم عذاب وجدان  دنتیامد به د یارام و قرار نداشت و هر روز م یطفل یبود مارستانیچند روز که ب نیباور کن تو ا

کار رو  نیهم ا شیساده است از سادگ یلیخ یول ستین یاحمد ادم بد یدون یگرفته چون ناراحتت کرده تو که م

 ببخشش ؟ یقدر سنگدل نبود نیکرده تو که ا یغلط هیحاال  دونمیکرده چه م

 گوشام دراز شدن  نیخب بابا خر شدم بب یلیراه افتادم و گفتم خ به

سالم کردم و دست دادم  ونسیشدم و به فرزاد و  کیو دنبالم به حالت دوان راه افتاد به بچه ها نزد دیخند کورش

 یقدم شد سالم کرد و گفت خوشحالم م شیکردن احمد در سالم کردن پ یبا من سالم و احوال پرس یگرم اونا هم با

 حالت دوباره خوب شده نمیب

 ممنون  یلیخ

 نیمن اورد و ادامه داد فرد یبه من کرد احمد دستشو جلو یدادم که کورش با ابرو اشاره ا یبا لحن سرد جوابشو

 کنم منو ببخش ، یخوام خواهش م یمن معذرت م یحق هم دار یهنوزم از دستم ناراحت دونمیم
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ه فرستمت تو همون خون یتکرار بشه م گهیبار د هی یبخشمت ول یبار م نیفشردم و بغلش کردم ا یبه گرم دستشو

 تا ارواح خفه ات کنن 

 یکه خونه خودمون نم نیبهتر شده بود اما از ا یلیکردم حالم خ یاحساس م میشد نیو سوار ماش میدیخند یهمگ

روزم نمونم چه برسد به چند  کی نیخونه خاله شه یول یرفتم دلم گرفته بود حاضر بودم برگردم تو همون خانه قبل

 روز ؟

اورد و  نییپا نیاز ماش لمویخواست در بزنم و برم داخل کورش وسا یاوف اصال دلم نم نیخاله شه یخونه  میدیرس

چه از ب نیمن قبول کرد بره ازش تشکر کردم و همچن ادیبا اصرار ز ینم و برم داخل ولخواست. منتظر بمونه تا در بز

هل دادم و رفتم داخل  یباز شد در رو به ارام یکیت یاف اف در رو زدم که در با صدا دیها بعد از دور شدن اونا با ترد

 باز به استقبالم امد یکه مامان با آغوش

ت و گف دیگونه هامو بوس هیغرق آغوشش شدم با بغض و گر یکرد مانند کودک ریو منو در آغوش گرم و پر مهرش اس 

 ، یدلم ! حالت چطوره ؟ مادر قربونت برم اله زیعز نمتیب یو سالم م حیخدا رو شکر که صح

 زدم و گفتم  یبغض اشک مادرمو پاک کردم و لبخند زورک با

 نکن ! هیاون اشکاتون بشه گر یفدا نیفرد یکه خوب خوبم اله ینیب ینکن مامان جونم م هیگر

 نکنه مادر ، خدا

و دستش رو دور گردنم انداخت اول از حرکتش بهت  دیتو بغلم پر اقیاز مادرم نوبت عسل بود که با شوق و اشت بعد

 گفت  نیبعد منم دستم رو دور کمرش حلقه زدم و به خودم فشردمش با بغض سنگ یزده شدم ول

 ، یداداشکه حالت خوب شده  خوشحالم

 زدم و سر به سرش گذاشتم  یدستم قاب گرفتم و لبخند انیم صورتشو

ودن ب ختهیر اطیمشت به بازوام زد تمام حضار که تو ح هیلباش شد و  یچاشن ی؟ لبخند یکن هیگر یتو هم بلد عه

 یمداشتم و ن فیتشر یزیچ یارتیکرد . خودم هم تو شک موندم نکند سفر ز یم یباهام سالم و احوالپرس یکی یکی

زدن و  یخدا رو شکر سر سام گرفته بودم چقدر حرف م دیخواب اهویه یهمه  نیخاله شه یدونستم ؟! بالخره با صدا

 کردن  یم یباهم احوالپرس یهمگ
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 داخل  ادیرد بشه ب دیمرخص شده دِ راه رو باز کن مارستانیخدا تازه از ب یبنده  دینیب ینم گهید دیبس کن اِ

 یلیکه بنظرم خ نیکند با تعارف خاله شه یم مویکه خاله طرف دار دمیاله جوون بالخره نمردم و ددهنت خ قربون

 شده بود رفتم داخل  بیغر بیعج

 ،  شهیتموم نم شونیاحوالپرس نایا یستیب نجایبرو داخل تا شب هم که ا ایخاله ب نیفرد

که تو  یبا من مهربان شده خوبه حداقل تا زمان ینطوریخورده که امروز ا ییمن نکند خاله سرش به جا یخدا

بود  یدوش اساس هیداشتم  ازیکردم و ن یکه فکر م یزی، در ان لحظه به تنها چ نمیب یخونشان هستم طعنه هاشو نم

رفتم گ یکه بخوام انجام بدم اجازه م یهر کار یبرا دیبابابام بود  یازم دور بشه اما مگه خونه  مارستانیگند ب یتا بو

  میبر نجایبا مادرم صحبت کنم تا هر چه زودتر از ا دیکار متنفر بودم حتما سر فرصت با نی... اه ... از ااه 

کجاست ؟ چرا حضور نداشت ؟ مگه خبر  یعنی دمشیبود که ند اهیچشم س هیهمه جمع چشام دنبال  نیا نیب یراست

 خونشون ؟ امیب خوامینداشت م

 یرو باور کرد ثیاون روح خب فیپسر نکند تو هم اراج یزن یم یچه حرف هه

 من ؟ اِ مگه من چمه واال ؟ یاونم ک ادیداره که حاله از من خوشش ب یلیاخه چه دل 

  دیکه پرس دیقلبمو شن یکه خاله شراره ندا انگار

 ؟ دمشیکو ند حاله

 کار داره  رونیگفت ب رونیرفت ب شیساعت پ هیجواب داد  عسل

 دمیبخاطر تو ول کنه ، شا شوی؟ که کار و زندگ یهست یمهمتر از من ؟ اخه پسر تو ک یشت ؟ چه کارچکار دا مثال

 دونه ؟ یمزاحم نم هیخونشون بمونم ناراحته و منو جز  یخوام چند روز یچون من م

 ی؟ پف یکن یبهش فکر م یه ی؟ مگه مرض یشدم اخه تو چکار به دختر مردم دار بیغر بی... من امروز چقدر عج اه

  دیبده که بدادم رس رینشستم خدا مادر گلم رو خ ریکردم خستم شد از پس که تو جمع سر بز

 ! زمیمادر پاشو برو تو اتاق استراحت کن عز نیفرد



 عشق محال ریاس

 
120 

 

رو باز کرد و ازم خواست برم داخل و  یپاشدم و با گفتن با اجازه همراه مادرم رفتم درب اتاق یعکس العمل چیه بدون

 نیحاال خاله ات گفت تو ا یبود ول دیقبال اتاق حم نیبا تعجب به اتاق نگاه کردم که مادرم گفت ا میهر دو وارد شد

چند دست لباسم برات اوردم  هیرو هم برات اماده کردم  امباشد ، حم ارتیدر اخت میچند روز که خونشون هست

 بزن  صدام یداشت ازین یزیاستراحت کن اگر به چ یو کم ریگذاشتم تو کمد دوش بگ

به اتاق  ینگاه کل هیدادم و  هیزنان از مادرم تشکر کردم بعد از رفتن مادرم درب اتاق رو بستم به ان تک لبخند

 هین که وسط ا بایو ز کیش یواریکمد د یتخت دونفره سلطنت هیبزرگ با  بایاتاق تقر هیانداختم امممممم بد نبود 

دن ز دیاتاقم افتادم اجازه ندادم جذب اون افکار بشم و د تهشکس نهیا ادیبه  نهیا دنیبزرگ کار شده بود با د نهیا

 یکرد فرش قهوه ا یم ییمبل هم اون طرف خودنما هیاتاق قرار داشت  یمطالعه گوشه  زیم هیاتاق رو ادامه دادم 

 هی اشد ب یپنجره که روبه کوچه باز م هیرا پوشانده  نیروشن تر سطح زم یاما کم یقهوه ا زین یبا شکوفه ها یرنگ

به درب اتاق  کینزد یاتاق رو از نظر گذراندم و در اخر چشم به در کوچک یمحتوا بایپرده قشنگ و خوش دوخت و ز

رفتم و درب رو باز کردم بله حدسم درست از اب در امد حمام بود دست  کیافتاد احتمال دادم که حمام باشد نزد

 یوارید یحوله و لباسامو به چوب لباس یکرده بود و حت دهو حمام رو برام اما دهیمادر گلم درد نکند که زحمت کش

 نهیا هیبود پشت در  لیتکم زیدندان همه چ ری، مسواک خم فیکرده بود شامپو ، صابون ، ل زانیاو

شدم  رهیخودم خ ریو چند لحظه با مکث به تصو ستادمیا نهیبود قرار داشت روبه ا دهیچسب واریرخ که به د تمام

 کرده بود  رییتغ یلیام خ افهیبنظرم ق

 یدر اورده بودم کم لیو سب شیخورده گود رفته بود ته ر هیچشمام هم  ریداد بنظرم ز یم یپوستم هم به زرد رنگ

 دمیکش ییو نفس پر سر و صدا دمیبه موهام کش یاز قبل هم الغرتر شدم دست

ساعت حمام کردن حوله  میداشت بعد از ن ازیآب ن نیچقدر تن تبدارم به ا ستادمیدوش ا ریآب رو باز کردم و ز ریش

با دست تکان  سمویخ یکه موها یکردم حالم جا امده در حال یم یچه احساس سبک یامدم وااا رونیپوش از حمام ب

 یکرده بود وقت رییام نگاه کردم واقعا که چهره ام تغ هو به صورت تازه اصالح شد ستادمیبزرگ ا نهیدادم روبه ا یم

نه ام چا ریز نمیبخاطر هم رمیتونستم ازش کمک بگ یم یشده بود بسخت چیکردم چون دست چپم باندپ یاصالح م

فکر کردم  ریتخت نشستم و به اتفاقات اخ یامد را پاک کردم و رو یم رونیکه از زخم ب یزخم شده با دستمال خون

 یگساد نیاون گفت که به ا یبه کارم نداره ؟ ول یکار گهید یعنی دست از سرم برداشته ؟ ثیاون روح خب الحا یعنی

 یچ یمنو برا دمی، حاال من نفهم یطانیش یبه خواسته اش برسد هه چه خواسته  دیداره و با یدست از سرم بر نم

قام اخه انت ی؟ ول رهیخواد بگ یکه گفته م ینتقامبخاطر ا ایواقعا همان طور که حاله گفته عاشقم شده  ایخواست  یم

کنم حاال خدا رو شکر که از شرش خالص  یموضوع فکر م نیبه ا یسال مرده ؟ عه چرا من ه انیاون که سال یاز ک
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ر بپوشم پس با همون شلوا یتونستم لباس راحت یخودمون نبود نم یافکار لباس تنم کردم چون خونه  نیشدم با هم

از جلو کار شده داشت خودمو قانع  یسیانگل زیر زیر یکه نوشته ها یکوتاه مشک نیاست شرتیتو  یمشک نیج

عادت به سمت باال شانه و حالت دادم دست مادرم درد نکند زحمت  یکردم موهامو اول با سشوار خشک بعد از رو

 ییچه بو ممممممخوش بو بود زدم ا یلیعطر مخصوص خودمو که خ یعطرمو هم اورده بود کم یو حت دهیکش

 دنمیحوصله خواب رونیرو نداشتم تا برم ب یرفتم ؟ حوصله شلوغ یم دیعاشقش بودم حاال حاضر و اماده کجا با

م داشت اما دل یبا من رفتار خوب شیساعت پ هیتا  نیخاله شه نکهیکاش االن تو خونه خودمون بودم با ا ینداشتم ا

برخورد رو با من  نیکه خاله بخاطر مادرم ا دونمیم جا کجا ؟ نیا وخواست باهاش رو در رو بشم اوف من کجا  ینم

دم هنر کر یلبخند رو به من بزنه ، امروزم رو به شب برسونم تو خانه خاله ام کل هی یحت دمیداشت وگرنه تا حاال ند

 برم :  یا گهید یجا هی دیشب حتما با

ده ام شیشدم و به فکر فرو رفتم باز فکرم طرف اون خونه و اتفاقات پ رهیو به سقف خ دمیتخت اتاق باز خواب یرو

 شد . دهیکش

 حالت خوبه ؟ نیفرد

  دمیاز جا پر بایشانه ام تقر یرو یفشار دست با

 چت شده منم عسل ؟! نیاهلل فرد بسم

ودم نشده بزد اصال متوجه حضور عسل  یکردم قلبم تند تند م یاحساس م دمیکش یقیجام برگشتم و نفس عم سر

 یخواستم بترسونمت اما هر چه در زدم جواب نداد یکرد و گفت : نم یاونم که متوجه حالم شد معذرت خواه

هست  یزیچ هیانطور که معلومه  گارصدات زدم انگار نه ان یهم امدم تو متوجه من نشد یراستش نگرانت شدم وقت

 ؟ ستیطور ن نیکرده ا ریذهنتو درگ یلیکه خ

 ؟ یامد یداشت ی! کار ستین یزیدادم نه چ رونیام قرار دادم و دوباره نفسمو از دهان ب یشانیپ یرو ساعدمو

 شده  سیخ یامدم باند دست رو عوض کنم مامان گفت چون حموم کرد اره

 برو ستیکار ن نیبه ا یازین ممنون

  ستیعوض کنم اگر بمونه برا زخم دست هم خوب ن دیمامان گفت : با یول
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جا برو  نیکه زود کارتو بکن و از ا یمعن نیزانوام گذاشتم به ا یتخت نشستم و دستمو رو یبگم رو یزیانکه چ بدون

، 

 نیکرد در ح یدستم باز م یباند را از رو اطیمن نشست و با احت یان رو به رو یو رو دیرا جلو کش یصندل عسل

 گفت  ینم یزیچ یکرد ول ینگاهم م یچشم ریز یکارش گه گاه

 یخورده بود ضد عفون هیکه همراهش اورده بود زخم دستم که هنوز کامال خوب نشده بود و چند بخ یلیبا وسا سپس

دستم وارد شد که باعث شد  یرو یباند ناخوداگاه فشار دنیپچ نیکردن دستم شد ح چیکرد و دوباره مشغول باند پ

 و بدون انکه متوجه بشم سرش داد زدم  ادیدردم ب

 تر دردم گرفت ، واشی یهوووو

 یبگه اما جرئت نداشت ه یزیچ هیخواست  یکرد و به کارش ادامه داد در تمام مدت متوجهش بودم م یخواه عذر

 یم یچ دمیام نشسته بود پرس یشانیکه حس کردم بر پ یکه بر اثر درد یکرد با اخم یدهانش رو باز و بست م

 بگو ؟ یبگ یخوا

  ستین یزیکنان گفت چ نگاهم کرد و من و من میو مستق صاف

 بگو ؟ یبگ یخوا یم یچ نمیبب نیگفتم بش یکه تمام شد از جا برخاست و خواست بره با لحن تند کارش

 یم یچ دمیپرس یکه داشت باز با تند یتوجه به حالت یدوباره نشست ب دهیداد ترس یکه نشان م یو حالت دیترد با

 گفتم بگو ؟ یبگ یخوا

 داداش ، ستین یزه مهم ــیبــخدا چ بــــ

 خوام بدونم  یمهم که نباشه بازم م باشه

 خواستم بهت بگم که دلم برات تنگ شده بود . یمکث بهم زل زد و گفت م با

اشک خواهرش که از شدت  دنیبا د یشد چقدر سنگدل شده بودم اخه ک یرا گفت و اشکش بر گونه اش جار نیا

 وم ؟ سر تکان داد اهو نیفقط هم یرحمانه گفتم مطمئن یو ب یرد؟ با لحن س شهیشده باشد منقلب نم یجار یدلتنگ
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 چیه ینبودم چون اصال حال و حوصله  مانیکه باهاش داشتم پش یتند از اتاق خارج شد اصال از رفتار یقدم ها با

شد پشت  یم شتریدر من ب زیگذشت حس نفرت از همه کس و همه چ یکس رو نداشتم و هر لحظه که بر من م

 زدم دیرو د رونیو ب ستادمیپنچره ا

بود همان طور که با ناز و عشوه به سمت خونه  یدختر مغرور یلیزده بود اما بنظرم خ یپیچشم به حاله افتاد چه ت که

 امد زود پرده رو انداختم تا متوجه من نشه ،  یم

 بال بدور باشد . یخوش امد یلیخ یقدم رنجه فرمود زیعز یبه پسر خاله  به

 یشانیپ یکه رو یبه محض ورودش امده به من خوش امد بگه ، با همان اخم نکهیصدا برگشتم حاله بود مثل ا طرف

ر د دینبا یول نیدار ارشویگفتم درسته که خونه خودتونه و اخت یآرام یام جا خوش کرده بود و لحن تند اما با صدا

 ؟  یشد یقبلش بعد وارد م یزد یم

 یمعذرت م یدهان باز به من زل زد ا... ا ما من در زدم خودت هم اجازه ورود بهم داد رنگ به رنگ شد و با کدفعهی

 خوام  یمتوجه شدم فقط امدم حالتو بپرسم بازم معذرت م یمن اشتباه دمیخوام شا

 انداخت و عقب گرد از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست ریز سرشو

 یحوصلگ یبا ان ور رفتم باز از سر ب یتخت بود برداشتم و روشن کردم کم یباال انداختم تلفنم که رو شانه

 امده بودن ماریادم ب هی ادتیگرفته بودن نه به ع یاوه چه خبر بود انگار مهمان رونیگذاشتمش کنار و از اتاق زدم ب

انمود کردم سکوت کردن و به من چشم دوختن و یبود نشستم همگ یمبل که خال نیاخر یاعتنا به همه رو یب

دستم نشست برگشتم طرفش و  یرو یکوچک و نرم زیدادم که چ ونیزیو حواصمو به تلو ستمیمتوجه ان ها ن

 لباش یرو ینیرینگاهم به خودش لبخند ش دنیبه من شده بود با د رهیداشت که خ ینگاهش کردم چه چشمان ناز

 نشست و گفت

 : نیعمو فرت سالم

زود او را کنار خودم نشاندم سالم  یلیزانوام نشاندم که اخم بلند شد و خ یکردم و رو زدم و او را بلند یتازه ا لبخند

 ؟ یخانم خوشگله خوب

 ؟ شیشده چال بست یمن خوبم ! عمو دست چ الره

 با لبخند جواب دادم  باز
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 شده  یزخم

 ؟ یشد یو زخم یهم به حرف مامانت گوش نکلد شما

 و گفتم نه قربونت برم ، دمیخند

 ؟ یکن ینگاه م ینطوریا یخانم خوشگله به چ هیچ دمیآرام پرس یبه من شد با لحن رهیخ نشیریباهمان لبخند ش باز

 ! نیخوشگل یلیگفت عمو شما خ یلحن کودکانه ا با

  دمیکردم و لپشو کش یزیر ی خنده

 ؟ اینکن تیعمو رو اذ کایمل

 لبخندزنان گفت  مبل دونفره نشست و یبود رو به روم رو دیصدا برگشتم حم سمت

 ؟ یگفت یبهش م یچ یخوب با دخترم خلوت کرد نمیب یخان م نیفرد هیچ

 کنه ، یدخترت که داره به من ابراز عالقه م نیا یول یچیانداختم و گفتم واال من ه کایبه مل ینگاه یشوخ با

 یبا مکث که نگاهم م دیحم دیلبخند زنان طرف او دو کایرو نزد خودش صدا زد و مل کایمل لدای میدیهر دو خند و

 ؟ یزل زد ینطوریا یمثل دخترت به چ یتو هم شد هیبگه که گفتم چ یزیکرد خواست چ

 باال انداخت  شانه

 مگه جرمه؟ هیکنم چ ینگاه م زمویخاله عز پسر

 حتما ... یول ستیجرم ن نه

برداشتم و با لبخند  ییفنجان چا هیرها کردم  مهیجلوم قرار گرفت و حرفمو ن یچا ینیبا س حانهیهنگام ر نیا در

ا ب یو کم وستنیبه جمع ما پ یو عل نیکم کم رام دیبه روم زد و رفت سمت حم یلبخند زیازش تشکر کردم اونم ن

 ها کم حرف شده بودم ؟ یدونم چرا تازگ ینده نمیشنونده رو داشتم تا گو هیحکم  شتریالبته من ب میهم گپ زد



 عشق محال ریاس

 
125 

 

خاله هام که عادت  یحاضر بودن بجز پدرم و شوهرا یمع نگاه گذرا انداختم همگنشستم و به ج یغذا خور زیسرم

 نمدید یبرا یرفته بود دلم براش تنگ شده چرا حت یا گهید یها شرکت کنند اما پدرم حتما جا ینداشتن تو مهمان

 ؟ امدین

حاله که کنار هم بودن سوق و جلوم قرار داد نگاهمو سمت عسل و  دینشسته بود برام غذا کش میکه روبه رو مادرم

اعتنا  یدونستم باز ب یرو م شونیناراحت لیکه متوجه نشه من که دل یدادم هر دو دلخور و ناراحت بودن حاال هر ک

رم صُ قیوارد معده ام نشده بود و فقط از طر ییغذا چیه زهچهار رو نکهیشانه باال انداختم و قاشق بدست گرفتم با ا

 شدم  یم هیتغذ

چند لقمه بزور هم که  هی دیسوال و جواب نشم با یسوژه  نکهیا یبه خوردن غذا نداشتم اما برا یو رغبت لیم چیه

کردن و سر و صدا راه انداخته بودن اما من غرق در افکار مبهم  یم چیپ چیخوردن با هم پ نیح یشده بخورم همگ

از نوشابه ام خوردم و از جا بلند شدم مادرم  یمک دمیکشخودم بودم و چند لقمه را با اکراه خوردم و دست از خوردن 

  دیپرس ینگاهم کرد و با دلواپس

 ؟  زمیعز یغذاتو نخورد چرا

 شدم مامان ، ریس

تخت انداختم و ساعدمو  یکرد تشکر کردم و برگشتم تو اتاق خودمو رو یکه با اخم نگاهم م نیاز خاله شه سپس

،  رونیخواست از خونه بزنم ب یدونم چکار کنم همه اش دلم م یونم دیام قرار دادم حوصله ام پوک یشانیپ یرو

درنگ خودم با  یاز دوستام بود ب هیام رو برداشتم اوه اوه چه خبر بود چند تماس دادشتم چندتا از پدرم و بق یگوش

 پدرم تماس گرفتم بعد از چند بار بوق ازاد پدر جواب داد 

 بابا : سالم

 پسرم حالت چطوره ؟ سالم

 به لطف خدا شما حالتون چطوره ؟ وبمخ

 برا ناهار؟ نیامدیچران

 یفکر هیامدم خانه عموت تا فردا  نیواسه هم ستمیحت نرا ادیمن خانه خالت ز یدونیخوبم باباجون خودت که م من

 به حال خونه بکنم 
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 ؟ نمیشمارا بب شهیم بابا

 خونه عموت منتظرت هستم : ایبابا جون چرا که نه ب اره

 د؟یموافق نمیشما رو بب رونیخوام ب یم شهیبا اونجا نمبا نه

 تو قهوه خونه حاج احمد منتظرت هستم خوبه ؟ گهیساعت د کی یمخالف باشم هرجا که دوست دار یواسه چ بله

 بابا متشکرم فعال خداحافظ، بله

 یصدا دنیخوابم برد و باشن یدونم چطور یهم گذاشتم وبه فکر فرو رفتم که نم یاز قطع تماس چشامو رو بعد

 وجواب دادم الو... دمیبه موهام کش یگرفت دست یبابا بود که تماس م دمیتلفنم از جا پر

 ؟ ییسالم بابا جون پس کجا الو

  یدونم چطور یرسونم نم یبابا االن خودمو م شرمنده

 برده بود . خوابم

 نم :مو یندارم منتظرت م یاشکال نداره باباعجله نکن من که کار۰

برداشتم از مادرم اجازه گرفتم و  مویمرتب کردم گوش یورانداز کردم موهامو کم نهیخودمو در آ یبعدازخداحافظ

 شدم یکنم داشتم خفه م یاحساس م یوااا دمیکش یو نفس راحت رونیکردم و از خانه زدم ب یخدافظ

مو ه دمیبهش رس یاز جا برخاست وقت دنمیدربست گرفتم و خودمو به محل مورد نظر رسوندم پدرم با د یتاکس هی

 و سالم کردم  میدر اغوش گرفت

 بابا جون ؟ یپسرم خوب سالم

 خوابم برد ، کدفعهیشرمندم که منتظر گذاشتمتون  نیشما خوب تونیبخوب ممنون

ز تا خودم ا امدمیخوام ن یو سالم برگشته معذرت م حیپسرم صح نمیب یسرت خوشحالم م یو گفت فدا دیخند پدر

 بود  شتیراحت بود چون کورش پ المیگرفتار بودم و خ یلیخونه ، امروز خ ارمتیب مارستانیب

 بابا جون ، هیچه حرف نیو گفتم ا نشستم
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 ؟ یچه خبر خونه خاله ات راحت گهیخب د دیسفارش داد و لبخند زنان پرس کیبرام قهوه و ک پدر

پدرم متوجه بشه چقدر راحت بودم خواستم ازش بپرسم  بود تا یموزخند کاف هی نینگفتم هم یزیخند زدم اما چ پوز

نگم فنجان قهوه ام رو  یزیچ دینپرس یدادم تا ازم سوال حیترج یکردن ؟ ول یخونه رو خال یزود نیچطور شد به ا

به تو بدهکارم  یمعذرت خواه هیبود گفت من  من یتماشا یکه محو یزدم در حال یبرداشتم و روبه پدرم لبخند

 پسرم !

 ؟ یبابت چ دمیبه ابروهام دادم و پرس یحالت

 همان لحن مهربان و پدرانه اش جواب داد  با

 ، یگفت یم انیرو باور نکردم فکر کردم چون حالت خوب نبود هز یکه بهم گفت ییاون شب حرفا چون

 ؟ دیباعث شد حرفامو باور کن یپس چ دمیکردم و ابروهامو بر هم کش یاخم

 یاما چون نم دمیشن یم ییصداها هیکردم و  یحس م یعیطب ریغ ییزهایچ هیخودم هم تو اون خانه  راستش

 بهم گفت دید یکه شبا م ییمادرت مدام از کابوس ها یگفتم اما وقت ینم یزیخواستم شماها رو به وحشت بندازم چ

مادرت خبر  یوقت دونمیبود نم یحاالچ رهدا ییزهایچ هینبود و  یعیاون خانه طب دمیو فهم دمیبه صحت حرفات رس

 کی دمیتو را با اون حالت د ینگرانت شدم وقت یلیخ مارستانیبده شده و کورش تو رو برده ب یلیداد که حالت خ

 یاخه کس یخراب بود مجبور شدم به همه بگم که تصادف کرد یلیلحظه فکر کردم تو رو از دست دادم حالت خ

 یخاله ات چون م یبال سر تو اورده بود از همان روز مادر و خواهرت را اوردم خونه  ههم نیروح ا هیکرد  یباورنم

رو بردم  لیکردم فعال وسا یبعد هم کارگر بردم و خونه رو خال ستیو راحت ن شهیدونم مادرت خونه عموت معذب م

فقط تحمل داشته  گهید وزدو سه ر هیکنه ،  دایجا واسه خودش پ هیبشه و مستاجرش  هیخونه عموت تا خونمون تخل

 باش بابا جون ،

ه خون گهیچند روز د دیکه با نیخواستم بپرسم گرفته بودم اما از ا یرو که م یشده بودم جواب سوال رهیپدر خ به

 بمونم بشدت ناراحت بودم ناخواگاه حرف دلمو به زبان اوردم  نیخاله شه

 ؟ میهست نیخونه خاله شه یتا ک ستیمعلوم ن یعنینه  اوه

خودم خونه عموت  شیبردمت پ یچند روز رو م نیزد و گفت اگر بخاطر مادرت نبود ا یلبخند دیکه اخم هامو د پدر

 ! دهیدونم که مادرت اجازه نم یم یول
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کنم خدا رو  یچند روز رو تحمل م نیزدم و گفتم اشکال نداره حاال ا یپدرمو ناراحت نکنم لبخند زورک نکهیا یبرا

 شده راحت شدم  نینفر یانه شکر که از شر اون خ

 یلیبگردم و خوش بگذرونم پاشو معلومه که خ یخوام با پسرم حساب یکه امروز م میکرد و گفت پاشو بر یتبسم پدر

  یحوصله ا یب

پدرم شدم پدر به  یمشک نیسوار ماش میلبام نشست و از جا برخاستم و هر دو از قهوه خونه خارج شد یرو یلبخند

کردم گروه  یرو زدم و اهنگ مورد عالقه ام رو پل نیروشن شد منم بخش ماش نیزد استارت زد و ماش یروم لبخند

دونم  یکرد نم یم دنیکرد و منو وادار به خند یم یزد و شوخ یبا من حرف م یرانندگ نی) پرواز ( پدر در ح نیار

باهم وارد  ارهیمنو سر حال ب یرد کمک یم یکرد که پدرم سع یم دادیدر چهره ام ب یحال یو ب یحوصلگ یب دیشا

رستوران و تا اماده شدن سفارش غذا پدر از تمام  میوقت شام که شد رفت میو سپس کنار ساحل قدم زد میموزه شد

ر خانه و پد میگفت بعد از سرو شام که واقعا دلچسب بود با هم برگشت یبرام م یخود در زندگ رباتها و تج یسخت

شده بود و خاله هام هر کدوم برگشته بود خونه  یمامان و عسل با من رفت داخل خدا رو شکر خونه خال دنید یبرا

کرد عزم رفتن کرد تا دم در همراه  یپرو کنار مادر و عسل س نیکه با شوهر خاله شه یخودشون پدر بعد از ساعت ی

از خاله  یش گذاشتم و برگشتم داخل خبرکردم و با مادرم تنها یمادرم بدرقه اش کردم سپس ازش تشکر و خدافظ

شدم به  یکه از کنار اتاق حاله رد م یقرار گرفته بودم رفتم موقع ارمیکه در اخت یطرف اتاق و شوهرش نبود نیشه

 کرده بودم ؟ نیچرا من همچ یداشتم افتادم راست اشکه باه یبرخورد ادی

 

 تقه ریسر بز ادمیکنم و از دل هر دو در ب یت خواهتا ازشون معذر هیبود فرصت خوب ششیعسل پ دونستمیم چون

 ؟ هیبله ک دمیحاله رو از پشت در شن یبدر زدم که صدا یا

 ؟ دیلحظه در رو باز کن هی شهیم منم

 شدم رهیقشنگ و نازش خ اهیسرمو بلند کردم و به چشمان س یباز شد و به آرام در

 ؟ یداشت یکار دییبفرما بله

 دلخور بود . یلیبود از دستم خ معلوم

 ؟ دارهیخوام مزاحم شدم عسل ب یمعذرت م دیببخش
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 داداشت کارت داره ، ای! عسل جون پاشو ب یگفت اهان با عسل کار دار یلحن معنا دار با

 از کنار در بره گفتم اممم با شمام کار داشتم  نکهیاز ا قبل

 وقت شب ؟ نیا یشده چکار دار یزیبرگردوند طرفم و با تعجب نگاهم کرد چ روشو

 ینگاه کردم و گفتم از برخورد نیو به من چشم دوخت هر دو رو شرمگ ستادیشدم تا عسل آمد و کنار حاله ا منتظر

دونم  یشده بود مدونم چم ینم کدفعهینداشتم  یخوام منظور یکه امروز با شماها داشتم واقعا شرمندم معذرت م

 خوام  ی، دختر خاله از شمام معذرت م شم منو ببخجووون یخوام عسل ابج یناراحتتون کردم بازم عذر م

 . دیداشته باش یشب خوب دوارمیخوش ام شب

در رو که گرفتم برگشتم و طرف اتاق حاله  رهیبمونم طرف اتاقم پا تند کردم دستگ یبدون انکه منتظر جواب سپس

لب خندانش قلبم  دنیزد و وارد اتاقش شد با د ییلبخند دلربا دنمیکرد با د ینگاه کردم هنوز دم در بود و نگاهم م

من چم  ایدادم خدا هیوارد اتاق شدم و به در تک رونیب نهز یام م نهیقرار شد که احساس کردم االنه از س یچنان ب

حالمو منقلب کند  یطور نیلبخند ا هی دیکردم ؟ چرا با یم نیشدم اصال چرا همچ یم ینطوریا هیبار نیشده بود اول

به  میاعالن گوش یهنگام صدا نیکنم در ا یفکر م یاحمقانه ا یزهایو به چ ستمی.. چند وقته اصال خودم ن؟ اه .

 رو باز کردم  امیتخت نشستم و پ یاز طرف حاله بود رو امیپ دمیکش رونیب بمیرو از تو ج یگوش دیگوشم رس

 اخم یوقت یخودمون ی، باشه ول یبا من خشن برخورد نکن ینطوریا گهیقبول کردم اما قول بده د تویخواه معذرت

 ها  یشیجذاب تر م یکن یم

 امد امیجواب بدم که دوباره پ یدونستم چ یشدم و نم یبه صفحه گوش رهیشکلک خندون گذاشته بود خ هی و

 ! روووووووووح

 کردم  پیکردم و تا یزیر ی خنده

 مگه خونتون روووح هم داره ؟ اِ

 روح داره . هیاالن اتاق تو  نیال هم؟ اص یپس چ اره

 کردم  پیلبام بخنده باز شد و تا بازم
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 وارد اتاقت شد روح بود ؟ دمیکه تازه د یاون یپ جدا

 ترسم ، یتورو خدا نگو م یوااا

 ؟ یشد ؟ تو که نترس بود یچ

 ترسو شدم  یلیبودم اما بعد از اون اتفاق خ اره

 دارن و خبر نداشتم  فیپس خانم ترسو تشر اِ

چنان با حاله سرگرم شده  میزد یو مزاح و حرف م یباهم شوخ امیپ قینصف شب از طر قهیدق ۲:۲5ساعت  یحوال تا

 گفتن خوابم برد . ریشد بدون شب بخ نیبودم که متوجه گذر زمان نشدم بعد که پلک هام سنگ

و با کورش وقتمو  رونیزدم ب یخاله نباشم از خانه م دیتو د نکهیا ینداشتم تا انجام بدم روزها برا یکار خاص چون

امد  یم یمنوال گذشت و پدر گه گاه نیهفته به هم کی ششیرفتم پ یخانشان نبود م یگذروندم و اگر کس یم

کردم پدر و  یم یامده خسته شده بودم هر بار اعتراض شیزد من که کال از وضع پ یو به ما سر م نیخونه خاله شه

 یها هیو کنا شیبود ن امدهین رمونیهم گ یتحمل کنم از شانس بد من خانه اجاره ا گهیخورده د هیگفتن  یمادرم م

 یغلط یو ه میخودش بود یباشد تو خونه  یتونستم تحملش کنم هر چ یخاله هم کم کم شروع شده بود و بزور م

و سر  یشده تند خو و عصب لیتبد یا هگیادم د هیکه به  یشده بودم اما مدت سیرسما سرو یعنی متونستم بکن ینم

 رمزایحل نشه م یزود نیتونستم خودمو کنترول کنم به مادرم گفتم اگر مشکله خونه به ا یبزور م یهر مسئله ا

رفت دنبال خونه بگردن اخه من  مولامده ناراحت بود امروزم با پدرم طبق مع شیام هم از وضع پ چارهیمادر ب رمیم

دونم ابشون نبود نونشون نبود که رفتن خونه رو اجاره دادن بر خالف هر روز امروز اصال حال و حوصله نداشتم  ینم

امروز خاله و طعنه هاشو  دیخسته شده بودم به هر حال با یفیاز بال تکل رونیدوست نداشتم از خونه برم ب یحت

اتفاق  هی یبه کارم نداشته باشد چون دلم گواه یمادرم کار ابیکردم در غ یخدا م خداکردم همه اش  یتحمل م

ند زبان بسته بود با چ نیمن فقط ا یتنها سرگرم دیرفتم شا یور م میتو اتاق نشسته بودم و با گوش دادیرو م یبد

 تو  ایبردارم گفتم ب یتق که بدر وارد شد بدون انکه سرمو از تو گوش

 م تو اتاقت استفاده کنم داداش اشکال نداره از حما دمیعسل رو شن یصدا سپس

 دارد ! یبود شانه باال انداختم و جواب دادم نه چه اشکال ستادهیباال گرفتم حوله بدست دم در ا سرمو
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خوام برم حوصله نداشتم برم از  یخوام مزاحمت شدم اخه چون عجله دارم م یزد و گفت معذرت م یکمرنگ لبخند

  انجیامدم ا رمیحمام کردن اجازه بگ یخاله برا

 ؟ یبر یخوا یکجا م دمیبه ابروهام دادم و پرس یحالت

 مامانم خبر داره بهش گفتم  دیسال جد یبرا رمیبگ یخوام با دوستم برم کتاب خونه چندتا کتاب درس یداد م جواب

 مدیحاله رو شن یشدم صدا یاز کنار اتاق حاله که رد م رونیبگم از جا برخاستم و از اتاق رفتم ب یزیانکه چ بدون

کردم و گوش به  زیاز خاله نبود گوشامو ت یخبر دمیزد به اطراف سرک کش یحرف م یکنجکاو شدم بدونم با ک

 حرفاش دادم 

 داره  یاش معلومه چه دل مهربون افهی، از ق هیبخدا اون پسره خوب ستین یگیکه شما م یطور نیبنظرم ا یول

 کرد ؟ یرو م یک یحاله داشت طرفدار یعنی

 له به گوشم رخا یصدا سپس

 مدت متوجه شدم که اون بهت نظر بد داره  نیخود نزن دختر خودم تو ا یحرف ب دیس

چند روز  هی یهمه صبر کرد نیجان من حاال شما ا دینکن یزیمادر من ؟ تورو خدا ابرو ر هیا غهیچه ص گهیبد د نظر

 بشه ؟ شونیو ناراحت یکه باعث دلخور ینکن یکنم کار یخواهش م گهید

  یکردم پسره  یادب رو تحمل نم یب دیاون پسره چشم سف گهید قهیدق کیاگر بخاطر خواهرم نبود  من

  گهید دیکنم بس کن یخواهش م مااااامااان

دونم  یخورد اما نم یکرد در ان لحظه خون خونمو م یم مویگفت و حاله طرفدار ی، خاله داشت بد منو م شهینم باورم

مضطرب به گوشم  یحاله کم یباز به بحثشون گوش بدم صدا نکهیبخاطر ا دمیخودمو کنترول کردم شا یچطور

 دیدر د گهید یخوب باشه اگر دوست ندار یلیترسم صداتون رو بشنون خ یم دیمامان تورو خدا بس کن دیرس

م که گ یباز بهت م ی، ول شهیبه خاله نگو بخدا ناراحت م یزیکنم چ یخواهش م یول ستین یباشم قبول حرف نیفرد

  هیادم پاک نیفرد

 نشست  یاگر عرضه داشت شب و روز تو خونه وره دل مادرش نم نینکن ا نیفرد نیواسه من فرد نقدریبسه ا بسه
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 رمیخواست به حرفاشون گوش بدم اما همان که خواستم از در فاصله بگ یدلم نم گهیناراحت شده بودم د یلیخ

 کرد  خکوبیخاله منو سر جام م یصدا

 تو خونه نه از خواهرش ! دهیدخترا چسب نیاز خودش که عنه  هه

 یحساس بودم و اجازه نم یلیخواهرم خ یکردم من رو زیمگه خواهرم چکار کرده گوشمو تا حد ممکن ت خواهرم

 ! گهیساکت شد دِ حرفتو بزن د هویخواست بگه ؟ چرا  یم یچ یعنیبد او را بگه ،  یدادم کس

 یکنه چه دختر و پسر یخواهرم فکر م چارهی؟ هه ب نیحاال شما با عسل چکار دار دیتورو خدا بس کن ماماااااان

ره زاشت تا ب یقرار م یکیداشت با  یتلفن دمیکشه ، خودم شن ی... استغفراهلل خجالت نم.. یکرده دختره  تیترب

خواهرم اگه بفهمه سکته  چارهیب زد یچه با ناز و ادا حرف م دقربونت برم راه انداخته بو زموی، چه عز نهیطرف رو بب

 دمیشن ینم یزیچ گهید شده بودم و شیگلوله ات هیخاله  یحرفا دنیکنه دلش خوشه دختر بزرگ کرده با شن یم

شده و به  یدر گوشم تکرار م یخاله ه یمبل نشستم حرفا یدستامو محکم مشت کردم و از در فاصله گرفتم و رو

 افزود ، یم تمیعصبان وخشم 

که عسل به من دروغ گفته  نیکرد از کنارم رد شد از ا یکه چپ چپ نگاهم م یامد و در حال رونیاز اتاق حاله ب خاله

مثل فنر از جا  دمیمن غلط کرده االن نشونش م یاوف خدا قرار ... هیعسل  یعنی شهیبود داغ شده بودم باورم نم

 ایعسل که گفت ب یصدا دنیو اشفته در زدم با شن تادمسیو رفتم سمت اتاقم خواستم برم داخل اما با مکث ا دمیپر

ود رفتن ب رونیب یو در رو باز و بست کردم و با چشمان به خون نشسته بهش زل زدم اماده  دمیرو کش رهیتو دستگ

 یزیچ دیپرس یو با ترس و نگران دیبا لبخند برگشت طرفم اما همان که نگاهش به من افتاد لبخند از رو لباش پرکش

 ..... یزیداداش ؟ خاله چ شده

 ؟ یبر یخوا یم یشدم گفتم عسل راستشو بگو کدوم گور یم کیکه بهش نزد یحرفش امدم و در حال به

 خوام برم کتاب ... یلرزان جواب داد بهت گفتم که با دوستم م ییگشت با صدا یکه عقب عقب بر م یحال در

 کدوم دوست ؟ دمیبه حرفش پر باز

 شده ؟ یچ نیفرد

 شو فقط جوابمو بده کدوم دوستت ؟ خفه

 : الینه نه سه الیل با
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مثل خوره به جانم افتاده  یزیچ هیکردم  کیبهش نزد شتریگفت داغون تر شدم و خودمو ب یها رو که اشتباه اسم

 زد که تمام حرفاش دروغه و یم بیدرونم بهم نه یزیچ هی رمیکرد تا او را به باد کتک بگ یم قمیتشو یبود و انگار

تخت ولو شد و  یکه محاصره شد و رو یک شدم طوریباور کنم اصال کنترلم دست خودم نبود باز بهش نزد دینبا

 مامان خبر داره ازش بپرس  گمیبخدا دروغ نم ـنیارنج دستش نگه داشت و با بغض گفت فـ فر د یخودشو رو

رد ک یصورتش موند و کف دستم درد گرفت سع یانگشتام رو یبه گوشش خواباندم که جا یلیان لحظه چنان س در

 دست رو یگفت تو حق ندار نیگذاشت و با چشمان پر از اشک و بغض سنگ یلیس یجا یدستش را رو زدیاز جا برخ

 مگه من چکار کردم ؟ یروان ی ووونهید یمن بلند کن

خاله و حرفاش در  یهنوز صدا کردم یکه احساس م یدر حال تیتخت افتاد و با عصبان یهل دادم که دوباره رو اونو

بدن و دست رو  تیمامان و بابات نتونستن تو رو خوب ترب نکهیمثل ا یعوض دمیداد زدم نشونت م دیچرخ یسرم م

درون من درحال فوران بود  یاتشفشان هیکردم  یشده بودم که احساس م یو شر یکمر بندم بردم چنان عصبان

 یحرف م یدار یاخه تو از چ یشد ووونهیبخدا د نیو گفت فرد دیکش غیعسل اون سمت تخت خودشو انداخت ج

 مگه من چکار کردم ؟ یزن

به پدر و مادرت فکر کن به  یستیبرداشتم تو که اصال به فکر ابروت ن زیبند رو در دستم فشردم و سمت او خ کمر

 کنم  یمن تو رو ادبت م یول یات فکر کن لعنت یخانوادگ یابرو

ترو خدا نزن  یزن یحرف م یاز چ یزد گفت تو دار یم غیدستم ج ریکه ز یاو را به باد کتک گرفتم در حال و

 شده مااااامااان  ووونهید نیماااامااان بدادم برس فرد

در باز شد و خاله و حاله وارد اتاق شدن  رهیرو بگ رهیکه دستگ نیاما قبل از ا دیدستم در رفت و سمت در دو ریز از

 خواد منو بکشه ،  یم یروان ی وانهیزد گفت اون د یکه زار م یشد و در حال میعسل پشت سر ان ها قاکه 

 هجوم بردم اما خاله جلوم را گرفت  طرفش

 ؟ یکن یم نیچرا همچ چته

 ، دینداره دخالت نکن یربط یکس به

  رونیاز پشت شانه طرف حاله و عسل نگاه کرد و گفت حاله ببرش ب خاله

 شکونم : یقلم پاشو م رونیقدم از اتاق بره ب هیزدم  ادیفر



 عشق محال ریاس

 
134 

 

 مگه چکار کرده ؟ یسرم داد زد چته تو دختر بدبخت رو چکار دار تیبا عصبان خاله

  دینداره دخالت نکن یربط یبه کس گفتم

 کرده گفت  میکه کامال خودشو پشت سر حاله قا یدرحال دیزد به گوشم رس یکه هق م یعسل در حال یصدا

ورم خ یخواستم برم کتابخانه ، به جون مامان به جون بابا قسم م یم الیخورم به قران با سه یبه خدا قسم م نیفرد

 بهت دروغ نگفتم 

 ادیبود چشماش از حدقه در ب کیبه مادرش انداخت و به او زل زد که نزد یلحظه حاله چنان چشم غره ا نیا در

شماهم متاسفم اصال  ینگاهشو معطوف من کرد و ادامه داد براو گفت متاسفم مامان سپس  دیعسل رو در اغوش کش

دونم چم  ینم کدفعهی رونیاز شما رو نداشتم سپس عسل را با خودش برد و از اتاق رفت ب یبرخورد نیانتظار همچ

چند بار  یشانیکرد و اصال حالم خوب نبود خاله با پر یشده بود انگار خلع سالح شده بودم سرم بشدت درد م

 یهمون بهتر چون اصال دلم نم ارهیبگه اما قادر نبود به زبان ب یزیخواست چ یدستشو در هوا تکان داد انگار م

شدم  یو از اتاق خارج شدم از کنار اتاق عسل که رد م دمیبه موهام کش یوار دست اشفتهخواست صداشو بشنوم 

و دستان لرزان شماره مادرم رو گرفتم  تیبا عصبان رونیزدم بسپس پا تند کردم و از خانه  ستادمیبا مکث ا یلحظه ا

ل و با عس یکن یجمع م لتویوسا هخونه خال یریاالن م نیتند گفتم گوش کن مامان هم یو همان که جواب داد با لحن

  گهید یجا یریاز اون جا م

افتاده ؟ جوابشو ندادم و فقط حرف خودمو  یشده ؟ چه اتفاق یچ دیپرس یم یه یو دلواپس یام با نگران چارهیب مادر

  زمیر یبخدا خونه رو بهم م نیهنوز اونجا دمیامدم د گهیساعت د هیکه گفتم مامان تا  نیزدم هم

رو خاموش کردم چون اصال حوصله جواب  یبگه تماس رو قطع کردم و گوش یزیاجازه بدم مادر چ نکهیبدون ا و

 ولو شدم اون طرفت نیزم یخوردم و رو یزیچ هیکم به هنگام مح نیرو نداشتم در ا یدادن کس

ام هنوز دستم بود در حال بلند شدن بودم که  یمن نبود چون گوش یافتاد و داغون و پرت و پال شد اما گوش یگوش ر

 بال سرم حس کردم  یا هیسا

 ؟ ینیب یجوجه جلو راهتو نم یمگه کور یهووو
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ود سرمو بلند کردم و به شخص رو به روم نگاه کردم و اب دهانمو قورت جا برخاستم خدا ازش نگذره دردم امده ب از

درضمن حرف  یکور هم خودت یخودت یگفتم هوو یمن چقدر گنده بود اخم کردم و با لحن تند یخدا یدادم واا

 ؟ هیک هبشه جوج تیتا حال ختمیدهنتو بفهم تا نزدم دندوناتو تو دهنت نر

 نیخودمو کنترل کردم تا زم یام زد و محکم به عقب هلم داد تلو تلو خوران برگشتم عقب ول نهیرو به س دستش

 نخورم 

ن اال نی؟ هم ی؟ هه طلبکار هم هست یچکارش کرد نموینازن یگوش نی؟ بب یبکن یتون یم یچه غلط نمیبب بزن

 ! الیخسارتشو بده 

مامان جونت رو  یریم یبکن یخوا یاگر ندم مثال چکار م یگ یو گفتم اِ جوون خودت راست م دمیتمسخر خند با

 تپله ؟ یزن یصدا م

  یعوض اریطرفم هجوم اورد اسم مامان منو به زبان ن یخرس وحش مثل

 دادم و شانه باال انداختم و زمزمه کردم برو بابا  یبه مادرش نزدم ! جا خال یچه شده ؟ من که حرف بد ییهوی نیا

 و طرف دیگندش شانه ام را کش یبا اون دستا کدفعهیاعتنا از کنارش رد بشم اما  یبهش دادم و خواستم ب پشتمو

 خودش برم گردوند

 ؟  یکن یجوجه فرار م هیچ

  یو بر یریپس همون بهتر راهتو بگ ستمین یداداش من ادم شر نیشانه ام انداختم و گفتم بب یاکراه دستشو از رو با

 ! یا بزارم برکن ت یخواه معذرت

 ؟ ایمقصر خودت هست نکهیکنم مثل ا یمعذرت خواه هه

 ؟  یکن یمعذرت خواه ای یخسارت بد ایولکن نبود گفت  اونکه

 کدوم حاال برو رد کارت  چیدلم بزارم با اون حال داغونم اداشو در اوردم و گفتم ه یکجا نویبابا حاال ا یا

مشت تو شکمم خواباند درد کشان دو ال شدم و شکمم رو با دست  هیکه خواستم از جام تکون بخورم نامرد  نیهم

طور که با  نیادم گند بک رو به خاک نشوند ؟ هم هی شدیطرفش هجوم بردم اما مگه م دیکه دردم خواب یفشردم کم
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که  یخنده اش رو اعصابم بود در حال یصدادادم  یکه داشتم قلقلکش م یانگار دیزدم خند یمشت و لگد بهش م

 کن  یتا نزدم و ناکارت نکردم معذرت خواه یحاال گفتم جوجه ا یدیزد گفت د یقهقه م

 یان برا یشدن م ریدوتا درگ ننیب یتا م کارنیکردن ملت که ب یرهگزر دور ما تجمع کردن و ما را تماشا م یا عده

 یم گرونیکردم تا اساب خنده د یم یکار هی دیخرس گنده مسخره ام کند با نیداد بزارم ا یتماشا غرورم اجازه نم

د اما کر یمشتش تو شکمم هنوز درد م یجا نکهیبا ا رسمت یگنده اش م کلیطرفه فکر کرد از ه یشد تا بفهمه با ک

ه ک نیکرد هم یزد داغونم م یبارم منو م نیقصد داره دوباره بهم حمله کنه حتم داشتم اگر ا دمیوقت اه و ناله نبود د

 راخنده حض یشد و صدا نیدادم و پامو جلو پاش گذاشتم اونم تلو تلو خوران نقش بر زم یشد جا خال کیبه من نزد

 محترم به هوا برخاست 

 پس چه فکر کرده؟ ههه

 ، امیبر لب نشاندم و به راهم ادامه دادم هه فکر کرد از پسش بر نم یمندانه ا روزیپ لبخند

خرس گنده  دمیموقع هم د نیاز پشت در شانه ام حس کردم هم یزیچاز اونجا دور نشده بودم که سوز  ادیز هنوز

 دوان سوار موتور شده و در رفت نامرد بود که از پشت بهم حمله کرد چند نفر دورمو گرفتن حالت خوبه ؟

نواخت شده بود بدبختانه  کیاز پشت با رنگ خون  راهنمیمحل درد فشردم فکر کنم پ یحس سوز درد دستمو رو با

اره پوره پ راهنتیدوست داشتم تنم بود اونو مامان پارسال روز تولدم برام گرفته بود خدا کنه که پ یلیکه خ یراهنیپ

 بشه خرس گنده

 خورم دو نفر یم نموینازن راهنیپ یام باشم دارم غصه  یبه فکر کتف زخم نکهیا یشدما حاال بجا وونهیانگار د اوف

 یرب دیکنه با یم یزیگفت : زخمت داره خونر شانیکیبود نشاندن و  یحوال نیکه ا یمکتین یکمک کردن و منو رو

 ؟ یتا بهش خبر بد یرو دار یکس مارستانیب

  امیمن بلدم از پس خودم بر ب دییجواب دادم من حالم خوبه از کمکتون متشکرم لطفا بفرما یعصبان

 داره  یقاط ارویبابا  میبر ایو گفت ب دیکش قشویدست رف یدوم

 یرو ندارم و از همه مهمتر درد داشت منو از پا م یواقعا حال کل کل زدن با کس دمیبشو بدم اما دجوا خواستم

ود ب یاطالع بدم اخه االن چه وقت لج و لجباز یبه کس ای رمیکمک بگ یعنوان حاظر نبودم از کس چیانداخت اما به ه

دونه چقدر  یم خون الود شده بود فقط خدا متمام دست ممحل زخم قرار داده بودم رو نگاه کرد ی؟ کف دستمو که رو
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فرزاد کمک  ایتونستم از کورش  یحداقل م ستیدر اوردن ن یدنده باز هیاالن وقت  دمیدادم د یخون از دست م

بار زنگ زده پدرم هم تماس گرفته  ۱۰از  شیام ب چارهیرو روشن کردم اوه چه خبر بود مادر ب یدرد کشان گوش رمیبگ

گ هر چه زن یبه فرزاد زنگ بزنم لعنت دیبا ستین یچاره ا ستیشماره کورش رو گرفتم اه ... در دسترس ن تنااع یب

 یم یبودن باطر یکه اخطار از خال یگوش یاز سر ناچار ستین داشیداشتم پ ازیهر وقت بهش ن نمیزدم جواب نداد ا

 یپشت بد شانس ی. بد شانسخاموش شد اه اه .. تماما همان که شماره گرف رمیداد بدست گرفتم تا با پدرم تماس بگ

حاال وقت خاموش شدنت بود اخه ؟ درد کشان لبمو به دندون گرفتم و از جا برخاستم و تلو تلو خوران خودمو به 

کردم  یکم کم احساس م نمیتونستم بب یراهمو م یجلو یرفت و بسخت یم جیسرم گ رمیبگ نیجاده رسوندم تا ماش

رو گرفتم و  نیماش هی یشد هر طور که بود جلو یم شتریشد و هر لحظه دردم ب یحس و سرد م یبدنم کرخت و ب

برسونه ، درد کشان سوار شدم و از درد  یزیچ یدرمانگاه ای مارستانیب هیمتوقف کردم و از راننده خواستم من و به 

 حس نکردم  چیه گهیدوال شدم محل زخم رو با کف دستم محکم فشردم و د

 باز کردم  که چشم

رو  یزیتونستم چ یم یرفت و بسخت یم جیبودم و به دستم خون و صُرم وصل کرده بودن سرم هنوز گ مارستانیب در

لبخند زنان نزد من امد بالخره  یهنگام پرستار نیکردم چشمامو باز نگه دارم در ا یحال سع نیبدم با ا صیتشخ

 خدا رو شکر حالت خوبه ؟ یبهوش امد

 که بله  یمعن نیباز کردم به ابست و  چشمامو

مجبور  یاز دست داده بود یادیخون را برداشت و انداخت تو سطل زباله و گفت خون ز یشده  یخال سهیک پرستار

 نه ،ک ینم دتیتهد یبنظر دکتر خوبه خطر یخورد ول هیاز ده بخ شتریزخمت هم ب میخون برات بزار سهیدو ک میشد

 ! دهیم حیکنه و توض یم یبند واسم سخن ران هیداره  دهینپرس یسوال چیبود ه یک گهیخدا اون د یا

بعدش  یرسونده ول مارستانیشما رو به ب ییاقا هینگران حال خودم بودم باز ادامه داد  یلیکنه خ یفکر م البدم

 ؟  یشده بود ریدرگ یشما با کس یزد راست بشیغ

م و اس شهیم رهیکه سراغت رو بگ امدین یه اوردنت تا حاال کسنگاهش کردم که ادامه داد از ظهر ک یفروغ ینگاه ب با

 ! دلواپس و نگرانتون هستن یلیحتما تا حاال خ میریشماره تلفن تا با خانوادتون تماس بگ هی؟ با  یرو بگ لتیفام
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 با اون حال خرابم یمادرم از وقت چارهینمونده که دنبال من نگشتن ب ییجاشو درست گفته بود حتما تا حاال جا نیا

خشک لبمو با  ییبرد ؟ با گلو یبه سر م یدونه االن تو چه حال یازم خبر نداشت فقط خدا م گهیباهاش حرف زدم د

 ساعت چنده ؟ دمیامد پرس یم رونیکه انگار از قعر چاه ب ییزبان تر کردم و با صدا

 شبه  قهیدق۱۰:4۰داد  جواب

حال و روز  نیر برده بودم خدا بگم چکارت نکنه خرس گنده که منو به ابس یهوشیشد نصف روز رو در ب ینم باورم

 ! یانداخت

 ی؟ گوش دیریگم تماس بگ یشماره که م نیو به ا دیلطف کن شهیبه پرستار مهربون انداختم و گفتم م ینگاه مچهین

 تکان داد . دییبعالمت تا یزد و سر یاورد لبخند رونیب دشیروپوش سف بیاش را از تو ج

خوردم که احساس درد کردم و اخم بلند شد در  یمحتشم است در جا تکون نیپدرم هستش اسم منم فرد گفتم

 کنه : یزیممکنه زخمت دوباره خونر یتکون نخور ادیکن ز یرا دم گوشش گرفته بود گفت سع یکه گوش یحال

 ود نگفتم اونم که مشغول صحبت با پدرم ب یزیو چ دمیکشان ابروهامو بر هم کش درد

بودم  دهی؟ همان طور که سر جام دراز کش یگیبه پدرم م یچ نمیتا بب یموند یم یمرد یاتاق خارج شد اخه م از

 تو اتاق بودن گهیسرمو به اطراف چرخوندم بجز من سه نفر د

ش وکه دستاش را در روپ یپرستار در حال دنیراحت گرفتن خواب الیبودن چه با خ مارستانیانگار نه انگار تو ب هه

گناه  ادیم گهید قهیقرار داده باز لبخند زنان وارد اتاق شد و گفت به پدرت اطالع دادم گفت تا چند دق دشیسف

 نه ؟ ینگران بودن حتما تک فرزندشون هست یلیداشتن خ

 ! یکه در حقم کرد یخواهرم دارم ممنون بابت لطف هی ریزدم و جواب دادم نخ یزورک لبخند

 بود در خدمتم  یا گهیاست امر د فهیکنم انجام وض یم خواهش

 ، متشکرم

ام بهتر شد اما هنوز سرم  جهیرفت . کم کم سر گ یا گهید ماریشد سمت ب یلبانش محو نم یهمان لخند که از رو با

رفتم و با حس لمس کردن دستم چشم باز کردم پدرم  قیکرد چشمامو بستم و به خواب نه چندان عم یم ینیسنگ

 ام زد و گفت : یشانیبر پ یا وسهکرد با عمو امده بود خم شد و ب یرو نوازش م کنارم بود که دستم
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 بابا جون ؟ یبدور پسرم خوب بال

 یچه اتفاق یما رو نگران کرد یو گفت حالت چطوره عمو ؟ تو که پاک همه  دیاز پدرم منو بوس تیبا تابع زین عمو

 برات افتاده ؟

 شما شدم یدادم من خوبم ممنون شرمنده که باعث نگران جواب

 ییجا چیه یکه با مادرت تماس گرفت یاز زمان یدون یم زمیسرت عز یو گفت فدا دیموهام کش یرو یدست پدرم

ه بابا چشد یو ناراحت بود یعصبان یلیخ یحرف زد یباهاش تلفن یوقت گفتیمادرت م مینمونده که دنبالت نگشت

 هم که سرم ییبال نیاطالع بود ا یب وضوعم نیکه بهش زدم افتادم معلومه که پدر از ا یسل و کتکع ادیجون ؟ به 

کرد باز ناخوداگاه  نمیکردم حتما نفر یبود روش دست بلند م یبار نیعسل بود چون اول نیامده حتما از اه و نفر

 به خودم دادم و اخم بلند شد  یحرکت

 بگم بهت مسکن بدن ؟ یخوا یم یشده عمو جون درد دار یچ

  ستین یزیکم درد دارم چ هی ینه خوبم ول نه

لبمو به دندون گرفتم و سراغ مادرمو گرفتم  دمیکش یهم م یکه از شدت درد مرتب ابروهامو رو یدر حال سپس

 نیگفتم گناه دارن ا ییجا نیزن عموت هستن بهشون نگفتم که تو ا شیگفت مادر و خواهرت االن پ یپدرم با مهربان

 بکشن  یوقت شب نگران

 شده عمو جون ؟ یچ یبگ یقصد ندار دیراحت شد عمو پرس المیامدن خ رونیاز خانه خاله ب دمیفهم نکهیا از

سال بزرگ تر بود اما خدا قسمت نکرده بود تا بچه دار بشه بخاطر  5بود که از پدرم  یعمو کردم ادم مهربون روبه

شدم  ریدر گ یکیکردم و جواب دادم با  یدوست دارد مکث یلیو ما رو خبه من و عسل داشت  یا ژهیتوجه و نیهم

راه  نیب یول مارستانیب امیگرفتم تا ب یشارژ تموم کرد و خاموش شد بعد تاکس میخواستم بهتون خبر بدم اما گوش

 شدم  داریب شیساعت پ مین هی نیشدم و هم هوشیب

 اخه ؟ یشد ریدرگ یسر چ دیتاسف جنباند و پرس یاز رو یسر پدر

 بود  یدست و پا افتاده و الک شیپ زیچ هیسر  یچیه

 پسرم ! یو سالم حیگذشت و تو صح ریو گفت خدا رو شکر که بخ دیبر سرم کش یدست نوازش عمو
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 ؟ نی، لطفا بهم اب بد شهیخشک رو به پدرم گفتم بابا م ییگلو با

سرمو بلند کنم اما همان که سرمو باال اوردم کتفم بشدت درد گرفت و با اخ  یرو پر اب کرد و کمک کرد کم وانیل پدر

هنگام تلفن پدر زنگ خورد پدرم بخاطر  نیبالشت قرار دادم در ا یاز اب خوردم و دوباره سرمو رو یو ناله جرعه ا

 ارامش اتاق بهم نخوره زود دکمه پاسخ رو لمس کرد و روبه من گفت مادرته ! نکهیا

اعت س مین هیاش شارژ تموم کرده بود اره تا  یصحبت با او شد سالم خانم نگران نباش حالش خوبه نه گوشمشغول  و

 باشه خدافظ  زمیقطع کنم عز دیکورشه فعال با شیپ ارمشینه نم امیم گهید

حال  دییلطفا بفرما ونیباز شد و پرستار خندان باز با همان لبخند وارد شد نزد ما امد سالم کرد و گفت اقا در

 ! میهم که الحمداهلل خوبه و ما مراقبش هست مارتونیب

 یلیازش تشکر کرد و روبه من ادامه داد خ ییزنه پدرم با خوشرو یبند حرف م هی نهیعادتش ا نکهیمثل ا نیبابا ا یا

 یکن خوب استراحت کن یسع ارمیمادرتم م میگرد یصبح ان شاء اهلل برم میریما م یندار ازین یزیخب بابا به چ

حال من باشد و چند اسکناس دست او داد  مواظبسپس به پرستار سفارش کرد تا  یاریبه خودت فشار ن ادمیز

 روپوشش گذاشت  بیتعارف کرد سپس پول را تو ج یپرستار کم

از  و سفارش کرد مراقب خودم باشم سپس بعد دیام را بوس یشانیشده عمو پ یملت که پولک یبابا همه  یا

 دیبلند ش دیکرد گفت شما با یم یکه صُرم را برس یسفارش از اتاق خارج شدن پرستار در حال یو کل یخداحافظ

ه دنبال ب رهیم جیسرتم گ یبود هوشیچند ساعت ب نیچون تمام ا هیعاد یول دیممکنه درد داشته باش دینیبنش یکم

 ، دیتون بکشخود دیباال اورد و گفت زحمت نسشتن رو با یحرفش تخت رو کم

دردم  نیکار رو بکنم ! حاال من با ا نیا یخواست یتازه در حضور پدرم ازم م یمرد یبه هم فشردم اخه م دندونامو

 تونستم پاشم ؟ یم یچطور

پسرم  امد و گفت صبر کن نییبود از تخت پا یسال انیکه مرد م یتخت بغل ماریکردم و خواستم بلند بشم که ب یپف 

 اجازه بده کمکت کنم ؟

دستش را پشتم قرار داد و آرام آرام سر جام نشستم انگار که تمام بدنم صدمه  یکیدستمو گرفت و اون  هی سپس

که داشتم چشامو بهم فشردم و اخ و ناله ام به  یکرد از حس درد یبدنم درد م یجا یبود نه فقط کتفم تمام جا دهید

 هوا رفت 
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 خوبه پسرم ؟ حالت

 دارم ، جهیاما سر گ اهوووم

سر  یبرا دیبخور یو داد دستم و گفت کم ختیر وانیدر ل یکه پدرم اورده بود را باز کرد و کم یا وهیابم پرستار

ارم نبود شلو یکف دستم خبر یخوبه سپس لبخند زنان اتاق رو ترک کرد نگاه به خودم انداختم از خون رو جتونیگ

 یریسال با گفتن با اجازه اتاق را ترک کرد د انیمرد م بودنتنم کرده  یراه راه یگشاد اب راهنیپ هید اما هنوز پام بو

 دیرفتن پرستار جد گهید ماریوارد اتاق شدن و سمت تخت دو ب یهمون پرستار قبل شونیکینگذشت که دو پرستار 

داره لطفا  شیازما ماریب نیجان ا یگفت اعتماد یکیکه باال سرشون بود انداخت و روبه اون  ییبه ورق ها ینگاه

  ریبکش و ازش نمونه بگ حمتشوز

 ازشیمورد ن لیو با وسا رونیزد و از اتاق رفت ب یباز لبخند هیاعتماد لشیخوش خنده که معلوم شد فام پرستار

ارام  یبا لحن ید اعتمادداد و اتاق رو ترک کر گهیچند سفارش د هیپرستار باز  یکیامد اون  ماریبرگشت و باال سر ب

  رمیازت نمونه بگ دیبا یدار شیازما نیش داریدروند ، اقا لطفا ب یگفت اقا ماریخطاب به ب

 یگنده ا کلیکه ه ماریب

کنار  که ییامدم و دمپا نییخرس گنده افتادم از تخت پا یاون لعنت ادیبه  کلشیه دنیخورد با د یدر جا تکون داشت

کردم  یکه م یتونستم راه برم اما با هر حرکت یام بهتر شده بود و م جهیتخت بود رو پام کردم خدا رو شکر سرگ

که تو اتاق بود رد  گهیاز کنار ان سه تخت د دیبود با تاقنبود جز تحمل چون تختم ته ا یچاره ا یگرفت ول یدردم م

تو زد خدا یغُر م ماریتمام نشده بود و سر ب شیرید هنوز کار نمونه گشدم تا به در برسم نگاهم به پرستار افتا یم

دوستت  نیتو با ا یزد یکه خودتو به موش مردگ یدیند یجد یو صدمه  یچندتا خراش برداشت هیشکر کن فقط 

 ترو خدا نگاهش کن انگار که هتل هفت ستاره اوردنش 

تخت که تخت همان  نیهم بشه از کنار اخر یبلده عصبان یخانم اعتماد نیکردم خدا رو شکر پس ا یلب خنده ا ریز

 شدم یگنده رد م کلیمرد ه

به  یحالت دید رموی! پرستار که نگاه خ هیکیکوچ یایخدا عجب دن ینگاه گذرا بهش انداختم که سر جام خشکم زد ا 

 امده ؟ حالت خوبه ؟ شیپ یمشکل دیابروهاش داد و پرس

که اون همان خرس گنده بود نامرد بود که از پشت بهم حمله کرده بود پرستار  شهیزدم و جلو رفتم باورم نم یلبخند

 ؟ میسر و کار دار ایترو خدا با ک ینیب یبه او کرد و گفت م یشده بود اشاره ا یکه از دست او شاک



 عشق محال ریاس

 
142 

 

 مگه چش شده ؟ دمیکردم و پرس یمکث

نشده  شونیزیاقا چ نیمجاز چپ شده حاال ا ریموتورشون از سرعت غ ایبعد از ظهر اوردنشون گو یچیداد ه جواب

 زنه یم یداره خودشو به موش مردگ یشد و حاال ه یبخاطر فشارش که باال بود بستر یچند خراش ول هیفقط در حد 

 ستمیکه ن کاریبهشون سر بزنم ب دیدارم که با گهید ماریانجام بدم منم هزارتا ب یکارمو درست و حساب زارهیاصال نم

 اکت شد ..کرد و س یپف

جوابشو بدم دوستش با  یلبخند محو هیزد که مجبور شدم منم با  میبه رو یکردم لبخند یطور که نگاهش م همان

آرام شده  یبه او کرد که متوجه منظورش نشدم و لبخندزنان اتاق رو ترک کردن خدا رو شکر دردم کم یابرو اشاره ا

رفت سراغ  ادمیشدم اوف باز  راهنمیپ یبستن دکمه ها دست مشغول هینفس راحت بکشم با  هیبود و تونستم 

 که لباس عوض یدر حال یکه باز خانم اعتماد نییاماده بودم تا از تخت برم پا رمیرو از پرستار بگ لمیو وسا یگوش

اش  گهیدر دست د یکوچک کیکه پالست یبه دست در حال فیتمام شده ک شیکار فتیش دیرس یکرده و به نظر م

  یکه همراه داشت یلیوسا نایبهت بدم ا لتویرفت که وسا یم ادمیگفت داشت  یلحن آرام ابود سمت تختم امد و ب

 رمیکه طرفم گرفته بود ازش گرفتم و تشکر کردم با تبسم گفت خب من دارم م کیگذرا بهش انداختم و پالست نگاه

 ! دیلطفا حالل کن یدیازم د یبد یخوب

شد روم ن شبیاورد بنظرم پول بود دستشو به طرفم گرفت و گفت د رونیاز ان ب یزیکرد و چباز  فشویدر ک سپس

 مفیوظ رمیگ ینم یزیچ یوقت از کس چیدستشو رد نکردم وگر نه من ه نیبندازم بخاطر هم نیپدر شما رو زم یرو

 برسم روز خوش اقا ! مارامیکه به ب نهیا

دونم اما بنظر من آدم  یبود نه !؟ نم یبیتخت گذاشت پشتشو کرد به من و رفت آدم عج یرو کنار من رو پول

او  یدادم و باز به رفتار و حرفا هیامدن از تخت منصرف شدم و به تخت تک نییبود شانه باال انداختم و از پا یبیعج

 به خودم امدم  یهاشم یاقا یفکر کردم با صدا

زد ادامه  یحرفارو درباره اون م نیداشت ا یلیتکان دادم اما چه دل یانجام بده سر، و خوب بلده کارشو  هیخوب دختر

 ایرو ترش کنه  دمیمدت ند نیدر تمام ا دیرس یم مارایخوب به من و تمام ب یلیام خ یبستر نجایهفته که ا کیداد 

 داشته باشد  یرفتار تند مارایبا ب

 عمر گل ها کوتاه است ، شهیکه هم فیو اضافه کرد ح دی... بود کشاه  هیشب شتریکه ب یحرفاش نفس انیم

 داشت ؟ یبه اعتماد یبود عمر گل ها چه ربط یچ منظورش
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نداره  ایبه دن یدختر عمر چندان نیا دمیفهم شیبهش انداختم سر تکان داد و گفت چند روز پ یپرسشگر نگاه

 سرطان خون داره ،  چارهیگفت ب یدوستش م

 نیا دنیبود ! از شن ایحور هیکه واقعا شب یدختر نیشنوم سرطان خون ؟ اونم همچ یدارم م یمن چ یخدا یاو یا

نداره از کارش دست  ایبه دن یعمر چندان دانستیکه م نیحرفا بشدت ناراحت شدم و به حالش غصه خوردم با ا

 است ! یچه حکمت نیا اینکرده اوه خدا غیدر گرانیرا از د شیبایو ان لبخند مهربان و ز دهینکش

 هیشکرت بق ایدرمان بشه ، و با گفتن خدا ستین یشده راض رید یلیدرمانش خ یبرا دونهیادامه داد چون م یهاشم

بدست وارد اتاق  یبا سطل و ط یرمردیهنگام پ نیخورد در ا یخودشم غم ان دختر رو م یحرفاشو فرو خورد انگار

کشان از تخت  ازهیشد خرس گنده هم خم ودب نیکردن زم زیرش که تملب سالم زمزمه کرد و مشغول کا ریشد ز

 نیخواست هر چه زودتر از ا یبد جور گرفت و دلم م یهاشم یحرفا دنیدلم از شن رونیراست رفت ب هیامد و  نییپا

 یونریکه لباس ب گهیپرستار د هیو دوستش و  یهمراه خانم اعتماد دیپرستار جد یهنگام عده ا نیدر ا رونیجا برم ب

ا داد ت یپرستارا م گریرا به د ماریشرح حال ب دیرس یکه م یکنار هر تخت یتنشان بود وارد اتاق شدن خانم اعتماد

از من با تکان دادن سرشان جوابم را دادن  تیبا تابع زیبه تختم با تکان دادن سر به ان ها سالم کردم که اونا ن دیرس

شده چاقو  یبستر روزید شونیمن کرد و گفت ا به یاش اشاره ا یبان و دوست داشتنبا همان لبخند مهر یو اعتماد

 یامروز مرخصه همان طور که شرح حالمو به دوستانش م ادینرماله و به احتمال ز زشیخورده و خوشبختانه همه چ

در اخر  اوردید نخو یاو دور نماند و متوجه من شد اما برو دهیداد نگاهمو باال اوردم و نگاهش کردم که از د

ه با ک یرفقا اونا در حال دیداشته باش یاخرم بود روز خوش ماریب نمیدوستاش زد و گفت خب ا وبهر یقتریلبخندعم

به حالش غصه خوردم و دلم  شتریشد ب کیبه تختم نزد یوقت یکردن اتاق رو ترک کردن بجز اعتماد یهم گفتگو م

 ارزو داشت  هزارتا یا گهیجوون بود و حتما مثل هر دختر د یلیگناه داشت هنوز خ یلیفشرده شد خ

 افتاده ؟ یاتفاق یو تو خودت یرسیمحتشم ناراحت بنظر م یاقا هیچ

 خوبه ؟ حالت

 خوبم ، ستین یزیزدم و گفتم نه نه چ یجلوه بدم لبخند محو یکردم عاد یسع

 محتشم ! یاقا میارزش نداره که غصه اش رو به دل داشته باش ایدن نیتو ا یزیچ

 رو ؟ یزندگ یغصه  یبپرسم حت خواستم

 سکوت کردم و نگاهش کردم که گفت  اما
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 یو خواهد گذشت پس غصه  ادیبه فکر فردا نباش امروز که بگذره فردا م یکن یشاد زندگ یخوا یم یزندگ یحت

  میرو داشته باش یچ

و ر یزندگ یکرد و رفت انگار با ان لبخندش قصد داشت رو یگفت باز با همان لبخند ازم خداحافظ یدرست م واقعا

سر  یتوان کنار امد رفت و منو در افکار مبهم یاش باز م یرحم یبفهماند با تمام ب ایکم کنه انگار قصد داشت به دن

 ستیبشناسمش رفت و معلوم ن شتریتا ب شدمیاشنا م اشباه یا گهید یجا هیلحظه دلم خواست  کیدر گم رها کرد 

 ییگفت مدام چشمان آهو یدرباره اش بهم نم یزیچ یهاشم یکاش اقا ینه ؟ ا ای دمید یباز او را م

سوخت اوه خدا جون دلم  یدلم به حالش م شتریبود و ب میرو یشد جلو یکه از لبانش محو نم شیبایو لبخند ز اش

ام  نهیدکتر معا شیپ قهیخدا رو شکر چند دق رونیجا برم ب نیتا از ا ادیهر چه زودتر پدر ب یبد جور گرفت کاشک

م اوردن عسل دل ادیافتاده ؟ با ب یمادرم اتفاق یبرا؟ نکند  امدیکرد و گفت که مرخصم پس پدرم کجاست چرا هنوز ن

وقت  چینشده باشد بعد از اون اتفاق خاله ام را ه شیزیدر جا فشرده شد لعنت به من که بد جور زدمش خدا کنه چ

خبر حرفاشو زود باور کردم لعنت به من لعنت به من حتما  یبه عسل زده منم از خدا ب یون تهمت بدبخشم چ ینم

 بخشه ، یوقت منو نم چیعسل ه

بود با لحن  ستادهیدونم کنارم ا یو متوجه شدم خرس گنده که هنوز اسمشو نم دمیاشفته ام کش یبه موها یدست

مسخره که به خودش گرفته بود گفت  یا افهیرو ندارم با بغض و ق یکیتو  یبرو اصال حوصله  یگفتم چکار دار یتند

 شرمندم داداش منو ببخش ،

 خودت باش  یهمچون تو داشته باشم برو شرمنده  یخند زدم و گفتم به من نگو داداش عمرا دلم بخواد داداش پوز

 نکن  تیکنم ازم شکا یگفت بخدا من شرمندتم خواهش م یبا همان لحن قبل باز

 ینعیکنم  یکار رو نم نیراحت ا التیبکنم باشه خ تیکه ازت شکا نهیتو ا ینگران یکردم و گفتم حاال همه  یاخم

 کار رو ندارم  نیاصال حال و حوصله ا

 گوش باز شد و طرفم خم شد تا ماچم کنه رومو ازش گرفتم و با اکراه گفتم  یتا بنا ششین

 ' ادیاِ نکن بدم م اِ

 کرد ازم فاصله گرفت و ینثارم م ییکه دعا یمخلصم و درحال یلیگفت نوکرتم داداش خ یالو با خوشح ستادیا راست

 رفت سمت تختش ..



 عشق محال ریاس

 
145 

 

ان مهم یبدنبال من گشت لبخند یغرق افکارم شدم که متوجه شدم مادرم وارد اتاق شد و با نگاه جستجوگرانه ا باز

آغوشش کرد چقدر محتاج اغوش گرم و  ریمنو اس دیبراش تکان دادم طرفم پا تند کرد و تا بهم رس یلبام شد و دست

دورت  یکه من فدات بشم مادر اله یکرد اله یمفشرد غرق بوسه  یکه منو به خودش م یپر مهرش بودم در حال

 قربونت برم ؟ زمیعز یبال رو سرت اورده ؟ خوب نیخبر ا یشده کدام از خدا ب یدلم چ زیبگردم عز

 نیکه ا روزیدو دستش قاب گرفت و با بغض ادامه داد حرف بزن مادر بزار صداتو بشنوم از د انیصورتمو م سپس

 دلم  زیبرات عز رمیبم یتا االن ارام و قرار نداشتم اله یباهام حرف زد یطور

 یزدم و گفتم من حالم خوبه مامان جونم نگران نباش سپس سراغ پدرم رو گرفتم جواب داد رفت کارا یلبخند

ه حتما رنگ به روت نموند نیپاشو فدات بشم بب ادیانجام بده پاشو مادر پاشو لباساتو عوض کن تا بابات ب وصتیترخ

 خدا بگم چکارشون نکند اخه  یریتا حالت خوبه بشه و جون بگ یو استراحت کن یخوب بخور دیبا

مامانم منم حالم خوبه شرمندم  گهیبود گذشت د یبود انداختم و گفتم هر چ ریبه خرس گنده که سر بز ینگاه مچهین

 شمام  یو دلواپس یباعث نگران شهیکه هم

وسه و باز منو به باد ب نمیب یو سالم م حیشکرت که پسرمو صح یپاشو پاشو لباس عوض کن اله زمیعز هیچه حرف نیا

دوساله خودمو به دستش سپرده بودم و غرق  یبردم مانند کودک یکارش لذت م نیگرفت چقدر از ا نشیدلنش یها

را از تنم  راهنیپ اطیرفت با احت یصدقه ام م هکرد قربون یباز م راهنمویپ یکه دکمه ها یبودم در حال شیتماشا

ا کردم ب یم نیدستم رو تو است یکه همراه خودش برام اورده بود تنم کرد وقت ییسبز حنا راهنیپ هیاورد و  رونیب

 ن دردم گرفت و اخم بلند شد که کرد یحرکت

 ! زمیو بالت به جوونم عز درد

 نکنه مامان جووونم ، خدا

 اخه ؟ یو گفتم مگه قراره برم عروس دمیها رو بست و موهامو شانه کرد خند دکمه

 ، نهیبب ختهیپسر گلم رو بهم ر یبروم کرد و گفت دوست ندارم کس یاخم

رده که رو به من ک یاخم دنیخواستم اعتراض کنم اما با د نییپا امیبازوام را گرفت تا کمکم کند از تخت ب ریز سپس

و ا دنیوارد اتاق شد و طرف ما امد با د یهنگام پرستار نیامدم و کفشمو پا کردم در ا نییبود ساکت شدم از تخت پا

 افتادم دلم فشرده شد یاعتماد ادیبه 
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 یفتنر یپرستار امده بود پرستار لبخند زنان با نگاه وراندازم کرد و گفت خب بسالمت نیا یه جاو دلم خواست اون ب 

 داشت : یاجازه بده سوزن رو از دستت بکشم اخ چه سوز یشد

دم و او عمل کر ینکند به گفته  یزیتا خونر نیفشار بد قهیرا تو سطل انداخت و گفت پنبه رو محکم چند دق سوزن

تخت  یدوستش که رو یکیو خرس گنده و اون  یهاشم یبزاره سپس از اقا فشیرو تو ک لمیم وسااز مادرم خواست

باز بود برام تا اخر  مهیعجله درب رو که از قبل ن باشدم و مادرم  ادهیپدرم پ نیکردم از ماش یبود خدافظ دهیدراز کش

 خوشحال گفت  یباز کرد وبا لحن

 ! زمیتو عز ایب

ظر که از قبل برام در ن یعمو با اسپند به استقبالم امد سالم کرد و اسپند را دور سرم گرداند سپس منو سمت اتاق زن

 یکرد به اطراف به بدنبال عسل گشتم اما نبود حدسم درست بود از دستم ناراحت بود و حت تیگرفته بودن هدا

دونم  یم یکردم ول یکار را م نیمن بجاش بودم هم دمدا یبگه ، حق رو بهش م یبال بدور هیتا بهم سالم و  امدین

 بخشه ، یبکنم منو م یمهربونه ازش که معذرت خواه یلیعسل خ

بود  یتخت نشستم عجب اتاق بزرگ یکنم وارد اتاق شدم و رو یو معذرت خواه ارمیاز دلش در ب دیفرصت با سر

 دهیکه کنار تخت چ یصندل نهیا زیشده بود م نییتز یا شهیکه دور تا دورش با تور ش کیتخت دونفره قشنگ و ش

الپ تاب روش قرار داشت پرده  هیمطالعه که  زیخورد م یبه چشم م یکوچک یشده بودن اون طرف تر مبل و عسل

براق فرش خوش رنگ و بافت که کف اتاق را پوشانده بود و  یبه رنگ مشک بایبزرگ و ز یواریو مجلل کمد د کیش

ز درا اطیرو نداشتم با احت یکار چیکرد خسته نبودم اما حوصله ه یم ییخودنما وارید یکه رو عتیتابلو از طب هی

 ریتو در باز شد و عسل سر بز ایچند تق اهسته به در وارد شد به خودم امدم و با گفتن ب مو به فکر فرو رفت دمیکش

 ه است .ناهار اماد ایب گهیگفت مامان م یدر ظاهر شد بدون سالم و احوالپرس یال

پاشنه پا طرفم برگشت  یو رو ستادیا دیاما حق نداشتم دلخور بشم صداش زدم با ترد دیبرخورد سردش دلم لرز از

نکرد و سر جاش ماند و با  یحرکت چیاما ه ادیو ازش خواستم تا جلو تر ب ستادمیتخت بلند شدم و ا یاز رو یبه آرام

 تفاوتش گفت  یهمان لحن سردش و ب

 ؟ یخوا یم یچ

 ، یمعرفت یب یلیو گفتم خ ستادمیآرام و اهسته خودم رو بهش رسوندم روبه روش ا یقدم ها با

 گرفتم  ادیخند زد و جواب داد معرفت رو از تو  شین
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  یقبول دارم که اشتباه کردم منو ببخش خواهر باشه

 در رو بستم  عیدر هوا تکان داد و خواست بره سر یدست

 دمیحرفاشو شن یگفت وقت یدرباره تو م یخاله چ دمیشن یدون یبودم اخه تو نم یعصبان یلیگفتم عسل بخدا خ و

  ممونیکه کردم پش یکه از کار یخواستم بدون یول یحقته اگر منو نبخش یخود شدم من شرمندتم ابج یاز خود ب

 خوام برم یبغض گفت برو کنار م با

ام  خوردم و شانه واریبه عقب هلم داد و به د یاراحتشدم خواستم بغلش کنم که او با ن کیگرفتم و بهش نزد دستشو

تخت  یمحل درد قرار دادم و درد کشان دندون هامو بهم فشردم و رو یدرد گرفت و اخم به هوا رفت دستمو رو

 یلیبشه خ یطور نیخواستم ا یخوام نم یم تشد و گفت معذر کینشستم با چشمان نم دار نگاهم کرد و بهم نزد

 دردت امد ؟

 سرت برو به کارت برس  یفدا ستین یزیفرو خوردم و جواب دادم چ دردمو

بازم  دمیخواست به آغوش بکشمش اما ترس یدلم م ستادمیاز جاش تکون نخورد نگاهش کردم و بلند شدم ا اما

 یتو بغلم و بغض شکست در حال دیپر کدفعهی دیمخالفت کند صاف به چشمانم زل زد و اشک در چشمانش درخش

 رو ان زدم  یام فشردم و بوسه ا نهیس یکردم سرشو رو یوهاشو نوازش مکه م

ردونه تو ما برگ شیبرات افتاده از خدا خواستم تا تو رو سالم پ ینگرانت شده بودم داداش بابا که گفت چه اتفاق یلیخ

 ؟ رونیب یزن یاز خونه م یناراحت یوقت شهیچرا هم نیفرد یبد یلیخ

 حرف خودمو زد من  یحرف خودشو م اون

 چم شد ؟ ییهویدونم  یخواستم دست روت بلند کنم اما نم یگلم منو ببخش بخدا نم یجان ابج عسل

 و یدونم دوستم دار یبخشمت چون م یم نمیکنان گفت داداش من دوستت دارم دوست ندارم ناراحت بب نیف نیف

  یاز سر دوست داشتنت که دست روم بلند کرد

 به روش زدم  یو از خودم جداش کردم و لبخند دمیاش را بوس یشانیپ

 درباره من گفته ؟ یخاله چ نیفرد دیاشکشو پاک کرد و پرس نم
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 ؟ یدیخودت نفهم یعنیانداختم و گفتم  ریسربز

چرا جواب  دمیپرس یخونه عموت هر چ میبر دیبهم نگفت بعد هم که مامان امد دنبالم و گفت با یزیچون حاله چ نه

 افتاده منم بهش گفتم یاصرار کرد تا بدونه چه اتفاق دیرو که د یلیس یبهش نگم اما جا یزیدم چکر ینداد منم سع

 که تو .....

 یکاش آدم همان موقع که م یبود ا یاحساس بد یمانیتخت نشستم چقدر احساس پش یشد و من رو ساکت

 به عاقبتش فکر کند ،  یکم هیبکند  یخواست کار

 یم یبودم تا بهش بدم اخه چطور یبود و من در ذهن اشفته ام دنبال جواب ستادهیهمچنان منتظر جواب ا عسل

 ؟ با صداش به خودم امدم  یتونستم بگم چطور

 ؟ یگفته چرا ساکت شد یخاله چ نیفررد

 انداختم و گفتم  ریکردم و دوباره سر به ز نگاهش

 که .. که ... یکی یاشتز یقرار م یکیکه تو با  دهیگفت شن یاون روز خاله به حاله م دمیشن

 پشت سرم ینطوریا ینه با چشمان پر از اشک نگاهم کرد و گفت خاله چطور ایمتوجه شده  نمیکردم تا بب سکوت

 حرفارو زد ؟ هان چرا ؟ نیخاله چرا ا نیو ادامه داد فرد دیگونه هاش غلط یچند قطره اشک رو ارهیحرف در م

بلند شدم و دوباره او را در آغوش  میخواست تو خونشون باش ینم گهیحبس کردم و زمزمه وار گفتم چون د نفسمو

 یوقت خاله رو نم چیزدمت مطمئن باش ه میخوام که از سر نادون کار یمنم معذرت م ینکن خواهر هیگر دمیکش

 بخشم ،

ن در ماما یمهمان لبانش شد و گفت االن صدا یاز من جدا کرد با نوک انگشت اشکاشو پاک کرد و لبخند خودشو

 ؟ یستیاز دستم ناراحت ن گهیزدم و گفتم د یلبخند یگرسنه ا یلیحتما تو هم خ میبر ادیم

 . ستمیو گفت ن دیخند

 هیما رد و بدل نشد بعد از خوردن  نیب یزیچ یمعمول یسرو شد و جز گفتگوها ینیآرام و دلنش یدر فضا ناهار

به شارژ زدم و روشنش کردم باز  مویگوش رمیدوش بگ هیاستراحت کنم و بعد  یبرگشتم تو اتاق تا کم ییفنجان چا

اس ام اس فرستاده  دمیجواب واتس اپ نم دیاز طرف حاله بود چون د شتریها و تماس ها بهم هجوم اوردن ب امیپ
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نه ک یکه مادرش زده معذرت خواه ییداده تا بابت حرفا امیدونم پ یرو بخونم چون م یکی یکیاصال حوصله نداشتم 

 بود باز کردم  شیپ قهیکه مال چند دق امشیپ نیاخر

 ؟ یاز دست منم ناراحت یدیچرا جواب نم نیفرد

 بود  اممیپ نیاخر نمیا یهر طور راحت باشه

 ینسبت بهش داشتم که ه یدونم چه حس یباشد نم امشیپ نیاخر نیواقعا ا دمیو ترس دیکه خوندم دلم لرز امشویپ

 ستیممکن ن یزیچ نی؟ نه نه همچ میداشت یحس خاص گهیواقعا من و اون بهم د یعنیشدم  یم دهیسمتش کش

 مختصر جواب فرستادم  طورچند بار سرمو به چپ و راست تکان دادم تا افکار مزاحم از سرم بپره و ب

 : سالم

 ام خاموش بود . یبودم و گوش مارستانیب

 نیکرد ا یکارها رو م نیگرفت اون چرا ا یکه تماس مداده شد زنگ تلفنم بصدا در امد خودش بود  لیتحو امیپ تا

 داشت ؟؟ یکارهاش چه معن

 نا آرام جواب دادم  یبا دل دارنیدست از سرم بر نم یافکار لعنت نیخدا چرا ا یا

چرا ؟ عسل خوبه ؟  یبود مارستانیحالت خوبه ؟ ب نیزد گفت سالم فرد یو اصطراب در ان موج م یکه نگران یلحن با

 چطوره ؟ خاله جان

 و پشت گردنمو ماساژ دادم و جواب دادم  دمیبه موهام کش یدست

  تونیالبته به لطف مادر گرام میخوب یرو شکر همگ خدا

 بخدا من شرمندم من ... نیفرد

بم معذ یلیعسل بلند کردم خ یدست رو نکهیاون لحظه ننداز از ا ادیکنم منو به  یحرفش امدم و گفتم خواهش م به

 به تخت دادم و اخم بلند شد  مویهنگام بدون انکه متوجه خودم باشم محکم تک نیدر ا فتمیب ادشیخوام دوباره  ینم

  ییییی، اخ ا اخ

 ؟ نیشده فرد یچ
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 شدم و چاقو خوردم  ریدرگ یکیبا  ستین یزیچ یچیه

 ! االن حالت چطوره ؟ ستین یزیچ یگ یو م یو گفت چاقو خورد دیکش ینیه

 مرخص شدم  مارستانیتازه از ب ستین ینگران یجا خوبم

حظه ل کیدلم فشرده شد و  دمیاش رو شن هیگر یصدا یکرد وقت یم هیشد و بنظرم داشت گر ختهیبا بغض ام صداش

 یم هیبود چرا داشت گر یاش چ هیگر لیشدم گناه داشت که نگرانش کردم اما دل مانیکه بهش زدم پش یاز حرف

ل کنان گفت به عس نیف نیبا بغض و ف ختیر یم دمیکه کش یاشک ها رو بخاطر من و درد نیاون ا یعنی یعنیکرد ؟ 

 و خاله جون سالم برسون خدافظ 

شد و قلب المصبم شروع به تند تند  یصداش حالم منقلب م دنیو شن دنشیکه با د یارتباط رو قطع کرد مدت و

نو م یو به خواب فرو رفتم بعد که انگار کس دمیکردم و سر جام دراز کش ی؟ پف یچ یعنی نیکند اخه ا یم دنیتپ

 یکینبود اما من مطمئنم  یچشم چرخوندم کس فشدم بدون انکه از جام تکون به خورم به اطرا داریکرد ب یم داریب

ساعت  به یگاهن دمیدونم چند ساعت که خواب یکرد شانه باال انداختم و بلند شدم نشستم اصال نم یم دارمیداشت ب

 دادم  رونیداد انداختم نفسمو با صدا ب یبعد ظهر را نشان م ۶:۰۰که  یواریشکل قلب قشنگ د

 یکه پشت گردنمو ماساژ م ی، در حال ارهیتونست حالمو جا ب یم یدوش درست و حساب هیاز جا بلند شدم االن  و

نبود اوه حتما  یزیاما چ دمید نهیدر ا یزیدفعه خشکم زد احساس کردم چ کیشدم  یکه رد م نهیا یدادم از جلو

رار بود ق ارمیکه در اخت یاتاق یخوشبختانه حمام به چند قدم رونیشدم حوله رو برداشتم و از اتاق رفتم ب یاالتیخ

 نیشد بخاطر هم یخورد باعث دردم م یاما اب که به پشت شانه ام م ستادمیدوش ا ریداشت وارد حمام شدم و ز

نطور اما ا دیرس یبه گوش م نمنیپدرم و عمو از نش یگفتگو یاب نموندم و حوله پوش برگشتم تو اتاق صدا ریز ادیز

ر شلوا هی لمیوسا هیو لباسامو تو کمد جا داده بود با بق دهیکه معلومه متوجه من نشده بودن باز مامان زحمت کش

پس با  رهیشدم ممکن بود لک بگ مانیخم کتفم پشز ادیتن کنم اما به  دیشرت سف یت هیپام کردم خواستم  یاب نیج

زخمم عوض بشه تلفنمو برداشتم باز چند  انپانسم دیکردم اما قبل از تن کردن با نیگز یجا یتک پوش قهوه ا هی

 از طرف حاله و بچه ها داشتم و دو تماس از کورش . امیپ

ز شد و تو در با ایبه در وارد شد با گفتن ب ینگذشت که تقه ا یرید شمیپ ادیعسل رو گرفتم و ازش خواستم ب شماره

 امد داخل  ریعسل سر به ز

 داداش ؟ بله
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 ؟ یتو ؟ نکند هنوز از دستم ناراحت یشد یقدر رسم نیتر چرا ا کینزد ایزدم و گفتم ب یلبخند

 ! ستیهنوز کامل لباس تنت ن دمیاخه د ستمیگفت نه بخدا ن یتر امد و با مهربان کینزد

 برات داشتم  یزحمت هیبه خودم کردم و گفتم  یو نگاه دمیخند

 بگو داداش در خدمتم ؟ یچ

 هوامو نداره ، یکس گهید نمیب یم یبرات نداره پانسمان زخممو عوض کن یخواستم اگر زحمت یم

 کنم  یزخمتو ضد عفون امیب یشد داریکرد و گفت اتفاقا تازه مامان گفت از خواب که ب یا خنده

کرد طرف در رفت و گفت چند  یزیر یگفتم خدا رو شکر پس هنوز فراموش نشدم عسلم خنده  یو با شوخ دمیخند

 موردنظر برگشت لیبعد با وسا قهیحدود ده دق رونیگردم و از اتاق رفت ب یلحظه االن بر م

 نهیا یبرسه اگر دکتر شد ماراتیگفتم خدا به داد ب یکرد درب رو بست با شوخ یکه پشت سرشو نگاه م یدر حال و

  دیخند باز شد و گفت ببخش شی؟ لبش در حد ن دیچند لحظه ات چقدر طول کش

 شده ؟  یزیعسل چ دمیشدم و پرس یجد یکرده بود کم رییتغ شیپ قهیحالتش از چند دق اما

 چطور ؟ دیشده بود پرس دهیحال باز کردن باند که دور شانه ام پچ در

 ؟ یرسیبنظر م ناراحت

  ستمین نه

باند بود که دستش محکم  دنینگفتم تا کارشو تمام کرد و در حال پچ یزیچ گهیمن مطمئن بودم ناراحت بود د اما

 خورد به محل زخمم و ناخوداگاه اخم بلند شد 

 عسل ؟ یچکار کرد اااخ

 بخدا هواسم نبود دیببخش

 سرت  ینداره فدا یو درد کشان گفتم اشکال دمیبرهم کش ابروهامو

 ک پوشم را تن کردمکمکم کرد ت سپس
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 گرفت و گفت :  یماندن و رفتن انگشتان دستشو به باز نیب

 جاست ،  نیا نیخاله شه نیفرد

 امده ؟ یچ یبرا یگفتم چ یو به تند دمیپر بایجا تقر از

 ' ادتتیانداخت و جواب داد با حاله امده ع ریسر بز عسل

 دم ،نکر رونشیجا بره تا خودم نرفتم ب نیخود برو بگو از ا یب

 نگاهم کرد و گفت :  یبا ناراحت عسل

 !  شهیعمو هم ناراحت م ستیما ن یجا که خونه  نی، بعد ا یکار رو بکن نیا دیبخاطر مامان نبا نیفرد نه

موهام فرو بردم و روبه عسل گفتم اگر خاله بود ردش کن بره  انیبه در وارد شد انگشتامو م یهنگام تقه ا نیا در

 تونم خودمو کنترل کنم ، یم ستمیچون مطمئن ن

انداخت سپس از پشت شانه دوباره نگاهم کرد و در  رونیبه ب یو نگاه دیرو کش رهیشانه خم کرد و دستگ یرو سرشو

آرام وارد اتاق شد و سالم کرد عسل جواب سالم او را داد و اتاق را ترک کرد با  یرا تا اخر باز کرد و حاله با قدم ها

 یشد احساس م یم کیب سالمشو دادم درب رو بست و جلو امد با هر قدم که به من نزدزمزمه مانند جوا ییصدا

ود ؟ ب یچ گهید یحس لعنت نیتمام جودم شعله ور شده بود ا رونیام رو بشکافه و بزنه ب نهیخواد س یکردم قلبم م

 نشده بودم ! یطور نیکردم ؟ در تمام عمرم تا حاال ا یم نیچرا من همچ

 دا بد نده پسر خاله ؟چطوره ؟ خ حالت

 درونم بکاهم گفتم جانیکردم از ه یم یکه سع یدر حال یلحن معنا دار با

 ، دهیوقت بد نم چیه خدا

 یقال یگل ها یکرد نگاهش کردم نگاهشو به رو دنیقلب المصبم شروع به تند تپ نیچند قدم جلوتر امد و ا باز

خواست زمان از حرکت باز ماند و  یخواست نگاهم کند و زل بزنه به چشمام دلم م یدوخته بود در ان لحظه دلم م

 بود  ستادهیا میروبه رو نکهیهم چنان کنار من بماند از ا
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 چیامد ؟ درسته از دست مادرش ناراحت بودم اما حاله ه یداشت بسرم م یمن چ یداشتم خدا یخوش احساس

 یم یحاله مقابل مادرش داشت از من طرفدار دمیسوزونم خودم که شنتر و خشک رو با هم ب دینداره نبا یریتقص

 ؟ بودگفت ؟ چرا سکوت کرده  ینم یزیهمان حس منو داشت چرا چ زیاون ن یعنیکرد 

  کردم یممکنه باشد ؟ اوف باز برگشتم سر چرند گفتنام اوه فکر کنم باز قاط یسکوتش چ یمعن یعنی ایخدا

زنگ تلفنم سرشو باال اورده بود  دنیبه حاله که همزمان با شن یام بصدا در امد نگاه یهنگام زنگ گوش نیا در

 انداختم و جواب دادم 

 ؟ هیچ هان

 چه طرز جواب دادنه ؟ نیو مرض ا هیچ

 کنما ، یشروع نکن قطع م باز

 ایصبت تماس گرفتم الم نیتا حاال چند بار به ا روزیاز د یدون ی؟ م یهست ی؟ کدوم گور ییقطع کن کجا یدار جرات

 ؟ یدیجواب نم ای ستیدردسترست ن ایخاموش بود ؟ 

خاموش  میحاله رو نگاه کردم که تمام حواسش به من بود و جواب دادم گوش یچشم ریو ز دمیبه موهام کش یدست

  یبا الیتونم حرف بزنم  یبودم فعال نم مارستانیشده بود چون ب

 افتاده ؟ یاتفاق یبود مارستانیب یواسه چ یبا الیرو  یچ یچ نمیکن بب صبر

 ؟ نمتیبب امیادرس بده ب یهست یپس کدوم گور یستیرفتم خونه خالت گفتن اونجا ن روزید

  یبا گهیکنم حاال د یادرسو برات اس م باشه

  نیبفرما بش یستادیزدم و گفتم چرا ا یروبه حاله لبخند سپس

 ط حالتو بپرسم شم امدم فق یزد و گفت نه مزاحم نم یلبخند زین اونم

  یخوش امد یلیخ یمراحم هیچه حرف نیا

 دفعهکیامد  یبه سراغم م یتپش لعنت نیو باز ا ستین یشدن فیشم حالم توص یکه باهاش هم کالم م یخدا موقع یا

کرد و سرم به شدت درد گرفت چشمامو با دست فشار دادم و  دایپ یشده که چشمام سوزش بد یدونم چ ینم
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وام اما با حس لمس باز نمیگشتم تا بش تام دنبال تخ گهیکه چشمامو بسته بودم با دست د یاخ سرم در حال دمینال

 چت شده ؟ کدفعهی یخوب نیتخت نشستم و گفت فرد یتوسط حاله داغ کردم کمکم کرد رو

 کرد  دایپ یسرم درد گرفت و چشمام سوز بد ییهویدونم  ینم

 ؟ ادیبگم خاله ب برم

 یازیو گفتم نه نه ن دمیرفتن داشت کش رونیباز کردم و ناخوداگاه مچ دستش رو که قصد ب مهین یختبه س چشمامو

 مچ دستش برداشتم دستپاچه گفت  یسپس شرم زده دستم را از رو ستین

 ! ستیاخه حالت خوب ن یول

احساس  فتهیبود از کار ب کیدستشو لمس کردم قلبم نزد یبد ! اما وقت ایدونستم حالم خوب بود  یهم نم خودم

د دا یبهم دست م یکنم چقدر احساس خوب ریدستام اس انیخواست هم چنان دستانش را م یبود که دلم م ینیریش

 براش مهم بودم ؟ یعنیواقعا نگران حال من بود ؟  یعنی دیپرس یحالمو م یحاله ه یوقت

 . ستین یزیتکان دادم من خوبم چ یباز رفتم تو هپروت سر هف

 تا از التهاب درونم کم بشه. دمیکش یقیهر دو دستم گرفتم و نفس عم انیانداختم و م نییپا موسر

و بعد  دیباز شدن در به گوشم رس یبه درب وارد شد و صدا یفشردم تقه ا یدستام م انیهمان طور که م سرمو

کرد اصال دلم  یرو تعارف م نیدونستم که خاله شه یم دمیکرد را شن یرو به داخل دعوت م یمادرم که کس یصدا

 نیداد بخاطر هم یو ازارم م دیخچر یگفت در سرم م یکه درباره عسل م ییهنوز حرفا نمشیخواست بب ینم

 رفته نیبهتر شده بود و سوزش چشمام از ب یدستام قاب گرفته بودم دردم کم انیموندم و هنوز سرم را م ریسربز

ود ب نیدونستم که خاله شه یکردم م یش رو باال سرم به وضوح حس ما هیسا ستادیمقابل من ا یبود حس کردم کس

با او داشته باشم ؟ تصور هر رفتار و  یدادم و چه رفتار ینشان م دیبا یالعمل سمن حاال جلو مادرم چه عک یخدا

 که دوستانه و محترمانه باشد . نیکردم بجز ا یرا م یکردار

زانوهام قرار دادم و به هم  یشده بودم هر دوستم را رو یگاه کنم عصبخواست چشم باز کنم و به او ن یدلم نم یحت

 دادم که مادرم گفت : یقالب کردم و با حرص پامو تکان م

 ، نهیمادر خاله ات امده تو رو بب نیفرد
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 بودم گفتم  ریهمان طور که سربز یلحن تند با

  نمیرو بب یمن دوست ندارم کس یکرده ول لطف

 ؟ زمیزشته عز یزن یکه م هیحرفا چ نیا

من را نداشت  یاز سو یبرخورد نیکرد زل زدم هه حتما تصور همچ یجام برخاستم و به خاله که مات نگاهم م از

 کردم خودم را کنترل کنم قادر نبودم  یمادرم هر چه سع یاونم جلو

 نبود ؟زد زشت  یاون حرفا رو م یوقت شونیلبانم شد و گفتم زشته ؟ پس چطور ا یچاشن یخند پوز

لرزوند و من رو به  یکردم دلمو م یچشم که هر بار نگاهش م هیچشم ها فقط  نیا نیمن زوم شد ب یچشماها رو همه

 کرد  یسکوت وادار م

همه  نیا لیتا بفهمم دل دهیگفتم وقتش رس یحرف دلمو به خاله م دیداشته باشمش با دیکردم کمتر در د یسع پس

 ؟ بود یو نفرت خاله از من چ نهیک

مادرم نباشم  ینگم تا باعث ناراحت یزیو با خواهش والتماس زمزمه وار ازم خواست چ دیکنارم امد بازوام را کش عسل

ر گل بارم بخاط نیانداختم ا ریکردم و سربز یپف دمیبه موهام کش یبه چشمان مستلمسش نگاه کردم و اشفته دست

 شده بود  سیمادرم دهانم سرو یرو

 ؟؟ یزن یحرف م یدار یکدام حرفا از چ دیچشم بهم دوخت و پرسبا تعجب  مادر

 یخاله راض یمامان سپس با لحن گله مند رو به خاله گفتم قدم رنجه فرمود یچیرو نگاه کردم و جواب دادم ه خاله

 به زحمت نبودم 

خاله که فرصت اتاق رو ترک کرد  دیزد با گفتن ببخش یپدرم که صداش م یصدا دنیهنگام مادرم با شن نیا در

 یم دنتیشمرد روبه من دندون هاشو بهم فشرد و گفت : اگه بخاطر خواهرم نبود عمرا به د متیبدست امده رو غن

 داشته باش خواهر زداه ! ادیب شهیرو هم نیامدم ا

با من  یدونم خاله چه دشمن ی، نم شدیبرام سخت م دنیکردم هر لحظه نفس کش یداغ شده بودم و احساس م داغ

اما الل شده بودم و فقط با حالت خشم و  رونیب زمیکردم و هر چه تو دلمه رو بر یخواست زبان باز م یداشت ؟ دلم م

نگاهمون با هم گره خورد  یمن کرد و لحظه ا فاشکبار نگاهشو معطو یکردم حاله با چشمان ینگاهش م تیعصبان
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انداخت و دست مادرشو  ریسپس سر بز رمیرد که بدل نگک یکه با چشماش داشت ازم خواهش و التماس م یانگار

 ماندن و رفتن نیکرد و اتاق رو ترک کردن عسل ب یبغض الود و دو رگه خداحافظ ییو با صدا رونیتا ببره ب دیکش

 که از شدت ییمبل ولو شده بودم امد و با صدا یقرار گرفت و بعد از مکث کوتاه ماندن را انتخاب کرد طرف من که رو

 گفت : دیلرز یض مبغ

 حالت خوبه ؟ داداش

نا  یبه نقطه ا ارمیگفت برم برات اب ب دمینگفتم عسل طرف در رفت و شن یزیتکان دادن سر اکتفا کردم و چ به

رو  نیامدم ا یم دنتیشد ) اگر بخاطر خواهرم نبود عمرا به د یتکرار م یشدم و حرف خاله در سرم ه رهیمعلوم خ

 داشته باش خواهر زاده ( ، ادیب شهیهم

شده بود من داشتم  سیفرق داشت چشمام خ یبار با بار قبل نیسوخت اما ا یشد و چشمام م دیسر دردم شد باز

 دنیداره بعد از شن یلیدونم خاله منو دوست نداره حاال چه دل یم شیوقت پ یلیکردم اما چرا ؟ من که از خ یم هیگر

به بچه هاش داشت چه  یخواهرش چه حس ونهسوخت اگر بد یه حال مادرم مقدر نارحت بشم دلم ب نیحرفاش ا

 رمیرا ازش بگ وانیاب مقابلم گرفت دستم را طرف او بردم تا ل وانیخواهد شد ؟ عسل برگشت و ل یحال

ام کردم و آر کیاب را به لبام نزد وانیکرده بود ل هیو نگاهش کردم چشماش قرمز و نم دار بود معلومه که اونم گر 

به صدا در امد  میزنگ موبا یوقت صدا نیکرد حس کردم در ا یاب را که گلوام را تازه م یخوردم و سرد یجرعه ا

 ؟ هیک دمیپرس یحوصلگ یتخت برداشت و اورد طرفم گرفت با ب یرا از رو یعسل گوش

 داد کورش ، جواب

 ! ستمیبده بگو ن جوابشو

 که تعجب بار به خودش اشاره کرد و گفت : ) من ( ؟! یلحن با

 گفتم  یبهش انداختم ابروهامو باال حالت دادم و با لحن تند ینگاه مچهین

 هم تو اتاق هست ؟ یاز تو کس ریغ مگه

 شانه خم کرد و معصومانه نگاهم کرد ) نه ( ، یرو سرشو
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و با صداش که اسمم رو صدا  دمیشن یدم که صداشو نمرو لمس کرد و جواب داد انقدر غرق خودم بو یگوش دیترد با

 زد به خودم امدم  یم

 جا ! نیا ادیداره م گهیم نیفرد

 تعجب حرفشو تکرار کردم با

 جا ؟ نیا ادیم داره

 خودش گفت بهت بگم که تو راهه  اهوووم

 خب باشه ، یلیدادم خ رونیو نفسمو با صدا ب دمیموهام کش یرو یدست

دارم در دسترس  ازیکه بهش ن یبود ها ؟ نه از وقت یکورش عجب ادم نیا رونیرو داد به من و از اتاق رفت ب یگوش

 حوصله خودم هم ندارم پاشده امده پا رو اعصابم بزاره ! ینه حاال که حت ستین

 کردم و از جا بلند شدم یپف

قرص  یرو باال زدم اه ... چه تلخ بود از حس تلخ داده بود را باهم تو دهانم انداختم و اب زیقرص که دکتر تجو چند

از  دیماندم با رهیبه ان خ یلحظه ا اریاخت یسر و سامان دادم و ب یسر و روم رو کم نهیصورتمو جمع کردم رو به ا

 ییرایکنند ؟ از اتاق به پذ یم یفکر ینداشت همه اش تو اتاق باشم حاال عمو و زن عمو چ تیخوب رونیاتاق برم ب

 که من عاشقش یفصل میبود زییهوا رو به غروب بود اما خبر از گرما و سرماش نداشتم چند روزه که تو فصل پا رفتم

 یخودم و مشکالتم هستم پدرم و عمو مشغول تماشا ریازش نبردم و همه اش درگ یبهره ا چیبودم اما متاسفانه ه

دادن عسل  یشام را م بیکرد بودند مادرم و زن عمو تو اشپزخانه ترت یوحش را بخش م اطیکه مستند ح ونیزیتلو

 که در دست داشت یمبل لم داده و خودش را با مجله ا یرو

نشستم و سالم دادم پدر و عمو هم زمان طرف من برگشتن و جواب سالمم را  یمبل تک نفره ا یکرد رو یسر گرم م 

 حالم خوبه !تشکر کردم و گفتم که  دیدادن عمو حالمو پرس

 رونیمراقب باشم و با هر کس و ناکس نرم ب شتریبه بعد ب نیکه از ا نیپدرانه بهم کرد ا حتیادامه داد و چند نص عمو

خب بخاطر  یها رو نداشتم ول حتیجور نص نیا دنیو حوصله شن تیخوب اما من موقع یها حتینص لهیقب نیو از ا

کردم که حواسم  یدادم و وانمود م یسر تکان م قطگوش دادن ف نیکه نسبت به عمو داشتم در ح یاحترام و ادب
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شد و منو از  یروم ضاهر م یبود و مدام چشمان نم دار حاله جلو یا گهید یاو بود در واقع تمام ذکر و ذهنم جا شیپ

 کرد . یکه بودم اشفته تر م نیا

گوشم  رو دم یبار فرزاد بود گوش نیان انداختم ا یبه صفحه  یگفتم و نگاه یدیزنگ تلفنم ببخش یصدا دنیشن با

 قرار دادم و جواب دادم 

 ... آلو

  دیپچ یکورش از پشت خط در گوش یصدا

 ! یکه تو مثل ادم جواب داد میدیو د میچه عجب نمرد به

 خواستم پدر و عمو بشنون گفتم  یکه نم یآرام یلحن و صدا با

 کنه ؟ یتلفن فرزاد دست تو چکار م مرض

 هان ؟ یداد یتلفنتو جواب نم یبخوره .... حاال بماند.. واسه چ ضمر

لبام شد و گفتم چون حوصله تو  یچاشن یشده لبخند یچون عسل جوابشو داده بود شاک دمیلحن تندش فهم از

 رو نداشتم  یکی

 خانه به اون نیادستم بهت نرسه ! حاال بنال بگو ادرستون کجاست بالخره از  نکهیطوره باشه مگه ا نیپس که ا اِ

را سمت او گرفتم تا  یسپس گوش دمیسر دادم و ادرس رو از عمو پرس یکرده خنده ا جیما رو هم گ دنتونیخونه پر

ادرس رو گفت و  یو بعد از سالم و مختصر احوالپرس ترو با لبخند ازم گرف یخودش ادرس را به کورش بده عمو گوش

 کورش قطع کرده بود . گهیرو طرفم گرفت اما د یگوش

 ! شنیجا و مزاحم م نیا انیانداختم و روبه عمو گفتم شرمندم عمو جان ! که دوستام م ریبز سر

خودتونم هست مزاحم  یجا خونه  نیعمو جون ا هیحرفا چ نیپهنش داد و گفت ا یبه ابروها یکرد حالت یاخم عمو

 تخم چشام ، یخداست قدمشون رو بیمهمان حب هیچ

 نجایا میش یما هست خوشحال م یخانه جا به اندازه همه  نیدم که ادامه داد واال من به پدرتم گفتم تو از یلبخند

 دیاریدر ب ییو ما را از تنها دیبمون
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کرد انداخت تشکر کردم و گفتم شما  یسپس شانه باال انداخت و چشم به پدر که لبخند زنان نگاهش م ستین یراض 

 عمو جون ! دیلطف دار

، پدر که انگار ذهنمو  دیبرم خر ییرایپذ یخواستم برا نیهم یبرا انیدونستم کورش و بچه ها قراره بعد از شام ب یم

گردم سپس لبخند  یکار دارم زود بر م یکم هی رونیخوانده بود قبل از من از جا برخاست و گفت با اجازه من برم ب

برام زد لبخند دندون  یو چشمک ارمیاز دوستات م ییرایپذ یراب یزیچ هیرو به من زد و ادامه داد سر راهم  یمهربان

 یپدر و مادرم را از سر ما کم نکن اله هیوقت سا چیخدا ه یزدم و ازش تشکر کردم و در دلم دعاش کردم که ا یینما

کنار ما  وکه مادرم تازه برام درست کرده بود اورد  وهیمن ابم یو برا یعمو چا یبعد از رفتن پدرم عسل برا نیام

نماز به مسجد  یسپس عمو برا میدرباره درس و مدرسه عسل که تازه شروع شده بود حرف زد ینشست و کم

گوشم خونده  ریچقدر پدر و مادرم ز اوردیمن ن یبه رو ادیز ستمیدانست اهل نماز خواندن ن یمحلشون رفت چون م

ودم ب ستادهیبا اصرار پدر روبه قبله ا یچند بار یولرفتم  یبار حرفاشون نم ریوقت ز چیبودن تا نماز بخونم اما ه

شد که بعد از رفتن عمو اونم وضو  یدونم چ یاورد اما نم یمادرمو در م ینه و صدا یخوند گاه یم یعسلم گاه

 کرد . یاورد و فرداش قطع م یبود که نمازشو به جا م ییهه حتما امروز از اون روزها ستادیگرفت و روبه قبله ا

که من هنوز از جام تکون نخورده بودم عمو و پدر با هم برگشتن انگار که پدرم هم مسجد  قهیدق ۲۰ود از حد بعد

 سرگرم کرده بودم اه ... ونیزیرو دست عسل داد و نشست من خودمو به عوض کردن کانال تلو دهایرفته بود خر

قرار دادم که عسل  یعسل یل را روو کنترو مورزش گذاشت یشبکه خبر ینداشت اخر سر رو یبدرد بخور یبرنامه 

که  نیا یامده بود سراغم اما برا ییاشتها یباز ب مینشست یغذا خور زیکه دور م یشام صدا زد همگ یامد و ما را برا

 و آرام آرام مشغول خوردن شدم دمیکش مهیپلو و ق یسوژه سوال جواب نباشم کم

و  دمیجو یگذاشتم دهنم و با اکراه م یلقمه را م یلیم یچون با ب دیچسب یبود اما به دل من نم یخوشمزه ا یغدا

 مادرم پنهان نماند : دیحرکاتم از د نیدادم باز ا یقورت م

 ؟ یخور یو نم یکن یم یشده ؟ چرا با غذات باز یزیمادر چ نیفرد

 خورم  یدارم م ستین یزیچ

 قاب رها کردم و از عمو و زن عمو تشکر کردم که بود غذامو خوردم قاشق و چنگالم را در بش یهر جون کندن با

 باشد ، یپر برکت یسفره  شهیدرد نکند ان شاءاهلل هم دستتون

 ؟ ینخورد یزیتو که چ یول زمیزد و جواب داد نوش جانت عز یعمو لبخند مهربان زن



 عشق محال ریاس

 
160 

 

 شدم  ریس ممنون

 جانت ، نوش

ش باز کور ییرایبود به صدا در امد از جا بلند شدم و رفتم طرف پذ ییرایکه تو پذ میزنگ گوش یهنگام صدا نیا در

امد از پشت تلفن سر به سرش بزارم و اون حرص بخوره با همان لبخند  یمهمان لبام شد خوشم م یثیبود لبخند خب

 لبام جا خوش کرده بود جواب دادم  یکه رو

 ؟  هیچ اها

 هان ؟ یدیون اخه تو چرا مثل ادم جواب تلفن رو نمدوم یو درد ب هیو زهرمار ، چ هیو کوفت ، چ هیچ

  دمیصدا خند یب

  دمیخواد جواب م یخودمه هر جور دلم م لیم

  میدم در رونیب ایمن حرفامو تکرار کرد و گفت پاشو ب یبا ادا کورش

 تو ؟ دییدر چرا بفرما دم

 ونه ؟تو خ میبپر واریمثل دزدا از د یخوا ینکند م میایب یبارت کنما اخه عقل کل چطور یزیچ هینزار برگردم  نیفرد

 رفتم  اطیو طرف ح دمیخند

 خنده  یم کوفت

 ذره شده ! هیدونم دلت برام  یتحمل کن من که م گهیخورده د هیخنده ام افزودم و گفتم  به

 من ؟! عمرا  یک

که  دمیاطراف سرک کشو به  دمیدم در نبود با مکث ابروهامو برهم کش یو درب رو باز کردم اما کس دمیخند باز

 که خندم یتازه متوجه شدم من و سر کار گذاشته بودن در حال دیپچ یخنده کورش و بچه ها در گوش یصدا کدفعهی

 باشه دارم برات  یکن یگرفته بود گفتم هر هر هر منو مسخره م

 نه ؟ یشد عیباخنده گفت ضا کورش
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  رمیگ یرو م یکیکورش من حال تو  مرض

  ریبزار فکرامو بکنم بعد منو بگ اول

 حاال ؟  نیو گفتم کوفت کجا دمیخند زی، ر دیپچ یخندشون تو گوش یباز صدا او

 ؟ میدر کدوم خونه رو بزن قایدونم دق ینم یول میوارد کوچتون شد تازه

 ؟ نیاالن دم درم شماها کجا من

  دیایب میطور مستق نیهم دمتونیو گفتم د دمیفرزاد رو د نیماش سپس

 زد  ادیگفت سپس در گوشم فر یا باشه

 ؟ یشد یطور نیچرا ا نیفرد یواااا

 ؟ یتعجب به خودم نگاه کردم که ادامه داد چرا چادر سرت کرد با

 بود شدم  ستادهیکه چادر به سر دم در ا هیبلند کردم و متوجه زن همسا سرمو

 مزه  یمگه دستم بهت نرسه ! ب یخند یم مرض

با حرص نگاهشون کردم چه واسه خودشون خوش  دیخندشون به گوشم رس یترمز کرد و صدا میکنار پا نیماش

 نیو سمت من امد و دستاش را تا اخر باز کرد و گفت به به فرد دیپر نیباز از ماش شیبودن قبل از همه کورش با ن

 !؟ یسالمت یشازده خوش یخان خوب

 میفشردم و همو در آغوش گرفت یت دستشو گرفتم و با گرمسالم کردن طرف من گرف یدستشو برا دیتا به من رس و

 ، یشیوقت ادم نم چیو دم گوشش گفتم ه

بعد با بچه ها سالم و  میدیو هر دو خند شمیمنم م یادم شد یمن گفت هر وقت جناب عال یو با ادا دیخند

فشرد دست  یکه من و به خودش م زیفشرد فرزاد ن یکرد من و در آغوش م یبهم سالم م یکردم هر ک یاحوالپرس

 زخم کتفم گذاشت که ناخوداگاه اخ و اهم بلند شد  یرو

 ؟ واشتری یفرزاد چکار کرد یا اخ
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 ؟ نیشده فرد یچ

 ی، حالتون چطوره بچه ها کار خوب الیخیب یچینگفتم ه یزیبچه ها رو نگران نکنم چ نکهیا یزدم و برا یلبخند

 ؟ نیامد نیکرد

و بچه ها رو به داخل  دمیخند میخوب خوب یطور ما رو سر پا نگه دار نیر قرار نباشه همگفت اگ یباشوخ گورش

 اهلل ایمتوجه حضور بچه ها بشن بچه ها با  هیداخل زنگ در رو زدم تا مادرم و بق میبر نکهیتعارف کردم اما قبل از ا

که با خودشون اورده  ینم دست گلکردن م یبا ان ها سالم و احولپرس ییگفتن رفتن داخل پدرم و عمو با خوشرو

  نیخوش امد یلیبودن را بردم اشپزخانه و دست عسل دادم و برگشتم و لبخند زنان گفتم خ

  یمرس

 ممنون

  میمتشکر

ند رفتار کن یا گهیتونستن جور د یعمو و پدرم که معذب بودن نم یجلو یخندم گرفته بود ول شونیبرخورد رسم از

مجلس رو گرم کرده  دنیپرس یکه از بچه ها م ییجو کسل و خسته کننده نباشد پدر و عمو با سوال ها نکهیا یبرا

 زیم یکرده بودن را به بچه ها تعارف کردم و رو ادهام ییرایپذ یمادرم و زن عمو برا یهر چ نیب نیبودن منم در ا

چه ب کدفعهیرو ترک کردن بمحض رفتن اونا  ییرایپذ یبهانه ا هیساعت با  میقرار دادم عمو و پدرم هر کدام بعد از ن

و امدن کنار من نشستن و هر چهار نفر سرشون را سمت من خم کردن و به من  دنیاز جا پر شونیها هر چهار نفر

 حرکتشون بهت زده نگاهشون کر م که کورش گفت  نیاز ا دنزل ز

 افتاده ؟ باز به اون ربط داره ؟ ی؟ چه اتفاق یبود مارستانیشده ؟ چرا ب یچ نمیکن بب فینگاه نکن تعر یجور نیا

 یک منظورت از اون دمیبابا تا برسم جواب بدم سپس چشمو تنگ کردم و پرس یکی یکیکردم و گفتم  یکوتاه خنده

 بود ؟

  گهیزد تو سرم و گفت بابا خنگه منظورم روح خانم بود د کورش

 نه بابا خدا رو شکر از شرش راحت شدم  اهان

 مشکوک نگاهم کرد فرزاد
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 ؟ یمطمئن دیپرس و

  ستیاز اون خبرا ن یوقته خبر یلیبابا خ اهووووم

 چهار نفر خدا رو شکر گفتن و باز چشم من دوختن هر

در محل زخمم حس  یحرکت به عقب هل دادم که درد کیو کورش را که از دو طرف محاصره ام کرده بودن با  فرزاد

 نفس تازه کنم اِ  هیکنار  دیگفتم بر کردم صورتمو درد کشان جمع کردم و

 ؟ یبود مارستانیشده که ب یو گفت کوفت بگو چ دیدوباره بهم چسب کورش

 فمیحر دید ارویشدم و با افتخار و اعتماد به نفس ادامه دادم  ریدرگ یکیبابا با  یچیباال انداختم و جواب دادم ه شانه

 طرفم  دیکرد و چاقو کش ینشد نامرد

 نشد . فمیاز پشت حمله کرد وگر نه گفتم که حر البته

زد  یکاش م یگفت دستش درد نکند ا یکه بر لبانش نقش بسته با شوخ یطانیبه مبل داد و با لبخند ش هیتک کورش

 گرفت  یزبونتو نشونه م

 ؟ یارباز گفتم نه که حاال تو زبون ند شیسرش و با ن یرو دمیمبل کنار دستم را برداشتم و کوب یرو بالشت

دانشگاه شروع شده  یراست دیان خم شد و پرس یزانوهاش قرار داد و رو یرو دیو بالشت را از دستم کش دیخند

 ؟ یچکارا کرد

 بهش فکر هم نکردم  یحت یچیباال انداختم ه شانه

  میدیو خند میباهم گپ زد شتریساعت ب هی حدود

 هیکمک کردم و رفتم تو اتاقم لباسامو با  ییرایکردن پذ زیبه مادرم در جمع و تم ادیبعد از رفتن بچه ها با اصرار ز و

کرد  یبدنم درد م یاخ که چقدر خسته بودم و تمام استخوان ها دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو یلباس راحت

از حاله رو برنامه  امیپگرفتم و چک کردم باز چند  مویگوش دمسخت سخت انجام داده بو یانگار که تمام روز را کارها

 ها رو باز کردم  امینبود پ یواتساپ داشتم چون با بچه ها سر گرم بودم اصال حواسم به گوش

 ،  نیفرد سالم
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کاش از مامان  یا یدونم که ناراحت شد یکرد ؟ م نیدونم چرا همچ یکه زد شرمندم نم ییرفتار مادرم و حرفا بابت

 .. میایب دنتیخواستم تا به د ینم

 همون موقع جوابشو ندادم فکر کرد از دستش ناراحت بودم و دوست ندارم جوابشو بدم  ونچ

  یاز دست من دلخور و ناراحت نباش دوارمیندارم فقط ام یمنم اصرار یو جواب من و ند یناراحت بش یدار حق

 گذاشته بود . نیشکلک غمگ هیدر اخر  و

دو  نیهم دشیباز د نیشب بود اما اخر قهیدق ۱۱:۲4خواب باشد اخه ساعت  دیجواب بدم اما فکر کردم شا خواستم

کردم  پیات دیبود ، با مکث و ترد یچه حس گهید نیا یقرار شد ؟ لعنت یاوردن او قلبم ب ادیبود ، باز با به  شیپ قهیدق

 ؟ یداریسالم ب

 مثال ؟ امابود چکارش داشتم  داریب رمیشدم حاال گ مانیو فرستادم پش امیکه پ نیهم

 قرارتر شده  یکرد و قلبم ب پیزد شروع به تا کیت امیکه پ نیهم

  دارمیآره ب سالم

 مسیگشتم تا بنو یمناسب تر زیزود پاک کردم و در ذهن اشفته ام بدنبال چ یول یداریکردم چه خوب که ب پیتا

 پی؟ باز تا دارهی؟ نه نه بازم خوب نبود پاک کردم اخه به من چه که تا حاال ب یداریموقع ب نیکردم چرا تا ا پیتا

 خوب بود ارسالش کردم  نیکه از دست ناراحت بشم ، اره ا ینکرد یتو کار یخوام مزاحم شدم ول یکردم معذرت م

 ؟ ینم ناراحتاز دست م دیگفتم شا یدیجواب نم دمیاخه د یمراحم هیچه حرف نیکرد و زود ارسال کرد ا پیتا

  ستمیناراحت ن نه

 باشم ؟ مطمئن

 صد در صد  بله

 راحت شد . المیرو شکر پس خ خدا
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 راحت المیقدر براش مهم باشد ؟ چرا گفت خ نیمن ا یناراحت دیو به نوشته اش شدم چرا با یبه صفحه گوش رهیخ

 رمیگ بانیگر یکه به تازگ یحس نیدارن ا یکنن چرا دست از سرم بر نم یچرا ولم نم یافکار لعنت نیخدا ا یشد ؟ ا

 بود ؟ یشده چ

 پشت سر هم فرستاده  امیباز چند پ دمیخودم امدم و د به

 پسر خاله ؟ ییکجا ... الو

 حالت خوبه ؟ نیفرد

 ؟ ید یجواب نم چرا

 ؟ یبده کجا رفت جواب

 کردم  پیتا عیسر

 جام دختر خاله ، نی، ا بله

  خوابت برده شهیکردم مثل هم فکر

 زدم  یلبخند

 ، دارمینه هنوز ب نه

بهم  یزدم احساس خوب یباهاش حرف م یوقت میکرد یخداحافظ گهیو از هم د میباز با هم حرف زد گهید یکم هی

اونم همان احساس منو داشت  ییجورا هیکردم  یاحساس م میخواست همان طور با هم بمان یداد و دلم م یدست م

چون واقعا  نیریبزارم حس ش شوخوام اسم یگذاشت ؟ من م شهیم یبود اسمشو چ یچه حس نیاما خدا جون ا

 در جا فشرده یجور هیصفحه قلبم  یاسمش رو دنیبازش کردم باز حاله بود با د یاعالن گوش یبود .با صدا نیریش

 ام نشست . یشانیپ یرو یشد و عرق سرد

 ؟ یگ یبار ازت بخوام نه نم نیاول یبرا یزیچ هی نیفرد

 خواست ؟ یاز من م یچ یعنی

 گم بگو ! یباشه نه نم یهر چ باشه



 عشق محال ریاس

 
166 

 

 ؟ ییایقهوه دعوت کنم م هی یخوام تو رو برا یم

 یحرفم بزنم ول ریشه ز یدادم بگم نه نم یجواب م دیبا یدرخواستش جا خوردم و چند بار نوشتشو خوندم حاال چ از

 کرد ؟ یدرخواست رو ازم م نیچرا ا

 ، یشم که از منم دلخور و ناراحت یمطمئن م یاگر دعوتمو رد کن یقرار شد نه نگ نیفرد

 یرو ینیریکرد لبخند ش سمیحرفش سرو نیخواستم مخالفت کنم با ا یخانم ها رو دست کم گرفت باز اگر م شهینم

 کردم  پیلب هام نشست و تا

 زنه ؟ یحرفش م ریز نیدفر یفکر کرد یادامه دادم پس چ یسپس با شوخ رمیپذ یدعوتتو م لیبا کمال م البته

 شکلک خندون گذاشتم  هی و

 ، ینیبب یخوش یخواب ها یبا گهیحاال د نیمتشکرم فرد ازت

 که ازم کرده چشمام گرم شد و به خواب فرو رفتم یکردم و به فکر فردا و دعوت یازش خدا حافظ گهید بار

که به بدنم وارد شده محل زخمم  یو سر جام نشستم از حرکت ناگهان دمیاز خواب پر دمید یکه م یخواب اشفته ا با

 یبلند هی یفکر کردم انگار که حاله رو دمید یکه م یبشدت درد گرفت از حس درد صورتمو جمع کردم و به خواب

ود ب ان یکه رو یوحشت زده به اون و به ارتفاع شتکه قصد پرت کردن خودش و دا یبود و انگار ستادهیبلند ا یلیخ

 دستمو طرف کدفعهی دمیرس یرفتم بهش نم یکردم خودم و بهش برسونم اما هر چه باال م یم یکردم و سع ینگاه م

و درد کشان دراز  دمیکش یقینفس عم دمیانداخت و هم زمان از خواب پر یحاله بردم که خودش رو از ان بلند

که نگاهمو از  یبود در حال ۳:45شده بود انداختم ساعت  زیاو واریبه د نهیکه باال ا یواریساعت د هب یو نگاه دمیکش

 یزیچ هیمن مطمئن بودم  یول دمیند یزیانداختم چ نهینظرمو جلب کرد نگاه به ا نهیاز تو ا یزیگرفتم چ یساعت م

کردم احساس  یانداختم هر طرف رو نگاه م دنگاه به اطراف اتاق که با نور کم چراغ خواب روشن بو دمیدرون ان د

 شهیکردم مثل هم یحس ناخوداگاه ترس ورم داشت اما خودمو نباختم و سع نیاطراف بود با ا نیا یکردم کس یم

به  یحالت نیهمچ یبار نیکرد اول خیوحشت زده تمام بدنم  دمید یافتاد و از انچه م نهیشجاع باشم دوباره نگاهم به ا

م را باور نداشتم قلب دمید یدوخته بودم و انچه م نهیتونستم بزنم و تنها چشم به ا یپلک هم نم یحتامد  یسراغم م

ت بهم دس یلحظه حس کردم که از نفس افتادم و حالت خفگ کیبرام سخت شده بود  دنیزد و نفس کش یتند تند م

بلند و  یمن موها ضاهر شده بود و با چشمان به خون نشسته زل زده بود به نهیان روح در ا ریداد باز تصو یم

 بود .  یعصبان یلیو معلومه که خ دیبار یاز نگاهش شر و نفرت م ختهیشانه هاش ر یرو شانشیپر
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  بگم یزیطور که سر جام خشکم زده بود نگاهم با نگاهش دوخته شده بود و زبانم بند امده اصال قادر نبودم چ همان

 ؟  ارهیسرم ب ییم امده تا بالخواد ؟ نکند ه یاز جونم م یچرا امده دنبالم ؟ چ اون

کردم هر جور  یم یبه صورتم خود نفسم بند امده بود و سع یسرد میشد و نس دیناپد نهیاز تو ا رشیکم تصو کم

 گرفته بود دنمویراه نفس کش یزیبکشم اما انگار که چ یشده نفس راحت

نم متعادل ک دنمویکردم نفس کش یسر جام نشستم و نفس نفس کشان سع یو به سخت دمیگلوام کش یدست رو 

حس  یلیبرگشتم خ یپ ایپ یتا کم کم به حالت سابق با سرفه ها دیطول کش یلیبا خودم کلنجار رفتم و خ یلیخ

انداختم چند  نهیبود نگاه به ا هدر حال خفه شدن بودم تمام سر و روم عرق کرد یبود انگار که توسط شخص یبد

 گهیبودم که فکر کردم از شرش خالص شدم حاال د الیشه من چقدر خوش خهنوز سرجا یجاش ترک خورده بود ول

از  یهر طور بود شب را به صبح رساندم و با سر درد وحشت ناک ارهیسرم ب ییگذره نگرانم نکند بال یهر لحظه که م

 شبیاق دحال و حوصله نداشتم پس سر جام ماندم و به اتف چیاما ه نییشدم خواستم از تخت برم پا داریخواب ب

دم ش الشیخیموضوع فکر کنم ب نیحوصله نداشتم به ا یجاوجود دارد ؟ حت نیحاال اون روح هنوز ا یعنیفکر کردم 

شد  یبدتر م ردمشد و سر د یباشم هر لحظه فکر کردن به او و ان خانه در ذهنم پر رنگ م الیخیشد ب یمگه م یول

 گفتم  یسر جام نشستم و با دو دستم سرمو فشردم و زمزمه کنان م

 دست از سرم بردار  یکن ولم کن لعنت ولم

 مادرم سرمو بلند کردم  یصدا دنیشن با

 شده ؟ یزیمادر چ نیفرد

 گرفت و نشست و هر دو شانه ام را میبه حال خرابم برده بود روبه رو ینگفتم مادرم که انگار پ یزیزدم بهش و چ زل

 تکان داد 

 حالت خوبه مادر ؟ نیفرد

 مزاحم رهام کنند نگاه ازش گرفتم و زمزمه کردم یبه چپ و راست تکان دادم تا فکرها سرمو

 خو خوبم : بله

  دمیکه زود خودمو عقب کش دیگونه ام کش یرو یزد و دست یلبخند مادر
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 ، ادینکن خوشم نم اِ

 نگفت : یزیچ ید ولاز جا برخاست و با تعجب نگاهم کر مادر

 افتاده ؟ نهیا یبرا یچه اتفاق دیافتاد پرس نهینگاهش که به ا سپس

 دونم  یجواب دادم نم ریبز سر

 ؟ یصبحونه بخور یاینمو گفت  دینپرس یزیچ گهید مادرم

 :ندارم  لیم

با  یطور نیخودم هم از رفتار خودم در عجب بودم که چرا ا رونیسمت در رفت و نگاهم کرد سپس رفت ب مادرم

و از اتاق  دمیندادم و از جا بلند شدم دوش گرفتم و به نحوه احسن به خودم رس تیاهم ادیمادرم برخورد کردم باز ز

 از عمو و پدرم نبود  یخبر رونیزدم ب

ود با ب یا گهید یبود اما فکر و تمام حواسم جا ونیزیپرداختم نگاهم به تلو ونیزیتلو یمبل لم دادم و به تماشا یرو

اسم حاله سر جام  دنیکه تلفنم زنگ خورد با د رونیحال خرابم صبح را به عصر رساندم اماده بودم تا برم ب نیا

امروز چه مرگم  ستیداد معلوم ن یظیرا به اخم غل شیو جا اوردیدوام ن ادیمهمان لبام شد اما ز یخشک شدم لبخند

 شده بود ؟ جواب دادم .

  دیشاد و سرحالش به گوشم رس یصدا

 ؟ یخوب زیعز یبه پسر خاله  سالم

 ؟ یتو خوب تیبخوب ممنون

 ؟ یجا دعوت هیکه امروز  ینکند فراموش کرد ییکجا یعااااال

 ؟ امیاالن م نیبره بگو کجا هم ادمی شهیزدم و گفتم مگه م یلبخند شبیدعوت د ادیبه  با

 دنبالت  امیبرسون من م ییجا هیخودتو  تو

 ؟ یدار نیماش مگه
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 منه ، اریبابا امروز دربست در اخت نیماش اهووووم

  یفعال با نمتیب یم پس

 یهمه خوش حال نیقهوه ا هیشدم چه خوش حالم بود مگه خوردن  رهیتو دستم خ یقطع شد و به گوش ارتباط

عد رفتم ب ادهیاز راه رو پ یطور که گفته بود مسافت نیهم رونیتفاوت شانه باال انداختم و از خانه زدم ب یداشت ؟ ب

زدم و کنارش سوار شدم و حرکت  یلبخند دنشید بارو نگه داشت ،  نیترمز کرد و ماش میخودش امد دنبالم کنار پا

ز ا میپخش برد یپس هم زمان دستمون رو سوکرد س یرد و بدل بشه ط نمونیب یرو بدون انکه حرف یکرد مسافت

 و من پخش رو زدم  میدیحرکت هر دو با صدا خند نیا

 به میو هر دو در سوت گوش فرا داد میکدام بفکر رد کردنش نبود چیدر حال پخش بود ه ینیکه اهنگ غمگ نیا با

 اهنگ 

  یاریشهر احمد

 برات نشونه گذاشتم  دمیرس یگشتم به هر در یدنبال تو م المیخ یدر کوچه  سخته

 نداشتم  یهر که جا پا گذاشتم انگار کس دمیتو رو ند اما

 تو باشم  یسخته که ب یلیخ

 سخته که ازت جدا شم  یلیخ

 چشماتو نداشته باشم  یسخته که با تو باشم ول یلیخ

 تو باشم  یسخته که ب یلیخ

 سخته که ازت جدا شم  یلیخ

 و نداشته باشم چشمات یسخته که با تو باشم ول یلیخ

 که فراموش کردنتم مثل بر اورده شدن ارزوهام محاله محاااله محاااله یباور کن کاش

 یو انگار کس میداشتم هر دو در سکوت غرق بود یرفتم و چه حال وصف نشدن یم ییبود با حاله تنها جا یبار نیاول

 میداد یکه در حال بخش بود گوش م ییقصد نداشت ان سکوت را بهم بزند و تنها به اهنگ ها
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دلچسب و  یچه جا میشاپ شد یکرده بود دوشا دوش هم وارد کاف نیشاپ را مع یکه حاله از قبل محل و کاف انگار

شاپ  یخورد جز ما چند نفر در کاف یبه چشم م یگلدان کوچک یزیهر م یو قرمز و رو اهیس ونیبود با دکراس یآرام

 زیکردن به م یم ریو در عالم خودشان س چرخاندنور و ان ور ن نید ما نگاهشان را ابا ورو یحضور داشتن که حت

 یچاشن ییبایحرکتم لبخند ز نیاز ا ندیتا بش دمیحاله جلو کش یرا برا یو قبل از نشستن صندل میدیمورد نظر رس

 یدرونم در التهاب به سر م یکینزد نیشدم از ا اهشیبه چشمان س رهینشستم و خ شیلبانش شد و نشست رو به رو

ت خب نظر دیرفتار کنم از نگاه هام که دستپاچه شده بود به اطراف نظر انداخت و پرس یکردم عاد یم یسع یبرد ول

 جا خوشت امد ؟ نی؟ از ا هیچ

 بنظرم خوبه ! یگذرا به اطراف انداختم و زمزمه کردم هر جا تو باش نگاه

 ت ،لباش نشس یانداخت و لبخند رو ریسربز

ا نزد م اهیس یبند قرمز با توپ ها شیژل زده و به حالت فشن شانه زده با پ یخندان با موها یپسر جوان نیب نیا در

قرار داده و باهم قالب کرده بودم گفتم خب  زیم یکه دستامو رو یامد و سفارش ما را گرفت و رفت روبه حاله در حال

 هست ؟ یدعوت چ نیمناسبت ا یبگ یخوا ینم

 کرد جواب داد . یم یشالش باز یها شهیکه به ر یزد و در حال ییشمانم صاف نگاه کرد لبخند دلبراچ به

  ارمیخواستم که از دلت در ب یدلخور یلیدونم بخاطر رفتار مادرم خ یم

 نگفتم  یزیبه ابروهام دادم و چ یحالت

قرار داد و رفت نگاهم به حاله بود اما  زیم یما رو یبود اورد جلو یشکالت کیمذکور سفارش ما را که قهوه و ک پسر

ت خواس یدلم م ستی... االن اصال وقتش نکردم اه . یفکر م یلعنت یرفت انگار باز به اون خانه  یا گهید یفکرم جا

 رو شدم ؟ نیشد که از اون رو به ا یدفعه چ کیدونم  یاما نم مفقط به حاله فکر کنم و از بودنم کنارش لذت ببر

آرام  ییشد شده بود و با صدا یکه از ان بلند م یبه بخار رهیهر دو دستش گرفت و خ انیان قهوه اش را مفنج حاله

 گفت :

 : نیفرد

 که تو دلم بود را به زبان اوردم  یاش شدم و حرف رهیو چشمانم برق زد و خ دیلرز دلم
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 ، جااانم

 از بخار قهوه اش گرفت و به من دوخت  نگاه

چخبر  یمکث گفت راست یشده بودم و نگاه ازش گرفتم خودم را با به هم زدن قهوه ام سر گرم کردم بعد از کم داغ

 ؟ دتیاز عشق جد

 بهش چشم دوختم  یبهت سرمو بلند کردم و سوال با

 و گفت منظورم روح خانم بود  دیام که شد خند متوجه

 لحظه فکر کردم عاشق شدم و از خودم خبر ندارم  هیو جواب دادم اهان  دمیخند منم

هوا رو به غروب  میشاپ خارج شد یور حرف و گپ زدن از کاف نیاز اون ور و ا یسپس بعد از کم میدیهر دو خند و

 ترفیپذ یشام دعوت کردم که با خوشحال یو بعد او را برا میقدم زد یبود کم دنیدر حال وز یبود و باد نسبتا سرد

حس و حال چند ساعت قبل رو نداشتم و کم کم از  اون گهید یول میو سفارش غذا داد میوارد رستوران شدو هر دو 

به نگاهاش هم مشکوک  یچم شد حت کدفعهیدونم  یکردم نم یم یحال یو ب یکه با او بودم احساس خستگ نیا

کرد اخر سر از دستم  یعجب نگاهم مور و ان رو نده و هر بار فقط با ت نیشدم و چند بار بهش تذکر دادم حواسشو ا

 ؟  یکن یم نیتو چت شده چرا همچ نیشد و گفت فرد یشاک

مد داره به رفت و ا یلیاصال چه دل فتهیو اون ن نیخوام چشمت به ا یبده م یعنیکنم  یم یگفتم چطور یلحن تند با

  میجا بر نیپاشو از ا الی یکن یمردم نگاه م

 یارام یبرداشت و از جا برخاست و تا حساب کردم از من جلو راه افتاد با صدا فشویک ینگاهم کرد و با ناراحت دلخور

حرکتش خونم به جوش امد و سمتش پا  نینکرد و به راهش ادامه داد از ا ییصداش کردم تا منتظرم باشه اما اعتنا

مده نگاهم کرد و با بغض با چشمان از حدقه در ا ردوندمو طرف خودم برش گ دمیبازوشو کش ریتند کردم و محکم ز

 گفت 

 تو چت شده ؟ نیفرد

 ؟ یبازواش وارد کردم و گفتم چرا هر چه صدات زدم منتظرم نشد یرو یفشار

 کرد تا بازوشو از دستم بکشه و با چشمان نمدار گفت ولم کن دردم امد . تقال
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 یول نهیخواست پشت فرمان بش میدیرس نیبازواش انداختم و جلوش قدم برداشتم به ماش یاکراه دستمو از رو با

 را ازش گرفتم و سوار شدم کنارم نشست چیمخالفت کردم و سوئ

 یلیرفتارم چه دل نیهار شدم ؟ اخه ا کدفعهیکردم ؟ چرا  نیدونم چرا همچ یشد اصال نم رهیو با بغض به رو به رو خ 

 داشت ؟

  دیکش غیج یبود با اشک جار دهیرسروندم حاله که ت یرا گرفتم و با سرعت م نیافکارم گاز ماش نیا با

 تر ؟! واشی یشد ووونهید نیفرررررد

کردم که دستم طرفش دراز نشه و او رو نزنم چون حس  یسع یلیخشم نگاهش کردم و دندون هامو بهم فشردم خ با

 ادهیدم در پ میدیهر طور بود خودمو کنترل کردم تا رس یخورد ول یم انیو قل دیجوش یکه بزنمش در من م نیا

 ازش جدا شدم و قدم زنان به راهم ادامه دادم یرا دادم دستش و بدون تشکر و خداحافظ چیشدم و سوئ

 سابق نبودم . نیکردم و ان فرد رییتغ یلیکنم خ یگذشت و احساس م یمدت

م رفت یروز نم هیرفتم  یروز م هیدانشگاه که شروع شد  میو تو خونه خودمون مستقل شد میروزه گه برگشت چند

زده بودم حاله هم که سال  یالیخیرا به ب زیکه زحمت بکشم تا موفق باشم همه چ نیا یسال اخر دانشگاهم بود و بجا

 بعد از میبا هم همکالس نبود یشده ول نیتع دمخون یکه من توش درس م یاول دانشگاهش بود درست تو دانشگاه

ا تو اورد ام یبه رو نم یچینکرده و ه رییود و رفتارش با من تغآن شب که بد باهاش رفتار کردم باز همان حاله سابق ب

امد اما او  یخونم به جوش م دیخند یگفت و م یبا دوستاش م دمید یم یدانشگاه که دوستان مختلط داشت وقت

با اصرار او همراهشان  یکرد چند بار یم میبه دوستاش معرف دید یکرد و هر بار که من و م یبرخورد م یعاد یلیخ

 یخود یلیهاش خ یاز همکالس یکی دمید یکه م نیکردم اما از ا دایبه سلف دانشگاه رفتم و در جمعشون حضور پ

گرفت و هر بار بزور خودمو  یزد حرصم م یماو را به اسم صدا  یکرد و گاه یو مزاح م یراحت با او شوخ یلیبود و خ

ه به من توج شتریکرد در حضور جمع ب یم یله باز همان حاله سابق بود و سعحا ینگم ول یزیکردم تا چ یکنترل م

 شود  یشد . و حالم ملتهب م یقرار م یقلبم ب دنشیباز با د یداشته باشد و گاه

 یکم م یلیکردم غذا خ یم یشگیمدت گذشت اصال حالم خوب نبود و مدام سر درد داشتم و احساس کسالت هم هی

روح بودم مادرم که حال خرابم را  یاوردم رنگ به رو نداشتم و انگار جسد ب یخوردمو باال م یم یخوردم و زود هر چ

 یامر بودم که به پزشک مراجعت کنم رو نیا مخالفکرد تا به دکتر مراجعت کنم اما من به شدت  یاصرار م دید یم
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و زمزمه  دیبر سرم کش یدست یناراحتو  یبودم و به فکر فرو رفتم مادرم کنارم نشست و با دلواپس دهیمبل دراز کش

 کردم  یکارش احساس م نیخواند اما با ا یاز قران را باال سرم م یا هیکنان ا

مادرم نشدم و همراه  فیبار حر نیشد ا یم دیشدن بودن و سر دردم شد یاستخوان هام در بدنم در حال متالش تمام

همان بود اما چند روز بعد حالم خود به خود خوب شد و شدم  نکرد و حالم یباز افاقه ا یپدرم به نزد پزشک رفتم ول

به هر  ضیحال و مر یمدت ب هیو  شدمیخوب خوب م مدت هیوضع همچنان ادامه داشت  نیکه بودم و ا نیهمان فرد

 گذشت ، یهم م یکه بود روزها از پ یحال

به  یبا او نداشتم و حت یرفتار خوب دمید یمادرم و هر بار او را م دنیامد د یم نیبار که خونه نباشم خاله شه چند

گفتم  یامد به خاله م یدادم و هر چه از دهانم در م ینم تیموضوع اصال اهم نیکه ممکنه مادرم ناراحت بشه به ا نیا

 حرفا ، لهیقب نیو از ا یایجا ب نیخوام باز به ا ی، و نم یکن یچکار م نجایانچنان بد ها در حد ا یالبته نه حرفا

 نداشتم  یخوب ی انهیل هم کال بهم زدم و معس با

 من شدم جن و اون بسم اهلل  یانگار

ظبط را بلند کرده بودم عسل هم که درس  یکردم و صدا یمبل لم داده بودم و اهنگ گوش م یطبق معمول رو باز

ظبط را کم  یاصد یدرسش تمرکز داشته باشد چند بار با خواهش و التماس ازم خواست تا کم یداشت قادر نبود رو

امد و  یکرده بودم باالخره نه اون کوتاه م دایبه گوش دادن اهنگ پ یادیکه عالقه ز یقبول نکردم مدت یکنم ول

 یضبط را کم کنم و مثل موش و گربه با هم جرو بحث م یامدم و صدا یداشت و نه من کوتاه م یدست از سرم بر م

 یم رونیزد و زبون برام ب یمندانه لبخند م روزیکه پ یشد و ضبط را خاموش کرد و در حال یاخر سر عصبان میکرد

 یمبل انداختمش که صدا یو رو دمیبازواش رو کش ریو ز دمیشد مثل فنر از جا پر یکه از کنارم رد م یاورد در حال

گردنش فشار  یشسته دستمو روبه خون ن یو چشمان تیو با عصبان دمیمبل خز یهر دو زانو رو یاخش بلند شد رو

 دادم 

 ؟ یدیفهم یکن یبم شده گفتم بار اخرت با من لج م ییبه دندون گرفتم و با صدا لبمو

  دیو با هر دو دستش بازوام را کش دیطرف ما دو مهیبود سراس یدونم مشغول چه کار یکه نم مامان

 ! یولش کن خفش کرد نیفررررد

  شیگم ولش کن کشت یم دیکش غیبه مادرم انداختم که با وحشت ج یهامو بهم فشردم و نگاه تند دندون
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 نمتیجلو چشام بب گهیبار د کیوار انگشتمو جلوش تکان دادم و گفتم  دیبه عسل دوختم و تهد زموینفرت انگ نگاه

.... 

 گلواش برداشتم و پشت لبمو پاک کردم  یفرو خوردم و دستم رو از رو حرفمو

 یکرد آرومش کنه در حال یو سع دیکرد به سرفه افتاد مادرم اونو در آغوش کش یم هیر گرکه زار زا یدر حال عسل

  دیعسل به گوشم رس یکردم ازشان فاصله گرفتم که صدا یشده نگاهشان م زیکه با چشمان ر

 ، ووونهیشده د ووونهیاون د مامان

ر سد راهم شد و نزاشت دستم بهش زدم طرفش هجوم بردم که ماد یکه نفس نفس م یدر حال تیخشم و عصبان با

ه تنم بود از خان یاب نیشلوار ج هیبا  یسرمه ا راهنیپ هیو همان لباس نازک که  شانمیبرسه با همان حال اشفته و پر

 رونیزدم ب

 یکرده بود چون لباس گرم تنم نبود از شدت سرما به خودم م دنیبود و باد سرد از هر سو شروع به وز کیتار هوا

و  تیاز شدت عصبان دمیمنو پوشانده باشد شا یزیبا چ یسرما را حس نکردم انگار کس گهید کدفعهیاما  دمیلرز

زدم و صداشون را در اورده بودم  یم ادهیچند عابر پ بهرفتم تنه  یتند راه م یبدنم بود همان طور که با قدم ها یداغ

 یرو کیگوشه خلوت و تار هیدادن تو  یتکان م یستد دنمیهام با د یگذشتم بعض یاعتنا از کنارشان م یباز ب یول

عجب سرد سرد بود باز سرما به جونم افتاد و از شدت  مکتین یخدا جون رو یبود نشستم وا یحوال نیکه ا یمکتین

شدم ؟ نکند واقعا همان طور  یطور نیکردم آرام باشم اصال چرا من ا یسرما دستامو جلو دهانم قرار داده بودم سع

ه گرب هیسمت صدا برگشتم  دیبه گوشم رس ییشدم در افکارم غرق بودم که صدا وانهیکه عسل گفته بود من د

شدم اونم  رهیخ شیا شهیسبز و ش انکرد طرفش خم شدم و به چشم یم ویم ویکنار پام بود و م یمشک یپشمالو

کارم چندشم  نیدستم و طرفش بردم و نازش کردم با ا یکرد به آرام ینم یحرکت چیبه چشمام زل زده بود و ه رهیخ

اوت تف یکه از خود در اورده پا به فرار گذاشت ب یوحشتناک یشد همان موقع گربه با صدا خیتمام بدنم س یشد و مو

خدا عجب  یا گرم بشه ، یان فوت کردم تا کم یو جلو دهانم گذاشتم و بخار دهانم را رو دستمشانه باال انداختم و 

کامال آرام نشدم فکر برگشت به خانه به سرم نزد کم کم که  یاما تا زمان دمیلرز یبه خودم م دیهوا سرد بود مثل ب

 دیتلفنم به گوشم رس یهنگام صدا نیا رگرفتم د شیاحساس کردم حالم بهتر شده از جا برخاستم و راه خانه را در پ

 ادمیوقت شب ؟  نیچکار داشت ا یعنیگرفت  یحاله بود که تماس م دمیشلوارم کش بیرا از تو ج یو گوش ستادمیا

نگفتم  یزیرو دم گوشم قرار دادم اما چ یباهاش حرف زدم گوش یتلفن یو نه حت دمشیوقته که ند یلیامد خ
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 نهیفتاده به سا ریزندان گ یها  لهیم انیکه م یشد و محکم خودشو مانند زندان قرار یباز قلبم ب دمیصداشو که شن

 ، دیکوب یام م

 ؟ یخوب نی.... سالم : فرد آلو

 کردم و جواب ندادم  سکوت

 ؟ یشنو ی... صدامو م الو

 سکوت کردم  باز

 ؟ ید ی... آلو ... چرا جواب نم آلو

 شده بود . یطانیکنم چقدر رفتارم ش تشیامد اذ یلبام ظاهر شد انگار خوشم م یرو یثیخب لبخند

 ؟  یجواب بد یخوا ینم ای یشنو یصدامو نم نیفرد

 سر دادم و گفتم به به دختر خاله سالم : قهقهه

 لحن صداش معلوم بود دلخور شده بود  از

 خوام اگر مزاحم شدم  یم معذرت

 داشتم و از شر سرما در امان نبودم گفتم  یکه آرام قدم بر م یو در حال دمیبه مو هام کش یدست

 بود در خدمتم ؟ ی؟ امر هیه حرفچ نیا یکنم مراحم یخواهش م نه

 که بد موقع تماس گرفتم  نیمثل ا یزنگ زدم ول یاحوال پرس یفقط برا ستین یامر نه

باشه  دمیم امیخونه بهت پ دمیبندم هر وقت رس یم لیاالن تو راهم و از شدت سرما دارم قند یوجه ول چینه به ه نه

 ؟

  یپس با باشه

 ! زمیعز یبا
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 رایاخت یکند ؟ ب یدرباره ام فکر م یگفتم حاال چ نویبردم اخه چرا ا یدر شوک به سر م دیکه از دهانم پر یحرف از

نه  ینسبت بهش داشتم ، ول یبدونه چه احساس دیبخواد بزار بکنه باالخره که با یهر فکر الیخیباال ب رهیشانه هام م

 هگید دیمن دوچاره توهم شدم اوه هزارتا شا دیاشت شابهم ند یحس چیه دمیکند شا یاصال اون به من فکر نم دیشا

م به احساس دیجلو برم با نیاز ا شیب دیخوامش خاله رو چکارش کنم ؟ نه نه من نبا یکه م دیحاال بلفرض حاله فهم

رف ح حالهبا  ایبودم که ا ریمسئله با خودم درگ نیدل المصبمو چکار کنم ؟ چند روزه بخاطر ا نیاخه ا یغلبه کنم ول

ناک هر وحشت ینسبت به من داره ؟ کابوس ها یحاله چه حس نمیگرفتم فعال دست نگه دارم تا بب مینه ؟ تصم ایبزنم 

زدم دست  یداد م یزدم و گاه یو با خودم حرف م دمیپر یکرد و هرشب وحشت زده از خواب م یشب من رو رها نم

شدم مادرم که  یز تند خو و پرخاشگرتر از روز قبل مرو هاز سرم بردار معلوم نبود چه مرگم شده بود و روز ب

شدم  یحاضر نم زیخوردن غذا سر م یکه برا یموقع یبه کارم نداشت و حت یکه کار یمدت دید یرا م میپرخاشگر

 حتیکرد پدر هم چند بار با حرف زدن و نص یبزور غذا بخوردم بده نم نکهیا یبرا یاصرار گهیزد و د یصدام نم

  کرد یکردن سع

 یواشکی یها و اشک ها ینگران یبرام مهم نبود حت یکس ای یزیچ گهیبود د دهیفا یباز ب یول هیبفهمد دردم چ

 یو زار هیروانشناس ببرن اما مادرم فقط گر هی شیخواستن تا من رو پ یکه خاله هام از مادرم م دمیمادرم بارها شن

 کرد  یم

 یسوخت و به رحم نم یذره نم هیمادرم دلم  یاشک جار دنیبا د یرحم و دل سنگ شده بودم که حت یآدم ب عجب

از تمام دوستام  یخواست فقط خودم باشم با خودم مدت یامد . اصال از همه و هر کس احساس نفرت داشتم دلم م

 و جواب ذاشتمیگرفتن اصال محلشون نم ینداشتم و هر بار کورش و فرزاد تماس م یقطعه رابطه کردم و خبر از کس

هام مواجه شد اونم  یمحل یباز با ب یکرد ول هیازم گال یهم کورش تا دم در خونمون امد و کل یدادم چند بار یمن

 یکیدنبال تار رمیشدم که هر جا م یو منزو ریادم گوشه گ یلیازم نگرفت خ یسراغ گهیناراحت شد و رفت و د

 ییوتنها

که نسبت به حاله داشتم  ینخورده بود حس یلطمه ا چیکه در من همان بود و ه یتنها حس نیب نیگشتم در ا یم

 بدست اوردنش بکنم اما یبرا یتونستم که بهش فکر نکنم حاضر بودم هر کار یواقعا عاشقش شده بودم و نم گهید

او بعد از مدت  دنید یکشاند نداشت به هوا یاو م یکه روز به روز منو سو یاز احساس یزیهنوزم که هنوزه اون چ

 یامر شده بودن ه نیحال و حوصله درس رو نداشتم بچه ها هم که متوجه ا چیه یر کالس حاضر شدم ولس بتیها غ

 یوشه ادانشگاه گ اطیو تنها تو ح رونینفر من از کالس زدم ب نیاستاد اول دیبا گفتن خسته نباش دنیپرس یحالمو م

 کز کردم
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 کی دنیخند یگفتن و م یبچه ها چشم دوخته بودم چه سر خوش با هم م هیو به کورش و بق ستادمیو تنها وا تک

اوردن سر به سر گذاشتن کورش و  ادیکردم و دلم خواست مثل سابق کنار بچه ها بودم با به  یلحظه احساس دلتنگ

 یمسرشو طرفم  یبه کورش بود که گه گاه مدوام نداشت حواس ادیز یول شهیمهمان لبام م یمحو یبچه ها لبخند

زد چقدر دلم براش تنگ شده بود اما اون از  یبا نگاهش داشت با من حرف م یکرد انگار یچرخاند و از دور نگاهم م

با من دوست  گهید یهمه بد شدم ؟ چرا کس نی؟ چرا من ا دمیجا رس نیشد که تا ا یچ یدستم ناراحت بود . راست

 سواالم نداشتم ... یبرا ی؟ باز جواب ستین

اش که تا حد مرگ  یکه خنده کنان از کالسش خارج شد و ان دوست لعنت دمیچرخاندم و حاله را د به اطراف سر

خنده رو لبانش  دنشیبود چون با د یحاله از دست او عصبان دیرس یامد بنظر م یازش متنفر بودم دوان دنبالش م

د و باعث ش دیکش فشویبار ک نیو ا دیودنبالش د ازخشک و محو شد و قدم هاشو تند کرد و از او فاصله گرفت اما او ب

صحنه خونم به جوش امد و تا به خودم امدم اونو به باد لگد و  نیا دنی، با د فتهیب نیزم یبخوره و رو چیحاله پ یپا

 داشتن من را از او دور کنند  یمشت گرفته بودم بچه ها سع

 یبازوهام م ریو هر بار من و از ز دیرس یزورش به من نم یجا داشتم و کس کیانگار من قدرت چند نفر را  یول

دست از سرش برداشتم که حاله با بغض و اشک  یافتادم موقع یرفتم و باز به جان او م یگرفتن از دستشون در م

 ولش کن ، نیکشان گفت فرررررد غیج یجار

 پاک کردم و با چشمان بهکه پشت لبم بود را با دست  یتف انداختم و عرق نیدر هوا معلق نگه داشتم و به زم مشتمو

 خون نشسته بهش زل زدم 

 یا وانهیکرد گفت تو د یاز دماغش را پاک م یکه خون جار یاز دوستاش کمکش کردن از جا بلند شد و در حال دوتا

، 

 است  وانهیواقعا د اروی یتکان داد و گفت ولش کن اند یرا گرفته سر شیبازو ریاز دوستاش که ز یکی

 رمیبه دلم چنگ انداخت حاضر بودم بم یزیاشکاش چ دنیبا چشمان اشکبار نگاهم کرد و از کنارم گذشت با د حاله

 یاز رو یکه سر یکردم جمع حاضر هر کدام در حال دیخواستم صداش بزنم اما ترد نمیرا نب ونشیچشمان گر یول

ه حوصل گهیدنبالش بودم د شهیکه هم یزیچ ییجنباندن پراکنده شدن و رفتن باز خودم موندم و تنها یتاسف م

از  نمیبود ا یبا ک یریدرگ ننیجلو وبب انیبه خودشون زحمت ندادن ب یحت هینداشتم برگردم کالس هه کورش و بق

 من بود . یرفقا
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که از دانشگاه  دمشیساعت بعد همراه دوستش د کیحدود  رونیب ادیدانشگاه خارج شدم و منتظر حاله ماندم تا ب از

مرتب کردم  یداده بودم گرفتم سر و وضعم را کم هیتک نهیکه به ان دست به س یاز درخت کمویشد ت یخارج م

و رو  شانه جا به جا کرد یرو فشوینگاهم کرد ک هگرفت ییلبام نشاندم و سمتش رفتم و سالم کردم با رو یرو یلبخند

 باهات حرف بزنم ، دیازم گرفت همان که خواست قدم بردارد گفتم من با

 باهات ندارم  یحرف چیه یکه راه انداخت یزیگفت بعد از ابرور یلحن تند با

 و گفتم  دمیبه موهام کش یشدم و اشفته وار دست یعصب

  زنیبر نجایکنم بزارم باز همه ا یم یکار هی ییایخورم اگر ن یخوام باهات حرف بزنم ، قسم م یم گفتم

 ه من و دوستش انداخت و گفت :نگاه ب هیچشمان گرد شده  با

 خوام برم ! یخب حرفتو بزن عجله دارم م یلی؟ خ ایدار یکه امروز پاک قاط نیمثل ا هه

کردم که سرش داد و هوار نکشم و گفتم  یتر شدم اما خودمو کنترل م یکه باهام داشت دلخور و عصبان یبرخورد از

 مناسب  یجا هی میبر ایجا نه ب نیا

  دیپرس یدهان کج با

 ؟ کجا

 جا ، نیاز ا ریدادم هر جا غ جواب

 یکردن حاله برا یخداحافظ گهیبعد از هم د یو لحظات دیکش یبگه دوستش او را گوشه ا یزیکه چ نیاز ا قبل

  میرخب ب یلیگفت خ ریآرام تر شده بود سربز شیپ قهیدوستش دست تکان داد و طرف من برگشت انگار از چند دق

م و بعد از گرفت یسپس تاکس میکرد یط ادهیرد و بدل بشه مسافت را پ نمانیب یکه کلمه ا نیابدون  یاصل ابانیخ تا

 گرفت یزانوهاش قرار داد و انگشتاش را به باز یرا رو فشیسوار شدن حاله کنارش جا گرفتم از من فاصله گرفت ک

شاپ را باز کردم و منتظر  یدرب کاف میشد ادهیرا پرداختم و پ هیشاپ از راننده خواستم نگه داره کرا یکاف هی یجلو

باز سکوت کرده بودم و بدون انکه ازش بپرسم  مینشست یزیهم پشت م یماندم تا حاله وارد بشه ، هر دو رو به رو

 دوست داره بخوره نسکافه سفارش دادم  یچ

 ؟شنوم  یبگو م یبگ یخوا یم یچ دیکه هنوز ازم دلخور بود رو ازم گرفت و پرس یدر حال حاله
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 طرفه از اب کیعشقم  دمیترس یحرف دلمو بهش بگم نگران بودم عشقمو پس بزنه م یغوغا به پا بود چطور درونم

 خواستم ناراحتت کنم ! ی، با نفس حبس شده گفتم حاله من واقعا شرمندم نم ادیدر ب

 نگفت  یزیخند زد و چ پوز

 خوام منو ببخش  یمن معذرت م حاله

کن برم فکر ن دیدارم با یمعذرت نخواه حرفتو بزن من هزارتا کار و بدبخت قدریا نیگفت بب یبه من با لحن تند رو

 جا تا گل بگم و گل بشنوم ! نیامدم ا

آرام باشد اما انگار  یکنم با خواهش ازش خواستم تا کم یبگم و خودمو خال یدونم چطور یبرام سخت بود نم یلیخ

 افزودم  تشیحرفم به عصبان نیبا ا

 از

 دیمن کار دارم با نیکه آروم آرومم فررد ینیب یگذاشت و طرفم خم شد م زیم یبرخاست و کف دو دستش را رو جا

 برم 

 زدم و گفتم حاله من دوست دارم  ایانداختم و دل به در ریبز سر

 لرزان گفت  ییآرام برگشت و سر جاش نشست انگار که از حرفم شوکه شده با صدا آرام

 ؟ یگفت یچ تو

 حرفمو تکرار کردم  باز

 دارم ! دوست

 ؟ یگ یم یدار یتو چ نیزد و گفت فرد یخند پوز

 هفته که نامزد کردم  کیدستمو نگاه من  یشد وانهیدو رگه ادامه داد تو حتما د ییبا بغض و صدا سپس

 یسر کرد انداختم یم یینگاه به دستش که جلوم گرفته بود و به حلقه زرد که در انگشتش خودنما یشوک و ناباور با

  دیگونه هاش غلت یتکان داد و اشک رو
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  نیفرررد یامد رید یلی؟ خ یدوستم دار یگ یم یامد حاال

 تنهام گذاشت و رفت یجا برخاست و با اشک جار از

چرخد خورد شدم قلبم شکست و  یدور سرم م ایکنم دن یرفتم احساس م یراه م یجا برخاستم و مثل آدم اهن از

  دیچرخ یحاله در سرم م یازش نمانده غرورم له شد و مدام حرفا یزیکه چ ید طورش کهیت کهیت

 یگ یم یهفته که نامزد کردم حاال امد کیدستمو نگاه من  یشد وونهی؟ تو حتما د یگ یم یدار یتو چ نیفررد

 .... یامد رید یامد رید یامد رید یلیدوست دارم خ

 ( ، یامد ریشد ) د یدر ذهنم تکرار م یکلمه اخر نیا مدام

داغون شدم له شدم من حاله رو از دست دادم چقدر زود دل بهش بستم و از دست دادمش اصال خبر از حال  ایخدا

 یتو چشمام نم اشک رو حس م یزدم و گاه یموقع راه رفتن با خودم حرف م یخودم نداشتم با سر درد وحشت ناک

 یم هیزدم و گر یبودم و به حال خودم زار م دمو خانه و تو اتاق خوبه خودم امدم که ت یکردم رفتم و رفتم و موقع

 ؟ نمیبب گهید یکیتحمل کنم او را با  یکردم من حاله رو دوست داشتم چطور

ز خبر تا مر یفرستادم باز ب امیکه داشتم باهاش تماس گرفتم جواب نداد دو بار سه بار باز جواب نداد پ یحال زار با

  دمیرس یوانگید

تخت نشسته بودم و زانوهامو  یشدت سر درد سرمو محکم با هر دو دستم فشار دادم و به موهام چنگ انداختم رو از

 دادم  یبغل گرفته و خودمو محکم تکون م

لعنت به خودم چرا زودتر بهش نگفتم ؟ چرا نگفتم ؟ اخه چرا  ذارمینم رهیتو رو از من بگ یکس ذارمینه نم ذارمینم من

 ! یخود خود من یاره تو فقط برا یمال من بش دیتو با ذارمیمن ی؟ چرا ؟ ول

 یم ادیافتاده اما من فقط داد و فر یچه اتفاق نهیبار مادرم دم در امد و ازم خواست تا درب رو باز کنم تا بب چند

 بود  ییو تنها ییداشتم فقط تنها ازیکه ن یزیتا تنهام بزارن تا دست از سرم بردارن به تنها چ دمیکش

 

 کردم که حاله باشد  یطرفش پرواز کردم خدا خدا م بایبا چشمان به خون نشسته تقر میاعالن گوش یصدا با

 باز کرد امشویبرام فرستاده با چشمان نم دار پ یرو اشتباه امیپ نکهیحاله بود اما مثل ا درسته
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ه ک یحس یدیبهم بگه که دوستم داره د ادیوقت بود منتظر بودم ب یلیچکار کنم ؟ خ رمیم یدارم از غصه م ثیحد

رو دوست دارم  نیکه مادرم متوجه شد من فرد یبخدا از روز رمیم یدارم م ثیطرفه نبود حد کیبهش داشتم 

رو دوست ندارم  یکنم که من اون عوض متقاعدکردم نتونستم مادرمو  یمجبورم کرد با پسر عمه ام نامزد کنم هر کار

 ؟ ثیچکار کنم حد یگیم

 دیبودم که در حال فوران بود با یحاله هم منو دوست داشت مثل اتشفشان یعنیگرفتم پس  شیاات امشیخواندن پ با

 ای یکنه حت یشده خاله رو راض یهر طور دیبا مادرم حرف بزنم با دیبزارم حاله از دستم بره اره با دیبکنم نبا یکار هی

 افتم فقط به حاله برسم  یشده به دست و پاش م

خوام که  یو به مادرم گفتم که حاله را دوست دارم و م رونیکه داشتم از اتاق زدم ب یو وضع اشفته ا یحال زار با

 باهاش ازدواج کنم 

رفتم و با خاله ات  نیبخاطر هم زمیعز یدونم که خاطر خواه حاله بود یشد و گفت م یبغض کرد و اشکش جار مادرم

که  یحال و روز نیخواستم از ا یب مثبت خواهرم خوشحالت کنم مسرم با اوردن جوا ریحرف زدم خواستم خ

  یکه بود ینیبه فرررد یخواستم برگرد یم یایدر ب یگرفتارش شد

 یلیپسرم خاله ات بشدت مخالفت کرد و بعد حاله را با پسر عمه اش که خ یاش شدت گرفت و ادامه داد ول هیگر

 خواستگارش بوده نامزد کرد . شیوقت پ

 زد نکردم  یبه مادرم که صدام م ییو اعتنا رونیو از خانه زدم ب دیگونه هام غلت یرو یلجوجانه ا اشک قطره

 دیوز یم یهه اسمانم انگار دلش به حال من سوخت و قصد بارش داشت و سوز سرد یبود و اسمان ابر کیتار هوا

  رمیخودم بم ییبرم و در خلوت و تنها ییخواست جا یخبر از حال داغونم نداشتم فقط دلم م

قط ف دمیتکان دادم که جلو پام ترمز کرد خم شدم و به راننده گفتم هر قدر پول بخواد بهش م ینیماش یبرا یدست

 که در حال یدادم و با اهنگ هیتک شهیمنو به محل مورد نظرم برسونه راننده هم موافقت کرد و سوار شدم سرمو به ش

 شد یجار بدارمت یگونه ها یرو یبخش بود داغم تازه شد و اشکم به راحت

 احمدوند  یمهد

 بده  حالم
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 یخوان شوهرش بدن تا از من دورش کنن ا یکه بزور م دمیفهم یکاش نم یگفت دوستم نداره ا یکاش حاله م یا

 کاش  یکاش ا یبستم ا یکاش دل بهش نم

همه مدت سکوت کردم و  نیبودم که ا ییشد چقدر ادم ترسو یبه پا م یکردم درونم اتشفشان یچه بهش فکر م هر

 لعنت ؟ لعنت  ییجرئت اعتراف به عشقمو نداشتم لعنت به خودم لعنت به هر آدم ترسو

 یزیچ هیبهش گفتم دوست دارم  یبود که زود به کامم تلخ شده وقت یا ینیریچه حس ش یحس عشق و عاشق هه

 نیکردم با گفتن ا یبودم که تصور م الیکردم چه خوش خ یرو با خودم حمل م ینیشد انگار بار سنگ یته دلم خال

وقت  چیکاش ه یداغونم ا یلیدونم چکار کنم خ یمن نم یباطل اه ... خدا الیخ یکنم زه یکلمه حاله رو تصاحب م

که  دیدونم چقدر طول کش یشناختم نم یرو م نیدادم تا به حاله فکر کنم اخه من که خاله شه یبه خودم اجازه نم

که ادرسشو  میبود ییبه خودم امدم به اطراف نگاه کردم درسته همون جا میدیراننده که گفت رس یخره با صداباال

 جا ؟ م نیشدم اما چرا ا ادهیدادم و پ ار هیداده بودم کرا

ا ج نیگرفت و رفت حاال من موندم و ا نشویراننده گاز ماش یکنم ؟ خواستم راه امده رو برگردم ول یجا چکار م نیا ن

 ریذهنمو درگ یداریکه تو خواب و ب ییبود جا یکیکه شب و روزم در ان  ییکه به حالت فرار ترکش کردم جا ییجا

بود انگار  کیتار کیخانه و همان باغ بود همه جا تار مانچشم به اطراف چرخاندم باز ه یکیخودش کرده بود در تار

و نم نم باران تازه شروع به بارش کرده بود چشمام که به  خورد یبه چشم نم ییروشنا چیکه همه برق ها رفته که ه

که  یوحشتناک یو جا یکیهمه تار نیا انیبود م بیعج یلیبرام خ دمیبلند ساختمان را د یعادت کرد بنا یکیتار

ار کرد انگ یم تیساختمان هدا یمنو سمت بنا ییرویکردم و انگار ن ینم یاحساس ترس چیقرار گرفته بودم ه وشت

درب خود به  دمیدرب ورود که رس یکیبر خودم نداشتم به نزد یکنترل چیکردن ه یاهام خود به خود حرکت مکه پ

رعد و برق و  یبجز صدا ییسوت و کور بود و صدا ارا فرا گرفته همه ج یکیخود با صدا باز شد رفتم داخل همه جا تار

حالم بد شد و انگار در حال جان  کدفعهیکنم ؟  یجا چکار م نیاخه من ا یول دیرس یبه گوش نم ییبارش باران صدا

  دمیشن یم یمبهم یکرد و به زانو در امدم در سرم صداها یدادن بودم تمام بدنم درد م

 .. ریبره نزار بره حاال که خودش برگشته وقتشه جلوشو بگ نزار

 زدم  ادیشد از شدت درد سرمو با هر دو دست فشردم و فر یهم چنان تکرار و تکرار م صدا

 ؟ دست از سرم بردار . یهست یتو ک یلعنت

 تونستم بکنم  ینم یحرکت نیکردم از جا بلند بشم اما قدرت از دست دادم و کوچک تر یسع
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منو از جا  یکس ای یزیحال بودم که احساس کردم چ نیدونم چقدر در ا یشکم افتادم نم یو رو دمیغلت نیزم یرو

شدم  یم دهیپله ها کش یپله ها به حالت کشون کشون رو انیکرد همان طور م تیبلند کرد و طرف راه پله ها هدا

باز شدن  دنیشد با شن یو سرد تر م سردبرام سخت شده بود و هر لحظه بدنم  دنیسوخت و نفس کش یچشمام م

دم رت شکه به پشتم وارد شد به داخل پ یو با احساس فشار دمیمن بود رس یکه قبال برا یکه به اتاق دمیفهم یدر

... 

 حـــــــــــــــالــه

 یفکر م نیکه مادرم برام رقم زده و به فرد یکردم و به سرنوشت یم هیاتاقم نشسته بودم و به حال خودم زار گر در

من از دوست داشتنش اعتراف کرد فکر  شیپ نیکه فرد یکه نامزد کردم ارام و قرار نداشتم اما تا روز یکردم از روز

 نیچکار کنم من فرد ایمنو دوست داشته باشد خدا زیکردم که او ن یطرفه بود اصال فکر نم کیاو  کردم عشقم به یم

 شتریرو دوست دارم از جان هم ب

 یتو با من چه کرد نیشد فرد یم شتریکردم هق هقم ب یبهش فکر م قیبا نبودش سر کنم ؟ هر چه عم یچطور

احساس  ایموندم خدا یخبر از عشقت م یهمان طور ب یدادم کاشک یرفتم و به حرفات گوش نم یباهات نم یکاشک

 از غصه ، رمیم یکنم دارم م یم

 یوقت فکرشو نم چیدلباخته اش شدم عاشقش شدم ه دمشید شانیمیجنبه از همان روز که تو خانه قد یب من

و عالقه اش نسبت به نکرد تا متوجه عشق  یوقتم کار چیهمان حس که نسبت بهش داشتم رو داره ه نمیکردم فرد

شد دلم  یو ناخوداگاه اشکم جار ختیر یبود و چاقو خورده دلم هر مارستانیکه گفت ب یخودم بشم اه خدا روز

ردم که ک یفکرشو نم یول ادتشیع میخواهش و التماس تا مامانمو قانع کردم تا بر یبا کل دیکش یپر م دنشید یبرا

و هر لحظه تند و  دیکش یدلم پر م دنشید یخانه عموش بشه برا یراه نیبد و ناراحت کردن فرد تیمامان باز با ن

تر  دهیچقدر عوض شده بود از قبل الغر تر رنگ پر نمیجا خوردم فرد دنشیاما با د دمشیدباالخره  دیتپ یتند تر م

ما زد  یه که با اون حال خرابش از خان یچقدر دوستش داشتم و خبر نداشتم ؟ روز ایدلم در جا فشرده شد خدااا

 رهیبا تلفن بود و من خ کالمه، در حال م فتهیبراش ن یکردم تا اتفاق ینگرانش شده بودم و خدا خدا م یلیخ رونیب

خواست بپرم و در آغوش بکشمش چقدر دوست  یکردم دلم م ینگاهش م دهیکه به اب رس یمثل تشنه ا رهیخ

 عشق یخودت به قلب وامونده ام کمک کن نزار که ناکام ایشد خدا یمانعم م ایبود اما شرم و ح یو خواستن یداشتن

تا اسمان با او مخالف بود و از  نیکه مامانم زم ینیبشم فرد نیفرد اشقع یکردم که روز یفکرشو نم چیرو بچشه ه

بخاطر  دمیکرد شا یم نیرفتار مادرم اخه چرا با او همچ یبرا نمیب ینم یلیگرفت اصال دل یم رادیو زمانش ا نیزم

 خواسته هاش نبود بیو مج عیمط نیاست چون فرد نیا
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 شدن  یاوامر او م عینسبت به او داشتن و مط یادیامد و چون خاله هام احترام ز یمادرم که خواهر بزرگ بحساب م 

 خوااااااام یرو م نیمن فرد ایبالشت بردم و صدامو خفه کردم و باز هق زدم خدا ریز سرمو

 یکس شیاحساس ترس پ یتنهاش بزارم حت یمیکردم و نخواستم تو اون خونه قد بخاطر عشقم به ترسم غلبه من

صفحه  یشکل ان شبح رو دنیکه با د یاست ان شب در حال ینیریحس ش هی یکه از جان و دل دوست داشته باش

و حاضر بودم بخاطرش جان  دمکرد من عاشقش بو یدل گرمم م نیبودم اما وجود فرد دهیتا حد سکته رس میگوش

 فدا کنم 

زند گرچه خاطره  یم شمیات نیدهم خاطرات با فرد یسر م یسوزناک اه ... دمیسرم فشار م یرو شتریرو ب بالشت

دعوتو  یداشتم وقت یارزش داشت چه احساس خوش ایقدر که کنارش بودم برام به دن نینداشتم اما هم یبخصوص

  یتسوخت وق یعشق م شیوجودم در ات میستهم نش یرو به رو یقبول کرد وقت

 ییبخاطر تند خو یرفت من دوستش داشتم که حت یضعف م تشیخشم و عصبان یدلم برا دمیرا از دهانم شن جااانم

 یم نیدونستم چرا همچ یقابل فهم بود نم ریهمان موقع رفتارش برام غ یاش تو رستوران ازش ناراحت نشدم ول

و شد تا حقش دایپ یکیبودم که باالخره  حالشده ته دلم خوش ریمزاحم تو دانشگاه درگ یبا اون پسره  یکرد ؟ وقت

دانشگاه ابروم  یناراحت شدم چون جلو بچه ها یرفتم دنبالم بود ول یبود که هر جا م یکف دستش بزاره ادم عوض

 یکس ثیببره و جز حد ییاز ماجرا بو یخواست کس یگذشت اما دلم نم یم میچند روز از نامزد نکهیرفته بود با ا

و ازم خواست که  دیکش یخواست با من حرف بزند من و گوشه ا یکه م دیرا د نیاصرار فرد هک ثیخبر نداشت حد

و به چشمانش زل زدم گفت  ختیر یدلم هر ستیحالش خوب ن نیباهاش برم و به حرفاش گوش بدم گفت که فررد

 ؟ چیچکار کردم ه منقرار گرفته ازم خواست مراقبش باشم حواسم بهش باشه ، اما  یزیچ هی ریتحت تاث نیکه فررد

 ؟ یمثل چ یزیچ هی دمیازش پرس ناباورانه

 گم  یرا بهت م زیبرو بعدا همه چ گفت

 دیبه جانم زد داغون بودم داغون ترم کرد چرا با شیسه کلمه ات نیبا ا نیرفتم فرد یکاش نم یا یرفتم ول باهاش

 خواد ؟ اخه چرا ؟ یدوستم داره منو م نیبفهمم که فرد یبعد از نامزد هفته کی

که  نینوشتم و بدون ا یبا چشمان به خون نشسته و اشکبار م ثیرو نداشتم جز حد یبگم کس یدردمو به ک ایخدا

 کی دمخو یدقت یخواستم بفهمه که منم دوستش دارم لعنت به ب یارسال کردم اوف نه نم نیفررد یمتوجه بشم برا

 زدم یحرف م ثیساعت فقط با حد
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 نیسوختم باور کردنش برام سخت بود ا یگفت و من در اتش م یم ثیداد حد یم میو او دلدار ختمیر یو اشک م 

قرار گرفته اون مس شده بود و بر اثر همان مس روز به روز قدرتشو از دست  یاون روح لعنت ریتحت تاث نیکه فررد

 خواست ناباور یشد که اون ازش م یم یزیشد همان چ یم لیتبد یا گهیادم د هیداد و به  یم

 شده ؟ زاهایچ نیاز کجا متوجه ا دمیپرس انه

 کاره اند  نیرفته پدر و مادرم ا ادتیداد مگه  جواب

  دمیپرس یگفت من چقدر خنگ شده بودم با دلواپس یدرست م اره

 کنه ؟ یم دیتهد نمویفرد یخطر یعنی

ازم خواست خونسرد  ارهیسرش ب ییقرار گرفته باشد و ممکنه هر بال یطانیروح ش هی ریاره ممکنه تحت تاث گفت

 خالص بشه یحرف بزنم قانعش کنم تا با کمک پدرش از شر اون مس لعنت نیباشم گفت که با فرد

 یعنیمن  یکمکش کنم خدا دیحرف بزنم با نیبا فرد دیمن با یمردم شب شده بود ول یم یاز دلشوره و نگران داشتم

 ؟ هیدر چه حال نیاالن فررد

فرستادم هر چه زنگ زدم جواب نداد فکر کنم از  امیکردم هر چه پ یفکر م نیبردم و فقط به فرد ادیخودمو از  حال

وقت شب چکار کنم ؟ ناچار شدم با عسل زنگ بزنم و  نیکه جوابشو ندادم ناراحت و دلخور شده اه خدا حاال ا نیا

فقط  نیکه برام مهم بود فررد یزیکرد تنها چ خواهنددرباره ام  یفکر یبرام مهم نبود چ رمیرا بگ نیغ فردسرا

 : نیفررد

که داشت از خانه زده  یبا حال خراب نیکرده ناراحت و گرفته بود گفت که فررد هیعسل معلوم بود که گر یصدا از

 دمینش یاز پشت تلفن م شویگر یخاله صدا چارهیازش ندارن ب یو تلفنشو جا گذاشته و چند ساعت که خبر رونیب

کاش  یداغون کردم ا نمویلعنت به خودم که نادانسته فرد دمینپرس لشویناراحت بود دل یدونستم از چ یخودم که م

 نمیفرد یعنیزدم حاال  یام نم یاز نامزد یحرف یکردم دوستش ندارم ول یخوامش بهش فکر نم یگفتم نم یبهش م

 ؟ هیاست در چه حالکج

 دیحال د نیراه انداختم مامانم که منو در ا هیکردم و دوباره بساط گر یکه داشتم از عسل خدافظ یحال خراب با

 ؟ یکن یدست و پا فکر م یپسره ب نیهنوزم به ا یگفت تو نامزد دار یزیشد و با لحن سرزنش ام یعصب
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 چیمن بهزاد رو دوست ندارم ه دمیکش غیاو پرت کردم و ج یو کنار پا دمیخشم حلقه را از انگشت دستم کش با

و به چشمانش زل زدم و ادامه دادم بخدا قسم مامان اگر  ستادمیتونم دوستش داشته باشم مقابل مامانم ا یوقتم نم

 کشم ... یبا بهزاد ازوداج کنم خودمو م یمجبورم کن

کرد گذاشتم و  یکه بشدت درد م یلیس یجا یرو بهم زد که الل شدم و دست یمحکم یلیلحظه مامان چنان س ان

  دیگونه هام غلت یشد و رو یصدا جار یاشکم ب

 ..... یشو دختره  خفه

 بهت داده هان ؟ یدیاون چه وعده و ع نمیبه من زل زد و ادامه داد بب تیخشم و عصبان با

 و با زار گفتم  دمیکوب نیبه زم پا

 کنم یم یکار یمنو بهزاد را بهم نزن یبخدا مامان اگر نامزد دمیکش غیره جدوبا میما فقط همو دوست دار چیه بخدا

 رو دوست ندارم  یهمتون من اون لعنت دیشیم مانیپش

چنان  رونیو از اتاق رفت ب شدیمن پا یام افزودم مامان نگاه تندش را رو هیزانو زدم و به گر نیزم یشدم و رو خم

بکنم  یمن حاضرم هر کار ستیباز مهم ن یزدم شوکه شده بودم ول یکه م ییخودم از حرفا یناراحت بودم که حت

 برسم  نیفقط به فرد

 نیشدن فرد دیاز ناپد انینداشت همه دوستان و اشنا نیاز فرد یخبر یروز به اندازه دو سال گذشت و هنوز کس دو

گذشت  یت بر من سخت مکرد لحظا یم یبرس عیسر دیرس یکه به ذهنش م ییباخبر شده بودن و هر کدام هرجا

 یچیخاله ه ختمیر یشد و در آغوشش اشک م یداغم تازه م دنشیمطمئنم بر خاله شراره سخت تر هر بار با د یول

به اون  مارستانیب نیاز ا نیفرد یکرد پدر و عمو یرا زمزمه م نیو اسم فرد ختیر یگفت فقط اشک م ینم

اصال حالم خوب نبود و از پس که  نیگشتن اما نبود انگار اب شده رفته زم یم نیرفتن و دنبال فرد یم مارستانیب

از خانه  قهیدق 4:۱۰خاله رو نداشتم حدود ساعت  یاشکا دنیگرفته بودم تحمل د یککردم سر درد وحشتنا یم هیگر

د دا میدلدار ثیکنم و حد یم هیو در آغوش او گر شهیداغم تازه م دنشیباز با د ثیحد شیو رفتم پ رونیخاله زدم ب

که عمه ام خواهر  درشهنگام مامانم تماس گرفت و ازم خواست هر جا باشم برگردم خونه چون بهزاد و ما نیدر ا

دو روز  نکهیداشت مادرم با ا یرو بزارن هه چه دل خوش یعروس یما بودن امدن تا قول و قرارها یپدرم بود خانه 

 و بدون امینگفتم جز انکه باشه االن م یزی؟ چ هیعروس فاتیاز خواهرزاده اش نبود به فکر قول و قرار و تشر یخبر
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 ثیکردم هق هق کنان روبه حد یم هینداشتم و فقط گر یحال و روز خوش الارتباط را قطع کردم اص یخداحافظ

 اخه کجا ممکنه رفته باشد ؟ دمینال

 جواب داد  متفکرانه

 خودش ! یزندگ محل

 حبس کردم  نفسمو

 ؟ یچ یعنی

 خودش برده  شیاون روح او را پ نکهیا یعنیداد  ادامه

 برم  دی؟ من با دیچرا تا حاال به ذهنم نرس یگیاره درست م دمیاز جا پر کدفعهیو  ثیزل زدم به حد ناباورانه

 ؟ وونهید یبر یخوا یو گفت کجا م دیرا کش بازوام

 داره  ازیکنم اون به کمک من ن دایرا پ نیفرد رمیم

حرکت  یمیقد یبود شدم و طرف ان خانه  ارمیپدرم که در اخت نیکردم سوار ماش یخدافظ ثیاز حد عیسر عیسر

د بو یکه اسمان ابر ییشد و از انجا یم کیکم کم هوا تار دیبار ینم نم م یبود و گه گاه یکردم چند روزه که هوا ابر

کردم ترس را از وجودم  یم یشد شدم سع یم یمنته یتته وارد جاده که به ان خانه لعنفرا گرف یکیهمه جا را تار

 کردم و حواسمو به ان دادم  یرا پل یبخش رو زدم و اهنگ نیکه فکر کنم فرررد یزیدور کنم و به تنها چ

  یعبدالمالک یعل

 دلم  داغ

از غمش داغ دلم داره تازه  رمیم یدفعه م نیا ارمیفکر نکنم طاقت ب نمشی، قراره بازم بب شهیدلم داره تازه م داغ

از غمش همون که رفت و دلمو شکست رفت و  رمیم یدفعه م نیا ارمیفکر نکنم طاقت ب نمشی، قراره بازم بب شهیم

 رو اشکام چشماشو بست همون که دلتنگشم همش 

 ، داغ د شهیدلم داره تازه م داغ

 ، شهیداره تازه م لم
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 خواد ؟ یم یدفعه از جونم چ نیا ادیسرم ب یبرام قرار باز چ دهیباز کش یبرام چه نقشه ا دهید یچه خواب بازم

 رهید باره دستامو بگ رهیدوباره دستامو بگ نمشیبار بب نیترسم ا یم رهینم ادمیخاطرها ش  شهیدلم داره تازه م داغ

از غمش همون که رفت و دلمو  رمیم یدفعه م نیا ارمیفکر نکنم طاقت ب نمشیقراره بازم بب شهیداغ دلم داره تازه م

 هشی، داغ دلم داره تازه م شهیکه دلتنگشم همش داغ دلم داره تازه م یشکست رفت و رو اشکام چشاشو بست همون

 ؟

 نیلحظه به فکرم خطور کرد اگر فرد هیانداخت  یو ادم را به وحشت م شدیتر و ترسناک تر م کیلحظه جاده تار هر

و مزاحم از  یمنف یبه سرم بکنم ؟ سرمو به چپ و راست تکان دادم تا فکرها یوقت شب چه خاک نیجا نباشه ا نیا

 دماجازه ب دیفشار دادم نبا نیگاز ماش یپامو رو اردد ازیاون جاست و به کمک ن نیداشتم که فرد یحس هیسرم بپره 

زدم همه جا آرام  دیهمه جا را د نیغ ماشبا نور چرا دمیترسم باالخره رس یترسم نه نم یترس بهم غلبه کنه من نم 

 نیزم یپا رو اطیبود را برداشتم و با احت نیشدن چراغ قوه که تو داشبرد ماش ادهیقبل از پ دیرس یبنظر م یو عاد

به اطراف نداشته باشم تا کمتر  یبه رو باشه و توجه وکردم حواسم فقط به ر یبغل گرفتم سع فمویگذاشتم و ک

حبس  نهیکردم و سمت ساختمان حرکت کردم نفسم در س تیاحساس ترس بکنم نور چراغ قوه را جلو راهم هدا

فرا گرفته بود زبان و لبام خشک خشک شده حتم داشتم  یزد تمام سر و روم عرق سرد یشده بود و قلبم تند م

برم داخل  دیاب دهنمو قورت دادم با یباز ثابت نگه داشتم به سخت میدر ن یچراغ را رو وررنگ به رو نداشتم ن

از قرآن را که حفظ بودم زمزمه  ییها هیلب ا ریرفتم و ز یکرخت و لرزان جلو م یتو منتظر منه ، با پاها نیا نیفرد

نور چراغ را به  باز شد یبیمه یصدا بامکث کردم و با دستان لرزان درب را هل دادم در  یکم دمیکردم به در رس یم

برم داخل  دیقورت دادم حاال با یخورد اب دهانمو بسخت یبه چشم م یامد نه کس یم ییکردم نه صدا تیداخل هدا

جان فدا کردم به هر  نمیچون بخاطر فرد ستمین مانیپش ادیسرم ب ییخودت هوامو داشته باش اگر هم بال ایخدا

از  ایهوا  یدونم از سرد ینم دمیارز یکرده بود و م خینهادم از شدت ترس تمام بدنم  اخلقدم به د هیکه بود  یحال

 برداشتم که در خود به خود بهم گهیدو قدم د یکیمن لباس گرم تنم بود  یکه مثل خوره به جانم افتاده بود ول یترس

اال ح یشد ول یرس اشکم جارت تاز شد دمیکش یبلند غیشدم و ج خکوبیو بسته شد در جا با لرز و ترس م دیکوب

 یامدم حداقل کمتر احساس ترس م یشدن هوا م کیکاش قبل از تار یکنم ا دایو پ نیفرد دیجا امدم با نیکه تا ا

 چرخاندم  یخانه م یزدم نور چراغ قوه را به همه جا یرا صدا م نیکه فرد یلرزان و بغض الود در حال ییکردم با صدا

ک من ت نکهیاز او نبود با تصور ا یاثر چیجواب بده اما ه یشنو یترو خدا اگر صدامو م نیفررد ییکجا نیفرررد فررر

 میبود تصم یو عرق از پشتم جار دیکوب یام م نهیدلم از شدت ترس محکم خودشو به س ستادمیجا ا نیو تنها ا

 را بهم شکست و من سکوت وحشتناک یدیرعد و برق شد یبرگردم همون موقع صدا فتادهیبرام ن یگرفتم تا اتفاق
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 یم دیبعد باز سکوت حکم فرما شد تمام بدنم مثل ب یزانو افتادم و هق هقم گرفت لحظه ا یرا به زانو در اورد رو

سکته کردم و چراغ قوه را  بایتقر دیکه از طبقه باال به گوشم رس یزیشکستن چ یبود با صدا یو اشکم جار دیلرز

 داره  ازیاون باال به کمکم ن نیفرد دیبهم بده تا برم باال شا یقدرت ایفشردم خدا ستممحکم در د

 زدم و لرزان از جا بلند شدم  نیبه کف سرد زم دستامو

بار با پشت سرد دستم  نیچندم یکنم جواب بده ؟ اشکمو برا یخواهش م یشنو یصدامو م ـــــنیفـر د فـــــ

 پاک کردم 

 یدواریحس و کرخت سمت پله ها رفتم و به خودم ام یلرزان و ب یم هاکردم با قد تیراه پله ها هدا ینور را رو و

دونم  یماما ن دمیبود رس نیفرد یکه قبال برا یبه اتاق بایپله را باال رفتم و تقر نیاون باالست اخر نیکه فرد دادمیم

 ؟ ییجا نیا نیو صدا زدم فر .. فرد ماز کجا امده بود ؟ پشت در قرار گرفت قایصدا دق

 یاز خود در اورد با صدا یوحشتناک یو صدا دیمن پر یرو یزیهل دادم و هم زمان با باز شدن در چ یا به آرامر درب

گربه بود  هیمن  یخدا رو شکر خاموش نشد اه خدا یو کمک خواستم چراغ قوه از دستم افتاد ول دمیکش غیبلند ج

 از یکردم اما خبر تیبرداشتم و نور را در اتاق هدا نیزم یبود سکته رو بزنم خم شدم و چراغ را از رو کینزد یلعنت

 نیکف زم یانداخت رو یمن منظره اتاق چقدر وحشتناک و ترسناک بود و ادمو به وحشت م یخدا ینبود وا نیفرد

خودشون قرار گرفته  یبه زور جا کهیپنچره هم شکسته بود و چند ت شهیشکسته بود ش نهیو ا شهیپر از خورده ش

ا شد ب یاز پنچره به داخل اتاق وارد م دیبار یباران که م دیکش یاتاق را فرا گرفته و سوز م یرد همه جاس ادبودن و ب

 ینور را در تمام جا گریبار د دمیکه لباس گرم تنم بود اما سوز سرما را تا مغز استخوان حس کردم و به خودم لرز نیا

که پشت  یزیچشم به چ کدفعهیکه برم داخل را نداشتم  نیاجرئت  یکه بودم چرخوندم ول ییاتاق از همان جا یجا

 شد  یزده ام جار خی یگونه ها یو اشکام رو دمیکش غیدر قرار داشت افتاد باز از شدت ترس با تمام وجود ج

 ؟ تو رو به قران جواب بده ، ین خودت ــیفــ ر د فــ

ا ب یقرآن یها هیداشته باش باز با ذکر و خواندن ابرم داخل هوامو  دیکمکم کن با ایصدا خدا هیاز  غیسکوت و در باز

و  زیر زیر یصدا نیکف زم یقرار پا درون اتاق نهادم با فشار کفشهام رو یب یو قلب دنیلرز یکه بوضوح م ییپاها

 بستم موبا ترس و وحشت چشما دمیشن یها را م شهیخورد شدن ش
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 دنیکرده بود چشم باز کردم و با د دایاشکام شدت پ زشیکه ر یدر حال ینور چراغ را پشت در قرار دادم و به ارام و

ام  هیرو به گ ختیتمام ترسم ر کدفعهی دنشیرفتم با د کشیو به نزد دمیکش غیولو شده بود ج نیزم یکه رو نیفرد

 و تکانش دادم  فتمر کشیمرده ؟ نزد ایافزودم اصال معلوم نبود زنده است 

کرده بود معلوم  خیسرت امده ؟ تمام بدنش  ییچه بال نیا چشماتو باز کن فردترو خد یشنو یصدامو م نیفر د  فر

خند زد لب یحال بود با دستان ارزان نبضشو گرفتم خدا رو شکر زنده بود اما نبضش کند م نیچند وقته در ا ستین

 نیفرد رونیب میبر یلعنت یخانه  نیزودتر از ا چههر  دیبا رونیجا ببرمش ب نیاز ا دیلبام نشست با یرو یتلخ

 کنم یجا ببرمت خواهش م نیمن امدم امدم نا کمکت کنم امدم تا از ا نیبب اریکنم طاقت ب یخواهش م

 زانیبکشم اشک ر رونیرا از اتاق ب نیرا از سر راه پس زدم تا بتونم فرد شهیش یها زهیخورد و ر فمیتنهام نزار با ک 

 یتنهام نزار از اتاق بسخت اریکنم دوام ب یجانم خواهش م نیدبغلشو گرفتم فر ریچراغ را با دهانم گرفتم و ز

 شده بود دکرد و از شدت سرما کبو ینم یحرکت چیه رونیب دمشیکش

 یه روک شهینم نییرا ببرم پا نیفرد دیبا یمن حاال چطور یپله بود خدا یاز س شتریپله ها گرفتم ب یچراغ را رو نور

ه جانم تو رو ب نیام شدت گرفت تکانش دادم و با خواهش و التماس گفتم فرد هیپله ها بکشمش کنارش زانو زدم گر

کرد صورتمو با هر دو  ینم یحرکت چیدادم ه یم تکانش یپاشو چشماتو باز کن اما هر چ یدوست دار یجان هر ک

ذاشت در تنهام گ شهیهم یبرا نیمرده فرد نیکردم که فرد دایپ نیقی گهیام افزودم د هیدست پوشاندم و به گر

 شهیکه هم یعطر شهیباز کردم و دنبال ش فمویک پیز عیبه ذهنم خطور کرد و سر یزدم فکر یکه هق م یحال

 همراهم بود گشتم 

 ؟ یکجا رفت یلعنت

 جواب بده ؟ نیوارم ا دیام ایکردم خدا داشیپ فمیتو ک یخرت و پرتا نیب

 گرفتم  نیفرد ینیب یو جلو دمیکف دستم عطر پاش یرو

 کنم  یخواهش م گهیمن امدم کمکت کنم پاشو د نیتنهام نزار بب ایکنم بهوش ب یخواهش م نیفرد

افتاد نه نه خدا  شدیشده بودم چشم به نور چراغ که هر لحظه کم و کمتر م دینا ام کیحرکت کوچ هیاز  غیدر باز

ندم و با ترس و وحشت همه چراغ را به اطراف چرخا فیکرد نور ضع یتمام م یاحتماال باطر ستیجون االن وقتش ن

حس و سرد  یاز شدت ترس تمام بدنم ب دیکشدستم را گرفت و سمت خودش  یزیهنگام چ نیزدم در ا دیجا را د
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با دستان لرزان نور چراغ را طرف دستم گرفتم و با بغض  افتیاشکام شدت  زشیو ر دمیکش غیشد و با تمام وجود ج

 زدم  یلبخند تلخ

که مهمان دلم شده بود اشکمو پاک کردم و چراغ را طرف او  یبود باالخره بهوش امد با خوشحال نیرو شکر فرد خدا

 کردم  تیهدا

 یاز اشک رو یلیباز س نهیو کمکش کردم بش دمشیزده بود طرف خودم کش خیرا در دست گرفتم از سرما  دستش

 ،  نییپا میبر دی؟ با یراه بر یتون یم نیشد فرررد یگونه هام جار

ود اما انگار قادر نب ارهیبه زبان ب یزیکرد چ یباز نگه داشته بود به من دوخت و سع یکم فروغش را که بسخت مانچش

  میجا بر نیاز ا اینگو فقط ب یچیدستمو جلو دهانش قرار دادم و گفتم ه

 میآرام طرف پله ها حرکت کرد یلیخ یاز جا بلندش کردم و با قدم ها یرا دور گردنم انداختم و بسخت دستش

 نور اندک چراغ که هر لحظه ممکن بود خاموش بشه  دیبا د اطیاهسته و با احت

مطلق همه را جا  یکه چراغ خاموش شد و تارک میدونم چند پله رو پشت سر گذاشت ینم نییپا میرفت یپله ها م از

ه ک میرفت نییچند پله را پا یکیتار انیم را سفت به خودم چسبوندم و باز نیو و فرد دمیکش ینیفرا گرفت ه

ر ب یصدا نیزم یپله سُر خورد و افتاد رو نیاخر ات میکه بود یپله ا یخورد و از رو چیپ نیفرد یپا یانگار کدفعهی

ناله اش به  ینداد فقط صدا یکشان صداش زدم جواب غیج نمشیتونستم بب یاما نم دمیرا شن نیخوردش به زم

س نشستم و لم نیزم یرو نییرفتم پا اطیکردم و با احت دایبا وحشت و ترس لمس کنان نرده ها را پ دیرس یگوشم م

 گفتم  هیدستشو در دستم فشردم و با بغض و گر دمین گشتم بهش رسیکنان دنبال فرد

  میکنم پاشو بر یخواهش م مینمانده تا به در برس یزیچ نیبب اریجان من دوام ب یخوب نیفررر د فر

 دستم وارد کرد تا مطمئن بشم که حالش خوبه ،  یرو یجان یدست سردش فشار ب با

 کنم پاشو  یجانم زورتو بنداز رو من و بلند شو خواهش م نیباز ادامه دادم فرد زانیزدم و اشک ر یتلخ لبخند

ا طرف در ب یدوشم انداخت به ارام یاش را رو ینیو تمام سنگ ستادیو نفس نفس زنان از جا بلندش کردم ا یبسخت

بدم درب کدوم طرفه با هر  صیتونستم تشخ یعادت کرده م یکیخدا رو شکر چشمام که به تار دمشیکش یخودم م

از کنارم گذشت  یزیاحساس کردم چ کدفعهیشد  یمهمان دلم م یریوصف ناپذ یداشتم خوشحال یقدم که بر م
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رفتم  یم یهر چ یدر بود نفسم به شمار افتاد لعنت نیرفتن از ا رونیکردم ب یکه فکر م یزیندادم و به تنها چ تیاهم

 کنم  دواریرا ام نیکردم با حرف زدن فرد یسع دمیرس یبه در نم

 ! زمیعز اریطاقت ب اریطاقت ب میریجا م نیاز ا گهیخورده د هیجان  نینمانده فرد یزیچ

 یجلو یزیدر را گرفتم اما همان موقع چ رهیدستگ یریوصف ناپذ یبا خوشحال میدیرو شکر بالخره به در رس خدا

 و چند قدم برگشتم عقب  دمیکش غیروم که در هوا معلق بود ضاهر شد با وحشت ج

بود خوب ن چیدونستم حالش ه یانداخت م نییسرش را باال گرفت و دوباره پا یچند بار بسخت نیفرد غمیج یصدا با

 اشک یحت گهیشد زل زده بودم د یم کیحشت به انکه در هوا معلق بود و به ما نزدتونستم بکنم با و یاما چکار م

بود چشمان گرد  یختیموجود بد ر چهکرد و گلوام خشک شده  یخس خس م نهینفسم در س ختمیر یهم نم

ند دستاش مان ختهیو اشفته که دور اشانه اش ر یبلند مشک یقرمز بود موها یدیسف یبه رنگ سبز و به جا یدرشت

و  دیفس یفشرد دندونا یبلند و هر بار دندوهاشو بهم م دیلباس سف هیبدنش معلوم نبود با  هیدستان ادم بود اما بق

 شد  یم انیبلندش نما

 

 ؟ یدار یچرا دست از سر ما بر نم یهست یزدم تو ک ادیامد فر یم رونیکه انگار از قعر چاه ب ییترس و لرز و صدا با

رسم بت دیباز دندوهاشو به هم فشرد نبا دیچرخ یکه باال سر ما م یکردم در حال شیحرفا عصبان نیتن ابا گف انگار

 رو با نایکه ا یترسم در حال یترسم نه نم یمن نم رونیجا ببرم ب نیرا از ا نمیفرد دیشجاع باشم با دیبا

چون  میخواباندم درست وسط سالن قرار گرفته بود نیزم یرا رو نیخم شدم و فرد یکردم به آرام یزمزمه م خودم

ود از ب دهیخواب نیزم یمانند رو نیهمان طور که جن نمیرا بب نیتونستم فرد یعادت کرده بود م یکیچشمام به تار

 یاثر چیه یاز شر سرما در امان باشد ول یتا کم نداختماو ا یپالتوام را در اوردم و رو دیلرز یشدت سرما به خود م

 یداشت جلو چشمام جان م نمیمن فرد یشد خدا یبد و بدتر م نیگذشت حال فرد یاو نداشت و هر لحظه که مبر 

 واسه اش بکنم یداد و من قادر نبودم کار

وحشتناک رعد و برق که دل اسمان را  یگونه هام حس کردم و با صدا یاشک را رو یگرم نیحال و روز فرد دنید با

که به  دمیرا د نیلحظه همه جا روشن شد و به وضوح فرد هیبر اثر رعد و برق  دمیرو از جا پ دمیکش غیشکافت ج

 یهر لحظه عصبان دیرس یهنوز باال سرمون بود و بنظر م یاون لعنت دیکش رهیهمه جا ج یکیبازم تار دیلرز یشدت م

 شهیباورش م یمن ک یو نجات دادن خودمان فکر کنم خدا نیکردم متوجهش نباشم و تنها به فرد یشد سع یتر م
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 دیبه سرعت برق و باد به ذهنم رس یروح سرگردان سر و کار دارم فکر هیکه از سوسک هم وحشت دارم االن با  یمن

ه گشتم ک یبود به دنبال رژ لبم م میکنار پا نیزم یکه رو اءیکردم و با لمس اش یخال نیزم یرو ار فمیک عیو سر

ان را برداشتم و روشنش  دیدر دلم درخش یاشت خورد برق خوشحالد یکه چراغ قوه کوچک یدیدستم به جاکل

 نیکه به من داد تا امروز ازش استفاده نکردم و هم یبهم داده بود و از روز ثیکرد اونو حد یکردم خدا رو شکر کار م

رژ لبم را  یدادن با ارزش هیهد نیکردم به خاطر همچ ثینثار حد ییرهاش کرده بودم تو دلم دعا فمیطور تو ک

دونم  ینه نم ایداشت  دهیگرفته بودم حاال فا ادی لمایاز تو ف نویا دمیکش یا رهیدا نیبرداشتم و با ان دور خودم و فرد

 نشستم و اونو تو آغوش نینرساند چهار زانو کنار فرد یبیبه ما اس یتا ان روح لعنت دمیره را کشیبا ذکر گفتن دا

 اشک یصورت او گرفتم و از پشت حاله  یو نور اندک چراغ را رو دمیرا دورش پچروح بود پالتو  یجسد ب هی دمیکش

باال ابروش زخم شده و خون اطراف  ودنگاهش کردم رنگ به رو نداشت زرد زرد بود لباش از شدت سرما کبود شده ب

ه ها که از پل یبود حتما موقع یزیزخم شده بود در حال خونر نهیان خشک شده کف دستش که قبال بر اثر شکستن ا

 که همراه داشتم  یافتاد زخمش باز شده با دستمال کاغذ

اغم د نیحال و روز فرد دنیکرد و با د ینداشت بغض داشت خفه ام م دهیفا یول رمیبگ شویزیخونر یکردم جلو یسع

سر او خم  یو هق زدم سرم را رو دمیبر سر او کش یدست نوازش دیبا ترد دیگونه هام غلت یتازه شد و اشکام رو

 دمیرس یکاش زودتر م یاز دست رفت ا نمیفرد دادم، من عشقم را از دست  شهیام افزودم باورم نم هیکردم و به گر

کار رو نکردم اخه  نیمراقبش باشم چرا من ا دیگفت که با ثیگذاشتم لعنت به من حد یکاش اون روز تنهاش نم یا

جانم  نیفرد دمیبر ان زدم و نال یدست سردشو گرفتم و بوسه ا نداشتم یچرا ؟ درمانده شده بودم و جز اشک مرهم

 وقت  چیبخشم ه یوقت خودمو نم چیمن ه یفتیحال و روز ب نیباعث شدم به ا نمنو ببخش م

 و سکوت وحشتناک را بر هم شکستم  دمیکش ادیاز اعماق وجودم فر و

 خدااااااااااااااا

 چشم دوختم  نیسرمو بلند کردم و به فرد زانیدستم حس کردم اشک ر یرو فیضع یلیخ یفشار

زدم  یو در جا فشرده شد و لبخند تلخ دینگاهش کردم دلم لرز یآرام چشمانش را باز کرد و به من دوخت وقت آرام

لحظه حضور ان روح  کیکردم  یبدنشو حس م یشکرت دستم در دستش بود و سرد اااااایخدا یتو زنده ا نیفرد

 نیو فرد دمیکش غیرعد و برق باز وحشت زده ج یدوخته بودم که با صدا نیفقط چشم به فردبردم و  ادیرا از  یلعنت

امشب  ایشده بود خدا یانگار هوا طوفان دیرس یبه گوش م رونیباد و بارون از ب یبه خودم فشردم صدا شتریرا ب

 ریجا گ نیکاش خبر داشتم االن ساعت چنده و چند وقته که ا یشب تو عمرم بود ا نی؟ انگارم بلند تر هیعجب شب
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 یرابار ب نیبخوابه و ا دمیترس یحرف بزنم تا مانع از دوباره به خواب رفتنش باشم م نیبا فرد دمکر یسع میافتاد

 ینم یبه اطرافم نداشتم حت یتوجه یکیاز دست بدمش چراغ قوه هم خاموش شده بود و دوباره همان تار شهیهم

 ؟ یشنو یصدامو م نیفرد مگفت یگرفته ا یو با صدا دمینه آب دماغمو باال کش ایونم ان روح هنوز هست د

 .. نیزدم فررررررد ادیبا وحشت فر یینه صدا یحرکت نه

ترسم حتما  یکنم نخواب من م یجان خواهش م نیشد فرد یبه دستم وارد کرد اشکم به شدت جار یآرام فشار

  میتا با هم بر اریکنه طاقت ب یو گورشو گم م رهیهم م یلعنت نیا رونیب میریجا م نیا از اتا صبح نمانده م یزیچ

به عشقت نبردم  یبودم که پ یادم احمق یلیتو شدم من خ یکنم منو ببخش که باعث نارحت یخواهش م نیفررد

دل به عشق من  یکردم روز یتو بودم فکرشو نم نیطرفه بود اخه من دختر خاله شه کیکردم عشقم  یفکر م

از  یلیس اریجان من طاقت ب اریبزارم فقط طاقت  یوقت تنهات نم چیه گهید دمیقول بهت م یول .. ی! ول یببند

 شد یخسته و سردم جار یگونه ها یاشک رو

خواست تا ارام باشم اشکمو پاک کردم و گفتم  یکردم از من م یرو دستم وارد کرد احساس م یجان یفشار ب هیباز  

بگو بزار صداتو بشنوم اخه چرا تو  یزیچ هیکنم  یخواهش م نیکنم فرد ینم هیگر گهید یتو بگ یباشه چشم هر چ

 یکیتا به نزد یهنگام متوجه روح شدم با دستان که تا اخر باز کرده طرف ما هجوم اورد ول نی؟ در ا یگ ینم یزیچ

چون با  دمینکش غیرا محکم فشردم اما ج نیرکت باز ماند و به ما زل زد با ترس و وحشت دست فرداز ح دیما رس

 کردم  یم تیکنار من احساس امن نیوجود فرد

 کدفعهیطرفم هجوم اورد از نظر محو شد  یاون که دست بردار نبود دوباره به طرز وحشتناک اما

در حال خفه شدن بودم بردم  یام که انگار توسط شخصبهم دست داد هر دو دستم را طرف گلو یخفگ احساس

 یکه به گلوام وارد م یکردم از شدت فشار یم یعمرم را سپر یلحظه  نیکردم بدتر یاحساس نم یجز خفگ یزیچ

ه چشم ب رمیداشتم االن که بم محت گهیشد د یشد و نفسم هر لحظه کم و کم تر م یشد اشکم از گوشه چشمام جار

چند نفر که هم جنساش بودن افتاد که در هوا معلق بودن احساس کردم فشار گلوام کم شد و به سرفه افتادم و 

امد  یکردم چشم به ان ها دوختم از شدت ترس و وحشت اشکم بند امد و نفسم به زور باال م یکه سرفه م یدرحال

را بخونم  یغزل خدافظ دیار هردومون تمومه و بابست فکر کردم ک خی دنملب و گلوام خشک خشک شد و تمام ب

 یداستان نیهمچ هی یکیاون قصد جان من را داشت اگر  شهینشده باشم شانس اوردم باورم نم ووونهیامشب د ایخدا

نگاه کردم اما  نیشدم به فرد یزیچ نیهمچ هیامشب خودم گرفتار  یکرد محال بود باور کنم ول یم فیرا برام تعر

دادم باز  یجا جان م نیبود اگر امشب هم یدونم که زنده است برام کاف یهمان که م یول نمشیببتونستم  ینم
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گذشت و ان  یبر ما م یخوام لحظات به کند یبدون اون را نم یبودم و من زندگ نمینبودم چون کنار فرد مانیپش

 یسوخت خودم را برا یبهتر شد اما گولم هنوز م یام کم هکردم سرف ینگاهشان نم یعده هنوز در هوا معلق بودن ول

 یدارم م یمن ، چ یناخوداگاه چشم بهشان افتاد خدا ارنیسرم ب ییامدن تا بال یاماده کردم حتما همگ یهر اتفاق

؟ همان طور که چشم بهشان دوخته بودم از  میکن یم دایما نجات پ یعنیرفتن  یجا م نیکه داشتن از ا یانگار نمیب

جا  نیاونا رفتن ؟ پاشو از ا یدید نیفر فرد د دمیاشک را حس کردم و با بغض نال یو محو شدن باز گرما دیدنظر ناپ

از جا بلند شدم دستش را دور گردنم انداختم و کشان کشان از جا بلندش کردم به در  یجیو گ یبه سخت میبر

درشت باران به صورت ما خود و بدنم را به لرزه  طراتق دیباد شد دنیهمان که درب را باز کردم بر اثر وز میدیرس

ا باز در ر میدیرس نیکردم به ماش تشیهدا نیبا خودم سمت ماش یو به سخت دمیکش نیسر فرد یانداخت پالتو را رو

 را داخل قرار دادم  نیکردم و فرد

 ریرا از ز نیدم و فرددرب را باز کر نیماش گهیسمت طرف د دمیجا بدم دو نیتنشو تونستم تو ماش میفقط ن یول

رو  در ها عیشدم سر سیخ سیبارون خ رینفسم به شمار افتاد و ز دمشیبود تا کش نیسنگ یلیخ دمیبازواش کش

 روشن شد و نیاستارت زدم تا ماش بارکردم چند  یزده بود و حسشون نم خیبستم و پشت فرمان نشستم دستمام 

روندم از شدت  یرا م نیرا روشن کردم و همان طور که ماش یگاز فشار دادم و از جا کنده شدم بخار یپام را رو

کرد با بغض زمزمه کردم طاقت  ینم یحرکت چیانداختم ه نیبه فرد یاز پشت شانه نگاه دمیلرز یسرما به خودم م

کرد تلفنمو روشن کردم اوه چخبر بود  باز اشکم راه باز اریکنم طاقت ب یخواهش م زمیزع اریطاقت ب نمیفرد اریب

و  نیکه مهمه فرد یزیتنها چ ستیمهم ن ینگران و دلواپس شده بودن ول ینمانده که تماس نگرفته حتما کل یکس

را پرت  یگوش تیبا عصبان یلعنت دهیاه انتن نم ارمیدرش ب یاز نگران دیدادم با یبه خاله خبر م دیاو بود با زیجان عز

 خود افزودم کردم و به سرعت

 

 یم اطیلغزنده بود با سرعت و احت یلیشد جاده خ لیتبد دنیشد و بارش باران به نم نم بار یکم هوا روشن م کم

 یسپر یتمام شب را در اون خانه لعنت ستین یسوخت و به زور باز نگهشون داشتم باور کردن یروندم چشمام م

تر هر چه زود دیزدم االن وقت اه و ناله نبود با سشزود پ یلیخ یشد ول یکه افتاده اشکم جار یاتفاق ادیکردم باز به 

ردم دم در ک شتریسرعتمو ب مارستانیب نیتر کیو طرف نزد دمیبرسونم باالخره به شهر رس مارستانیرا به ب نیفرد

 دمیدو یم یکردم همان طور که طرف درب ورود یدر پاهام احساس نم یشدم جون و رمق ادهیپ نیارژانس از ماش

ه ک یبا اون حال دمیکه رس یپرستار نیزانوهام بشدت درد گرفت با اه و ناله از جا بلند شدم و به اول وخوردم  نیزم

دارم چشم تمام حضار در  ازیشد با خواهش گفتم کمکم کن من به کمک ن یم دهیکه بزور شن ییداشتم با صدا
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 من یارام باشم ول یازم خواست تا کم دیندادم پرستار که حال و روزم را د تیاهم یبه من دوخته شده ول مارستانیب

کم که ح نیاز پرنسل بود با برانکارد طرف ما امد و فرد زیکه ن ییاقا هی دمیدو نیباز حرفمو تکرار کردم و سمت ماش

کرد به حالت  یم تیو هداکه برانکارد را به جل یبرانکارد خواباند و با عجله در حال یروح را داشت رو یحسد ب هی

را  نیگونه هام روان بود فرد ینداشت رو یرا در دست گرفتم اشکم که تمام نیکردم و دست فرد شانیهدوان همرا

دادم و صورتم را با هر دو  مارستانیسرد ب واریبه د هیتک ستادمیبردن و اجازه ندادن باهاش برم دم در ا یداخل اتاق

 ادیم نمیبه سر فرد یحاال چ اینشستم خدا نیزم یکردم آرام آرام سُر خوردم و رو دست پوشاندم و هق هقم را خفه

کردم خودمو کنترل کنم به زور  یکردم سپس سع یحال سپر نیرا به هم یخودت مراقب حال او باش لحظات ای؟ خدا

سوخت کشان کشان طرف  یجدا کردم و بلند شدم حالم اصال خوب نبود و گلوام به شدت م نیتن خسته ام را از زم

 ... هرفتم ا یتلفن عموم

 خوام تلفن بزنم لطفا ،  یرفتم و با خواهش گفتم م یپرستار ستگاهیسمت ا ستیبود و من کارت همراهم ن یکارت 

رار من ق یتلفن را جلو یحرف چیبهم انداخت و بدون ه یاش بود با تعجب نگاه ینیب یکه رو نکشیع ریاز ز پرستار

را حفظ  یشماره ا چیرا به دست گرفتم اما انقدر حالم خراب بود که ه یدادم و گوش لشیتحو یجوون یداد لبخند ب

جواب بده با  یکه کس نیا دیبه ذهنم امد به ام نیفکر کردم فقط شماره تلفن فرد ینبودم مخم گچ شده بود کم

 نیاز فرد یکه خبر نیاله بخاطر ادستان لرزان شماره را زدم خدا رو شکر روشن بود و درحال زنگ خوردن حتما خ

گرفته و غم الود بود با  دیپچ یخاله در گوش یبهش برسه تلفن او را روشن نگه داشته بعد از چند بار بوق صدا

زدم  یکه هق م یبهش بگم که نگران نشه ؟ در حال یگفتم ؟ چطور یم دیبا یشد چ یجار شکمصداش ا دنیشن

 گفتم آلو ... خاله منم حاله 

 

 زد اخه دختر ؟ بتیغ ییهویقربونت برم کجا  ییخاله کجا حاله

و اوردم  نیفقط تماس گرفتم بگم فرد بدم فقط .. حیخاله وقت ندارم توض دیحرفش امدم و گفتم گوش کن به

  ستیحالشم اصال خوب ن مارستانیب

 

 و دستم را جلو دهانم قرار دادم  افتیاشکم شدت  زشیخاله ر غیج یصدا دنیشن با

 امده تو رو به قرآن حرف بزن ؟ نمیبه سر فرد یبگو چ زمیعز حاله
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 ، دیایب دمیکه بهتون م یبه ادرس خاله

کرد تشکر کردم که گفت شما حالتون خوب  یرو دادم و تماس را قطع کردم و از پرستار که همان طور نگاهم م ادرس

 ، یبهتره استراحت کن ستین

کرد و  یرا داخلش بردن قدم برداشتم سرم درد م نیکه فرد یو سمت اتاق ستین میزیوار گفتم من خوبم چ زمزمه

شدم از حال نرفتم فقط قدرت حرکت  نیام را با انگشتام فشردم و نقش بر زم قهیرفت شق یم یاهیچشمام س

ه ک یزیم یبازوام را گرفت و رو ریز دیو سمتم دو دیکش ینیه دنمیگذشت با د یم یحوال نیکه از ا ینداشتم خانم

 یم شتریتر و سوزش گلوام ب دیام شد جیافتادم و هر لحظه سر گ زیم یمانند رو نیدر سالن بود نشاند و رفت جن

خانم حالت خوبه  یکه ه دمیشن یپرستار همراه خودش بود فقط صداشون را م هیشد دوباره همان خانم، برگشت و 

از  یچشم گشودم و به آرام انیخاله و اطراف یو ناله ها غیج یبا صدا ادینم ادمی چیگه هیگفتن و د یحالت خوبه م

 دمیرس یرفتم هر چه به در م یرا م واریبه د هیامدم باز حالم بد بود و بزور خودمو سر پا نگه داشتم تک نییتخت پا

 شد  یم شتریو ناله ب غیج یصدا

بم مثل قل نیفرد ادیخوب باشد با  نیفردچه خبر شده بود خدا کند حال  یعنی دیپر یم نییباال و پا یقرار یبا ب دلم

 جون و یب یرفتم و با پاها رونیزد از اتاق ب یام م نهیبه س دیکوب یزندان م یاهن یها لهیکه خودش را به م یزندان

جمع شده  نیکه دم در اتاق فرد لیفام یاعضا هیپدرش و بق وکرخت سمت صدا رفتم و چشم به خاله شراره و عسل 

 گهیشده بود ؟ پاهام د یافزود چ یم شونیبه گر دیکش یکه خاله م یگردن و با هر زجه ا یم هیبودن افتاد و گر

 یچ دمیکرد پرس یکه داشت خفه ام م نیحس شده بودن کشان کشان جلو رفتم و با بغض سنگ یکردن ب ینم میاری

 کجاست ؟ نیشده فر فرد یچ

 از نمیشده ؟ خانه خراب شدم فرد یچ یدیگفت د طرف من برگشتن و داغشون تازه شد خاله بغلم کرد و یهمگ

 رفت  دست

 خداااااااااااا

 یرا نداشتند و رو نمیتحمل وزن سنگ گهیشد پاهام د یصدا از هر دو چشمم جار یماند و اشک ب زانیاو دستام

 ریرا ز نیکه اسم فرد یرا از دست داده باشم در حال نیشه من فرد یباورم نم دمیکش غیزدم و ج ادینشستم فر نیزم

 دمیکردم چشم باز کردم و از جا پر یلب زمزمه م

 ــــــــــنیفــــــــــرد
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رد ک یبدنم درد م یجا یبکنم تمام جا یحرکت نیبد شده بود و قادر نبودم کوچک تر یلیاتاق که شدم حالم خ وارد

چه تو معده ام بود را باال اوردم حالم  ولو شدم و هر نیزم یشدن بودن رو یو انگار استخوان هام در حال متالش

و جز  نمیرا بب ییتونستم جا یشده بود و نم کیکرد هوا کامال تار یلحظه رهام نم کیخراب بود و سر درد  یلیخ

 یو ان ها م دیکوب یها م شهیبه ش یانگار که شخص دیرس یبه گوشم نم یا گهید یها صدا شهیشکستن ش یصدا

در  یکه همان وقع درد جان سوز دمیگوشه خودم را کش هیبه خودم دادم و  یحرکت یبسخت یکیتار انیشکوند م

 یدور خودم م یحال یشده بودم از شدت درد و ب یشد انگار که زخم یاز ان جار یسرد عیادستم حس کردم و بعد م

با  یبکنم بسخت تونستم یواسه خودم نم یشده بودم اما انقدر عاجز بودم که کار یچه کس ریدونستم اس یم دمیپچ

 ؟ یدار یم، چرا دست از سرم بر ن یخوا یاز جونم م یچ یلعنت دمیگرفته نال ییخشک و صدا یگلوا

ا ، ب نمشیتونستم بب یبه وضوح م یکیتار انیو باز با ان چشمان ترسناکش زل زد به من م ستادیا میبه رو رو

 بودم ؟  یخوام چرا من ادم ناکام یخوام قلب مهربانتو م یات را ازت م یگفت من خوش تیعصبان

وارد  یدادم کس یاجازه نم نیبخاطر هم اادیشاد و مهربان بدم م یحسرت عشق تو دلم مونده ؟ من از ادم ها چرا

منتظرت بودم تا  یلیجا من خ نیا ییایکردم که ب یخوام من کار یبا همه من تو رو م یتو فرق دار یخونه ام بشه ول

 یفقط صدا دمید یرو نم ییجا ای یزیبا خودم ببرم به دنبال حرفش به من حمله کرد چ دیبا تو رو من یبالخره امد

 حس نکردم  چیه گریو د دمیغلت نیزم یمحکم رو دیرس یشکستن به گوشم م

 یبستم جا لیحرکت و تکان دادن خودم را نداشتم از شدت سرما قند یچشم باز کردم که صبح شده بود و نا یوقت

 ینداشت درد یزیخدا رو شکر خون ر یبود ول دهیزخم دستم امانم را بر یکرد و جا یبدنم کبود شده و درد م یجا

 یشدم احساس ضعف م یکه زخم دمیو فهم دمیبه محل درد کش یلبم حس کردم دست یام و گوشه  یشانیپ یرو

 یدر بدنم حس نم ییروین چینداشتم هاما قدرت  رونیجا برم ب نیبکنم و از ا یکار دیرفت با یم جیکردم و سرم گ

 دمیلرز یامد و باد سرد از پنجره به داخل اتاق هجوم اورده بود از شدت سرما به خودم م یو بارون م یکردم هوا ابر

سر جام افتادم و  یتالش چیامد بدون ه یدادن خسته و کوفته بودم و خوابم م یخورد و صدا م یمو دندون هام بهم 

حرف زدن  ینگفتم چون نا یچیاما ه دمشیکه چشم باز کردم باز د یا گهیهم از حال رفتم بار د دیشا ایخوابم برد 

 یمن نم میپاشو با هم بر یبکش ذابع نیاز ا شتریخوام ب یمن تو رو دوست دارم نم دمیرا نداشتم باز صداشو شن

ام  ییتو رو من صاحب تنها یبر زارمینم ییجا نی، حاال که ا یمن بش یبرا دیتو با رهیزارم اون دختره تو رو از من بگ

 گهید ییجا هیو وارد  میشد از جا بلندم کرد و با هم از اتاق خارج شد شتریکه حس دردم ب دیکنم دستم را کش یم

که مانند او در حال پرواز بودم از  یکردم انگار یم یاحساس سبک یلیشدم نگاه به خودم کردم خ نخودمو یایجز دن

 ییاج هیدونم کجا بودم  یولو شده بودم نگاه به اطراف انداختم نم نیزم یروحم افتاد رو یهمان باال نگاهم به جسد ب
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و همه  رهیشد اسمان ت یم یبه کجا منته ستیشد و معلوم ن یاب که از وسط رد م یجو هیپر از درخت و بوته ها و 

 و ستادیا میرفتن رو به رو یور و ان ور م نیاعتنا به ما ا یبود چند نفر هم نوعان خودش ان طرف تر ب جا را مه گرفته

 نیاشاره کرد و گفت از امروز به بعد ا یدرخت هیکرد با دستش سمت  یم یاشفته اش باز یکه باد با موها یدر حال

 یکیو باز تار دمشیند گهیمان درد به جانم افتاد دماست ناباورانه سر تکان دادم و برگشتم سر جام باز ه یبرادرخت 

انداخت  یو ناتوانم لرزه م ماریو به تن ب دیوز یشد و باد سرد م یم دتریباران هر لحظه شد دیکش رهیبه همه جا ج

 نیدونم چند وقت که گرفتار ا یها را از دست دادم و نم هیو ثان قینداشتم حساب لحظه ها دقا یبه زندگ یدیام گرید

کرده  یرا با هم قاط قتیداشت ؟ خواب و حق قتیحق ایرفتم  یکه همراه اون لعنت دمید یدونم خواب م یجا بودم نم

 بودم 

 یاحساس سرما و گاه یخراب بود گاه یلیحالم خ اوردمیباال ن یزیو عوق زدم اما چ دیدر معده ام جوش یزیچ هی باز

از  یگوشه ا زیچ هیگرفت و من مثل  یهمه جا را فرا م یکیتار یامد گاه یبه چشمم م ییروشنا یکردم گاه یگرما م

همه عذاب  نیمردم ؟ چرا هنوز زنده ام ؟ از ا ینم راتونستم بکنم پس چ ینم یحرکت نیافتاده و کوچک تر اتاق

احساس  یزیچ گهیحس شدم و د یباز ب رمیخوام پس همان بهتر که بم یبدون حاله را نم یخسته شدم من زندگ

 منکرد

همه جا را فرا گرفته از  یکیو تار دیوز یو باد سرد سرد م یهنوز زنده ام ، باز هوا باران دمیکه باز کردم فهم چشم

خبر از روز و  دم،یاز دست م موینائیشم و ب یبخوره کور م ییبودم حتم دارم چشم که به روشنا یکیپس که تو تار

ازم خبر  یجام و کس نیکنم روزهاست که ا یاحساس م موند یجا بودم هم نم نیشب نداشتم چند وقته گرفتار ا

 ایدونم تو خواب  یبکنم باز نم یحرکت نیندارد تمام بدنم از شدت سرما خشک شده بود و قادر نبودم کوچک تر

صدا را کجا  نیامد ا ینم ادمیاشنا بود اما  یلیزد صدا خ یاسم من را صدا م دمیشن یم ییبودم که صدا یداریب

بالم امده دن یکی یعنی نیریش قتیحق هیبود  قتیحق نیبودم باز و بازم اسم من را صدا زد پس خواب نبودم ا دهیشن

زده ام را حرکت دادم و خودم را طرف در  خیبدن  یبه سخت دیدر دلم درخش دینجاتم بده برق ام یگرفتار نیتا از ا

انقدر ضعف داشتم و حالم  دمیپشت در رس تادم و درد مانند خوره به جانم افتاد دندون هامو به هم فشر دمیکش

لمس کنان  ادیکردم تا متوجه من بشه تا به کمکم ب یم یکار دیبا یولو شدم ول نیزم یخراب بود که همان جا رو

م پرت کرد نیزم یکه در توانم بود رو یکه به دستم خورد را برداشتم و با تمام ضعف و قدرت یا شهیتکه درشت ش

 بعد صدا یباشد کم دهیکردم که صدا رو شن یفضا را پر کرد تو دلم خدا خدا م شهیشکستن و خورد شدن ش یصدا

 یجا خالص بشم نور که تو اتاق معکوس شد برق شاد نینمانده تا از ا یزیتر شد خدا رو شکر چ کیتر و نزد کینزد

دوست داشتم با هر بار صدا زدنم انگار جون تازه صدا را  نیباز اسم من را صدا زد چقدر ا دیدر دلم درخش یدواریو ام
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رو سرم خراب شد و نگران شدم نکند اون  ایدن دیکه کش یغیج یبا صدا کدفعهیشدم  یم یگرفتم و پر انرژ یم یا

ه ک نیو جرئت ا دهیدونم که ترس یدم در بود م دمینه خدا رو شکر باز صداش را شن یسرش اورده ، ول ییبال یلعنت

دستم را حرکت  یشه به سخت یمتوجه من نم یطور نیپشت در قرار داشتم ا قایمن دق ماتو اتاق را نداشت ا ادیب

که موفق شدم دستمو که در دستش گرفت احساس کردم تازه نفس  نیدر بردم تا متوجه من بشه مثل ا یدادم و ال

 داغ دمیاش که شن هیگر یامده باشه ، صداجا  نیبه ا یینجات من خودش به تنها یکه برا شهیباورم نم دیدر من دم

کارم  نیجسد را داشتم خواستم لب باز کنم و حرف بزنم اما توان ا هیباز حکم  یشدم تمام وجودم شعله ور شد ول

 امر شد  نینداشتم خودش هم متوجه ا

ش بود من را با دونم سخت یچون م ستمیخودم ب یپا یکردم رو یسع نییپا میرفت یمانع من شد از پله ها که م و

 نیزم یپله ها قل خوردم و محکم افتادم رو یقرار گرفت و با کله از رو میپا ریز یزیچ کدفعهیخودش بکشه اما 

باز  دمیو که شن غشیج یبه جانم افتاد صدا یکنم تمام استخوان هام از هم جدا شده و درد جان سوز یاحساس م

جان سرجام ماچاله شدم و کف دستم که زخم بود بر اثر  یکه باعث افتادنم بود شده ب یاون لعنت رینگران شدم اس

کرد دستم را که در دست سردش فشرد احساس کردم تازه قلبم به کار  یم یزیراه باز کرد و خونر نیبرخوردم به زم

 یدلم م ارمیا دوام بداد ت یداد من را به جان خودش قسم م یکسم قسم م نیزتریافتاده بود من را به جان عز

 یکردم نگران شد به سخت ینم یحرکت چیکه ه نیحال منم خوبه ، از ا یتو با من یخواستم حرف بزنم و بگم تا وقت

شش و تال یزنده بودم با تمام سع وزدستش وارد کردم تا مطمئن بشه هن یرو یجون یانگشتام را تکان دادم و فشار ب

ه هم میرفت یدوشش بود سمت در م یمن رو ینیکه تمام سنگ یکرد و درحالکشان کشان از جا بلندم  یو به سخت

مدت  نیامد در ا یهنگام شبح اون روح دنبال ما م نیرفت در ا یکه طرف در م دونمیم یبود ول کیجا کامال تار

گرفته و ارامش با من  یبا صدا میشد یم کیبودم همان طور که به در نزد گرانحاله ن یکردم و برا یاحساسش م

 غیبود با ج یادیبدنم ز یرو یشانه خم کردم بودم انگار یسرم را رو میدیداد به در رس یم یدواریزد و ام یحرف م

بکنم چقدر از  شتونستم برا ینم یافتاد کار یبراش م یموقع اتفاق نیحاله دلم فشرده شد و غصه خوردم اگر ا

باال گرفتم و اون شبح  هیچند ثان یبودم سرم را برا یو عکس العمل یر حرکتعاجز از ه یطور نیخودم بدم امد که ا

جا را ترک کنم  نیخواست ا یبود چون نم یخانه را داشت به شدت عصبان نیکه حاله قصد بردنم از ا نیاز ا دمیرا د

تونستم ازش بخوام من را رها کند و  یکاش م ادیسر حاله ب ییدونم که از حاله متنفر بود همه اش نگران بودم بال یم

 دیچرخ یبود و باال سرمان م ینا ارام و عصبان یلیخ دمید یخودش را نجات دهد ، چشمام باز بود و او را به وضوح م

حتم داشتم لحظات اخر عمرم  دمیلرز یم دیبد بود و از شدت سرما مثل ب یلیخواباند حالم خ نیزم یحاله من را رو

من  یکه حاله پالتواش را رو دمیبدن تبدارم قرار گرفت فهم یگرم و نرم رو یزیهنگام چ نیدر ا کردم یم یرا سپر

 یخواست قدرت داشتم و مخالفت کنم و بگم بنداز رو خودت تا سرما نخور یانداخت دلم م
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واب خ هیکرد و به  یم ینیشد و پلک هام سنگ یتر م میگذشت حالم وخ یباز بهتر نشدم و هر لحظه که م یول

 همه درد نجات دهد  نیکه من را از ا یداشتم خواب ازین یطوالن

 دارشیحداقل تشنه به د نمشیتونستم بب ینور اندک م نیا ریخدا رو شکر ز دمیدر دستش د یفیبعد نور ضع یکم

 یاز مردن نداشتم کنارم نشست وقت یترس گهیاونم منو دوست داره د دمیحاال که فهم دمشیمردم حاال که د ینم

؟  رمیبود که در اغوش عشقم بم نیاز ا التربا یزیچقدر ارام شده بودم چه چ دیمن و در اغوش گرم و پر مهرش کش

حال و روزش و اشک  دنیشدم دلم از د شیتماشا یکرد محو یکه با نور اندک چراغ که دستش بود نگاهم م یدر حال

کرد دست  یکه در گلو خفه اش م یبخاطر بغض ایدونم از شدت سرما  ینم دیلرز یاز جا کنده شد لباش م شیجار

همه  نیسرم قرار داد دلم از ا ید باز قلبم به تپش افتاد چشمامو بستم که سرش را رویکه بر سرم کش ینوازش

 کرد یقرارم م یب دیرس یاش که به گوشم م هیگر یدر التهاب بود صدا یهمه بدبخت نیاز ا یکینزد

و  یکیباز تار د؟یکش یم یرعد و برق با وحشت که من و به خودش فشرد دلم بدرد امد اون بخاطر من چ یصدا با

که لحظات اخر عمرم  یشد انگار یکردم بدنم سرد و سرد تر م یهمه جا حکم فرما شد هر لحظه احساس م یکیتار

ونم د یتونستم بکنم م ینم یحرکت چیهو  بودمجان شده  یزد اما ب یصدام م هیکردم حاله با بغض و گر یم یرا سپر

به  یجون یبکشه با تمام توانم فشار ب یو نگران یقدر سخت نیخواست ا یکه او را به وحشت انداخته بودم دلم نم

 دمیشن یبمانم صداش را م داریخواست تا ب یداد و ازم م یدستش وارد کردم باز داشت من و به جونش قسم م

تونم او را داشته  یمحاله و من نم گهید نیدونم ا یمن که م یمونه ول یم شمیکه تا ابد پ داد یداشت بهم قول م

خواست ازش بخوام آرام باشد ازش بخوام که اشکش را پاک کند  یکرد دلم م یم دواریام یباشم داشت من و به زندگ

باشد خدا رو شکر خودشم متوجه  ارامتا  یمعن نیکلمه بگم باز دست سردشو فشردم به ا هیکه بتونم  نیاز ا غیاما در

 یگفت خشم اون شبح را بر م یکه بهم م ییحاله بخاطر من و حرفا ختنیمنظورم شده و اشکش را پاک کرد اشک ر

هه انگار خبر  ارهیسرش م ییکرد اگر ازش جدا نشم بال دیتهد رمیخواست تا از حاله فاصله بگ یو ازم م ختیانگ

و  یبه ما زل زد و به حاله چشم دوخت چقدر سخت بود در معرض خطر باش نداشتمرو  یکار چینداشت که قدرت ه

  یو توانت را از دست داده باش یانرژ

با حاله  یخواستم کار یزدم و ازش م یم ادیبه خواسته اش عمل نکردم طرف ما هجوم اورد ته دلم فر دید یوقت

وقت  چیه زارمیکه قصد خفه کردن او را داشت گفت نم یطرف حاله هجوم اورد و در حال انهینداشته باشد اما او وحش

 دستش در ریکردم تا دست از سر حاله که حاال ز یم، ازش خواهش کردم التماسش  یبا من بمون دیتو با دیبهم برس

 گرفتم بخاطر حاله که شده میلحظه تصم کیحال خفه شدن بود بردارد 
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 یدست او جان بده مطمئن بودم حاله فقط او را م ریرحمانه ز یحاله ب نمیبشم طاقت نداشتم ببخواسته اش  میتسل 

 ونداشیپ گهیبشم چند شبح د مشیکه تا خواستم تسل دیدونم چقدر طول کش ینم دیشن یصداش را نم یول دید

ن دنبال او تا با خودشان مرد اما بعد متوجه شدم که امد میکار هر دومان تمومه و امشب خواه گهیشد فکر کردم د

 برد  یمن را با خودش م ایماند  یجا م نیهم ایگفت  یکرد و م یببرنش اما قبول نم

 داده بود به من؟ یریدونم حاال چه گ یبابا من نم یا

 شد متوجه شدم  یرد و بدل م نشونیکه ب ییحرفا از

 ی، ول شهیدل نه صد دل عاشق م کی یبود و روز نیو به همه و هر کس بد ب یو منزو ماریب یدختر اتشیزمان ح در

 یادم بد شیکنه ، ناپدر یازدواج م یا گهی، و مادرش با مرد د شهیکنه ، و پدرش غرق م یبعد عشقش ولش م یمدت

 یبدل م نهیپدرش را گرفته بود از او ک یکه ان مرد جا نیبود از ا اتشینبود اما افسون که اسم ان شبح در زمان ح

او  رهیگ یم میشه تصم یکه از دستش کالفه م شی، ناپدر شهیبه نفرت م لیاش تبد نهید از فوت مادرش کو بع رهیگ

 مشیباز بر تصم شیو ناپدر گردهیبر م یکند و بعد از مدت یرا شوهر دهد که همان روز افسون از خانه فرار م

فکر فرار به  گهیکند و بعد که افسون بار د یم یکند و تا قبل از روز ازدواج افسون را تو اتاق زندان یم یپافشار

دهد و از  یپرد و همان موقع جان م یشه بدون فکر از پنجره م یکه وارد اتاق م شیناپدر دنیزند با د یسرش م

 یم یکرد او را وادار به خودکش یم شیکه به ناپدر یشود و با ازار یخانه م نیا ریربانگیهمان روز روح ناآرامش گ

که من با همه فرق  نیمثل ا یاورد هه ول یممکن سر ان ها م ییو هر بال رهیگ یم یبا همه ادم ها دشمن کند ، بعد هم

با امدن هم نوعان خودش بالخره دست از حاله برداشت و از  گهیمنه د یاز بد شانس نمیداشتم که عاشقم شد البد ا

ت شد که او رف یبود ؟ باورم نم یچ قایبهم گفت که ان موقع متوجه نشدم دق یزیگرفت اما قبل از رفتن چ اصلهما ف

زد اما کم کم از حال  یزد باز با من حرف م یکه به سرفه افتاده بود و هق م یو دست از سر ما برداشت حاله در حال

با  میرد و سمت در رفتکشان کشان من را از جا بلند ک یباز با زحمت و سخت دمیشن یرفتم و صدا را به وضوح نم یم

بارش تند  ریکه بود ز یسرما را تا مغز استخوان حس کردم با هر جون کندن مارمیبرخورد باد و باران به سر و تن ب

 ردختر سخت گذشته ، اگ نیچقدر امشب به ا ایو با تمام توان و قدرتش من و سوار کرد خدا میدیرس نیباران به ماش

 حس نکردم چیه گریهم افتاد و د یمونم چشمام رو یم ونشیر مدداشتم تا اخر عم ایبه دن یعمر

 یبرا ادیدور سرم در حال چرخش بود ز زیبودم و همه چ جیگ نمیرا خوب بب ییتونستم جا یچشم باز کردم نم یوقت

 ماندن تالش نکردم  داریب
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تونستم  یبهتر شده بود و م یدر دستم دوباره چشم باز کردم حالم کم یزیشدم با حس سوزش چ هوشیدوباره ب و

ا ب یکردم چشم به اطراف چرخوندم و شخص یحال سپر نیخبر نداشتم کجا بودم و چند وقته در ا نمیاطرافم را بب

ن ا دنیدونم چرا با د یشد نم کیده بودم نزدیان خواب یکه رو یامد و به تخت یکه سمت من م دمیرا د دیلباس سف

اال زد از کنارم رفت به ب یکه بروم لبخند م یافتادم چشم به او دوختم در حال یتمادپرستار اع ادیبه  کدفعهیپرستار 

به من وصل کرده بودن باز احساس ضعف کردم و قادر  یدونم چ یو نم میدستگاه وس یسرم و اطرافم نگاه کردم کل

 پوش به نزد من برگشت  دیباز همان پرستار همراه دو مرد مسن و سف نبودمبه حرکت 

 گفت : ییبشاش و خندان و خوشرو ییاز حضار با رو یکی

 ؟ مرد جواان ! یبش داریکه ب یگرفت میبه باالخره تصم به

به اطراف انداختم پس حاله کجاست مگه  یبودم نگاه جستوگرانه ا هوشیشدم ؟! مگه چقدر شده که ب داریب باالخره

تونستم لب باز کنم و بپرسم که عشق من  یکاش م ی؟ ا ستیازش ن ی؟ پس چرا نبود ؟ چرا خبر میبا هم نبود

 امد . یدر نم دامحنجره ام را گرفته بود که ص یزیکجاست ؟ اما قادر نبودم انگار چ

شم چ دمیشد و خواب نیشان رد و بدل شد اتاق را ترک کردن باز پلک هام سنگ نیکه ب ییسه نفر بعد از گفتگو ان

ان ها دور تخت تجمع کرده بودن و  یادرم گرفته تا خاله هام و بچه هامن امده بودن از م دنیکه باز کردم همه به د

 ینفر بود که هر چه م کیبه همه چشم فقط دنبال  توجه یکردن اما من ب یم یبا من احوال پرس یهر کدام به نحو

دوست  هگیتنگ شده بود نکند د یلی؟ دلم براش خ امدهین دنمیکردم چرا حاله به د ینم داشیپ تیجمع انیگشتم م

 : دمیگرفته و لرزان پرس یی؟ با صدا نهینداره من و بب

 ؟ نهیمن و بب امدی... حاله کجاست ؟ چرا ن حا

شدم  یگفت عصبان ینم یزیچ یانداختن باز سوالم را تکرار کردم و باز سکوت و کس ریسکوت کردن و سر بز یهمگ

 جواب من و بده روبه مادرم با التماس ادامه دادم  یکی ن؟یدیداد زدم حاله کجاست چرا جواب نم

اشک دور چشم مادرم حلقه زد و قطرات درشت اشک  امده؟ین دنمیجان شما بگو ، بگو حاله کجاست چرا به د مامان

  دیگونه هاش غلت یرو

 شدم از سکوت ازار دهندشون با عجز رو به عسل گفتم : یم وونهید داشتم
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دونم که داره با من  یم ادیحاله کجاست؟ برو بهش بگو ب امد؟یبهم بگو حاله چرا نجون خودت بگو ،  یابج عسل

 برو برو  ادیکنه و االن پشت دره برو بگو ب یم یشوخ

 گفت: یبا اشک جار عسل

  ادینم گهیاون د یبهتره که حاله را فراموش کن داداش

حاله ازدواج کرد االن  یبود هوشیمدت که ب نیکه داشتم چشم به دهان عسل دوختم که ادامه داد تو ا یحال زار با

 رفته . رانیهم از ا

دادم و اشکم  یبه چپ و راست تکان م یسرمو ه یقرار یکردم و با ب یعسل را در ذهنم تکرار م یحرفا ناباورانه

بود  اون به من قول داده یول دمیکش ادیشد داد زدم فر کهیشد قلبم به درد امده بود قلبم شکست و هزار ت یجار

 یجا یوحشت زده چشم باز کردم و به اطراف و جا یزاره با حس لمس دستم توسط شخص یقول داد که تنهام نم

در  یو موج یکه بال سرم بود و چند خط رنگ یدستگاه یاتاق نگاه گذرا انداختم اتاق خلوت و سکوت بود و تنها صدا

مهمان قلبم شد خدا رو  یریوصف ناپذ یتخت خوشحال حاله کنار دنیبا د دیرس یبه گوشم نم ییبود صدا انیان نما

 لرزان گفت : ییبر لب نشاند و با صدا یبا بغض نگاهم کرد و لبخند دمید یرو تو خواب م زهایچ نیشکر پس همه ا

 ، یلحظه بودم تا چشم باز کن نیهفته منتظر ا دو

 و سر خورد  دیگونه هاش غلت یاشک همچون الماس رو قطرات

نداشتم انگار متوجه  میواقع یای، دو هفته! دوهفته خبر از دن شهیبهش انداختم باورم نم ینگاه پرسشگر ناباورنه

 پرسش نگاهم شد اشکش را پس زد و گفت :

خودم هم که حالم  مارستانیاوردمت ب یریو از هوش م شهیراه حالت بد م یوسطا میامد رونیکه ب یاون خانه لعنت از

  یکرد یتو سکته قلب نکهیتلخ مواجه شدم ا قتیچشم که باز کردم با حق رمیهوش م از یچند ساعت هیبد بود 

ازش  یاشکاش در جا فشرده شد اما چطور دنیشد دلم با د یگونه هاش جار یاز اشک رو یلیکرد و باز س سکوت

 نیشردم به اهم ف ینگاهم کرد چشمام را رو سشیدستش قرار دادم با چشمان خ یبخوام تا ارام باشد دستم را رو

 نکن  هیگر گهیکه من هستم د یمعن
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 تسیگرفتم گفت که حالت خوب ن دیکه شدم سراغتو از حم داریداد باز حالم بد شد و با ارام بخش ارام شدم ب ادامه

را فقط با سرم و ارام  یکردم و نگران تو بودم چند روز یم هیتو کما ، حال خودم دست خودم نبود فقط گر یو رفت

 خواستم جز تو فقط تو  ینم یچیاز خدا ه تگذش یم یتو بر من به سخت یلحظات ب نیبخش گذروندم فررد

 دستم وارد کرد و هق زد و ساکت شد ... یرو یفشار

 

 نیاون ا ختیر یشدم اون داشت بخاطر من اشک م رهیخ باشیو ز سیشده بودم و به چشمان خ شیتماشا یمحو

 د،یکش یخاطر من زجر و عذاب مهمه ب

ده به زن یدیام چیبر لب نشاند و ادامه داد دو هفته چه سخت بر من بدون تو بدون ه یفرو خورد لبخند تلخ بغضشو

 همه من و رسوا کرد  شیمن اشک و دعا کردن بود اشکم پ یماندن تو گذشت تنها تسال

 دیدستم چک یانداخت و اشکش رو ریتونست سربز ینم یبگه ول یزیخواست چ یبا مکث سکوت کرد انگار م باز

دستش وارد کردم سرشو بلند کرد و  یرو یفشار ،یبکن یکار یو نتون ینیعشقت و بب یچقدر سخت بود اشک جار

مزد و مادرم باهام قهر کرد اونا  بهمرو  یبخاطر اون شب بهزاد نامزد نیچشم به من دوخت و زمزمه کنان گفت فررد

 که  کنن که .. یفکر م

 گرفتم و منتظر بودم تا حرفشو بزنه ادامه داد شیاش شدت گرفت ات هیگر

 شدم  شونیزیکه باعث ابرور گهیم مادرم

کنن و تهمت بزنن اگر حاله نبود معلوم  نینجاتم توه یبه پا شده بود اونا حق نداشتن به فرشته  یاتشفشان درونم

 یبرد دستم را به ارام یمنو با خودش م یودم و اون شبح لعنتهم تا حاال مرده ب دیامد شا یسرم م ییچه بال ستین

تم نوک انگش یکه رو یرا از چشمش پاک کردم و اقطره اشک کبلند کردم و با انگشت چانه اش را باال گرفتم و نم اش

رفته و گ یلبانش شد و با صدا یچاشن ینگاهم کرد و لبخند تازه ا رهیخ رهیخ دمیکردم و بوس کیبود را به لبانم نزد

 دو رگه گفت :

 بهم بده  دیخوام صدات و بشنوم حرف بزن و ام یبگو م یزیچ هی یزن یچرا حرف نم نیفررد

 امد یگفتم؟ چند بار دهان باز کردم اما صدام در نم ینم یزیزدم؟ چرا چ یگفت: چرا من حرف نم یم درست
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وارد اتاق شد و از حاله خواست تا اتاق را ترک  یهنگام پرستار نیمن بود چشم دوختم در ا ی رهیچشمانش که خ به

 بازم سکوت  یخواست ازش بخوام اجازه بده باز حاله کنارم بمونه ول یکند دلم م

زد و اتاق را ترک کرد من  یاز جا بلند شد و زمزمه کرد خوشحالم حالت بهتر شده زووود خوب شو باشه لبخند حاله

 ارمیجا مرخص بشم حاله را به عقد خودم در م نیم فکر کردم همان که از اخود شیپ الیموندم با هزار جور فکر و خ

 درباره حاله کرده بودن یفکر نیچبودم که هم یعصب یلیاز دست اون نامزد مزخرفش و خاله خ

 خواستم  یاگر هم م دمیباز فقط اونا گفتن و من شن یمادرم و عسل همراه عمو و زن عمو به مالقاتم امدن ول پدر

من  یعنیمن  یکلمه خدا هیاز  غیاما در ارمیبه زبان ب یزیکردم چ یام سع ییتونستم حرف بزنم چند بار در تنها ینم

که نسبت به حاله داشتم حرف بزنم؟  یتونم از عشق و عالقه ا ینم گهید یعنیقدرت تکلممو از دست داده بودم ؟ 

کردم تا مادرم کم تر  یرفتار م یعاد گرانیما جلو دا دسخت بو یلیتونم حرف بزنم برام خ ینم گهیکه د نیباور ا

 دیبا یچند وقت هیپزشک معالجم  ی هیمرخص شدم و برگشتم خونه اما با توص مارستانیغصه بخوره چند روز بعد از ب

امدن اما  یم ادتمیخونمون پر مهمان بود که به ع بایکنم هر روز تقر یو از استرس و تنش دور نمیبش لچریو یرو

وقت من و دوست نداره تنها  چیدونم که خاله ه یکارش ناراحت نشدم چون م نینبود از ا نیاز خاله شه یرخب

دادم بخاطر  یزد و من فقط گوش م یباهام حرف م یامد و کل یم دنمیحاله هر روز به د نکهیکه برام مهمه ا یزیچ

 دیاکم کم ب گهینداشتم د یمشکل چیودم و هو سالم ب حیاست که صح نیامر به پزشک مراجعت کردم اما نظر او ا نیا

 نبود  نیاز ا ریغ یساختم چون چاره ا یامر م نیبا ا

الزم انجام  اتیو پدر تا اجرائ میکرد و ان شب ما رسما نامزد شد یبعد مامان حاله را از پدرش برام خواستگار یمدت

ما غوغا بود اما خاله در اتاق خودش را حبس  یخاله بخاطر نامزد یخواند ان شب خانه  تیمحرم غهیما ص نیبشه ب

 قدم نشد  شیبه دخترش پ کیتبر یبرا یکرده و حت

 .ام را ابراز کنم اما .. یخواست خوشحال یخوشحال و دلم م یلیبودم خ خوشحال

 یحاله با بغض نگاه میدو درخت قرار داشت نشست نیتاب که ب یو رو میشد عشونیدو وارد باغ نه چندان وس هر

 بهم انداخت و گفت :

 تونم صداتو بشنوم  یکه نم نیکنه ا یکه ناراحتم م یزیاما نتها چ میهم شد یخوشحالم باالخره برا یلیخ

 بازو ام قرار داد  یتاب پشت سرش باز کردم و اون سرش را رو یرا رو دستم



 عشق محال ریاس

 
207 

 

 شیعمرم پ یلحظه  نیتا اخر مدیمن بهت قول م نیاز تو چشمات بخونم فرد نویتونم ا یم یدونم تو هم خوشخال یم

 تو بمونم و تو رو دوست داشته باشم 

تونستم حرف بزنم و از  یکه نم نیموهاش زدم دلم گرفته بود از ا یرو یام فشردم و بوسه ا نهیس یرا به خودم رو او

خوشبخت کردنش  یبرا یخواستم بهش بگم چقدر دوستش دارم و هر کار یکه تو دلم بود بهش بگم منم م یعشق

همه حرف را فقط تو  نی، اما باز ا شهیکه کرده م یخواستم بگم عضه مادرتو نخور بعدها متوجه اشتاه یکنم م یم

با  نباشم حاله از بودن یزیباز نگران بودم اگه تا اخر عمر الل بمونم و قادر به گفتن چ یگفتم ول یزدم و م یدلم داد م

 کردم و با اشاره سر پیام را به دست گرفتم و تا یبکشه و غصه بخوره گوش یخواستم اون سخت یمن معذب بشه نم

 نوشتم را بخونه یازش خواستم هر چ

 دوست دارم! ایتو دن زیاز هر چ شتریمن تو رو ب حاله

 کرد و گفت : نگاهم

 منم دوست -

 !دارم

 نگاه کند  یاشاره ازش خواستم به گوش با

 کردم  پیتا

 نباشه ، یم برات کافترسم دوست داشتن یم یول

 نگاهم کرد ادامه دادم  باز

که با تو هم کالم بشه باهات حرف بزنه بخنده با تو از عشق و عالقه  یازدواج کن یکیخواست با  یدونم که دلت م یم

 نباشه ، یترسم عشقم کاف یاش حرف بزنه من م

 دستاش گرفت و گفت : انیرا از دستم گرفت و اجازه نداد ادامه بدم هر دو دستم را م یگوش

که اون شب بخاطر تو حاضر بودم  یباش تو همان یباش یخوا یمن تنها تو رو دوست دارم حاال هر طور که م نیفرررد

 عوض نشده  یزیجان فدات کنم هنوز چ



 عشق محال ریاس

 
208 

 

 ضشم صداش با بغ یحرفا بزنه که بد جور ناراحت م نیاقام از ا نمینب گهیحق بجانب ادامه داد د یا افهیبا ق سپس

 .یوسالم بود حینبود االن تو صح یشد اگر اون خانه لعنت ختهیام

خواست از غم  یخواست خوشبختش کنم دلم م یکرد دلم م یزانوهاش گذاشتم و اون موهامو نوازش م یرا رو سرم

زانواش  یزدم سرمو از رو یخورد لبخند یکه خاله هنوز باهاش قهر بود غصه م نیدونم از ا یو غصه دورش کنم م

 کردم  پیرا به دست گرفتم و تا یبلند کردم گوش

 زنم  یخودم با خاله حرف م میروز عقدمون خاله حضور داشته باشد پاشو بر یدونم دوست دار یم زمیعز

و با اشاره سر ازش خواستم  دمیو اشکش را پاک کردم و دستش را کش دیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یلبخند

 میشد یبلند بشه سپس دست در دست هم طرف اتاق خاله راه

که عازم  زیپدر و مادرم ن میکرد یرفتن با خارج شدن ما از باغ از ان ها تشکر و خداحافظ یکم کم داشتن م مهمانا

عسل  شمیدارم و بعدا بهشون ملحق م یکار هیمن گفتم که  یکردن ول یخداحافظ دیرفتن بودن از پدر حاله و حم

خواست  دیدست خوابانده بود از حم یاش را رو ماههکه پسر چند  یدرحال لدایکرد و باهاشون رفت  یخداحافظ زین

بزرگ  یزدم بنظرم کم یفرو رفته بود را نگاه کردم و لبخند یقیمبل به خواب عم یکه رو کایبرن خونه، مل زیتا اونا ن

 شد و او را از جا بلند کرد خم  دیشده بود حم

 دیبا یچ یبدست امده تا با خاله حرف بزنم ول یکردن و رفتن خونه خلوت شده بود فرصت خوب یخداحافظ سپس

 گفتم ؟ یم

 

بهم انداخت و طرف اتاق خاله قدم  یشد حاله نگاه ونیزیتلو یو مشغول تماشا دیمبل دراز کش یحاله رو پدر

  دیحاله به گوشم رس یکه صدا ستادمیتا دم در رفتم و پشت در ا دیبرداشت در زد و رفت داخل منم با ترد

رو  زیکردم دو سه روز که بگذره همه چ یم الیگفتنتونه؟ خ کیتبر یبجا نیا د؟یکن یم نیچرا شما همچ مامان

 خواد با شما حرف بزنه ... یم امده نیمامان فرد د،یکن یفراموش م

وار بودم  دیاوضاع را سر و سامان بدم ام دیبخاطر حاله هم که بود با یول نهیمن و بب ستیدونم که خاله حاضر ن یم

انداختم و با انکه در باز بود در زدم  ریبا من بر خورد کنه سر بز یا گهیو جور د رهیخاله من و بعنوان داماد خودش بپذ
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با اخم از جا بلند شد و به  دنمیکنار تخت خوابشان نشسته بود با د یتراح دیمبل سف یو وارد اتاق شدم خاله که رو

 ، میکن یعقد نم نیتا شما نباش گهیم نیبهم انداخت و گفت: مامان فرد یمن زل زد حاله نگاه

 دیحرف حاله سر تکان دادم خاله همچنان به من چشم دوخته بود باز با ترد دییابهش انداختم و با ت ینگاه مچهین

بر ان بزنم خاله دستش را  یشدم دستش را گرفتم و همان که خواستم بوسه ا کیچند قدم جلوتر رفتم و بهش نزد

پس هم  نیبودم از ااماده کرده  یراه یهر بد و ب یانگاهش کردم خودم را بر رهیخ رهیبا دهان باز خ دیاز دستم کش

ه لرزان خاله ک یصدا دنیخاله را تحمل کنم با شن یها کهیو ت نیاماده باشم و تحملم را چند برابر کنم تا توه دیبا

 گفت:  یم

 خاله جان من و ببخش  نیفرد

خدا از  یا دیشدم! که من و در آغوش کش رهیو بهت زده بهش خ ادیبود از جا در ب کیاز فرد تعجب نزد چشمام

 خاله امروز چش شده !؟ ستیخوبه معلوم ن ارمیتعجب شاخ در ن

 هاست  نیاز ا شتریب اقتتیکردم تو واقعا ل یبد قضاوت و فکر م یلیتو خ یخوام که درباره  یمعذرت م من

ت عذرم یبرا امیداد که ب یاجازه را نم نیغرورم ا یشدم ول مانیوقته از رفتار و گفتارم نسبت به تو پش یلیخ من

  نیفرد ییتونه اونو خوشبخت کنه فقط تو یدخترم را داره و م اقتیکه ل یتنها کس یخواه

 ؟یداشت یکه تو بخاطر حاله قصد خودکش شهینم باورم

که حاله درباره اتفاقات ان  دمیتکان داد تازه فهم یاز تعجب گرد شد و به حاله چشم دوختم که برام سر چشمام

کردم همه از موضوع خبر داشتن ان شب از  یم الیبودم خ الینگفته بود هه من چه خوش خ یبه کس یزیخانه چ

 یحاله بود فردا یام برا یخوشحال شتریو ب دمخوشحال بو یلیخ دمید یم یطور نیبار خاله را ا نیاول یکه برا نیا

 هیبود گرچه من حکم  یخوب یراه انداخت و همه را دعوت کرد شب مهمان یکنون مهمان یان شب خاله بمناسبت اشت

 یتماس ها یبگو مگو با بچه ها و سر به سر گذشتن ان ها تنگ شده بود دلم برا یشنونده را داشتم چقدر دلم برا

 یدلتنگم اما به رو زیهمه و همه چ یبرا میانداخت یبار بخاطر درست جواب ندادنم با هم کل م هرکورش که  یتلفن

 یابراز دلتنگ میزد یبا هم حرف م امیپ قیکورش از منم دلتنگ تر بوده و هر بار از طرانگار که  یاوردم ول یخودم نم

چه بدن با ب لیتشک یدور هم هیدعوت کردن تا  ننرفته بودم از م رونیوقت بود با بچه ها ب یلیکه خ نیکرد از ا یم

 ییاشنا یبه زبان اشارگر ادیخندشون فضا را پر کرده بود منم که ز یشدم باز با سر به سر گذاشتن هم صدا یها راه

 یخواستم به بچه ها بگم رو تند تند م یکه م ییرفتم همراه داشتم و حرفا یدفترچه با خودکار هر جا م هینداشتم 
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خوب و سر حال  ادیحالش ز یخنده اما کورش را تحت نظر گرفته بودم انگار ریزدن ز یاونا بعد از خواندن م ونوشتم 

 شده ؟ یزیچ دمیشانه اش نهادم و با اشاره ازش پرس ینبود دست رو

 شد و من و بغل کرد یبهش زده باشم اشکش جار یلیسوال س نیا دنیبا پرس انگار

و منو ببخش اخه ت ادیبال سرت ب نیذاشتم محال بود ا یمدت گذشته تنهات نم نیداداش من شرمندم اگر تو ا نیفرد

  یسابق برگرد نیکل کل زدنمون تنگ شده دوست دارم باز همون فرد ی؟ بخدا دلم برا یشد یطور نیچرا ا

مخلصتم داداش که بخاطر  یلیخواست بهش بگم خ یاشک همه را در اورد محکم به خودم فشردمش دلم م المصب

 ....اما  یزیر یمن اشک م

جو  یهوا حال و رییتغ یبرا دمینزاشته بودم د انیدر م یبکنم اما تاحاال با کس یکار هیگرفته بودم  میوقته تصم چند

زانوهام قرار دادم و از بچه ها با اشاره دست خواستم  یرا مطرح کنم دفترچه ام را بدست گرفتم رو نیبه وجود امده ا

 یشروع به نوشتن کردم و اونا م ننوشتم را بخون یم یتا هر چ انیتر ب کیتا نزد

 خواندن

 کرد  یرم مبا یزیهر کدام چ و

 

 بخدا پسر ، یا وونهیکورش تو د -

 نه؟ یکه از دست داد نیعقلتو هم مثل ا یفرزاد سکته کرد -

 همه دل و جرئتت نیول به ا یاحمد بابا ا -

 و سر تکان دادم و نوشتم  دمیخند

 ستیبد ن ادمیز دمیبود که ازم خواست منم د یدرخواست نیاخر نیا یشدم نه عقلمو از دست دادم ول وونهید نه

 به نفع خودم باشه  دمی، شا هیخوب شنهادیپ

 د؟یالزم را انجام بدم شماها هست یهمه کارها یخوام تا قبل از روز عقد و عروس یها م بچه
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هم رد و بدل شد و هر سه شانه باال انداختن و موافقت  نیانداختم نگاه هاشون ب یهر سه نفر نگاه پرسشگر به

 خودشان را اعالم کردن 

ا با اون دیکه از اتفاقات اون خانه خبر داشتن فقط پدرم حاله و بچه ها بودن حاال مونده پدرم و حاله با یکسان تنها

را با پدرم و حاله در  انیهم جر یرا به عقب بندازم وقت یعقد و عروس خیکه گرفتم حرف بزنم و تار یمیدرمورد تصم

ردم برخورد ک یبا خونسرد نین مخالفت کردنشو داشتم بخاطر همیگذاشتم حاله به شدت مخالفت کرد انتظار ا انیم

 دادم  حیو بهش توض

 یسر حاله م ییکردم همان شب بال یبود که افسون برام گذاشت و اگر قبول نم یکردن ما تو اون خانه شرط یزندگ

قبول کردم البته تا چند روز قبل  نیبه زنده ماندن نداشتم بخاطر هم یدیاورد ان شب چنان حالم خراب بود که ام

 افتادم  انیجر نیا ادی دمیکه د یبا خواب یکردم ول یموضوع فکر هم نم نیاصال به ا

شن  یکه رو یبرهنه در حال یبا پاها ایاز ان طرف در یدوختم که دختر ایساحل نشسته بودم و چشم به در کنار

 و ان دور دست ها دوخت و گفت: ایدرداشت کنارم قرار گرفت و چشم به  یساحل قدم بر م سیخ

م اد هیبه  لیگم بعد از مرگ پدرم ناخواگاه تبد یکسم را از من گرفت پدرم رو م نیزتریبودم چون عز زاریب ایدر از

 شد. رهیتار و ت امیدوستش داشتم بعد از رفتن پدرم دن یلیشدم خ یا گهید

ارام و  یلیکردم خ یاشتباه م یول رهیگ یرو که دوست دارم را از من م یکردم هر ک یم الیمتنفر بودم خ ایدر از

گفت: از  ریکه قصد رفتن داشت سر بز یبهم انداخت و درحال یزد حرفاشو که زد نگاه یشمرده شمرده حرف م

 ناراحتم  یلیدست تو خ

 از من ؟ چرا مگه من چکار کردم ؟ دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

  دمیبهت پس م یوفا کرد یکه بهم داد یهر وقت به قول یمن دار شیپ یامانت هیمن گفت: تو  حال دور شدن از در

 دهیجا د هیکه  یشناختمش انگار یکه م یبود ؟ انگار یاشفته اخه او ک یشد و من ماندم با ذهن دیو از نظر ناپد رفت

 یاوردم نم یبودم فکر کردم هر چه به مغزم فشار م دهیکه د یو به خواب دمیپر بایکجا؟ از خواب تقر یبودمش ول

همه  شدم اما نه فکرم الشیخیباشه ب یخواب معمول هی نکهیا الیبه خ دمیدختره را کجا د نیکه ا ارمیب ادیتونستم ب

 یلیامد اون دختره با شبح اون خانه خ ادمی نکهیکردم تا ا یبهش فکر م یجد یلیموضوع بود خ نیا ریاش درگ

 یلیتو خواب خ یبود ول بیاون دختره همون افسون همون روح زشت و بد ترک یعنیاشت باورش سخته شباهت د
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خواست به خواسته اش عمل کنم و  یبود ازم م یگفت از دست من ناراحته چ یم نکهیا لیبود حاال دل مو آرا بایز

 بشم  یمیقد یساکن ان خانه 

 بود ( ؟ یمنظورش چ دمیاو داشتم رو نفهم شیپ یامانت هیکه من  نیا یول

 خینگفت روز و تار یچیپدرم هم ه میکن یتو همان خانه زندگ میاصرار و خواهش حاله را قانع کردم بر یبا کل باالخره

 یگرفتن با بچه ها همراه کل یکارها سر و سامان م دیپس تا قبل از روز موعود با میرا مشخص کرد یعقد و عروس

نداشت رفتم داخل  یشیترس و تشو چیتر بود و ه امآر یلیهمه جا از قبل خ بنظرم میکارگر تو ان خانه رفت

بود اما با حضور عشقم کنار من بنظرم از  یشب بد یلیان شب و اتفاقات رخ داده افتادم درسته خ ادیساختمان و به 

زدم خم شدم و ان ها را  یبودن افتاد لبخند نیزم یحاله که هنوز رو فیک لیتر بود نگاهم به وسا نیریعسل هم ش

و قرار شد فردا مبل و اثاث  میو خانه را سر و سامان داد میجا دادم تمام روز را با کارگرها و بچه ها کار کرد فیتو ک

  میاریجا ب نیو به ا میکن یکش

رم ماد میکار داشت یبه تن خسته ام دادم و از جا بلند شدم امروزم حساب یکش و قوس هیشدم  داریخواب ب از

 زیاو مبل و همه چ ی قهیبازار شدم و با سل یچند لقمه خوردم و با حاله راه هیصبحانه را اماده کرده بود زود زود 

 داشت یوبخ ی قهیسخت پسند نبود و سل ادیخدا رو شکر عشقم ز میدیخر

محبت کردن و به کمک ما  یالبته همگ میو قرار داد میدیخود چ یرا در جا لیو وسا میتا شب کار کرد زیان روز ن 

 میساخته بود یخاله هام خالصه چه روز پرخاطره ا یشتافته بودن از بچه ها گرفته تا بچه ها

همه خوشحال بودم  یاز خوشحال دنیخند یکردن و م یم تیرا اذ گهیزاشتن و هم د یکار سر به سر هم م نیدر ح 

ما شام اوردن بعد از خوردن شام هر کدام  یو برا تنوسیبه جمع ما پ نیشب که شد پدر و مادرم همراه خاله شه

 میکرد یرا فراهم م یکار مراسم عقد و عروس دیباکم کم  گهید میو شب را همان جا سر کرد دیافتاد و خواب یگوشه ا

اغ چند کارگر اوردم که ب هیگرفتم جشن را تو باغ برگزار کنم  میخواست جشن عقدم متفاوت باشد پس تصم یدلم م

انجام دادن  گهید یکارها یاضافه را شخم زدن و کل یعلف ها دنیرا بر یاضاف یدست گل کردن شاخه ها هی نیرا ع

کردن  نییبه نحو احسن تز زیمن و حاله را ن گانیو جا میدیاون وسط چ یو صندل زیم یباغ کل نییبه تز میدیحاال رس

شده بود و دو روز  ایمح زی، خالصه همه چ شهیجا در شب محشر م نیحتم دارم منظره ا میو کل باغ را چراغ کار کرد

دعوت کردم  یعروس یدور و ورخانه همه را برا یها هیبا همسا ییاشنا یخواهد بود برا میروز زندگ نیبزرگ تر گهید

که  نیاو از  یکردن از خوشحال یخالصه اون روزها قند تو دلم اب م رفتنیلطف کردن و دعوت من را پذ زیو اونا ن

تور  ایدور محوطه در نیمدعو یجان بچه ها تیامن یرسم درونم غوغا به پا شده بود برا یباالخره به عشقم م
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کارها را کردم و  نیام را خراب کند همه ا یرخ ندهد و جشن عروس یبودم تا اتفاق ناگوار شتهکار گذا یحفاظت

 باشه  یبودم حاال روح افسون از من راض دواریام

شده ام  یگل یگل نیزد از ماش یام م نهیوار در س وانهیکه د یخندون و دل یبا لب یکل و دست و پا کوب یصدا با

رشته ف دیبشه در ان لباس سف ادهیحاله را باز کردم و دستش را گرفتم و کمکش کردم تا پ یشدم و درب کنار داهیپ

  میباغ قدم برداشت یعشق فشردم و هر دو طرف ورود یکامل شده بود دستش را به گرم یا

 افتاد. یمنتظره ا ریبمحض ورودمان اتفاق غ که

کردم که ناگهان با  یسالم م نیبا اشاره سر به حاظر میداشت یمخصوص خودمان قدم بر م گاهیکه سمت جا یحال در

 قطع شد یقیو موس یدست کوب غشیشدم بر اثر ج رهیبهش خ یحاله در جا خشکم زد و با نگران غیج یصدا

 لرزان گفت: ییلکنت زبان و صدا با

بود مادرم خاله هام و  یآرام و عاد زیبه اطراف چشم چرخوندم همه چ یکشه، با نگران یداره لباسمو م یکی نیفرد

کرده بود آرام  ریاز درخت گ یشاخه ا هیاز حضار دور ما جمع شدن چشم به لباس حاله افتاد و با  گهید یعده ا

 و گفتم  دمیخند

 !ستین یزیچ مزیعز نترس

که اشک دور ان  یو با چشمان دیدستش را گرفتم و خواستم به راهم ادامه بدم که حاله دستم را طرف خودش کش 

 !؟یحرف بزن یتون ی؟ تو م یتو حرف زد نیحلقه زده با بغض گفت فرررر د

 امر نشده بودم  نیگفت من حرف زدم و اصال متوجه ا یم راست

برگشتن سر  یهمگ یقیموس یبا شروع دوباره  ختنیامر شدن اشک شوق ر نیتوجه ام زیو خاله هام که ن مادرم

خودشان دست حاله را فشردم و در دلم خدامو شکر کردم که لطف و محبتش را در حق من تمام کرده بود  یجاها

بهش نگاه کردم خودش بود همان  تدرختا افتاد با دق انیم یدیکه از دور چشم به سف میسرجامون قرار گرفت

 یامده بود امانت یعنیشد  دیداد از نظر ناپد یکه برام دست تکان م یزد و در حال یلبخند دمیکه در خواب د یدختر

 گفت: همان صدام و حرف زدنم بود؟  یکه م یامانت یعنیگفت رو بهم پس داد؟  یکه م

 یکورش عسل را خواستگار نیبا حاله را شروع کردم بعد از اام  یتمام شد و من زندگ یو خوب یشب با تمام خوش ان

 ی هیما بشه اجازه دادم عسل بله را بگه ، و سال هاست که همسا واریبه د وارید ی هیکه همسا یکرد و من به شرط
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ساخت و بعد از ازوداج ساکن انجا  یکرد و خانه ا یداریرخ ینیاطراف زم نیا زیالبته بعدها فرزاد ن میخوب هم هست

 شد .

شده بود کورش هم  نیریش یلیما با ان ها خ یدختر، که زندگ هیدو پسر و  میو حاله صاحب سه فرزند شد من

 و طناز شد. نیریصاحب دو دختر ش

 دختر و پسر دو قلو شد. هیصاحب  فرزادم

واال  تونیسر خونه و زندگ دیو بر دیکتاب رو ببند گهید نیهست یرسد منتظر چ یم انیما به پا تیجا حکا نیتا ا خب

 خخخخ دیکش یمردم رو سرک م یاسرار زندگ نینشست دیکاریمگه ب

 

 

 

 همچنان ادامه دارد .... یزندگ یاگر سر شما رو به درد اوردم ول شرمنده

 و نگهدار  اریخدا  بدرود

 ـــــانیپــــــــــا

95/4/۲۷ 

 یعثمان ایناد سندهینو

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
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