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 به نام خدا

 بهش نگا کردم

 به عشقم

 به دنيام

 به نفسم

 به کسي که دوسش دارم

 به کسي که زندگي بدون اون واسم رنگي نداره

 چقد زجر کشيدم

 چقد زجر کشيديم

 خدا خشبختيمونو نگير 

 خدا شاهد بوديه چه شبايي که با گريه سر به بالين نزاشتيم

 به هجده سال پيش فکر کردم 

 به دختري سيزده ساله 

 به دختري که به سمت جنس مخالف کشيده شده بود

 اون دختر من بودم

 به يه نفر حسم متفاوت تر از بقيه بود

 يه نفر که روياهامو باش سپري ميکردم 

 به يه نفر که خنده هامو تکميل ميکرد 

 به يه پسر که حتي وقتي صداشم ميشنديم تموم وجودم ميلرزيد 

 محمد پسر عمو بزرگم،عمو شهاب

 محمد پسر اروم و سر به زيري بود وقتي حرف ميزد بايد خيلي زور ميزدي تا صداشو بشنوي 

 پادشاه ذهن من محمد شده بود 

وقتي کسي از عشق يا دوست داشتن حرف ميزد ذهنم پابرهنه ميرفت به سمت محمد ،ناخوداگاه تصوير 
 محمد جلو چشام نقش ميبيست 

 دوست داشتم باهاش حرف بزنم 
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 ولي دربرابرش ناتوان بودم 

 وقتي ميديدمش پس ميفتادم

وقتي اسممو صدا ميکرد قلبم از تپدين مي ايستاد و دوباره شروع ميکرد به زدن طوري ميزد که ميخواست از 
 جاش کنده بشه زبونم قفل ميشدو ديگه نميتونستم حرف بزنم

 د ميگفتم بدون ترس بدون دلهره پيش دوستام راحت از محم

سميه دوست صميم هميشه ميگفت حنا من اگه جات بودم ميرفتم همه چيو ميزاشتم کف دستش ميگفتم که 
 بهت عالقه دارم 

 ولي اونا حس منو درک نميکردن من نميتونستم اسم اين حس رو عشق بزارم

چون با محمد عيد تا عيد هم ديگه رو نميديدم اونم اگه ميديدم به جز دو کلمه،سالم و خداحافظ چيزي باهم 
 نميگفتيم 

 چون از وقتي به سن تکليف رسيده بودم بابام اجازه نميداد با پسر عمو و پسر عمه حرفي بزنم

پير مرد بام حرف ميزد حرف بابام تو  هميشه ميگفت دختر نبايد با يه نامحرم حرف بزنه هروقت يه مرد حتي
 سرم اکو ميشد 

 واس همين برا خودمم عجيب بود اين حس ميگفتم اقتضايه سنمه درست ميشه 

 حتي اگه ميفهميدم حسم عشقه هيچ وقت نميرفتم بهش ابراز عالقه کنم 

 ابروم ميرفت

 بايد اين راز رو تو سينه خودم دفن کنم 

 ر داشتم دختر ارشد خونواده من بودمدوتا خواهرو يه براد

 خواهرام نگارو ندا و بردارم نويد

 عيد نوروز رسيده بود بابام گفت ميريم شهرستان 

هميشه عيد نوروز يا عيد رمضان ميرفتيم شهرستان و خونه مامانبزرگم همه جمع ميشديم و هم ديگه رو 
 مالقات ميکرديم 

 شترم به خاطر درسهايه من نميرفتيم چون وقت نداشتيمبابا چون کارش ساختو ساز بود و بي

خدارو شکر ما تو شيراز بوديم و مثل شهرستان يا روستاهايه شيراز نبود که دختر بشينه تو خونه و ظرف 
 بشوره منم مث شيرازيا مدرسه ميرفتمو تصميم داشتم تا اخر ادامه بدم

 منم مث شيرازيا مدرسه ميرفتمو تصميم داشتم تا اخر ادامه بدم 

 بابام به تبعيد از شيرازيا دخترشو فرستاده بود مدرسه تا کم نياره .
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 از خوشحالي رو پام بند نبودم 

ميدونم بابام ک نميزاره برم خونه عموم ولي متمن بودم ک خونه خانم بزرگ ميبينمش هرچند باش حرف نزنم 
 ي حداقل دلتنگيم رفع ميشد که ول

 با مامانم شروع کرديم به چمدون و باروبنديل جمع کردن

بابام گفت که زياد لباس برندارين چون فوقش دو روز ميمونيم من کار دارم بايد تا قبل از سيزده خونه رو 
 تحويل بدم

 بادم خالي نشد نکنه محمدو نبينم 

 زير لب شروع کردم به دعا خوندن

 چمدونارو اماده کرديمو با پيکان بابا راهيه شهرستان ابرکوه کوه شديم 

تو جاده همش توفکرو خيال بودم خبري از محمد نداشتم نميدونستم االن برگشته يانه تو دانشگاه يزد يه سال 
 بود دانشجو بود 

 از دانشگاهش زود زود زنگ ميزد خونمون

م و ممنون و سالم دارن خدمتت همينام به زور از دهنم خارج چن باري خودم باش حرف زدم ولي فق سال
 ميشد 

خوشحال ميشدم و تا دو روز تو دلم هلهله برپا بود ولي بعد گفتم حنا اون بخاطر تو زنگ نميزنه چون خونه 
باباش تلفن ندارن زنگ ميزنه اينجا که يکم دلش باز بشه ديگه وقتي زنگ ميزد ناراحت ميشدم دوست داشتم 
 بهم توجه کنه حتي چن باري خيال کردم يه روز به مامانم بگه زن عمو گوشي رو بده حنا ولي ذهي خيال باطل 

 قلب بي قرارم باز بي قرارتر شده بود 

 انقد تو فکر غرق بودم نفهميدم کي رسيديم وقتي بابا ماشينو نگه داشت به خودم اومدم

 از ماشين پياده شديم و زنگ در خونه عمه ساره رو زديم

 واسم عجيب بود که چرا اومديم اينجا مگه قرار نبود بريم خونه خانم بزرگ ولي حال نداشتم از بابا بپرسم

 اقا فريد شوهر عمه ساره درو باز کرد وقتي مارو ديد گفت

 کردي ما از يادي طرفا اين از گل خان سعيد جناب به به_

 نميکنيم وقت زياده کارا والله جان فريد شرمنده_

 بفرماييد تو برفرماييد باشه داشته رونق و باشه زياد کار هميشه که انشالله_

 با مامانو منم سالم احوالپرسي کرد

 عمه ساره که صدامونو شنيده بود سراسيمه اومد تو حياط 
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  اومدين داداش برم قربونت الهي_

 ه رو تو اغوش گرفتو بابام عم

 چطوره حالت اومدم خواهرم اره_

 شدم بهتر ديدم شمارو داداش خوبم_

 با مامانم روبوسي کردو رو کرد به من

  شده خانم يه خدا تورو نگا بره قربونت عمه الهي_

 اومد جلو و تند تو اغوشم گرفت منم با عشق تو اغوشش فرورفتم 

 رفتيم تو خونه اقا فريد گفت

 فرمودين رنجه قدم اومدين خوش خيلي خيلي_

  جان فريد ممنون_

سرمو زير انداخته بودنو شنونده بودم البته گوشام ميشنيد ولي مغزو قلبم همکاري با گوشم نداشتن و به 
 پادشاهشون فکر ميکردن 

االن اينجاييم حتما فردام ميريم خونه خانم بزرگ،پس  تو فکر ديدنش بودم بابا گفت که دوروز ميمونيم اگه
 نميرسيم بريم خونه عمو شهاب 

 خدا ازت ميخوام حتي يه گذري هم که شده از دور ببينمش.

 باصدايه عمه به خودم اومدم 

 ميره پيش خوب چطوره درسات جون عمه توبگو خب_

 مبربيا پسش از ميتونم خدا شکر بله جون عمه ممنون_

 ميمونيد روز چن داداش_

  دوروز يکي_

 بموني دوروزم يکي ميخواي تازه اومدي سال يه بعد_

 بچه روحيع بخاطر روزم دو يکي اين بدم تحويل سيزده قبل بايد که ساختمونه يه زياده کارا جان ساره خب_
  اومدم ها

 مامان پس_

 خونه رفته حتما گفتم بود خاموش چراغاش ولي اونجا رفتم راست يه االنم نرم ميشه مگه ميرم مامانم پيش_
  شهاب



 

 
6 

 وا ما کي رفتيم خونه خانم بزرگ خبر ندارم خب چرا بابا نرفت خونه عمو شهاب 

 ذهنم به حرفاشون کشيده شد که اسم منو اوردن 

 داره بمونه  دوست اگه خودش ندارم اعتراضي من_

 عمه نگاهي بهم انداختو گفت

 جان عمه اره_

 گيجو ويج بهشون نگا ميکردم اصال نميدونستم چي ميگن

 جان عمه چي_

 خونه ميبريم تورم فريد فرادر خونه ميايم ماهم سيزده قبل بموني اينجا تو گفتم_

 چي من اينحا بمونم واي خدايه من بهتر از اين نميشد 

 رمحمد بمونم از هوايه اون استشمام کنمتوشه

 دوست داشتم پاشم برقصم و با خوشحالي و خنده بگم اره ميمونم

 ولي وقتي به چهره اخمو بابام نگا کردم ساکت نشستم و گفتم

  بدونه باباصالح هرچي_

 بمون عمت پيش باباجان_

 از خوشحالي لب مرز سکته بودم 

عمه چون تازه ازدواج کرده بود بابادلش نيومد روحرفش حرف بزنه وگرنه ميدونستم ته دلش دوست نداره 
 بمونم 

 اگه روم ميشدو از ترس بابام نبود پاميشدم اذري ميرقصيدم

 با کمک عمه سفره شام رو پهن کرديم و غذارو خورديمو سفره رو جمع کرديم

 باالخره عمه تازه عروس بودو يه خونه نقلي خشکل داشتن . وقت خواب همه تو يه اتاق خوابيديم

 صبح که بيدارشديم بابارفته بود چن ديقه بعد برگشت گفت اماده شين بريم خونه خانم بزرگ چشم براهتونه 

 فردا هم ديگه راهيه شيرازيم

 ميري اخر داداش_

 بيا  اومدي توهگ بسه افتاد گلت رويه به نگام اومدم داداش اره_

 چشم رو قدمت_
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 رفتم دست و صورتمو شستم اومدم رو سرسفره

 واوووووو عمه چ کرده بود 

 پنير

 گردو

 مربا گل مربا توت فرنگي مربا هويج 

 کره

 ماست

 نيمرو

 تخم مرغ ابپز

 سنگگ داغ

 نون تنوري

 شير

 کرديــن چيکار عمه_

  جونتون نوش جون عمه بخور_

 داشتم لقمه درست ميکردم که بابا گفت

 برگشته يزد از محمد بوده شهاب خونه ديشب جون خانم_

 قلبم شروع کرد به بيقراري لقمه رو باصدا قورت دادم 

 ديگه نتونستم چيزي بخورم 

 جون عمه نکنه درد دستت_

 نخوردي چيزي توکه وا_

 شدم سير جون عمه خوردم_

 عمه نگاهي بهم انداختو خودش شروع کرد به لقمه گرفتن ،پاشدم رفتم تو حياط کوچيکشون 

 خيلي کالفه بودم ديگه تحمل اين دل شوره رو نداشتم 

 رو پله ها نشسته بودم که دستي رو شونم نشست ،برگشتم ديدم عمه س خواستم بلند شم

 تو بريم پاشو نشستي سرما تواين ،چرا جون عمه بشين_
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 ميام االن منم برو تو عمه شرمنده_

 عمه اهي کشيدو اومد کنارم نشست ،هردو به يه نقطه نامعلوم خيره شده بوديم 

 يه دفعه بي مهابا گفت

 شدي؟؟؟ عاشق حنا_

سرمو طوري به طرفش برگردونم که صدايه قرچ قرچ استخونام دراومد ،چشام انداره نعلبکي باز شد و هي 
 بگم نه ولي زبون لعنتي باز قفل کرده بود ميخواستم

 صدايه خندش اومد و گفت

 عاشقي ميزنه زار که روزت حالو ميکني نگام اينجوري چرا دختر چيه_

واي خدايه من دستم رو شد دستم واس عمه روشد حاال چيکار کنم نکنه بره همه چيو به بابام بگه بدبخت 
 ميشم 

 تو دلم بلبل زبوني ميکردم ولي زبونم خشک شده بودو نميچرخيد حواب عمه رو بدم

 ميخوري سرما تو بريم جون عمه پاشو_

 بلند شدو دست منم گرفت باهم رفتيم تو

 نميدونم از سرما بود يا ترس يا دلهره يا اظطراب ولي کل وجودم ميلرزيد 

 نوهامم همينطور ،سرجام ايستادم دستامو اوردم جلو چشام دستام ميلرزيد زا

 عمه برگشت وقتي منو ديد وايسادم گفت

  وايسادي چرا جون عمه_

 وقتي نگاش بهم افتاد

 چيه واس لرزشت اين پريده رنگت شده چت حنا وا_

 بازشو زبون لعنتي يه حرفي بزن

  نفهمه بابابام توروخدا عمه عمه ع ع_

 ببينم تو بريم بيا شدي بچه حنا_

 زياده گفتن واس حرف ميزنيم حرف بعدن ميگم داداشم به چيزيو همچين من مگه_

 با عمه رفتيم تو سفره رو مامان جمع کرده بود 

همگي اماده شديم بريم خونه خانم بزرگ ما با ماشين خودمون عمه هم با پيکان سبز رنگشون راه افتاديم 
 سمت خونه خانم بزرگ.
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 خانم بزرگ انقد خشحال بود که تو پوست خودش نميگنجيد 

 مامان و عمه نهارو اماده کردن و دور هم روسرسفره نشسته بوديم که خانم جون گفت

 برگشته پسرش باالخره کنيم دعوت هاشو بچه و شهاب شب واس ميگم_

 ونم باهاش روبه رو بشم نه بيا اينم از نهارم اينا نميزارن من دولقمه بدون دلهره بخورم من نميت

 اح خودمم نميدونم چي ميخوام خدارو به امون اوردم که ببينمش االنم ميگم نميتونم

باز انگار سير شدم نکاهي به عمه انداختم که نگام ميکرد زوري با قاشق چنگال بازي کردم عاشق شدنم 
 واسش رو شد حداقل نفهمه محمده 

 چي چي من گفتم عشقم محمده

 االخره به خودم اعتراف کردم عشق من محمده من عاشقشم اونم ديونه وار ب

 گفت بابا 

 خوبه خيلي_

  بده خبر بهشون برو نهارت بعد جان فريد خب_خانم بزرگ

  بزرگ خانم چشم_

 مامان و عمه تو اشپزخونه داشتن غذا درست ميکردن منم پيششون بودم و افکار خودم غرق

 رين ميکردم چطوري باش حرف بزنم يا چ جوري رفتار کنم باخودم تم

 پاشدم رفتم اتاق مهمون همون اتاقي که اينه داشت 

موهايه طاليمو باز کردمو دوباره شونه زدم و با کش طاليي رنگم باالسرم جمع کردم و يه دامن چين چين سياه 
بلند با يه پيراهن سفيد که از رو شونه هاش پف پفي بود تا مچ دستم پوشيدم تو اينه به خودم نگا کردم بهم 

 مي اومد

 ي پوست سفيد لبايه نه چندان گوشتي داشتماکثرا ميگفتن خيلي خشکلم چشايه زيتوني موهايه طالي

 ولي خودم ميگفتم زشتم واس همينه محمد بهم توجهي نميکنه 

 شال سياه رنگ که گلهايه سبز و سفيد کوچولو روش نقش داشت رو رو سرم انداختم و رفتم بيرون

 خانم بزرگ که نگاش بهم افتاد گفت

  عروسک اينجا بيا_

 نشستم ،تسبيحشو که به دستش بودو والاله الله ميزد رو کناز گزاشت و گفترفتم نزديکش رو زمين 

  شده خانومي چ دخترم ماشالله ماشالله_
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 سفيد بخت باشي دخترم_با دستاش سرمو گرفتو بوسه اي رو موهام زد 

 باحرف خانم بزرگ شرمم شد سرمو انداختم پايين 

 صدايه دربلند شد

 االخره اومدن واي خدايه من حاال چيکار کنم قبلنا که اينحوري نبودم امروز چم شده قلب منم از کار افتاد ب

 قلبم طوري ميزدکه حس ميکردم خانم بزرگ صدايه قلبمو ميشنوه 

 ناخوداگاه دستمو رو قلبم گذاشتم باهربار صدايه در قلبم همواره از جاش کنده ميشد

  ديگه کن باز درو برو دخترم_

 واي خدا

باپاهايه لرزون راه افتادم سمت حياط پاهام نانداشتن باهام رابيان باالخره رسيدم قبل اينکه درو باز کنم يه 
 نفس عميق کشيدم و دروباز کردم

 اول از همه عمو وارد شد 

  جون عمو سالم_

 اومدين خوش عمو سالم_

 عمو پيشونيمو بوسيد و يالله يالله کنون رفت به سمت وردي

 بعد زن عمو نفيسه اومد تو باهام روبوسي کرد

 عمو دختر سالم________

 واي خدايه من کمکم کن 

 بهش نگا کردم چشمايه سياه بادومي لبايه گوشتي پوست سفيد بينيه مردونه

 بفرماييد اقا محمد سالم_

ردو و دستمو گرفت و برد پشت سرش ليال و سحر دخترعموهام اومدن تو باهاشون صميمي بودم ليال بغلم ک
 باال گفت

 تو شدي خشکل چ واي_

 ممنون_

 باسحرم روبوسي کردمو درو بستم 

 اخرين نفر رفتم تو
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همه باهم سالم احوالپرسي کردن زيرچشمي به محمد نگا کردم زود نگامو چرخوندم و سرمو زير انداختم 
 سرجام خشک شده بودم 

 نه حرفي ميزدم نه حرکتي ميکردم هيچ کسم حواسش به من نبود 

 من که خداخدا ميکردم ببينمش حاال چيشده سرم افتاده تويقم 

 االن ديگه خدا خدا ميکردم که زود پاشن برن هروقت محمد حرفي ميزد رعشه به بدنم مي افتاد 

د نکردم بعد شام با ليال و سحر رفتيم تو ي شام گزاشته شد خورده شد جمع شد من حتي يه بارم سرمو بلن
 اتاق يکم حرف زديم که صدايه عمو اومد و گفت ک ميخوان برن 

 وقتي رفتن نفس حبس شده تويه سينمو اذاد کردم 

 عمه هم رفت خونه خودش و گفت که فردا اقافريدو دنبالم ميفرسته 

امن حرف ميزنه من تاجواب سالمشو ميدم روحم شب تو جام هي به اين فکر ميکردم که محمد چقد راحت ب
 درميره ولي اون راحت و بدون دلهره و اظطراب بهم سالم داد 

 نميدونم کي خوابم برد .

 مادرجان پاشو ديگه ماداريم برميگرديم

 بلند شدم سرجام نشستم 

  دختر ديگه پاشو_

 بلند شدم رفتم دست صورتمو شستم باباو خانم بزرگ داشتن صبحونه ميخوردن

 بهشون صبح بخير گفتمو کنارشون نشستم 

 بعد خوردن عزم رفتن کردن 

 وقت رفتن باباو مامان هرودوشون بوسم کردن بابا گفت

 نرو جا هيچ هم ساره خونه جز به باش خودت مواظب دخترم_

 باباجون چشم_

 ظور بابا خونه عمو شهاب بودمن

 نگار و ندا و نويدم بوسيدم و اونام سوار ماشين شدن 

 پشت سرشون اب ريختمو رفتيم داخل سفره رو جمع کردم نزديکايه عصر اقافريد اومد دنبالم.

عمه داشت شام درست ميکرد منم کنارش نشسته بودم دوست داشتم باعمه حرف بزنم خيلي خشحال بودم 
 به بابا نگفتهچيزي 
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 حنا_

 جون عمه بله_

 ميگي راستشو بپرسم سوال يه_

 مغزم هشدار داد

 بفرمايين_

  محمدي توعاشق_

پس فهميده بود بايدم ميفهميد تا اسم اون مي اومد حالو روزم عوض ميشد سرمو پايين انداختمو با بافتايه 
 شالم بازي ميکردم

 قاشق تو دستشو رو ظرفشويي گزاشت و اومد کنارم رو ميز غذاخوردي کوچيک دونفرشون نشست

 بدي جوابمو نميخواي انداختي پايين سرتو چرا جون عمه_

 هيچي نميگفتم حس ميکردم صورتم قرمز شده داغيه شديدي رو پوستم حس ميکردم

 م از همه شبايي که بهش فکر ميکنمدلوزدم به دريا از احساسم گفتم از روهايام از دلهره ها

 وقتي خالي شدم فهميدم تو اين مدت که تعريف ميکردم گريه هم کردم 

 پايين ميان نيس مرواريدا اين حيف برم قربونت الهي_

 کنم چيکار حس بااين عمه_

 فريد ميرسه االن بندازيم رو سفره ک بزن روت به ابي پاشو حاالم درميارم تهوتوشو خودم نخور غصه_

 نگي بهش عمه واي_

  يانه داره حسي بهت اونم ببينم ميخوام ميکشم حرف زبونش زير از بلدم کارمو خودم دختر برو_

 رفتم ابي به صورتم زدمو سفره رو پهن کردم چند ديقه بعدش اقافريدم اومد وشاممونو خورديم.

 يه هفته مثل برقو باد گذشت 

 عمه همدمم شده بود با حرفاش اروم ميشدم

بااقا فريد راه افتاديم سمت شيراز از قرار معلوم اونام مي اومدن خونه داداششونو مادرشونو برميداشتن 
 برميگشتن ابرکوه مادرش زمستونا مي اومد شيراز و بهاراهم برميگشت روستاشون

 تو راه اقا فريد هي باعمه بگو بخند داشتن 

 گفتم يني اونا عاشق همن ،قبالهم عاشق هم بودن که االن انقد خشحالن باخودم
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 سوالي که ذهنمو درگير کرده بود رو به زبون اوردم

 داشتين دوست رو ديگه هم ازدواج قبل شما عمه_

 عمه نگاهي بهم انداحتو گفت

  بوديم عاشق خودمون تودل دو هر ولي اره_

 ق محمدمچ جالب مثله من ک تو دلم عاش

 کنم حسودي بود شده باعث اين بود روش دخترا کل نگاه ميشد رد خونمون جلو از وقتا گاهي فريد_

تو عروسي هايه محلي به هم ديگه باعشق نگا ميکرديمو با نگاهمون به هم ديگه عشق رو ميفهمونديم 
ن خدابيامرزمم بدي از فريد نديده گذشت و گذشت تا اينکه فريد اومد خواستگاريم از خوشي رو ابرا بودم اقاجو

 بودو با ازدواجمون موافقت کرد

 اينم قصه ما بعدش نگاهي با اقا فريد کرد و به رو به روش خيره شد

رسيديم شيراز اقافريد دم خونمون نگه داشت پياده شدم و درو زدم بابا اومد جلو در باهاشون سالم و 
 احوالپرسي کردو گفت

 تو بفرماييد_

 خدا اميد به راهي هم فردا داداشم خونه بريم بايد اورديم گلتو دسته جان سعيد ديگه نه_

بابازياد اسرار نکرد با عمه رو بوسي کردمو کنار گوشم گفت واست حلش ميکنم صدايه اقا فريد رشته 
 صحبتمونو پاره کرد

  خانوم بريم بيا_

 از هم خداحافظي کرديم و رفتيم تو.

وز گذشت سيزده بدر گذشت و زندگي به روال عادي برگشته بودو هر روز به مدرسه ميرفتمو و عيد نور
 برميگشتمو باز همون اش و همون کاسه

يه روز که شيفت عصر بودم ساعت پنج از مدرسه برگشتم مامان تو هال داشت لحاف ميدوخت و منم تو 
 اشپزخونه غذا گرم ميکردم که بخورم 

 ورد مامان چون دستش بند بود منو صدا زدتلفن خونه زنگ خ

 رفتم تلفنو برداشتم

 الو_

 عمو دختر سالم_
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باشنيدن صداش هرچي جون توتنم داشتم به باد هوا رفت نزديک بود بيفتم رو يه صندلي که کنار تلفن 
 گزاشته بوديم نشستم

 سالم س_

  خوبي چطوري_

 ميتونستم چيزي بگم واي خدايه من اين خطابش به من بود ن

 کجايي الو_

 بفرماييد اللو ا_

 بزنم حرف نميتونم بزنه زنگ بهم عشقم اگه منم بزني حرف نتوني داري حق _

 واي خدايه من پس ميدونه لب مرز سکته بودم گوشي رو تند تو دستم نگه داشته بودم که نيفته 

 گفته بهم چيو همه عمه_

 دوباره صدايه خنده خشکلش اومد

 بزني حرف ميتوني_

ديگه نتونستم طاقت بيارم و مامانو صدا کردم بدو بدو رفتم اتاقم و هي با خودم حرف ميزدم،واي خدا ابروم 
رفت حاال چيکار کنم چ گلي بسرم بگيرم ،اخ عمه مگه نگفتم نگو ،بغض داشت خفم ميکرد انقد راه رفته بودم 

م صدايه مامان اومد که گفت حنا دختر کجايي غذا سوخت،واي يادم نبود غذارو رو گاز گزاشتم سرگيجه داشت
 رفتم زيرشو خاموش کردمو چن قاشق زرشک پلو ريختم تو بشقاب نفهميدم چ جوري خوردم .

 نگفتي هيچي تو يني دختر واي_

 فتمميگ چي مامانم پيش تازه هيجان از ميمردم داشتم سميه ميگفتم چي_

 داره حسي چ بهم نسبت که ميپرسيدم ازش بودم من اگه_

 اونوقت ميپرسيدم جوري چ مامانم پيش_

 بپرس ازش زد زنگ دفعه اين ولي; ميگي راست_

مدرسه تموم شدو برگشتم خونه مامان با زنايه همسايه تو کوچه نشسته بود سالمي دادمو رفتم توخونه 
که دست صورتمو بشورم شير اب رو باز کردمو که صدايه تلفن بلند شد همزمان  لباسامو دراوردمو رفتم حموم

با زنگ تلفن قلبم طپشش شديد تر ميشد باپاهايه لرزون و دلي ترسون به سويه تلفن رفتم،نفس عميقي 
 کشيدمو گوشيو برداشتم

 الو_

 الو_
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 خجالتي دخترعمويه سالم_

 انگار يخ کردم ولي پوست صورتم انگار روش اتيش روشن کرده بودن

 الووو_

 باالخره به هرجون کندني بود گفتم

 سالم_

 حنا؟ بزنيم حرف داري وقت که نميخورمت بابا چته زدي حرف باالخره_

 توروخدا صدام نزن قلبم داره وايميسته 

 بفرماييد بله_

 راسته دوسم داري؟ زده عمه که حناحرفايي_

واي خدا چقد سخت بود نفسم توسينه حبس شده بود و نميتونستم چيزي بگم حس ميکردم به خس خس 
 افتادم

 مگه؟ گفته چي عمه_

 داري؟ دوسم بده منو جواب_

 ؟ چي شما خب خب خب_

 حنــــــــــا؟_

 واي خدا کمکم کن اين نميگه قلبم از کار ميفته توروخدا صدام نکن نکن

 اهي کشيدو گفت

 خورشيد مث افتاب تو طالييت موهايه که بچگيات همون از ميخوام خاطرتو اول همون از من خب اره_
 ميدرخشيد

ستام شل شده نميتونستم هيچي بگم فق ديگه نفس نميکشيدم ديگه نميلرزيدم سرجام خشک شده بودم د
 بود گوشي داشت از دستم ميفتاد 

 نميزنم حرف باديوار هستيو بفهمم بگو چيزي حداقل الوو_

 بله ب_

  عمه روحرفايه ميزني تاييد مهر تو ندادي جوابمو حنا_

 ديگه وقتش بود بگم بسه ديگه اگه اونم دوسم داره چرا نگم زبون باز کردم

 درسته_



 

 
16 

 ر بهم اميدوار باشيم؟بيشت ميتونيم_

 بدونه چيزي کسي نميخوام_

 بخواه جون تو بچشم اي_

 ترسو دلهره ازم دور شد و به جاش يه لبخند گله گشاد رو لبام جاخوش کرد 

 تو مياد االن مامانم برم من پس خب_

 ميزنم زنگ فردا خجالتي خانم فرارکن برو باش_

 خداحافظ باش_

 حنـا؟_

 واي خدايه من توبش بگو اين چرا اينجوري کشيده صدام ميزنه قلبم ميلرزه

 ميخواستم بگم جون حنا ،حنا فداتبشه ولي روم نشدو به يه بله قناعت کردم

 بله_

 باش خودت مواظب_

 خداحافظ همينطور توهم_

 خداحافظ_

م جيغ نزنم دستام سرد سرد بود توقلبم همينه گوشيو گزاشتم توجام ميپريدم دستمو به دهنم گرفته بود
 انگاري زلزله اومده بود

 پريدم اتاقم کف زمين نشستمو گه گاهي ميخنديدمو حرفاشو برا خودم تکرار ميکردم

 خب منم خاطرتو ميخوام از همون اول از همون بچگي ازهمون موقع که موهات مثل افتاب ميدرخشيد 

 ت صورتمو شستم و رفتم اشپزخونه غذاموبخورمبعد نيم ساعت خلو چل بازي رفتم دس

 از خوشحالي نميدونستم زهر ميخورم يا غذا تودلم هلهله اي بود بياو ببين.

 ميگي؟ راست من جون حنا واي_

 داره دوس منو اونم که گفت سميه بخدا اره_

 خوشحالم برات خيلي_

  ممنون_

 دل تو دلم نبود زود مدرسه تموم بشه برم خونه محمد گفته بود زنگ ميزنه 



 

 
17 

 باالخره مدرسه هم تموم شد توراه انقد تند تند ميرفتم چن باري نزديک با سر ميخ زمين شم

 وقتي ندا درو باز کرد رفتم توخونه مامان تو اشپزخونه نشسته بودو داشت سبزي پاک ميکرد

 اتاقم لباسمو عوض کنم بهش سالم کردمو رفتم

 واي خدا حاال چيکار کنم فکر اينجاشو نکرده بودم محمد زنگ بزنه جلو مامان چطوري حرف بزنم

 لباسامو با يه دست شلوار و تيشرت عوض کردم و رفتم اشپزخونه پيش مامان

 تلفن زنگ خورد ميدونستم محمده 

 مامان ميرم من_

 ت تلفن و برشداشتمبا پايه ترسون و لرزون رفتم سم

 الو_

 چطوري؟ خانمي سالم_

 واي خدا از لفظ خانومي دلم به قيري ويري افتاد

 محمد اقا سالم_

 پيشته کسي_

 خوبن بابام مامان بله_

 صدايه خندش اومدو گفت

 !پرسيدم عشقمو حال من_

 خنده کردمو گفتم

 ممنون_

 ها ميشه مشکوک مامانت بده گوشيو خب_

 مامان بيا اقا محمده

 خداحافظ خب_

 باش خودت مواظب خداحافظ_

 گوشيو دادم دست مامانو خودم رفتم تو اتاق

 از خندش دلم اب شده بود فدايه خنده هاشم بشم من .
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روزها سپري ميشدو محمد هر روز زنگ ميزد بعضي وقتا نگار و ندا رو مجبور ميکردم مامانو به ي بهونه ببرن 
 بيرون بعضي وقتام پيش مامان سالم عليک ميکرديم

 خيلي بهم وابسته شده بوديم عشق باخونودلمون عجين شده بود 

 ر بودم ک عشقشو بهم دادههمين سالم عليکم واسمون کافي بود و از هميشه از خدا متشک

وقت امتحانات پايان ترم بود و دومين امتحانمون رياضي بود بابااينا زود خوابيدن ولي من داشتم واس امتحان 
درس ميخوندم تو هال بودم اخ بخاطر نگارو ندا نميشد برقارو تو اتاق روشن کرد واس همين تو هال درس 

 ميخوندم

 خورد خيلي ترسيدمنزديک دوازده بود که تلفن زنگ 

 رفتمو گوشيو برداشتمو 

 الو_

 خانمم سالم_

 شده چيزي محمد سالم_

 نرفتم من مسافرخونه رفتن اونا شيراز اومديم دوستام با نباش نگران نه_

  اينجا بيا خب_

 پيدانميشه ماشين که بارون تواين_

 صدايه دراتاق بابااومد

 دخترم؟ کيه_

 قاس بابا ميگه توشيرازها محمد_

 من بده گوشيو_

 گوشيو دادم دست بابا و خودم برگشتم رو کتاب

 عموجون سالم_

 نه خوب کردي نرفتي

 ادرسو بده خودم ميام دنبالت

 نگو بچه عه

 نميشنديدم محمد چي ميگه بابا خداحافظي کردو لباس پوشيدو قبل رفتن گفت 

 ديروقته بخواب اتاقت تو برو توهم_
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 چشم_

رفتم اتاقم ولي هي داشتم ميرفتم دم پنجره و برميگشتم سرجام اصال امتحان يادم رفته بود امتحان کيلو چند 
 محمدم مي اومد اينجا

 باالخره بعد چهلو پنج ديقه صدايه کليد تويه دراومد

 اليه پرده رو يکم کنار زدم

 ديدمش

 محمدمو ديدم

 چقد دلم براش تنگ شده بود اشکام سرازير شد وقتي وارد هال شدن برگشتم توجامو خودمو زدم به خواب

 صداشون مي اومد 

 عمو زن سالم_

 اومدي خوش پسرم سالم_

 کردم زابراتون شبي نصفه شرمنده_

 ميندازم جا واست االن خودته خونه حرفيه چه اين_

 ما بود کمد تو اتاق

 پتورو کشيدم رو سرمو مامانم تشکو و پتو و بالش برداشتو رفت بيرون

 نفهميدم کي خوابم برد صبح باصدايه زنگ ساعت کنارم ازخواب بيدارشدم

 همونجور خواب الود لباسامو پوشيدم ولي مقنعمو سرنکردم چون هنوز صورتمو نشسته بودم

 اومدم بيرون رفتم دست صورتمو شستمو و مقنعمو سر کرد

 بود خوابيده و بود کشيده خودش روسر پتورو و بود توهال محمد 

 دلم واسش تنگ شده بود دلم ميخواست قبل رفتنم ببينمش

 رفتم نزديکش خواستم پتوروکنار بزنم

 تکون خورد ترسيدم زود رفتم اشپزخونه 

 از تو يخچال لقمه هايي که مامان واسم گرفته بود رو برداشتمو رفتم مدرسه 

 تومدرسه مث مرغ سرکنده بودم سميه رو هم کالفه کرده بودم ميترسيدم تا من برگردم خونه رفته باشه

 وقتي مدرسه تموم شده زود و تند تند رفتم خونه و هي پشت سرهم زنگ خونه رو ميزدم
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 کردورفتم حياط وقتي کفشاشو جلو وردوي ديدم يه نفس راحت کشيدمو رفتم تو ندادرو برام باز

 اومدي من سالم_

  درميزني سرهم پشت اينجوري تو فق تويي فهميدم دخترم سالم_

 سرمو چرخوندم محمدو ببينم ولي پيداش نبود ميخواستم از مامان بپرسم ولي نميدونستم چ جوري

 ش نيست؟خود هست کفشاش عمو پسر_

 نگار نزاشت مامان جوابمو بده با دست اشاره کرد برم اتاق

 ميبينيش بيرون مياد پنجره دم بيا اب به دست رفته بابا بيا_

 مستراحمون تو حياط بود

 يکم منتظر موندم که اومد بيرون وقتي منو جلو پنجره ديد سرشو تکون و با دست اشاره کرد پنجره رو باز کنم

 نگاهي به ورودي انداختو اومد جلو

 سالم_

 سالم_

 نگاهي به نگارو ندا کرد که کنارم ايستاده بودن بهشون گفت

 راحتين شماها_

 نداکه سربه زير بود کنار رفت ولي نگار زبون دراز تر ازاون بودکه کوتاه بياد

 ناراحتي شما راحتيم ما اره _

 با دست دهنشو چسپيد محمد صدايه خندش اومد که زود

 ديگه کنار برو_

 ميبرما حساب ازت نکنم فک حنا بخاطر ولي ميرم باش_

 برو شجاع کوچولويه خانم باش_

 نگار کنار رفتو بش گفتم

 داري بچه به چکار_

 بگن مامانت به برن ميترسم نيستم راحت خب_

 نترس نميگن نه_

 بودي خوابيده ولي ميموني منتظرم ديشب ميکردم فک خوبي خب_
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 نشدي من متوجه تو ديدمت اومدي وقتي بودم بيدار نه_

 صبحم خواب بودي

 اومدي چرا_

 بود شده تنگ واست دلم ببينمت بيام گفتم منم کارداشتن اينجا پسرا_

 صدايه مامان اومد نگار زود پريد بيرون

 مان متوجه ميشهما االن برو_

 ميخواستم پنجره رو ببندم

 حنـا_

 جوونم_

 دارم دوست خيلي_

 چشماموبستم از ته دل اين جمله رو تووجودم نگه داشتم

 دارم دوست خيلي منم_

 حس ميکردم االنه که اشکام بياد پايين زود پنجره رو بستم

سر سفره هربار که سرمو بلند ميکردم نگاه محمد غافلگيرم ميکرد بخاطر بابا روم نميشد منم نگاش کنم 
 ميترسيدم متوجه بشه .

 محمد برگشت يزدومنم امتاحاناموبه خوبي پاس کرده بودم 

داده محمد طبق معمول هرروز زنگ ميزد عشقمون اونقد قوي بود که هربار شاکر خدا بودم که محدو بهم 
خودمو فق مال محمد ميدونستم بي اون نفسم ميگرفت اگه يه روز ازش بيخبر ميشدم دنيا روسرم اوار ميشد 

 دوسالي بود به همين روال باهم بوديمو من سوم راهنمايي بودم.

دوباره عيد اومدو سفرماهم شروع شده بود وقتي رفتيم شهرستان هرروزو هر روز محمدو ميديدم خيلي 
وديم ،ليالو سحر متوجه شده بودن محمدم واسشون گفته بود و اونا خيلي بهمون کمک ميکردن خوشحال ب

 که زود زود هم ديگه رو ببينم

يه روز زن عمو دعوتمون کرد خونشون عصر بود و تو حياط داشتيم وسطي بازي ميکرديم که محمد ناخواسته 
 توپو تو سينم زد اونقد دردم اومد ناخوداگاه گفتم

 بميري اين چ کاري بود اي_

درجا زبونمو گاز گرفتم من چطور دلم اومد اين حرفو بزنم مگه من بي محمد زنده هم ميمونم االن اينو بش 
 گفتم
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 رفتار زن عمو خيلي خوب بود حاال اين حرفمم اضافه شد

 هي راه ميرفت ميگفت 

 باشه سنگين بايد دختر_

 دختر بايد باوقار باشه

 د با پسرا حرف بزنهدختر نباي

 دختر بايد...

 دختر نبايد...

 حس ميکردم خيلي ازم متنفره 

بعد شام بابا گفت که امشبو اينجا ميخوابيم و فردا راهي ميشيم انقد خشحال بودم که تو پوست خودم 
نميگنجيدم هرثانيه زير يه سقف نفس کشيدن با محمد واسم واسم بهشت بود طوري بهش وابسته شده 

 بودم ميگفتم خدا چ جوري برگردم شيرازو بدون اون دووم بيارم 

 خوابم برد زخم زبونايه زن عمو نميتونستن از شاديم کم کنن  شب با خنده و دلخوشي

 صبح وقتي بيدار شديم عمو گفت نهارو بمونين و بعد برين

 خدا خدا ميکردم بابا قبول کنه

 خدا صدامو شنيد باباقبول کرد 

 بعد نهار بابا ديگه عزم رفتن کردو گفت بريد لباساتونو برادين که ديگه راهي بشيم

 اتاق که ساکمو بردارمرفتم 

 ديدم محمد نماز ميخونه منتظرش موندم تا تموم بشه ازش خداحافظي کنم 

 وقتي نمازش تموم شد برگشتو منو ديد تعجب کرد

 جام سر باصداش ميشدم خفه داشتم بود گرفته گلومو بغض کنم خداحافظي ازت اومدم ميريم داريم_
 وايسادم

 دارم کارت کن صب_

 نزديک گفتاومد 

 ديگه ميموني منتطرم حنا_

 ميمونم منتظرت چي يني_

 شرايطي هيچ تحت نکن ازدواج توروخدا نميتونم بيتو من حنا بگيرن توروازم ميترسم_
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 حرفا اين چي يني توام مال فقط من ميميرم تو بي من محمد ميگي چي_

 ميترسم همين واس کنم راضي مامانمو ميکشه طول حنا_

 متنفره ازمن عمو زن چرا_

 واسم داره سر زير داييمو دختر ولي نيس متنفر ازت_

 واي خدايه من چي ميشنيدم قلبم تير کشيد نفسم قطع شد من بي اون ميمردم

 ميشم ديونه االن از دارم برميگردم دارم که االنم ميميرم بيتو من محمد_

 ديگه نتونستم اشکامو کنترل کنم

 نکن حنايه من اصل منم که زير بار نميرم فک ميکني من بي تو طاقت ميارم  گريه_

 گريه نکن که طاقت ديدن اشکاتو ندارم 

دست خودم نبود مثل سيل رون شده بودو جلوشو نميتونستم بگيرم وقتي به اين فکر ميکردم يکي ديگه به 
 مغير از من صاحب اين چشا ميشه صاحب اين عشق ميشه ديونه ميشد

 محمد_

 محمد جون_

 با همين حرفش قلبم اتيشش شعله ور ترشد

 خدا کمکم کن

 ميميرم تو بي من توروخدا_

  بموني منتظرم ميخوام ازت فق ميميرم بيتو منم_

 فک ميکني بيتو بودن واسه من اسونه نه اسون نيس ولي بايد مادرمو راضي کنم

 نميبخشمش وقت هيچ بگيره ازم تورو عمو زن هم اگه ميمونم منتظرت دنيا اخر تا من_

 ديگه نتونستم طاقت بيارم رفتم بيرون

 درو بستم داشتم اشکامو پاک ميکردم که زن عمو جلوم مث جن ظاهر شد

  گفت 

 ميکردي چيکار اونجا_

 م...ن.من ر..رفته بودم لباسامو

 قطع کرد از درهايه پشتي استفاده کرده بودو اومده بيرون  صدايه محمد حرفمو
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 عمو دختر ميرين دارين ا  _

 خوشحال از کار محمد گفتم

  بااجازتون بله_

 باهم رفتيم جلو درو ازشون خداحافظي کرديم ،تودلم اشوب شده بود 

 مغزم داشت ميترکيد فک کردن به اينکه يه روزي يکي ديگه دست محمدو تودستش بگيره ديونم کرده بود

 دوست داشتم گريه کنم با صدايه بلند

 جيغ بزنم از ته دلم با تموم وجودم و از خدا محمدمو ميخواستم

 ميدونستم يه لحظه بي محمد نفس کشيدن حراممه

 نجره و به اشکام اجازه دادم ببارنچشامو بستم و سرمو کردم طرف پ

 خدا کمکم کن

 خدا قلبم داره اتيش ميگيره

 خدا عشقمو ازم نگير

 باخودم فک ميکردم روز عروسيه محمد من چيکار کنم يني اصال زنده ميمونم 

 يني من ببينم محمد داره بايکي ديگه وارد حجله ميشه

 نه خدا خدا کار من نيس 

 ينم خدانزاري اون روزو بب

 نزار ببينم ک کسي ديگه صاحب اغوش محمد ميشه

 دلم پر بود از غصه 

 گلوم پره بغض

 چشام پره اشک 

 فقط از خدا تمنا ميکردم و دل ميناليدم.

 وقتي رسيديدم ديگه شب شده بود يه راست رفتم اتاقم خوابيدم .

 مدرسه باز شده بود و هر روز زنگ زدن دو ديقه محمد 

 اين زنگ زدنا دلمو خوش ميکرد ک محمد منو ميخوادو کس ديگه اي رو قبول نميکنه
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هربار که بهش ميگفتم ميگفت هيچ وقت حرف از نرسيدنمون به هم رو نگو حرفاش باعث ميشد اميدوار 
 باشم 

ده بودو سه بابا خونه رو فروخته بود به يه اقا جواد و خونه اي خودمون خريده بوديم هنوز ساختش تموم نش
 ماهي طول ميکشيد

 از اونور هم اقا جواد ويلونو سيلون تو خيابونا بودن بيچاره

 ناعالج بابا بهشون گفت که بيان طبقه بااليه خودمون که ي اتاق خالي بود

يه دختر داشتن به اسم رها خيلي دختر خوبي بود باهم صميمي شده بوديم و مثله خواهر باهم زندگي ميکردم 
 ه خانواده نه دوتا همخونه.مثه ي

 اوايل زمستون بود با رها تو اتاقم نشسته بوديم هردو درس ميخونديم 

 صدايه زنگ دراومد

 چن ديقه بعد صدايه محمدو شنيدم اولش باور نکردم گفتم حتما توهم زدم محمد اينجا چيکار ميکنه

 پريدم بيرون  ميکرد احوالپرسي باهاش ميزدو حرف داشت مامانم وقتي ولي 

محمد از در ورودي اومد تو نزديک بود قلبم وايسه از هيجان يادم رفت سالم بکنم و با لبخند گشاد روبه روش 
 ايستاده بودمو اونم با يه لبخند مليح نگام ميکرد 

 ولي اون زودتر به خودش اومد

 دختر سالم_

 انگاري داشتن قلقلکم ميدادن دلم قيري ويري ميرفت و خندم ميگرفت به روز لپامو دادم داخل دهنمو گفتم

  اومدين خوش خوبين شما ممنون_

 رها از پشت يکي زد توپهلوم

 اينه درختت_

 هـــــا_

 اينه يارت ميگم زهرمار_

 تم ارهبه محمد نگاهي انداختمو با همون لبخند گله گشاد گف

 رها با محمد هم سالم احوالپرسي کردو برگشت تو اتاق

 رفتم سه تا چايي اوردمو پيش مامانو محمد خواستم بشينم که مامان گفت

  نداشتي درس مگه تو_
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  چرا_

 ديگه بخون درستو اتاقت برو خب_

 از مامان دلگير شدم چرا اذيتم ميکرد اخه

 چشم_

 رقتم اتاقو درو محکم بهم کوبيدم 

 ولي دلمو تو هال پيش محمد جا گزاشته بودم

 چن ديقه تو اتاق موندم و هي به رها ميگفتم ول کن بابا درسو من چطوري برم بيرون

 شده تموم درسمون که يگو توهم و باال برميگردم من خب_

 باشه_

 اشت از مامان خداحافظي ميکرد باهم رفتيم بيرون ولي محمد بلند شده بودو د

 رها رفت باال و رو به محمد گفتم

 ميرين دارين_

  بمونم اينجا نيس خوب و ندارين جا شماهم نشم مزاحم ديگه اره_

با مامان بدرقش کرديم و برگشتم اتاقم خيلي از مامان ناراحت بودم نزاشت يه ثانيه م ببينمش و از دلتنگيش 
 ماه بود نديده بودمش .دربيام نزديک نه 

 شب با فکرو خيال هميشگي خوابم برد 

 وقتي از مدرسه برگشتم نگار گفت که مامان با خاله زهرا رفتن بازار واسه خريد 

 لباسامو عوض کردم رفتم اشپزخونه اب بخورم که تلفن زنگ خورد 

 برداشتم

 الو_

 خانمم سالم_

 با خشحالي ناوصف شدني گفتم

 محمدم سالم_

 ميزني حرف اينحوري نيس کسي_

 بيرون رفته زهرا خاله با مامان نه_
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 بزنيم حرف ميتونيم پس باشه_

 اينجا اومدي ک ديگه،چيشده اره_

 بود شده ذره يه واست اومدم،دلم تو بخاطر_

 باز بغض گلومو گرفت نتونستم هيچي بگم

 حنـــــا_

 جووونم_

 يه ديقه بيام و برم دارم برميگردم يزد ميخوام ببينمت ميشه_

خيلي دوست داشتم ببينمش ولي از ترس مامانم نميدونستم چيکار کنم ،دلم سرکش تر از عقلم بود دلم 
 واسش پر ميزد مگه ميشه ميگفتم نياد 

 برو زود و بيا باش_

  اونجا ديگه ديقه دو_

 زود چقد_

  ميرسم االن ميزنم زنگ دارم کوچتون سر عموميه تلفن از اخ_

 باش باش_

 زود رفتم اتاقم يه دامن فيروزه اي با يه بوليز صورتي پوشيدم و يه شال صورتيه چرکم سرم کردم

 هي باخودم فکر ميکردم اگه مامان اومد و محمدو ديد چي بش بگم 

 ميگم با بابا کار داشت اومده بود

 نه نميشه نميگه اونوقت با بابات کار داشت چرا اومده اينجا نه

 ميگم خب با تو کار داشت 

 نه نه نميشه نميگه پسرم چکارم داشتي

 اها محمد گفت برميگرده ،ميگم اومده بود خداحافظي کنه

 اره اينه خودشه 

از تو کمدم زير لباسا همون روانويسي ک واسش خيلي وقت پيش خريده بودم رو با يه عکس سه درچهار که 
 کادو کرده بودم رو برداشتم و زير شالم قايم کردم 

 صدايه زنگ در بلند شد و رفتم درو باز کردم
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بفهمه هم هيجان ديدن جلو ورودي منتظر بودم قلبم داشت تو حلقم ميزد هم ميترسيدم مامان سر برسه و 
 محمد داشت از پا درم مياورد

 ولي همينکه ديدمش کل ترسو دلهره جاشو به ارامش داد 

 واي خدا تا االن لب مرز سکته بودم االن اروم اروم شده بودم

 خانمي سالم_

 اومدي خوش سالم_

 نتونستم تعارف کنم بياد تو دستشو جلو اوردو گفت

 ينارو واست اوردما برميگردم دارم_

 تو دستش يه پاکت بود

 منم پاکت کادو پيچي شده رو بهش دادمو و پاکت اونو گرفتم و ازش تشکر کردم 

  کنم حک ذهنم تو ماهتو صورت رفتن قبل خواستم برم ديگه من خب_

 با حرفش بغض کردم بازم فکر شوم اومد تو مغزم فکر نرسيدن بهش

 داييشو بچشمخدا هيچ وقت نزار طعم ج

 ميزاد گاومون ميرسه سر مامانت االن_

 يه قطره اشک سرکش اومدو افتاد رو گونم 

 بغضم سرباز زد

 محمد_

  محمد جون_

 خيلي دارم دوست خيلي_

 کشيدنت زجر سخته واسم حنا شم راهي گريه با نميخوام توروخدا نکن گريه دارم دوست منم فداتبشم الهي_
 بشن باروني خشکلت چشايه ميشم ديونه

 يه دفعه ديدي زدم به سيم اخرو اومدم خونتون تلپ شدماا

 انقد بانمک اين حرفو زد بي اخطيار لبخند زدم

 ايه خندوندنت دنيارو بهم ميريزمبر  برم هات خنده قربون بخند_

 ديگه برو لوس_



 

 
29 

 چشـــــم_

 تا حياط بدرقش کردم ولي داشت ميرفت 

 توشه سورپرايز يه کن باز رو کادو_

 دستشو کرد تو کالسورش خواست کادو رو دربياره گفتم نه نه بعدن نگا کن

 خداحافظ باشه_

 خداحافظ باش خودت مواظب_

 يه ديقه از رفتن محمد نگذشته بود مامان سر رسيد

 ترسيدم که محمدو ديده باشه زود پيش دستي کردم

 کنه خداحافظي بود اومده يزد برگشت اومد محمد اقا نبودي مامان_

 باشه همراش به خدا_

م خاطره هامونو تو رفتم اتاقم کادويه محمدمو باز کردم يه دفتر کتابيه خشکل واسم اورده بود تصميم گرفت
 همون دفتر بنويسم .

 چند روز گزشته بود محمد زنگ نزده بود نگران بودم

 مامان با خاله زهرا داشتن برف تو حياط رو جمع ميکردن که تلفن زنگ خورد رفتم تو خونه گوشيو برداشتم

 الو_

 من حنايه سالم_

  ميشم نگران نميگي تو کجايي سالم_

 خداب شرمندتم_

 چطوره حالت بيخيال_

 ميبوسمش هي ممنون عکسم خوبم،بابت خوب_

 اخه داره بوسيدنم کاغذ مگه_

 خنده اي کردو گفت

 خودت به ميرسم که بعد تا کاغذيش از اول ميکنم شروع کم کم_

گر گرفتم حس ميکردم داغ شدم سرمو انداختم پايينو زبون به دهن گرفتم ميدونستم حرف بزنم به تته پته 
 ميفتم 
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 باز صدايه خندش اومد

 دختر چيشدي_

 محمد_

 برسم واقعي بوس به تا ها شيراز ميام ميشم پا نکن صدام اينجوري محمد جون_

 ديگه نگو ا  _

 چشم_

 مامان تو حياطه مياد تو ها برم من خب_

 برو باشه_

 باش خودت مواظب_

 خداحافظ_

 رفتم حياط مامان گفت کي بودگفتم اشتبا گرفته بود

 يه ماهي از اومدن محمد به خونمونو اون جريان بوس کاغذي ميگذشت

 اقا جواد گير داد که مهلت تموم شده و از خونه بريم 

يه حرف بابا زد يه حرف اقا جواد يه دفعه دعواشون باال گرفت اقا جواد گفت برو عمو دخترتو جمع کن که تو 
 حياط خونه مردم با پسرا قرار نزاره 

همين که حرف از دهنش خارج شد سرجام خشکم زد روحم دررفت کشته شدنم حتمي بود بابا زندم 
 نميزاشت 

 خشم تو صورتش موج ميزد با لکنت گفتم يه نگا به بابا کردم رگه هايه

 ب..ب..ب.ا.ا.ب.خدا.م.م

 نزاشت حرفي بزنم داد زد ساکت شو

 دختريه بي حيا

به سمتم حمله ور شد با اولين سيليش رو زمين افتادم سرمو تو اغوشم گرفتم و تو خودم مچاله شدم ظربه 
 ولي از من نه  هايه کمر بند بود که به پشتم ميخورد صدا از ديوار بلند شد

هي داشت به جون بي جونم ظربه ميزد نگارو ندا صدايه گريشون خونه رو برداشته بود و مامان با التماس 
 دست بابا رو پس ميزد 

 من فق تو خودم داشتم گريه ميکردمو از خدا کمک ميخواستم
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 م مچاله شده بودنفهميدم مامان کي بابارو ازم جدا کردو رفت حياط همونجور رو زمين تو خود

 جايه کمربند بدجور رو پشتم ميسوخت تازه گرمايه بدنم داشت ميرفت به لرز و سوزش افتاده بودم

 ابجي_

  بده جوابمو توروخدا ابجي_

دلم نيومد جواب نگارو ندم گريش چنگ به دلم مينداخت سرمو بلند کردم با دستايه ظريفش با انگشت رو جا 
 سيليه بابا دست کشيد 

 ابجي داره درد خيلي_

 نتونستم طاقت بيارم سرشو تو بغلم گرفتمو شروع کردم با صدا گريه کردن 

 بهش گفتم بياد  ديدم ندا يه گوشه ايستاده و گريه ميکنه با اشاره

 اومد تو بغلم

 گريه کردم برايه خودم

 برايه ابرويه بابام

 برايه خواهرام

 برايه مادرم که با گريه به بابا التماس ميکرد بس کنه

 برايه عشقم محمدم

 برا همه چي

 از ته دل از خدا خواستم همونجور که اقا جواد بابامو خورد کرد 

 خدا خوردش کنه 

 همونجور که کمر بابامو شکوند

 خدا کمرشو بشکنه

 ندا سرشو بلند کرد و گفت 

 داشت درد خيلي ابجي_

 عزيزم نه_

 نميخواستم از بابا نفرتي به دل بگيرن

 ميشما ناراحت نکنيد گريه ديگه شمام بود بابا با حق_
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 هر دوشون ديگه ساکت شدن و مامان اومد تو

 ام زدرفت اشپزخونه و صد

 مامان بله_

 بده جواب راست و رک سواالمو_

 چشم_

 بود چي گفت جواد اقا که جرياني_

 مامان بخدا هيچي_

 بده جوابمو راست گفتم_

 کردم بدرقش بود محمد اقا بخدا_

  ها کني بدرقش بايد چرا تو_

  خب خب_

 جوابي نداشتم سرمو پايين انداختم

 نقل باباتو ابرويه وگرنه خواستگاريت بياد بگو داره دوست اگه هست چيزايي يه اون تو بين ميدونم ببين حنا_
 ميکنيد تموم رو چي همه يا خواستگاريت مياد يا فهميدي نکن مجلس

 نداريم اي رابطه هيچ ما مامان نبخدا_

 و گم ميکنيپات دستو جلوش جطوري نميبينم ميکني فک مادرم ي من دختر_

 مادر بود ديگه مگه ميشد چيزي رو ازش پنهون کرد 

 سرمو انداخته بودم پايين

 بگيرم باباتو جلو نميتونم ديگه دفعه زدم حرفامو من_

از اشپزخونه رفتم بيرون به محمد يه نامه نوشتم که ديگه زنگ نزنه و گفتم از دعوا گفتم از اينکه مامان همه 
 که گفته بياد خواستگاري همه رو گفتم چيو فهميده ازاين

 ميترسيدم زنگ بزنه 

 ديگه زنگ زدنمونم تموم شده بود 

 مامان گفته بود رابطمو باهاش قطع کنم ولي من مگه ميتونستم

 ديگه کارمون شده بود نامه دلم واس صداش يه ذره شده بود .
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پنج روز از عيد ميگذشت مراسم عقد پسرعمويه مامانم )عمو حسين(ناصر بود و دختر داييمو عقد ميکرد مامان 
 منو با عروس فرستاد ارايشگاه ک منم همونجا اماده بشم 

وقتي داماد اومد دنبال عروس منو زن دايي مونديم با عروس داماد نرفتيم چن ديقه بعدش محسن بردار ناصر 
لمون وقتي از ارايشگاه اومدم بيرون نگاه محسن تغير کردو يه لبخند چندش رو لباش جا خوش کرد اومد دنبا

 سالم کرديمو سوار ماشين شديم از اينه ماشينش هي داشت نگام ميکرد 

 خيلي ميترسيدم از نگاش

 حس کراهت داشتم حس ميکردم با نگاه اون به من 

دم سمت پنجره وقتي رسيديم خونه زن دايي جلو تر پياده شد و راه من به محمد خيانت ميکنم رومو کرده بو
 افتاد سمت خونه منم از ماشين پياده شدم و درجا به دنبالم محسن پياده شد

 خانم حنا شدي خشکل خيلي_

 جوابشو ندادمو خودمو زدم به نشنيدن زود با به خونه گزاشتم 

ه رفتنم ميترسيدم ميگفتم االنه ک بيفتم يه جوري همشون خيره نگاه کل زنا و مهمونا به من بود حتي از را
 شده بودن بمن

 خودم وقتي تو ارايشگاه خودمو ديدم تعحب کردم اولين بار بود خوشکلي رو توخودم حس کردم

 ولي اين همه نگا بخاطر خشکلي نبود بخدا

 رفتم يه گوشه نشستم که تو ديد هيشکي نباشم 

 ردنو و جوونا شروع کردن به رقصيدن محسن اومد طرفمعروس و داماد عقد ک

 بياين پاشين نشستين چرا خانوم حنا _

  ممنون_

 نشستين گوشه اين اينجا اومدين نيس خشکلي همه اين حيف ديگه پاشين_

 نميام ممنون که گفتم_

ديدم توجه چن نفر به ما جلب شده بود ميخواستم انقد سر مامان داد بزنم ک کل حرصم خالي شه چرا 
هيچي نميگفت اون که هميشه پايبند به اين عقيده بود ک دختر نبايد با ي نامحرم حرف بزنه االن برو بر 

 محسنو ميبينه هيچي نميگه 

 ص که محسنم هي دوروبرم پرسه ميزدخيلي کالفه بودم عقد زهرمارم شده بود و علل خصو

 عقد تموم شدو رفتيم خونه همينه ک پا به خونه گزاشتم دادم بلند شد

 ها نگفتي محسن اون به هيچي چرا تو مامان_



 

 
34 

 اصال چرا گزاشتي اون بياد دنبالمون

 بيه خو پسر خيلي بعدشم بود باهات داييت رن که اوال باال نبر من واس صداتو دختر خبرته چ_

 بود دوبرم جوري چ نديدي خوبيه پسر خيلي اره_

 ازش موقع اون بود چلفتي پا دست دهاتب اون مث اگه هستي اي تحفه چ حاال باشه خداتم از خيلي_
 اومد مي خوشت

 نميشه مزاحم و ميشه سرش شعور درکو باشه دهاتيم_

 ميگما بابات به وگرنه بسه_

 ن تهديدش کار ساز ميشد زبون به دندون گرفتم چو

 با عصبانيت رفتم اتاقم و درو بهم کوبيدم

 بچه ک نبودم ميدونستم رفتار محسن بامن مث بقيه نيس بخصوص که مامانمم طرفداريشو ميکرد

 عحيبه واال مامان ک نميزاره با پسر عمو و عمه حرف بزنم االن انقد راحت اينارو ميگه کارم سخت شده بود 

 مامان کاري رو که ميخواست رو به هر قيمتي به انجام ميرسوند .

 دو روز بعد اون روز شوم بابا گفت ک اماده باشيم ميريم شهرستان

انقد خشحال شدم ک نفهميدم جلو بابامم گفتم اخجووون بابا چشم غره اي بهم رفتو ساکت شدم اخه گفته 
 ونه اي که اومده بوديم نيمه کاره بودبود کار داره و نميتونه بريم شهرستان هنوز خ

 لباسامونو جمع کردينو برو که رفتيم راه افتاديم سمت ديار يار

 بايد با محمد حرف ميزدم و همه چيو بش ميگفتم اون بايد مي اومد همينجوري پيش بره از دستش ميدم.

 وقتي رسيديم خونه خانم بزرگ از شانس من عمه ساره هم اونجا بود 

باهم سالم عليک کرديمو بعد شام عمه تو اشپزخونه داشت چايي تو فنجوناي کوچيک گل سرخ خانم  همه
 بزرگ ميرخت رفتم پيشش.

 عمه_

 جونم_

 ببينمش درصد صد بايد ولي راهي چ از و جوري چ نميدونم ببينم محمدو بايد عمه_

  چيشده چرا_

 داره تازه مامانمم موافقه بايد با محمد حرف بزنم سر در منو کنم فک مامانم پسرعمويه عمه_

 ميگم بهش ميرم فردا من جون عمه باشه_
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 ميزنه پر واسش دلم ديدمش نه شنيدم صداشو نه وقته خيلي ببينمش ميخوام عمه نه_

 تا ببريم واسشون هارو چايي اين بيا االن ميکنم کاريش يه ،باشه بشه کوچيکت دل اون فدايه عمه الهي_
 درنيومده صداشون

 عمه چايي رو بردو منم قندونارو بردمو کنار عمه نشستم

 عمه تو فکر فرو رفته بود 

 منم فکر ميکردم چ خاکي به سرم بريزم

 د گفتيه ساعتي گزشته بود که اقا فري

 کنيم زحمت رفع ما بهتره _

 روچشم قدمتون هستما منتظر خان سعيد_

 ميشيم مزاحم حتما بله_

  خودتونه منزل چيه حرفا اين_

 عمه بلند شدو گفت

  بيارين تشريف فردا باشه،شماهم پيشم ميخوام ببرم باخودم حنارو باشي داشته اجازه اگه داداش_

 منم با يه عالمت سوال و تعجب بزرگ روسرم نگاهم بين عمه و بابا ردوبدل ميشدبابا بهم نگا ميکرد 

 چيشد عمه اينو گفت

 ميايم فردا پس ميمونيم جون خانم پيش فرداهم ما ولي باشه_

  ميکني خوشحالم بياي هروقت_

 پس حناجان برو اماده شو که بريم

 به مامان نگا کردم با اخم داشت نگام ميکرد و راضي نبود

 ولي بايد ميرفتم حتما عمه راهي سراغ داره کفته باهاش برم 

 متمنم اگه به حرف عمه عمل نکنم محمدو نميبينم 

 چون مامان جريانو ميدونست و به هيچ بهونه اي نميشد بابا رو راضي کرد مامان منصرفش ميکرد

 مامان رفتم اتاقو چادرمو برداشتم بي توجه به 

 وقت خدا حافظي مامان با اخم بدرقم کرد ولي واسم مهم نبود 

 رسيديم خونه عمه اقافريد هنوز توحياط بود 
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 اينجا بيام گفتي چيشد عمه_

 داري کارش اينجاييو ميدم خبر محمد به داداشم خونه ميرم فردا_

 ر ميکردمچيکا تورونداشتم عمه مديونتم_

 عمه رو تواغوش کشيدمو با عشق عطرشو بلعيدم

 بپيوندي يار ديدين به تو و بيدارشيم زود فردا ک بخوابيم بدو_

 باز با فکرو خيال همون دلشوره لعنتي خوابم برد.

صبح ک بيدار شدم عمه نبود حتما رفته بود خونه عمو دست صورتمو شستمو و رفتم تشک و پتو رو جمع کردم 
 نشستم انقد استرس داشتم با دندون ناخونامو ميجويدم 

 صدايه کليد تويه در اومد سيخ بلند شدمو رفتم دم در ورودي ايستادم عمه وارد شدو درو بست

 جان عمه بيدارشدي_

 کجا بودين اره_

 بياد ک کردم حالي محمدو بود هرجوري داداشم خونه رفتم نون بهونه به_

 مياد؟ بنظرت_

 نياد و باشه اينجا حناش ميشه مگه مياد اره_

 بيا بريم صبحونه بخوريم اونم مياد

 با عمه رفتيم اشپزخونه ولي چ صبحونه خوردني دلم مثله سيرو سرکه ميجوشيد 

 يهو بلند شد خيلي ترسيدم پاشدم ايستادم نه توان داشتم برم درو باز کنم نه حرفي ميزدم  صدايه در

 عمه ک حال خرابمو ديد گفت ک خودش ميره درو باز ميکنه 

چشم به در دوخته بودم طپش قلبم اونقدر رفته بود باال ميگفتم هر ان ممکنه بياد بيرون با دندون لبامو 
 ميجويدم 

 م شده بود سرم سوت ميکشيد سينم سنگين شده بودو نفس کشيدنم سختنميدونم چ

 در باز شدو طپش قلبم اونقد باالرفت فک ميکردم رو زبونم داره باال پايين ميپره 

 عمه داخل شدو بعد اون محمد همين که ديدمش شعله عشق تودلم شعله ور شدو گر گرفتم

 هرقدم که به طرفم برميداشت حس ميکردم چقد دوسش دارم چقد ميخوامش 

 اونقدر ميخواستمش ک حاظر بودم جونمم بخاطر يه لحظه ديدنش بدم چ برسه ب اخم مادرم 
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  من حنايه سالم_

 چشامو بستم نميخواستم اين لحظه تموم شه يه حسي بهم ميگفت دارم محمدو از دست ميدم 

 نجوري شدي رنگت شده رنگ ديوار حالت خوبهاي چرا_

 چشامو باز کردم

 خواستم حرف بزنم ولي پاهام کم اوردو به زانو افتادم

 محمدم کنارم زانو زد دستامو گرفت

 انگار برق سه فاز بهم زدن گريم بند اومد خشک شدم 

 چيشده سرده انقد دستات چرا_

 زود دستمو از دستش کشيدم

 خت شديمبدب محمد_

 کردي لبم به جون بگو حنا چيشده_

 ....مامانم عمويه پسر محمد_

 همه چيو با گريه و هق هق واسش تعريف کردم

 سرشو بين دستاش گرفته بود

 با بغض ناليد

  کني قبول نکنه حنا_

 حنا تو فق مال مني

 محمد من نميتونم کاري بکنم من دخترم نميتونم در برابر مامان بابام وايسم

 نميدونم حنا نميدونم_

  بکن کار يه توروخدا وايسم دربرابرشون جوري چ داري انتظار دخترم ي من ولي کني چيکار نميدوني مردي تو_

 گريه نزاشت بيشتر ادامه بدم

 دوباره دستامو تو دستاش گرفت

کن حنا توروخدا گريه نکن دلمو اتيش نزن امشب با مامان حرف ميزنم راضي شد شد اگه نشد با بابام ميام ن_
 تورو از بابات خواستگاري ميکنم 

 سرمو به چپوراست تکون دادم
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 هميم مال فقط تو منو باش متمن حنا ميدم قول بهت_

 نميدونم چرا به حرفاش اميدوار نميشدم حتي يه ذره هم از دلشورم کم نشده بود

 دستامو از دستاش کشيدم بيرون

 ميميرم تو ،بدون   بدون فقط محمد اميدوارم_

اهي کشيدو از جاش بلند شد منم بلند شدم به اطراف نگا کردم ببينم عمه کجا غيبش زده بيچاره بخاطر اينکه 
 م کجا رفته بودما تنها باشي

 رفتيم تو هال چن ديقه بعد عمه هم اومد داخل 

 سرمو زير انداختم خيلي به زحمتش انداخه بودم

زير زيرکي به چهره محمد نگا کردم چهرش گرفته بود و ناراحت با صدايه عمه چشم از محمد برداشتم و گوش 
 به حرف عمه سپردم 

 چيه تصميمتون جون عمه چيشد_

 يش صحبت شدمحمد پ

 ميکنم راضيش شده هرطوري ميزنم حرف مامان با امشب_

 بشي قدم پيش بايد تو داري دوسش اگه نداره دفاعيتي دختره حنا بده خودت به تکوني يه توهم جان عمه_
 بزنه حرف پدرمادرش حرف رو نميتونه اون

 محمد کالفه دستي تو موهايه پرکالغيش کشيدو با اه گفت

 عمه ميدونم حنام چقد زجر ميکشه ولي امشب حلش ميکنم نميزارم ديگه اشک به چشاش بياد ميدونم_

 هرطور شده به دستش ميارم نميزارم مال کسي غير از من شه

 نوکرتم عمر اخر تا دادم زحمتت خيلي عمه برم من خب_

 هديس بهترين من واس بشين شاد شما پسرم نگو_

از رفتنش دلم گرفت دوست داشتم بمونه صداشو تو ذهنم نگه دارم خندشو تو ذهنم حک کنم دوست داشتم 
 بوشو داشته باشم 

 ولي رفت رفت 

 متمن بودم مال محمد نميشم اين حس و دلشوره درونم سرکش تر از عشق پاکم بود

 رفتو با دلي پر از غصه تنهام گزاشت

 مدن نگارو عمه خيلي سعي ميکردن شادم کنن روز بعدش مامان باباهم او
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 ولي کسي که شادم ميکرد اونا نبودن

 اونا مرهم دل زخم خورده من نبودن

 اونا نميتونستن اين دلشوره لعنتي رو ازم بگيرن

 اونا نميتونستن منو به محمدم برسونن.

 روز سيزده بدر همه مهمون عمو بوديم 

 ش جنگل بودو چشمه انقد قشنگ بود ک محو ميشدي همه رو دعوت کرده بودرفته بوديم يه کوه ک دو طرف

 عمه سارا از شيراز اومده بود با پسراش باربدو بهرام

 عمه ساره بود

 خانم بزرگ بود

 بين اين همه غمگين بودم وقتي نگام به محمد ميفتاد اتيش ميگرفتم فکر نبودنش داشت از پا درم مياورد

 محمد با باربدو بهرام رفته بود بااليه کوه

 خيلي کالفه بودم دوست داشتم با محمد حرف بزنم 

 رفتم پيش ليال

  ليال_

 ليال به ارومي گفت

 داداش زن جونم_

 از لفظ زن داداشش دلم غنج رفت

  ميايد باهام بدن گير بهم بابا مامان ميترسم ولي بزنم حرف محمد با ميخوام_

 ليال رو به سحر گفت مياي بريم بااليه کوه

 سه نفري راه افتاديم رفتيم از دور محمدو ديدم با پسرا رو يه تخته سنگ نشسته بودن

 ليال با اشاره بهش فهموند که بياد پيشمون

 محمد حالي شدو به سمت ما راه افتاد ليال و سحرم رفتن ک ما بتونيم حرف بزنيم

 وقتي بهم رسيد بااخم گفت 

 زود پايين برو ميکني چيکار اينجا تو_

 نميخوام جلو اين پسرا باشي اينجام خطرناکه زود برو پايين
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 حرفشو زد و رفت

از حرکتش مات مونده بودم اين چرا اينجوري کرد من ميخواستم باهاش حرف بزنم حتي نزاشت يه کلمه هم 
 بگم 

 ا کرد با چشمو ابرو اشاره ميکرد برگردمبرگشت سرجاشو بهم نگ

با حرص رومو برگردوندمو رفتم پايين جوري پاهامو رو زمين ميزاشتم که تا زانوم به درد ميفتاد ولي انقد 
 عصباني بودم نميفهميدم چشام هيچ جارو نميديد

 ازم دور بوديه دفعه رسيدم شيب تند کوه و دور برداشتم و با جيغ به پايين ميدويدم محمد خيلي 

 محمد خيلي ازم دور بود بهم نميرسيد 

از دور ديدم مهدي برادر کوچيکه محمد داره مياد باال وقتي ديد اينجوري دور برداشتم دستاشو ازهم باز کردو به 
 طرفم دوييد ولي پا نيم خيز شدم رو زمين و زانوهام زخمي شد خداروشکر مهدي نزاشت سرم به زمين بخوره 

 سحر به سمتم دويدن و به محمد گفتن ما ميبريمش  ليال و

 به کمک اونا رفتم پايين و لب چشمه دستو پامو شستم

 و لباسامو که خاکي شده بود با دست خيس بهش ميکشيدم که گردو خاکش بره

 روبه ليال و سحر گفتم من اينجا به ي تخته سنگ اشاره کردم من اينجا ميشينم شما برين

 هردو فهميدن حالم خوب نيس رفتن حوصله جمعشونو نداشتم دوست داشتم تنها باشم

 به رفتار محمد فک ميکردم حتي نزاشت لبامو از هم باز کنم چرا اينجوري کرد 

 يه سايه رو سرم افتاد سرمو بلند کردم محمد بود

 دختر باخودت کردي چيکار_

 به دوروبرنگا کردم هيشکي پيداش نبود

 چرا اونجوري رفتار کردي من ميخواستم بات حرف بزنم_

 دوتا اون پيش بودي اومده نداشتم دوست خب_

 اونا نه تو پيش بودم اومده من_

 شده زخمي خيلي چطوره پاهات_

 نيس دلم زخم از بيشتر_

 نکني فکر اينا به ديگه بود قرار حنا_

 خرين ديدارمونها اين متمنم ميزنه شور دلم من محمد_
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 بشي اي ديگه کس مال نميزارم وقت هيچ مردم من مگه_

 اون نميفهميد منو درک نميکرد خودمم درک نميکردم اين دلشوره لعنتي چيه

 پاشو فداتبشم ميخوري سرما بريم پاشو_

 ميام تو بعد من برو تو_

 باشه_

رفت چن ديقه بعدش منم رفتم ديدم داره با زن عمو صحبت ميکنه و زن عمو با غضب بهم خيره شده بود و 
 يه چشم غره به محمد رفت

 رفتم نسشتم پيش ليال و سحر

 ساعت نزديک چهار همه حاظر شديم و برگشتيم خونه عمو

 تو اشپزخونه با ليال و سحر نشسته بوديم 

 خدا منم دوست ندارم اين فکر شوم ازارم بدهب نيس خودم دست ليال_

 براچيه نگرانيت همه اين نميدونم من خب_

  ندم تشخيص کردنو نگاه نيستم ک بچه انقد_

پسره هي با لبخند نگام ميکنه ،مدام دوربرم ميپلکه، مياد به زور پيشنهاد رقص ميده، واسم کيک مياره ،ازم 
 يچشم برنميداره، بهم ميگه خشکل شد

 تازه از همه بدتر ک مامانمم ميگفت چ اشکالي داره

 تو باشي نگران نيستي

 ليال ميخواست حرف بزنه که محمد وارد شد و روبه من گفت

 کوهنورد خانم چطوري_

 ميکني مسخرم_

 باخنده گفت

 نميخواماا زخمي زن من باش خودت مواظب ولي واال نه_

 از حرفش دلم غنج رفت ،خندش دلمو لرزوند 

 به لحظه نداشتنش فکر کردم 

 اشک وحشيه عشق به چشمام حمله ور شدو رو گونم افتادن
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 ليال اومد جلو و محمدو کنار زد

 داره گناه ببينم کنار برو داري چيکارش_

 ميکنه لوس واسم خودشو داره نگفتم چيزي که من_

 باال گفتم سرمو به سمتش بردم

 گريه زير ميزنم ميشه هرچي ميترسم بخدا چيه لوس محمد_

 صدايه ليال دراومد

 ببنديم شرط بيا_

 چي_

 ده تو به هرکدوم ما نشدي نکرده خدايي هم ،اگه بدي تومن ده هرکدوممون به بايد شدي محمد زن تو اگه_
 ميديم تومن

 با دست به خودشو صحر اشاره کرد 

 دوباره به محمد نگا کردم گفت

 کن اومد،قبول بند گريت نگا ميرزه ولي منه جيب از هردوش بااينکه_

 قبوله باش_

 زن عمو وارد اشپزخونه شد

 محمد زود دستشو که پشت سرم تکيه گاه بدنش کرده بود رو برداشت 

 زن عمو رو به محمد گفت

 ميکني چيکار اينجا تو_

 ورمبخ اب اومدم_

 برو بخور خب_

 رو به منم گفت

 بريم ميخوايم شه اماده بياد ميگه بابات_

 واي خدا باز وقت وداع رسيده بود

 محمد قبل از خارج شدن از اشپزخونه نگاهي بهم انداختو چشماشو يه بار بازوبسته کرد

 يا صدايي ناله مانند گفتم االن ميام 
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 باليال و صحر روبوسي کردمو رفتم بيرون با مامان باباهم از بقيه خداحافظي کرديم

 دلم عجيب هوايه اغوش محمدو داشت ازحس خودم شرمم شد و به يه خداحافظي اکتفاکردم 

 و سوار ماشين شديمو رفتيم خونه خانم بزرگ.

 ازفکرو خيال خوابم نميبرد 

 ميکردمبه هرموضوع بيش از ده بار فکر 

 اگه محسن بياد خواستگاري چيکار کنم چطوري جواب بدم 

 گاهي وقتام به محمدو رسيدن بهش فکر ميکردم 

 ولي فکر شوم برنده تر بود و بازمحسن و ترس از محسن تو افکارم نقش ميبيست

 باصرايه اذون ازفکر خارج شدم 

و پهن کردمو نشستم و نمازمو خوندم و ازخدا با پاشدم وضو گرفتمو تو اتاق خانم بزرگ سجاده خوش بوش ر
 گريه و التماس تمنا کردم

 تمنايه عاقبت بخيري کردم

 وقتي دعام تموم شد سجاده رو کنار گزاشتمو برگشتم سرجام تصميم گرفتم به محمد يه نامه بنويسم

 مه واست بياره ع دادم رو نامه نيستمو ديگه من ميرسه دستت به نامه اين که االن محمدم سالم)

نميدونم چرا دلم خواست واست نامه بنويسم ولي بدون خيلي دوست دارم مطمنم اگه ي روزي بي تو باشم 
روز مرگمه.نميگم خودکشي ميکنم چون نه جرئت دارم نه ميخوام خدا باهام قهرکنه ولي بي تو زندگي واسم 

 معنايي نداره تااخرعمرم عاشقت ميمونم 

 ازت_يادته گفته بوديم اگه پسر دار شديم اسمشو ميزاريم امير اگه هم دختر دار شديم اسمشو ميزاريم نفس
  بزار نفس اميرو هاتو بچه اسم نرسيديم بهم اگه ميخوام

 ميخوام هميشه ياد حنات بيفتي 

 ازت خواهش ميکنم يه کاري بکن نزار بي تو باشم

 خيلي دوست دارم

 قربانت حنا(

 وقتي نامه تموم شد ديدم اشکام دوباره روونه شدن 

 اشکامو پاک کردمو نامه رو زير بالشم قايم کردم نميدونم چن ديقه گذشت خوابم برد 

 باصدايه مامانم بيدار شدم
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 بشيم راهي کنيم خداحافظي ازش ساره خونه بريم ميخوايم شد ظهر ديگه دخترم پاشو_

 ي دنبال بهونه بودم که چ جوري برم خونه عمه و نامه رو بدم بهشبا حرف مامان سيخ نشستم ه

پاشدم دست و صورتمو شستمو رفتم بيرون بابا داشت با خانم بزرگو بچه ها صبحونه ميخورد منم نشستم و 
 شروع کردم به صبحونه خوردن .وقتي تموم شد بابا رو به من گفت جمع کن

دم که ب مامان گفت بچه هارو نميبريم ،ميريم زود خداحافظي سفره رو جمع کردمو از تو اشپزخونه شني
 ميکنيمو برميگرديم 

 رفتم بيرون

 بيام ميخوام منم بابا_

 توکجا_

 ميايم بار ي سالي ک ما کنم خداحافظي عمه از ميخوام_

 شو اماده برو باش زود باشه-

 زود پريدم اتاقم چادرموسرم کردمو نامه رو زير چادرم با دست گرفتمش که معلوم نشه

 وقتي رفتم تو هال نه مامان نه بابا نبودن ترسدم رفته باشن سريع و باسرعت ازهال رفتم بيرون 

زير بغلمو گرفتو  ولي پام به درب وردي گير کردو از پله ها افتادم مامان باباهم وسط حياط بودن مامان زود اومد
 بلندم کرد و نامه نمايان شد افتاده بودم رو نامه

 قبل اينکه بتونم برشدارم بابا اومد نامه رو از رو زمين برداشت

 چيه اين_

 صحره برايه_

 بودي صحر پيش ديشب که تو_

 خواست نامه رو باز کنه

 خصوصيه حرف بابا نکن باز توروخدا_

 هيشکي نداريبا خصوصي توحرف_

 پاکت نامه رو باز کرد و خواست نامه رو باز کنه 

 دست مامانو رها کردمو با وجود زانو دردم دويدم سمت بابا و نامه رو گرفتم 

 قبل اينکه بابا بتونه بگيرتش نامه رو ريز ريز کردم 

 باسيلي که بابا بهم زد ازشک ترس خارج شدم
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 ميکنم روشن تکليفمو باهات ميام بياي ،توقرارنيست تو برو_

 بريم خانم

 مامان نگاهي بااخم بهم انداختو رفت 

زود رفتم اتاق هم خوشحال بودم بابانتونست نامه رو بخونه هم ياد حرفش ميفتادم ميام تکليفمو باهات 
 روشن ميکنم

 ونامزانوهامو بغل گرفتمو و شروع کردم به جويدن ناخ

 نميدونم چقد گذشت باصدايه دربه خودم اومدم

 سرجام وايسادم ميترسيدم برم درو باز کنم

 باالخره با ترسو لرز رفتم درو باز کردم

 بابا يه نگاه بهم انداختو با اخم وارد شد 

 مامانم اومد تو و دروبستم پشت سرشو رفتم

 همين که پا به داخل گزاشتم 

 بابا خواست به سمتم بياد که خانم بزرگ گفت

 نميکنم شيرموحاللت نزدي زدي بهش دست_

 مثال بخونم نزاشت چرا کرد چيکار نديدي مگه من مادر اخه د_

 از ترس تو خودم مچاله شده بودم و با فرياد بابا قبض روح ميشدم

 ونيبخ نبايد ک تو دارن خصوصي حرف و دخترن اونا مادرجان خب_

 بابا يکم به سمتم خم شدو انگشت اشارشو باال اورد و گفت

 کنم چيکار باهات ميدونستم وگرنه جون خانم خاطر به دفعه اين_

 با عصبانيت از خانم بزرگ خداحافظي کردو رفت بيرون

 منم دستشو بوسيدم ازش خداحافظي کردم

 و سوتي بدم توماشين خودمو زدم به خواب ميترسيدم سوالي ازم بپرسن

 شنيدم بابا گفت

 چيبود بازيش سليطه اين چشه نيست معلوم اروميه دختر_

 کرده تغير اخالقش کال واال نميدونم_
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 ديگه ميترسيدم حتي پلکمم تکون بدم

 باالخره رسيديم بعدشام زود رفتم اتاقم بخوابم يه جورايي از بابا فرار ميکردم .

 صبح زود بيدارشدمو لباسامو پوشيدمو راه مدرسه رو درپيش گرفتم.

 اتفاقايي ک افتادو واس سميه تعريف کردم

 ميخوند رو نامه بابات کن تصور حنا واي_

 ميرفت ابروم ميشه سيخ تنم موبه نگوو_

نامه رو تو کيفي چيزي  چرا تو دختر باشه،خب داشته کاري باهات نزاشته که بخاري بزرگت مامانت دم بازم_
 نزاشتي

 نبود حواسم داشتم عجله انقد_

 ورود معلم ديگه نزاشت به بحث ادامه بديم 

زنگ اخرم زده شد از مدرسه که خارج شدم هي حس ميکردم يکي پشت سرمه ولي جرئت نداشتم رو برگردونم 
 ببينم کيه 

 ت سرم نگا کردموقتي رسيدم سر کوچه خودمون شجاع شدمو برگشتم به پش

 ووووووووواااااييي اين چرا دنبالمه

 اومد جلو قلبم از ترس شروع کرده بود به تنبک زدن

 خانوم حنا سالم_

 خانوم حنا سالم_

 محسن اقا سالم_

 خوبيد؟ چطوريد_

 ممنون_

 يکم وايسادم ديدم حرفي نميزنه

 خداحافظ_

 واينستادم جواب بگيرم با دو به سمت خونه رفتم درحياط باز بود زود پريد تو حياطو درو بستم 

 مامان تو حياط بود و داشت حياطو ميشست بهم نگاهي انداختو با اخم گفت

 چته دختر اروم يکم_



 

 
47 

 هيچي_

 زود رفتم تو خونه و لباسامو عوض کردم

 سيدم نميدونم چرا انقد از اين پسر ميتر 

 جوان خوش برو رويي بود

 چشم قهوه اي 

 موهايه خرمايي

 صورتي سفيد

 قد بلند

 اصال شبيه هيوال نبود ک من وقتي ميديمدمش شروع ميکردم به لرز کردن.

 صبح روز بعدش باز تکرار شد و محسن سر رام قرار گرفت.

ديگه شده بود عادتش هر روز مي اومد ديگه بهش محل نميزاشتمو خودمو به کوچه علي چپ ميزدم و بهش 
 سالم نميدادم

 ميترسيدم به مامان بگم 

 هي ميگفتم ي روز خودش خسته ميشه و ميره.

 يه روز شيفت ظهربودم مامان واس شب خانواده عمو حسينو با خانوادايي دعوت کرده بود 

 اسبت نامزديه سمانه و ناصربه من

 تصميم گرفتم به محسن بگم که چرا هر روز مياد سر راهم

 وقتي از مدرسه اومدم بيرون دوربرمو نگا کردم خبري ازش نبود 

 يه نفس از سر اسودگي کشيدم و راه خونه رو دربرگرفتم

 درخونه رو با کليدم باز کردم رفتم تو

 ذا خونه رو برداشته بودمامان تو اشپزخونه بودو بويه غ

 کردي چ مامان بويي چ به به_

 کو سالمت_

 سالم خب_

 کن درست ساالدو بيا کن عوض لباساتو زود برو عليک_
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 ميام االن باش_

 رفتم اتاق لباسمو با يه دامن بلند گل گليه سفيدو صورتي پوشيدم روسريه سفيدمم سر کردم

 اهل ارايش کردن نبودم اصال ازشون خوشم نمي اومد ولي يه برق لب داشتم

 اونو به لبام زدمو رفتم بيرون

 وسايل ساالدو از يخچال دراوردمو داخل ظرفشويي گزاشتم و با چند قطره ريکا شروع کردم به شستنشون

 وقتي تموم شد نشستم و ساالدو درست کردم

 و گزاشتم تو يخچال

 بعد صدايه زنگ در بلند شد چن ديقه 

 مامان بابا رفتن بيرون ولي من جلو در ورودي وايساده بودم

 عمو حسين که وارد شديه نگاه به سرتا پام انداختو با محبت جواب سالممو داد

 و گفت زنده باشي دخترم

 زن عمو حسين هم پيشونيمو بوسيدو وارد خونه شد 

 اخرين نفر محسن بود

 خانوم حنا سالم-

 محسن اقا سالم_

 دوباره اون نگاه اتيشيشو بهم دوختو با لبخند از کنارم گذشت

 اين يه چيش ميشد ها همينکه نگاش بمن ميفتاد لبخندش غنچه ميزد

 رفتم کنار مامان نشستم حس ميکردم همه نگاها رو منه 

 سرمو تو يقم فرو کرده بودم

 هم زد از اب شدن خودم خارج شدمو به مامان نگاکردمبا سلقمه اي که مامان ب

 نشستي اينجا اينجوري چرا تو دختر بيار چايي پاشو_

 واي اصال حواسم نبود

 از جام بلند شدمو رفتم اشپزخونه 

 سيني رو اوردمو استکان هارو روش چيدم دوتاقندون هم کنارشون گزاشتمو شروع کردم به ريختن چايي

 د رفتم پذيرايي اول از عمو حسين شروع کردم و اخرين نفر شد محسنوقتي تموم ش
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 دستشو اورد رو استکان گزاشت ولي هرچي منتظر شدم چايي رو برنداشت

 سرمو بلند کردم که ببينم چرا برنداشته

 بانگاش غافلگير شدم 

 وقتي ديد منم نگاش ميکنم باز لبخند زدو چايي رو برداشت

 سيني رو برگردوندم اشپزخونه و دوباره رفتم کنار مامان نشستم 

 چن ديقه گزشت که بلند شدم استکان هارو جمع کردم و رفتم اشپزخونه 

 مامان اومدو گفت که برم سفره رو پهن کنم 

 داشتم سفره رو پهن ميکردم که محسن جلوم سيز شد

 من ب بدين_

 ميشه زحمت ممنون نه_

 حمتي بده ديگهز  چ_

 نزاشت حرف بزنمو سفره رو از دستم گرفت

 واس خودشيريني هي مي اومد اشپزخونه و ظرفارو ميبرد رو سفره ميچيد

 حاال که خواسته بود خود شيريني کنه من کاريش ندارم

 همه کارارو کردو سيني هارو برگردوند اشپزخونه

 موقع شام هي از دستپخت مامان تعريف ميکرد

 

 به به چ طعمي

 به به چه رنگو بويي

 به به...

 به به...

 خدايي مامان سنگ تموم گزاشته بود

 پلو

 خورشت فسنجون

 قرمه سبزي
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 اش کشک

 کلم پلو

 بادمجون شکم پر

 سفره پره پر بود از غذاهايه خوشمزه

 ولي محسن داشت شديد خود شيريني ميکرد قشنگ همه رو متوجه خودش کرده بود

 جالب تر از اون اين بود تعريف دست پخت مامانو ميکرد ولي نگاش تو چشايه من بود.

 شام رو همه خوردنو کنار رفتن

 باز محسن خودشيرينش غنچه زد بامن ظرفارو جمع ميکردو سمانه هم شروع کرده بود به ظرف شستن

 يه دفعه داشتم از اشپزخانه خارج ميشدم که محسن بهم خورد

 با اخم برگشتم طرفش

 مطمن بودم از قصد کرده من سرم پايين بور ولي اون که ميديد

 نشستمو شروع کردم به تميز کردن سفره

 اومد کنارم نشست

 کپ کردم اين ديگه کي بود خيلي پررو بود

 خانوم حنا_

 بله_

 بپرسم سوال يه ميشه_

 بفرماييد_

 مه بدينادا درستونو دارين تصميم شما_

 رادارم به کار افتاد با تندي جوابشو دادم

 بله_

 ديگه امپرم به سقف خونه چسپيده بود مطمنن مامان ديده بود چرا نمي اومد يه چيزي بارش کنه عجيب بود

 اونم قشنگ داشت نشون ميداد که ميدونو واس محسن خالي کرده پسر عموش بود ديگه

 با عصبانيت مامانو صدا زدم

 محسن از کنارم بلند شد
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 اها جواب داد پس

 مامان اومد بيرون

 چي_

 بدين رو اضافي سفره دستمال اون_

 بيار پاشو خودت خب_

 ديگه بيار واسم من مامان خب_

 مامان با دستمال برگشتو وقتي داشت دستنالو دستم ميداد

 ون درنميادصدات چرا نميبينيش مگه پرروئه زيادي محسن اين مامان_

 دردنکنس دستت عوض کرده کمک همه اين کرده چيکار بيچاره پسره وا_

 مامان افتاده بود رو دنده لج نميشد باش حرف زد

 دستمالو گرفتمو رفت اشپزخونه

 بعد شام با سمانه تو اشپزخونه نشسته بوديم

 سوااليه عجيبي ازم ميپرسيد

 نداري؟ زندگيت تو رو کسي_

 چيه؟ هدفت_

 چيه؟ محسن درمورد نظرت_

 معلوم بود محسن بش سپرده بود اينارو از من بپرسه ميترسيدم اسمي از محمد بيارمو برن به بابام بگن

 خوندنه درس فق هدفمم ندارم کسي نه_

 وقتي ديد سوال سومش بي جواب مونده دوباره پرسيد

 بدمولي وردو زن دايي و مامان نزاشت جوابشو 

 جوابي هم نداشتم که بهش بدم

 زن دايي گفت

  بشينيد يکم مام پيش بياين دخترا خب_

 سمانه بلندشدو رفت بيرون انگار بخاطر همون سواال اومده بودپيشم نشسته بود

 زن دايي يه ليوان اب خوردو رفت بيرون
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 مامان هم سبد ميوه رو دوباره پر کردو رو به من گفت پاشو توهم بيا پيش مهمونا بشين زشته

 همراه مامان رفتم تو پذيرايي و کنارش نشستم

 چن ديقه بعد عمو حسين گفت که ديروقته و بايد برن

 خدا خيرش بده الهي داشتم زير بار معذب بودن له ميشدم

 همه اماده شدن برن 

 کردم موقعيت پيش نيومد که ب محسن بگم چرا هر روز سر راهمه .هرکاري 

 همشونو بدرقه کرديم

 خيلي خسته بودم رفتم اتاقم خوابيدم 

صبح زود بيدار شدم ديشب وقت نکرده بودم درس بخونم صبحونمو خوردمو رفتم اتاقم شروع کردم به درس 
 خوندن

 تم بيرونوقتي تموم شد برناممو تو کيفم گزاشتمو و رف

 مامان تو اشپزخونه بود و داشت واسم لقمه درست ميکرد 

لقمه هارو ازش گرفتمو ازش تشکر کردم بردم اتآقم تو کيفم گزاشتمشون بعد چن ديقه لباسامو پوشيدمو از 
 مامان خداحافظي کردم.

 مامان از صبح با اخمو تخم بهم نگا ميکرد خدا ميدونه چش شده بود.

 رفتم بيرون

 همين که به سر کوچه رسيدم محسنو ديدم بي توجه بهش راه ميرفتم

 ديگه واقعا خستم کرده بود 

 امروز اگه دوباره سر راهم سبز بشه ديگه بهش ميگم.

 تومدرسه حواسم به هيچي نبود 

 نفهميدم کي وقت به پايان رسيدو زنگ اخر زده شد

 چند وقتو روش خالي کنم خدا خدا ميکردم ببينمشو بهش بتوپم عقده اين

 با سميه از مدرسه خارج شديم مسير سميه به من نميخورد واس همين جدا شديم 

 سميه هميشه ميگفت مواظب باش ندزدتت

 ولي من خيالم راحت بود فاميل بوديم کجا منو بدزده .
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 اولش هرچي برگشتم و پشت سرمو نگا کردم کسي نبود 

 ديدمش قبل اينکه اون کاري کنه رفتم جلوش وايسادم همين که به سر کوچه رسيدم

 ميگيرين قرار من راه سر روز هر چرا شما_

 سالم_

 بدين سوالمو ،جواب سالم_

 بده مگه_

 ندارم دوست من بله_

 چرا اونوقت_

 نميخوام_

 ميخوام من ولي_

 خدا بشر به پررويه اين نديده بودم

 ميگم بابام به ديگه دفعه_

 واينستادم حرفي بزنه رفتم

 دروبا عصبانيت باز کردم

چند روز بود کالفه بودم به محمد نامه داده بودم ولي جوابي دريافت نکرده بودم خيلي نگرانش بودم محسنم 
 به استرسم اضافه کرده بود

 رفتم تو خونه مامان نبود

 ونه غذامو بخورملباسامو عوض کردم و رفتم اشپزخ

 وقتي مامان برگشت گفت که يکي از زنايه همسايه عمل اپانديس کرده و با بقيه همسايه ها رفتن عيادت.

 نزديکايه ساعت ده خوابم گرفته بود رفتم اتاقم خوابيدم 

صبح زود بيدار شدم و رفتم بيرون صبحونه خوردمو شروع کردم به کمک کردن مامان توکارا بيچاره هميشه 
 تنهايي کارايه خونه رو انجام ميداد

 وقت مدرسه رسيده بود و بايد ميرفتم اماده ميشدم

 دل تو دلم نبود ميخواستم ببينم محسن باز اومده يا نه .

 چشم دنبالش ميگشتم ولي پيداش نبود. پا ک به بيرون گزاشتم هي با
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 بکشه دست تو تهديد دوتا با پررويي اون به پسره نميخوره اب چشم که من واال_

 نيومده ترس از ميگم بابام به که گفتم بهش بابا_

 شايد_

 ميترسوني ادمو چرا تو سميه_

 ياد سر راهت نم ديگه تو داد دوتا با يني سرتقه خيلي اخه ميترسونمت کجا_

 سميه منو باز به فکر انداخته بود الهي گور به گور شي تو دختر

 باز زنگ اخر زده شدو باز يا سميه از مدرسه اومديم بيرون

 همين که پا به بيرون گزاشتم رو به روم به ديوار تکيه داده بود

 خشکم زد،سميه اومد دم گوشم گفت ديدي گفتم سرتق تر از اين حرفاست

 زش خدا حافظي کردمو رفتما

 صدايه قدماشو شنيدم پشت سرم امشب حتما به بابا ميگفتم اگه يکي ميديد ابروم ميرفت

 خانوم حنا_

 جوابشو ندادمو راهمو گرفتم رفتم

 حنا_

 باتوام حنا_

 يا عصبانيت برگشتم طرفش

  خانوم حنا_

 لطفا حد خودتونو بدونيد من ديروز تذکر دادم که ب بابام ميگم

 تا امروز بخاطر فاميلي سکوت کردم اينجور ک معلومه شما مراعات نميکنيد

 نيست واسم مشکلي بگي ميکنم خواستگاريت بابات از ميخوامت،ميام ک من بگو بهش خب_

 واي خدا چي ميشنيدم 

 مغزم سوت ميکشيد 

 حرفشو زد پس باالخره

 ترسم اشتبا نبود 

 دلهرم الکي نبود
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 هيچي نگفتم و رفتم خونه کليدو تو در انداختمو رفتم حياط رو يکي از سکو ها نشستم

 دلشوره باز به دلم داشت چنگ ميزد 

 ديگه ميترسيدم به بابا بگم اگه مي اومد خواستگاري چي اگه بابا قبول ميکرد چي

 واي خدايه من به دادم برس

 اصال محمد کجاست

 گفته بود مياد

 گفته بود نگران نباشم

 بهم قول داده بود

 خدا فقط تو پشتو پناهمي کمکم کن

 ميدونم اگه بياد بابا قبول ميکنه خودشو تو دل همه جوري جا کرده بود که باهاش مخالفتي نميشد

 ولي من چي

 دلم چي

 احساسم چي

 شکسته نميشدبغضم 

 مث سنگ رسوب اليکه گلوم نشسته بود 

 حنا نشستي اينجا چرا_

 هييييييييييييييييي_

 مامان سکته کردم اين چ وضعه صدا کردنه

 نبور حواست ميکردي سير کجا_

  والله جا هيچ_

 ولي سکته کردم

 عموت خونه ميميريم شو اماده برو پاشو_

 عمو محمود )عموکوچيکم(تو شيراز بود واس شام ميرفتيم اونجا

 رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردمو رفتيم خونه عمو
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توخونه عمو هم همش تو فکر بودم دلشوره شديد تر از قبل به جونم افتاده بود مثل موريانه داشت فکرمو 
 ميخورد

 دلم

 فکرم

 تنم

 همه از درد دلشوره درد ميکرد

 وقتي برگشتيم بابا يه راست رفت اتاقش

 منم به دنبالش رفتم درو باز کردم و رو به بابا گفتم

 بابا_

 بابا جان_

 بزنم حرف باهاتون ميخوام_

 بزنم حرف باهات ميخواستم منم تو بيا_

 با دست اشاره کرد برم پيشش بشينم مامان هم اومد کنارمون نشست

 باباجان بگو خب_

 بفرماييد شما اول_

 خونه از روزي يه بايد بده،هردختري جوابمو بعد کن فکر بهش خوب رو بگم ميخوام ک حرفايي دخترم ببين_
 هموار ناهموارو راه اون کنه و انتخاب رو راه يه خودش واسه و بسازه زندگي يه خودش واسه و بره باباش
 داريمو ميدونيم که باهاش خشبخت ميشي قبولش مادرت هم من هم که داري خواستگار کنه،يه

 خودتو کار اخر بميري محسن الهي نميتونم من نميشه ،خدا شد اوار برسرم ترسم باالخره من خدايه واي___
 سياهي چشام گرفتم سرم به دست با نکرد باور دلشورمو هيشکي چرا نکرد باور حرفمو هيشکي چرا- کردي

  شدم جون بي ميکردم حس ميرفت

 ده بريده با همون حالت گيجيو صدايه ته گلو گفتم بري

 محسن؟_

 دخترم نه_

با نه بابا کورسويه اميد تو دلم روشن شدولي به مدت يه ثانيه چون با حرف بابا کورسو دوباره کورشدو تو دلم 
 تاريک شد

 محسن عمويه ،پسر حسن عمو پسر حسام_
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 چيييييي حسام 

 چشامو درشت کرده بودمو به بابا نگا ميکردم چشامو درشت کرده بودمو به بابا نگا ميکردم

 با افکارم درگير بودم

 حسام کي بود

 همون پسر مغروره

 اومده خواستگاريه من

 امکان نداره 

 اون اصال منم نديده يعني چي

 من نميتونم هيچ وقت نميتونم ازدواج کنم 

 روسرمو زار زدم با دو دست کوبيدم

 بابا من نميخوام بااون ازدواج کنم

 نميتونم بخدا نميتونم

 صدايه گريه و زجه زدنام خونه رو برداشته بود

 بابا اومد جلو با دستاش مانع شد که ديگه رو سرم نزنم 

 چته دختر باش اروم_

 نميتونم بخدا نميشه بابا_

 هست که هست،پولدار که رو برو هست،خوش که دار هست،خانواده که خوب پسر_ نميتوني چرا_

 بهتر از اين چي ميخواي

 نديدمش وقت هيچ کيه اون نميدونم حتي من ميگيد چي بابا_

 ميبينش عقد واس اومد خب_

 واي خدايه من عقد ،بابا چي ميگفت خدا به دادم برس

 عم گس خون تو گلوم بود گلوم زخم شده بود ط

  کن عقد ميگي شما نميخوام من ميگم بابا_

 من دوسش ندارم نميتونم

 داشتيم دوست رو ديگه هم ازدواجمون قبل مامانت منو ،مگه چي داشتن دوست دختر_
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 ميخواستم از محمدم بگم

 از عشقمون

 از دوست داشتنمون

  ميترسيدم ولي 

 اگه بهشم نميگفتم به زور وادارم ميکردن

 بدبخت ميشدم 

 گريم به هق هق تبديل شده بود ،اشکامو با شالم پاک کردمو با صدايه بغض الودم ناليدم

 بابا_

 من 

 من ومحمد هم ديگه رو دوست داريم

 ما همديگرو ميخوايم

 نميتونم به کسي جز اون بله بگم 

 تموم شد باالخره گفتم

 چشامو بستمو اشکايي که تو چشام حلقه بسته بود رها شد

 سرمو انداختم پايين

 خودمو اماده کردم بودم بابام دادبزنه يا به باد کتکم بگيره

 گوشامو گرفته بودم و تو خودم مچاله شدم

 ولي بابا به ارومي شروع کرد به حرف زدن

  بيا خودت به دختر_

 عشق چي

 عاشقي چي 

 اينا همش کشکه

 محمد اگه ميخواستت پا پيش ميزاشت

 حداقل عموت يه حرفي ميزد

 چي ميگفتم حرف بابا حق بود
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 چقدر بهش گفتم يه کاري بکنه

 بيخوديه دلشورم که کرد مسخرم چقد 

 نميخوريم هم به ،ما کنم عروسي افاده پر مغرورو خانواده اون با نميخوام من توروخدا بابا___

 نو از محمد جدا نکن خواهش ميکنم بابام

 التماست ميکنم

 انقد زجه زده بودم نايه حرف زدن نداشتم 

 باپاهاييي که به زور دنبال خودم ميکشيدمشون از اتاق خارج شدم 

 نگار جلو در ايستاده بود و چشاش سرخ بود 

 معلومه ديگه با اون زجه هايي که من ميزدم دل سنگ اب ميشد چه برسه به دل کوچيک خواهرم 

 دستشو گرفتم رفتيم تو اتاق

 هر دو تو سکوت نشستيمو گريه کرديم

 نفهميدم کي از فرط خستگي خوابم برد.

 با سر درد بدي بيدار شدم 

 نگار هم تو بغلم خوابش برده بود

 ش بودو رومون پتو کشيده شده بودزيرسرمون بال

 حتما کار مامان بوده 

 به ساعت نگا کردم 

 وايييييي ساعت هفتو نيم بود

 واي مدرسه

 زود پريدم حموم دست صورتمو شستممو و رفتم اتاقم داشتم دکمه مانتومو ميبستم که مامان اومد تو اتاق

 با تعجب نگام کردو گفت

 ميري کجا ميکني چيکار_

 برم ميخوام کجا مامان ديگه مدرسه_

 جمعس امروز دختر تو خوبه حالت_
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با حرف مامان دست از بستن دکمه هايه مانتوم کشيدم و نگامو به چهرش دوختم تو صورت مامان رفتم تو 
 فکر 

 ديروز پنج شنبه بودو من شيفت عصري بودم

 و امروز جمعه

 نجا نشستم يه اه بلند کشيدم انقد مغزم درگير بوده نفهميدممانتومو از تنم دراوردمو رو زانو همو

 مامان اهسته اهسته اومد کنارم نشستو دستشو گزاشت رو زانوم 

 سرمو بلند کردومو به چهره نگرانش نگاه کردم اونم داشت با نگراني نگام ميکرد معلوم بود ميخواد حرف بزنه

 بگي چيزي نميخواي_

  مامان بگم چي_

 دخترم ماخوشبختيتو ميخوايم تو چرا نميفهمي_

 دارم دوست محمدو من داشتي خبر ميدونستي تو مادر_

 نميتونم خواهش ميکنم شمام اينو بفهمين

 صالحتو هم بابات منو کردنو خواستگاري تورو ،اونا نميشي حالي ميگم بهت خوش زبون با هرچي حنا بسه_
  ميبينيم حسام با ازدواج

 اگه قرار بود محمد تورو بخواد ما بيخودي تا بعد سيزده نمونديم 

 بيخودي برنگشتيم خونه عموت 

 منتظر بوديم حرفي بزنن ولي هيچي نگفتن

 نميشه راضي عمو زن مامان_

 گفته؟ چي حسام ميدوني بهانس اينا دختر_

 حرفشو قطع کرد و بهم نگا کرد

 امان چشم دوختممنم با چشايي پر از سوال به م

 شهرستان برنميگردم باهاتون من نکنين خواستگاري من واسه حنارو نرين تا گفته_

 محمد اگه واست تالشي ميکرد يه چيزي 

 ولي اون چن ساله بهونه مياره دخترم 

 اشکام ريختن چي ميگفتم تبل رسواييم زده شده بود 
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 دلم رسوا شد

 عشقم رسوا شد

 چي ميگفتم حرفاشون انقد قانع کننده بود حرف تو دهنم ميماسيد

 اونا حق داشتن نگران من باشن ،نگران ايندم باشن

 ولي دلم راضي نميشد اين دل سرکشو چيکارش ميکردم

 به محمد فکر ميکردم اتيش ميگرفتم 

 با صدايه مامان سر بلند کردم

 داغ کرده نميتوني تصميم بگيري  مغزت عاشقي االن تو زدم بهت حرفامو من_

 ولي ما چي ماک بچه نيسيتيم ميتونم خوب و از بد بشناسيم

 نميزاريم ايندتو تباه کني

 اينو تو گوشت فرو کن

 باز ناليدم

 مامان_

 مامان جوابمو ندادو از اتاق رفت بيرون

 رفتو تنهام گزاشت با يه عالمه درد تو سينم

 رفتم تو جام دوباره دراز کشيدم خيلي سر در گم بودم ميدونستم محمد نياد کار خودشونو ميکنن 

 نميدونم چرا جواب نامش نمي اومد 

 يه ان تصميم گرفتم واسش يه نامه ديگه بنويسم و همه چي رو براش بگم و زود بياد

 وگرنه هم ديگه رو از دست ميداديم.

 مش تو اتاقم بودم وقت شام بابا اومد تو اتاقموقت نهار نرفتم بيرون ه

 تو بخوري غذاتو نمياي چرا_

 با حالت قهر رو برگردوندم و گفتم

 ندارم ميل_

 اومد جلو ترسيدم به ديوار پرس شدم با عصبانيتو داد گفت

 و غذاتو ميخوري ميشيني سفره رو مياي ادم بچه مثه االن ندارم اطوارارو و ادا اين حوصله دختر ببين_
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 اينم بگم اگه اين رفتارت بخاطر محمده بايد بهت بگم تا امروز سر کار بودي و منم نميزارم دخترم بازيچه بشه 

 حاال پاشو راه بيفت وگرنه هر چي ديدي از چش خودت ديدي

 مراش رفتم طوري صداشو برده بود باال ميترسيدم نه بيارم بلند شدمو با صدا اب دهنمو قورت دادم و ه

 مامان اصال نگام نميکرد نگارو ندا هم با ناراحتي بهم چشم دوخته بودنو بابا هم با عصبانيت باهمه حرف ميزد

 غذامو که خوردم برگشتم اتاقم بايد فردا زود بيدار ميشدمو ميرفتم نامه رو واس محمد ميفرستادم 

 زودي خوابيدم که بتونم بيدار بشم .

 با صدايه زنگ ساعت بيدار شدم

 همينکه چشامو باز کردم ياد نامه افتادم

زودو بي سرو صدا رفتم دست صورتمو شستم و برگشتم اتاقم لباسامو پوشيدم و نامه رو اليه کتابم تو کيفم 
 گزاشتم 

 کولمو انداختم رو شونمو رفتم بيرون اروم در اتاقو بستم کسي بيدار نشه 

 ساعت شش و نيم کجا ميريوگرنه ميگفت 

 داشتم از در ورودي هال خارج ميشدم با صدايه بابام ميخ کوب شدم

 حنا_

 سر جام خشک شده بودم قلبم مثله يه گنجيشک ميزد توان نداشتم برگردم طرفش

 ساعت اين ميري کجا باتوام دختر_

 واي خدا من چي جواب بابا بدم 

 با لرز و ترس برگشتم 

 خب_

 خب خب امتحان داريم زودتر ميرم اونجا با سميه درس بخونيم

 با حالت عجيبي نگام کردو گفت

 ديگه ميخوندين خونه تو خب زودتر ساعت يه_

 بپرسيم هم از بايد داريم سوال تا چند_

 ميبرمت خودم کن صب باشه_

 واي نه
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 ميرم خودم بابا ممنون نه_

 کن صب گفتم_

 همينم کم بود االن منو ببره ميفهمه دروغ گفتم اين ساعت که در مدرسه رو باز نکردن

 رفت اتاقش و چند ديقه بعدش اومد بيرون و روبه من گفت 

 بريم_

 همراهش رفتم داشتم از ارس زهر ترک ميشدم 

 حاال من چ جوري نامه رو برسونم خدا کمکم کن

 ر گرفت اين ديگه چ بدبختيه سر رام قرا

 از مدرسه چطوري جيم بشم برم

 معلما بفهمن کلمو ميکنن

 باالخره رسيديم در مدرسه 

 و درست همون موقع اقايه ضيائي سرايدار مدرسه درو باز کرد

 بابا هم پياده شدو بهش سالم داد

 قلبم از تو حلقم داشت مي اومد بيرون االن بابا ميفهميد دروغ گفتم

 صبحاني اقايه اومدين ساعت اين چرا_

 بخونن درس بيان زودتر بوده قرار دوستش با انگار حنا والله_

 اقايه ضيائي نگاهي بهم انداختو گفت

 که نيومده هنوز دوستت_

 ميمونم منتظرش نداره اشکال_

 بابا گفت

  ميرم من امانت دستت دخترم ضيائي اقايه_

 ي بفرماييدصبحان اقايه چشم_

 همينم کم بود بابا منو سپرد به اين من ديگه چ جوري از مدرسه برم بيرون

 باش منتظر اينجا دنبالت ميام خودم ظهر_

 جــــــــــان خودش بياد دنبالم پس بگو زندونيم کردي ديگه يعني چي خودش بياد دنبالم
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 تا خواستم حرف بزنم بابا رفته بود

 رو به اسمون کردمو گفتم

 کردي لج من با توهم خدا_

 بغض تو گلوم سنگين شده بود

 رفتم تو کالس نشستم 

 يه ساعت زودتر اومده بودم بيرون

 سر کالس نشستم تا شروع صف شد.

 ماجرارو واسه سميه تعريف کردم 

 گفت که حق با مامان بابامه

 چرا هيشکي منو درک نميکرد

 بامن لج کرده بودن  چرا همه

 بابا همونجور که گفته بود سر ساعت منو رسوند خونه

 وقتي رفتم داخل دايي با مامان تو هال نشسته بودن

 دايي سالم_

 دخترم سالم_

 اومدين خوش_

 دخترم باشي زنده_

 داشتم ميرفتم اتاقم با صدايه مامان ايستادمو به روش برگشتم 

 داره کارت داييت اينجا بيا حنا_

 ميام کنم عوض لباسامو کنيد صب چشم باشه_

 اينجا ميان حسام خانواده امشب زياد نداريم وقت_

 صدامو بردم باال

  نميکنم ازدواج باهاش ميگم دارم دوروزه من اينجا ميان امشب چي يعني_

 م لج ميکنين من التماستون کردم چراچرا دارين باهام اينجوري ميکنين ،چرا دارين باها

 باز گريه کردن
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 باز زجه زدن

 باز خدارو صدا زدن

 خدا چرا

 خدا کم صدات زدم

 کم التماست کردم

 کم ازت خواستم محمدمو نگيري ازم

 دايي اومد نزديکم نشست

  ميکني داغون خودتو داري کاريه چ دخترم باش اروم_

 دايي من نميتونم نميخوام ،نميخوام با حسام ازدواج کنم بايد به کي بگم

 باشه دخترم باشه_

 دايي رو به مامان گفت 

  خواستگاري بياد ميخواست محسن دار نگه دست خواهر_

 بزار دخترت دلش به هر کدوم راضيه اونو انتخاب کنه 

  ميکنن نشونش ميان امشب نميشه_

 ليدمبا بغض نا

  توروخدا مامان_

 مامان جلو اومد 

  ميگي اينارو االن دخترم_

 چند سال بعد ميفهمي حق با ما بوده اون موقع ميفهمي چقد به صالحت فکر کرديم

 چ مادر پدري دوست داره بچش زجر بکشه 

 پاشو برو اتاقت 

 برو لباس خشکل بپوش امشب عروسي 

 عروس که نبايد اينجوري باشه

 واي مامان چکار کردي با من

 مامان
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 عروس، عروس کي

 محمد که نيست

 کي حلقه دستم ميکرد

 محمد که نيست

 کي اسمش مياد رو اسمم

 محمد که نيست

 محمدم کجايي بيا ببين چي به روزم اوردن

 بيا ببين حناتو دارن ميبرن 

 محمد توروخدا بيا

 داريم ازهم جدا ميشيم

 زجه م خونه رو برداشته بود

 چقد بي رحم بودن چقد سنگ دل بودن

 خواهرام با سن کمشون درکم ميکردن 

 اينا چرا باهم تباني کرده بودن چرا

 دايي زير بغلمو گرفت بلندم کرد

 بيا خودت به وضعيه چ اين دخترم_

 بغض رو صدايه دايي حس ميکردم

 ي واسم نميکردپس چرا کار 

 عالمو ادم از عشقم خبر داشتن

 چرا کمکم نکردن به وصال يارم

 رفتم اتاقم و نشستم و بيصدا گريه کردم

 با همون مانتو شلوار به خواب رفتم

 با صدايه مامان بيدار شدم

 خوابيدي چرا تو دختر واي-

 کن ولم مامان_
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 ببينم پاشو حنا_

 ميکنه درد سرم بخوابم کن ولم مياد شب عموت بردار سرم از دست مامان_

 ميان االن عصره شش ساعت_

 باشنيدن حرف مامان سيخ نشستم يعني اين همه وقت خواب بودم

 نکردين بيدارم چرا_

  سراغت نيومدم کردي قهر حتما گفتم خوابي ميدونستم چ من_

 يانپاشو اماده شو االناست که ب

 نميام من_

 ببري ابرومونو ميخواي نميام چي يعني_

 گفتم همينکه_

  زشته ميشي عروسشون داري تو_

 بدرک برن نميام_

  طرفي بابات با ديگه_

 مامان رفت بيرون ازجام بلند شدم و لباسامو با يه دامن سياه و يه پيراهن سياه و شال سياه عوض کردم

 سيه پوش عشقم شدم

 سيه پوش محمدم

 سيه پوش سرنوشتم

 وقتي رفتم بيرون مامان تو اشپزخونه بود با ديدن من با ناخون به صورتش چنگ زد

 زود کن عوضشون برو پوشيدي چين اينا_

 بي توجه به حرفش رفتم حياط

 از اب تو حوض چن مشت به صورتم پاشيدم

 و لب حوض نشستم 

 گرفته بوددرونم اتيش 

 گرماش داشت ذوبم ميکرد

 به همه چي فکر کردم 
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 به اون وقتايي که ميدمش استرس ميگرفتم

 به اون وقتايي که نميتونستم باهاش حرف بزنم

 از بس صدام ميلريزد

 به اون وقتي که به خودم اعتراف کردم عاشقشم

 به اون وقتي که زنگ زدو گفت دختر عمويه خجالتي

 به اون وقتي که گفت اونم خاطرمو ميخواد 

 وقتايي که زنگ ميزد

 وقتايي که بهم ميگفت خانومم

 وقتي که گفت مگه من مردم تورو ازم بگيرن 

 صداش تو گوشم موج ميزد

 خنده قشنگش جلو چشام نقش ميبيست

 باز گريه از سر داده بودم

 باورم نميشد 

 ديگه تموم شد

 خوابه بخدا خوابه نه نه اينا همش 

 من مال محمدم ميشدم نه اون پسره حسام 

 رفتم اتاقم يه گوشه اتاق تو خودم مچاله شدم

 و اشک ريختم

 صدايه بابا رو شنيدم که به مامان گفت حنا کجاست

 صدايه مامانو شنيدم که گفت تو اتاقشه ميگه ييرون نمياد

 صدايه باز شدن در اتاقمم شنيدم

 پاهايه بابارو هم ديدم که جلوم ايستاد

 صداشم شنيدم که صدام زد

 شنيدم گه گفت اگه نياي بيرون بد ميبيني

 صدايه بيرون رفتنو بستن دراتاق هم شنيدم
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 صدايه زنگو شنيدم

 صدايه احوالپرسه مهمونا

 صدايه عمو حسن که گفت برا امر خير مزاحم شديم

 ومدين صدايه گفتن بابا که گفت خوش ا

 صدايه مهريه تئين کردنو شنيدم

 صدايه مبارک بادي هم شنيدم

 صدايه زن عمو گلبهار

 زن عمو حسن

 مادر حسام

 مادر شورهرم رو هم شنيدم که گفت عروس گلم کجاست

 صدايه باز شدن دراتاق رو شنيدم و بلند شدم

 زن عمو صورتمو بوسيدو گفت

 گلم عروس بشي بخت سفيد دخترم باشه مبارکت_

 نگو عروسم لعنتي نگو عروسم دارم اتيش ميگيرم

 دستمو گرفتو با خودش برد تو هال 

 صدايه کل انداختن خواهراش هاجر و مريم داشت مغزم رو خراش ميداد

 عمو حسن اومد جلو پيشونيمو بوسيد و رفت سرمو بلند کردم نگاشون کردم

 داشت با نگراني نگام ميکرد دايي

 بابا با اخم

 مامان با عصبانيت

 محسن با حسرت

 پورانو توران باشادي

 نگين و ندا با ناراحتي

 حسام با خوشحالي

 به چهرش دقيق شدم چشايه زيتوني روشن پويت سفيد لبو بينيه خوش فرم
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 زود نگامو دزديدم من به جز محمد به کسي نگا نميکنم

 اومد جلو جلو جلوتر

 انگشترو از مامانش گرفت

 مامانش دستمو بلند کرد

 حسام انگشترو دستم کرد

 صدايه دست و کل بلند شد

 اومد جلوتر اهسته گفت

 باشه مبارکت_

 صداش روحمو تيکه تيکه کرد 

 دورشد تونستم نفسمو ازاد کنم

 به مامان نگا کردم با شادي داشت با هاجر حرف ميزد

 سرمو انداختم پايين نميتونستم ببينمش

 نميتونستم خندشو ببينم

 صدايه زجه زدنام تو گوشم پيچيده بود

 دوست داشتم بشينمو زار زار گريه کنم

 مثله يه عروسک اينطرف اونطرف ميشدمو باهام عکس مينداختن

 نفس تنگي خفه ميشدمداشتم از شدت بغص و 

 انگار همشون ريخته بودن سرم و درومو احاطه کرده بودن

 حسام اومد کنارم نشست و من دور شدم دوباره نزديک و دور شدم

 اومد جلوتر دم گوشم گفت نميخورمت که داريم عکس ميندازيم زشته اينجوري نکن ابروم رفت

 سرجام نشستم تا عکسشو گرفت و رفت پيه کارش 

 انگار واسم مراسم عزا گرفته بودن

اونا شاديشونو کردنو رفتن من موندم با يه دنيا غم تو دلم،زود رفتم اتاقم جامو انداختمو دراز کشيدم به محمد 
 فکر ميکردم .االن چيکار ميکنه اکه بفهمه من ديگه نيستم چيکار ميکنه چي ميشه 
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انقد تو جام دنده به دنده شدم کالفه شدم نزديکايه ساعت شش بود رفتم يه دوش گرفتم صدايه شکمم بلند 
 شده بود دوروز بود هيچي نخورده بودم 

رفتم اشپزخونه از تو يخچال پنيرو گردورو بيرون اوردمو شروع کردم به لقمه گرفتن همراه لقمه ها بغضمو 
 فتم اماده شدم برم مدرسهقورت ميدادم صبحونمو خوردمو ر 

همينکه رفتم بيرون ديدم حسام با ماشينش اونور خونه ايستاده خودمو زدم به کوچه علي چپو راهمو گرفتم و 
 رفتم که صدام زد

 حنا_

 وايسادم ولي برنگشتم اومد جلوم ايستاد

 خانما خانم نميديدن افتخار_

 دهنم بازشد اين چ باکالس بود

 ميرم خودم ممنون_

 باش زود بيا بره پياده نامزدم نميزارم من بابا نه ا_

ناعالج سوار ماشين شدمو اون درو برام بست وقتي خودش نشست تو ماشين چسپيدم به در ماشين که 
 متوجه شد

 ميفتي اينجوري اينطرف بيا يکم_

 شيد و منو اورد وسط صندليجوابي بهش ندادم هنوز ماشينو روشن نکرده بود بااجازه اي گفتو دستمو ک

 حاالشد_

 نميرم نبينم نامزدمو تا گفتم من ولي شهرستان بريم ميخواستيم_

 سکوت کردم

  بزنيم حرف نتونستيم ديشب_

 بازم سکوت

 بزني حرف نميخواي_

 بازم سکوت

 باشي بداخالق انقد نميکردم فک_

 بازم سکوت

 ميشه درست بعدن نميشه روت نداره اشکال_
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 بازم سکوت

 رسيده بوديم دم مدرسه

 دنبالت ميام خودم ظهر_

 شهرستان برين نميخواين مگه_

 خنده اي کردو گفت

 شد وا زبونت باالخره_

 ميخواي از دستم خالص بشي نه عصر ميرم تورو برميگردونم بعد

 با صدايه اروم خداحافظي کردمو رفتم تومدرسه

 مدرسه تمومشدو با سميه اومديم بيرون

 سميه ميخواست حسامو ببينه

 وقتي حسامو ديد گفت

 اومده گيرش اي تيکه چه نگا هستيا خرشانسي عجب واو_

 خيلي عصبي شدم با غصب بهش توپيدم

  که واقعا شده تيکه تيکه قلبم من تو ميگي چي_

 باعصبانيت سوار ماشين شدم

 کجاست سالمت_

 سالم_

 بخوريم نهار ميريم داريم کن اخماتوباز_

 دارم درس ضمن در ميشن نگران بابام مامان نميام من_

 درستو بعدن ميتوني ميريم ساعت يه فوقش درضمن گرفتم اجازه مامانت از هم بابات از هم چون مياي_
 يستم دلم واست تنگ ميشهن ماه سه تا من بخوني

 دهنم بسته شد چي ميگفتم بابا تادييه داده بود

رفتيم يه کبابي با بويه کباب اشتهام باز شده بودو شروع کرده بودم به خوردن يه دفعه سرمو بلند کردم ديدم 
 بهم زل زده منم نگاش کردم

 خشکلي خيلي_
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باحرفش گر گرفتم سرمو انداختم پايين ديگه غذا کوفتم شده بود از شرم نميتونستم اب دهنمم قورت 
 بدم،وقتي تموم شد رفت حساب کنه منو رسوند خونه و رفت

 خيالم راحت شد که تا سه ماه ديگه نميبينمش.

 هفده روز از رفتن حسام ميگذشت

 فن زنگ خوردوقت امتاحاتا بودو داشتم درس ميخوندم که تل

 بابا گفت برشدارم

 الو_

 ميميرم بيخبريت از من نميگي کو هات نامه معرفت بي خانم سالم_

سالم عزيزايه من حالتون خوبه.مزاحم شدم يه سري سوااليه تکراري که مدام داره از من پرسيده ميشه رو 
 اينستا و ..هرچي ديگه گزاشته شده اينجا بدم.اسير دست غرور تا فصل نود تو نت و رمان خونه و کانالو

 کامل اسير دست غرور چاپ ميشه

 من پرينتشو فرستادم نشر اراشپ حداقل دوماه طول ميکشه بخونن و واسم چاپش کنن

 به محض اينکه گفتن کي چاپ ميشه من اينجا بهتون اطالع ميدم

روش ميرسه و چرا نميزاري و چرا ازتون خواهش ميکنم .انقد سوال نپرسين که کي چاپ ميشه و کجا به ف
 نصفس

 نصفه بودنش رو هم گفتم نشر قبول نميکنه رمان رو کامال واستون شرح بدم

 اغوش اجباريم کاملشو واستون ميزارم چون دومين کتاب چاپيه و ديگه نميتونن گير بدن

 هرشب هم گفتم از نه به بعد شش پست ميزارم شايدم بيشترش کردم.

 ولي پنج شنبه جمعه نميزارم

 دراين مورد هم خيلي ازمن سوال شده

 درگير يه سري نوشته هايه ديگه هم هستم به غير لز رمان که به وقتش اطالع ميدم

 روزتون بخير

 ميشم ديونه بيخبريت از من نميگي_

يتونستم حرف بزنم با شنيدن صداش پاهام شل شده بودو نفس کم اورده بودم بغض سد حنجرم شده بود نم
 

 هستي من حنايه الو_
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 با بغض صداش زدم

 محمدم_

  اينجوريه صدات چرا فداتشه ،محمد محمد جان_

 گريم شروع شد

 چي همه شد تموم چي همه_

 توروخدا بزن حرف درست شد تموم چي_

 محمد.... محمد_

 نميتونستم هيچي بگم داشتم ديونه ميشدم

 پاهام کم اوردن ديگه توان نگه داشتنمو نداشتن افتادم رو زمين و گوشيم کنارم افتاد

 بابا اومد نزديکم گوشي رو گرفت به گوشم 

  بفهمه بايد بگو بهش حنا_

 به بابا نگاه کردم چقد بيرحم بود چقد سنگ دل بود 

 گوشي رو گرفتم و با گريه گفتم 

  الو_

 ن به لب شدم چي رو بايد خودت بهم بگي تورو به جون محمدت قسمت ميدم حرف بزنجو توروخدا حنا_

 کردم نامزد من..من... محمد_

 محسن_

 گريم اوج گرفت

 حسام محسن پسرعمويه نه_

 نداره امکان نميشه مني حنايه فقط تو مني مال تو نه نه نميکنم نميکنم باور_

  رفت تو حنايه شد تموم محمد_

 صدايه زجه ش تو گوشم پيچيد

 خــــــــــدا خوابه دروغه اينا مني مال تو ميگم لعنتي نه ده_

 با صدايه زجر کشيدن قلبم داشت تيکه پاره ميشد

 نتونستم تحمل کنم گوشيو پرت کردم طرف بابا با دست صورتمو پوشوندمو گريه از سر دادم
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 ي رو برداشت و رو ايفون زدبابا گوش

 دليل کار بابا رو نميدونستم 

 کردي ما از يادي عمو سالم_

 نساختي من پا اومد گيرت بهترون ما از عمو_

 با حرفش اتيش گرفتم قلبم خورد شد

 جوري خدارو صدا زدم پنجره ها به لرزه دراومدن

 خــــــــــــــــــــدا_

 نه طاقت ندارم نک گريه بگو بهش عمو_

 کردين اينکارو چرا عمو_

  کني نشون دخترمو ميخواي بود گفته ساره بودم نمونده عيد اخر تا بيخودي من پسر_

 بعدشم هرچي منتظرت شديم خبري ازت نيومد

 نميتونستم بودم گرفته مالت تب من عمو_

 صداش با شروع هق هقش قطع شد

 حرفاشون گنگ بود چشام سياهي ميرفت سرم سنگين شده بود بدنم بي حسو شل

صدايه محمد مي اومد نميخواستم چشام بسته بشه ميخواستم صداشو بشنوم ميخواستم برا اخرين بار 
 صداشو داشته باشم

 نشده چيزي کاريه چ اين جوون باش اروم_

 نشده چيزي عمو_

 عمو گرفتي منو نفس تو_

 تو دنيايه منو سياه کردي عمـــــو_

  شکستي بدجور دلمو_

 بدجور نابودم کردي 

 نميبخشمت عمو نميبخشمت_

 صداش تو گوشم تکرار شد

 دنيامو سياه کردي.نميبخشمت
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 نميبخمشت

 ديگه نفهميدم چيشد.

 وقتي چشم باز کردم خيسيه يه پارچه رو رو پيشونيم حس ميکردم

 دست بردم سمت پارچه و اوردمش پايين

 يه پارچه خيس سفيد بود

 يکم تو جام جابه جا شدم ديدم مامان باباهم کنارم خوابيدن

 مغزم قفل کرده بود خيلي گرم بود از اتاق اومدم بيرون

 کم کم داشت حرف يادم مي اومد

 گريه خودم

 گريه محمد 

 حرف بابا

 نميبخشمت عمو

با دست سرمو گرفته بودم صداها تو سرم داشت مغزمو منفجر ميکرد همون دم در اتاق نشستم و شروع کردم 
 به زار زدن

 مامان بابا باصدام بيدار شدن 

 وقتي بابارو ديدم داغم تازه شد 

 شدي راحت کشتي هردومونو بابا شدي راحت_

 سنگ دال راحت شدين

 شدين راحت مروتا بي 

 جداييه ما چي نصيبتون شد  از 

 فقط بگين چي چرا با ما اينکارو کردين 

 عشق ما جاتونو تنگ کرده بود 

 االن بدون محمد من چيکار کنم 

 چه خاکي بريزم سرم 

 کي دردمو دوا ميکنه 
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 کي اتيش دلمو خاموش ميکنه 

 از دوريش من دق ميکنم

 محمد ميميرم بدون محمد ميميرم بخدا ميميرم به جون

 زجه ميزدمو با گريه حرف ميزدم

 داشتم دق ميکردم

 وقتي گريه محمد يادم مي اومد دوست داشتم مغزمو متالشي کنم

 گريه مامان دراومده بود

 خواست بياد طرفم 

 با جيغ به ديوار چسپيدمو ميلريزدم

 من سمت نيايد_

 به من دست نزنيد 

 به من دست نزنيد

 شماها قاتلين قاتل

 قاتل محمدم

 قاتل عشقم

 قاتل خودم

 شماها مارو کشتين 

 به ما نزديک نشين کاري به کارمون نداشته باشين

 بابا سرجاش نشست و مامان از من دور تر نشسته بود

سرمو به ديوار تکيه داده بودم خفه خون گرفته بودم ولي دونه هايه اشک مثل باران طوفاني داشت رو گونه 
 هام فرود مي اومدن 

 بابا اومد نزديکم 

 کن استراحت يکم پاشو نيست خوب حالت جان بابا پاشو_

 سرمو بلند کردم بهش نگا کردم

 تو چشماش غم موج ميزد
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 شام افتاد يه قطره اشک از چ

 بابا با سر انگشت اشکمو پاک کردو زير بغلمو گرفت 

 بلندم کردو بردم تو اتاق و پتو رو روم کشيد خودشونم اومدن کنارم دراز کشيدن

 حس عجيبي درونم بود 

 پشت گردنم انگار يه وزنه ده تني بهش وصل کرده بودن

 گلوم درد ميکرد

 سرم داشت از درد منفجر ميشد

 ه هام گوله اتيش بود ولي دستو پام ميلريزدگون

 نفهميدم کي چشام سنگين شد

 دخترم حنا_

 عزيزم پاشو حنا_

 باش اروم توروخدا بود خواب دخترم_

 با سيلي که مامان بهم زد از بهت خارج شدم

 به چهره مامان نگا کردم با نگراني بهم خيره شده بود از ياداوري خواب به لرزه افتادم

محمد اتيش گرفته بود حسام هي سعي داشت نجاتش بده ولي دستش بهش نميرسيد منم داشتم نگاش 
 ميکرد

 پاشدم ميخواستم برم کمکش که اتوبوس اومدو با سرعت از رو محمد رد شد

 ب پريده بودمو محمدو صدا ميزدم که مامان تونست با سيلي که بهم زد از شک خارج بشمبا جيغ خودم از خوا

 بد جور داشتم ميلرزيدم انگار تشنج کرده بودم

 بابا يه گوشه ديوار سر خورد با دست رو سر خودش ميزد

 دخترم با کردم چيکار_

 ميخوام ازت دخترمو خدا نگذره ازم خدا_

 ميده. خدا دخترم داره جون

 هرجوري بود تونستم سوار ماشين بشمو بريم بيمارستان

 با سرومي که بهم زدن لرزم تموم شده بود ولي تودلم اتيش جدايي هر لحظه داشت شعله ور تر ميشد 
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 از بيمارستان مرخص شدم 

 يه هفته کارم شده بود گريه داشتم کم کم جون ميدادم مثله يه مرده متحرک شده بودم

 خواب و خوراکم شده بود اهنگ ستار

 نسوخت دلش تو منو برايه کسي____

 دستامون از هم جدا دستايه سرد 

 کسي برايه اخر قصه ما واس مرگ عشقمون گريه نکرد

 اشک عاشق ديدني نيست،همه حرفا گفتني نيست

 رفتي اما عشقت هرگز ديگه از ياد رفتني نيست

 حرفا گفتني نيستاشک عاشق ديدني نيست همه 

 رفتي اما عشقت ديگه از ياد رفتني نيست

 فکر داشت مثل موريانه مخمو ميخورد

 اگه قرار بود نشون بشم چيشد پس

 واس همين محمد انقد مطمن بود 

 پس چرا دست رو دست گزاشته بودن .

 هر روز فامياليه حسام مي اومدن

 بردارش واحد با زنش اهديه

 خواهراش هاجرو مريم

 وقتي مي اومدن باهاشون يه کلمه هم حرف نميزدم

 خيلي نگرانم بودن 

 خودم دوست نداشتم اينجوري باهاشون رفتار ميکنم.

 ولي دست خودم نبود

 ده روز بود عين مرده ها زندگي ميکردم

 ه مامانو با يکي نشيدميه روز تو اتاق نشسته بودمو داشتم اهنگ گوش ميدادم که صدايه احوالپرسي

 طولي نکشيد در باز شدو قامت حسام تو در نمايان شد 

 چه عجب يادش افتاد نامزد داره
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خوشحال بودم که نه صداشو ميشنوم نه ريختشو ميبينم ولي حرص ميخوردم انگاري خيلي پيشش سبک بودم 
 نکرد يه زنگ بزنه 

 اومد کنارم نشست

  چطوره حالت حنا_

 هاجر گفت که مريض شدي

 اومدي خوش بهترم ممنون_

يکم نزديکم شد قبل اينکه بتونم حرکتي بکنم دستشو رو پيشونيم گزاشت انگار بهم برق وصل کرده بودن زود 
 عقب رفتم،متوجه شد ولي به رويه خودش نياورد روبه مامان گفت

 دکتر نبردينش چرا داره تب هنوزم حنا_

 د و گفتمادر دست پاچه ش

 نرفت ترمشم اخر امتحانايه حتي ميشه بدتر روز به روز افتاده جا اين تو انقد برديمش پسرم واال_

 حسام رو به من گفت 

 بيرون بريم شو حاضر پاشو_

 ندارم حوصله ممنون_

 بگيري ماتم اينجوري خونه تو ميزارم مگه ببينم پاشو_

 ندارم حوصله تورو کن ول_

 ن گفتماما

 ميخوره کلت به هواييم يه برو دخترم خب_

 با اخم به مامان نگا کردم اگه اون حرفو نزده بود االن اينم سيريش من نميشد

 ناچارا بلند شدمو رفتم دست صورتمو شستم و برگشتم اتاقم و چادرمو سر کردم

بادحالي بي رمق راه افتادم مامان تا دم در کوچه بدرقمون کرد وقتي هوا به صورتم خورد حس خوبي بهم دست 
 داد يکم از گرمايه وجودم کاسته شد

 ولي درجا دلم بيهوا گرفت دلتنگي عجيب يه دفعه سرازير وجودم شد

 تصوير محمد جلو چشام نقش بسته بود

 با صدايه حسام به خودم اومدم 

 ديگه سوارشو_
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 يه اه کشيدمو از خدا صبر طلبيدم

 سوار ماشين شدمو راه افتاديم 

 پنجره هارو کشيد پايين و دستمو گرفت خواستم دستمو پس بکشم که گفت

 ميشدم ديونه اومدم نمي اگه بود شده تنگ خيلي واست دلم حنا بمونه بزار_

 يکرد سرمو زير انداختم تا اشکمو نبينه اشک دور چشمام حلقه زد ياد محمد داشت خفم م

 ولي اون يه تصور ديگه کرد

 بود نشده تنگ برامن دلت تو چيه برا خجالتت خب_

 تا خواستم حرف بزنم بوسه اي به پشت دستم نشوند

 سريع دستمو دور کردم از حرکتم جا خورد

 ماشينو کنار زدو پنجره هارو داد باال

  ميکني اينحوري چرا حنا_

 بوسيدي دستمو حقي چ به تو_

 نامزدتم منو حقي چ به چي يعني_

 نيستي که محرمم باشي نامزدمم_

 ميشيم محرم فردا همين باشه محرميته دليلت اگه_

 حنا دهنتو گل بگيرم هميشه بي موقع حرف ميزني همينت کم بود

 خونه ببر منو_

 م ببرمت نهار بخوريمميخواست حنا_

 ميشم خفه اينجا دارم خونه ببر منو ميگم نميخوام گفتم هق هق با_

 چن ديقه گزشت حرکتي نکرد 

 نيستم باتو مگه_

 با عصبانينت دنده رو جا به جا کردو راه افتاد 

 ميترسيدم به کشتنمون بده

 جلو درخونه نگه داشت همينکه پام به زمين رسيد ماشين پرواز کرد 
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مادر جا خورد که انقد زود برگشتيم بي توجه بهش رفتم حموم درونم اتيش گرفته بود کسي حق نداشت 
 لمسم کنه جز محمد.

برگشته بودن دو روز از اون اتفاق شوم ميگزشت مامان رفته بود خونه عمو حسن انگار مامان بابايه حسامم 
 باهاش

 زنگ در به صدا دراومد

 درو باز کردمو جلو در ايستادم فکر کردم مامانه برگشته

 ولي برعکس انتظارم حسام بود با لبخند گفت 

  خانوم حنا ماهت رويه به سالم_

 هنگ کردم انگار نه انگار دو روز پيش دعوامون شده بود 

 اومدي چرا خوبم ممنون_

 مدم نامزد موحناييمو ببينم او خب_

 سرمو انداختم پايين 

 دستمو گرفت و کشيد باخودش برد نشست منم کنار خودش نشوند 

 خواستم بلند بشم گفت

 کجا_

 بيارم چايي ميرم_

  بخورم چايي اينکه نه ببينم تورو اومدم_

 ناچارا کنارش نشستم ...يکم اومد جلو رفتم عقب دوباره خودشو کنارم کشوند 

 دوباره عقب رفتم

 حس عحيبي داشتم چرا ازم دور نميشد و اينجوري بهم ميچسپيد

 حنـــــا_

 سرمو بلند نکردم روم نميشد نگاش کنم

  انداختي زير سرتو اينجوري چرا_

 صدايه خندش اومدم

 شد منم لپام به خنده تکون خوردنفهميدم چي
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 اومد دوباره بهم چسپيد با انگشت اشارش چونمو بلند کردو و تو چشام زل زد 

  شدم چشات عاشق ميدونستي حنا_

 حس کردم دارم رنگ به رنگ ميشم 

 کرده اباد سبزو خودش مثله روزگارمو چشات اون ميدوني_

 موهايه طاليت مثله خورشيد تو زندگيم طلوع و غروب ميکنه 

 با حرفاش ياد محمد افتادم اونم عاشق موهام بود اونم ميگفت موهام عين طال و خورشيد ميدرخشه 

نفهميدم کي تو چهره حسام به فکر رفتم وقتي به خودم اومدم که گرمايه لباشو رو لبام حس کردم اولش تو 
 لي با حرکت دادن لباش از شک خارج شدم شک قرار گرفتم و

 با دست سينشو هل دادم و دستم بي اختيار باال رفت و يکي خوابوندم زير گوشش 

سينم به خس خس افتاده بود داشتم از گرما ميسوختم تموم تنم گر گرفته بود حس ميکردم نفسم قطع شده 
 و و گفتمدهن باز کردمو انگشت اشارمو به نشونه اخطار باال بردم

  اخرين_

 اخرين بارت بود 

 ديگه حق نداري حسام هنوز دستش رو صورتش بود 

 باور نميکرد روش دست بلند کنم 

 تو چشام خيره شده بود يه دفعه غرق غم تو چشماش شدم 

 يه لحظه از کاري که کرده بودم پشيمون شدم خيلي تند رفته بودم 

 ونه خارج شد تو بهت مونده بودم قبل اينکه بتونم معذرت خواهي کنم رفت حسام ببخشيدي گفتو زود از خ

 عذاب وجدان بدجور تو وجودم ريشه زد 

 با خودم حرف ميزدم

 لعنت به من ،پسره بيچاره چ گناهي کرده بود حق داشت نامزدش بودم 

 جواب خودمو دادم

 نه حق نداشت اون حق نداشت من محمدو دوست دارم به اون خيانت نميکنم 

 بگيره پست ميکرد کاري يه ميزد زنگ يه حداقل داشت دوست اگه اون چي محمد کن بس اح 

 نه اون ميترسيد زنگ بزنه زنگ نميزنه چون ديگه مال اون نيستم 
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 خب تالشت ميکرد پست بگيره

 يشتر از اين جواب خود درگيريامو بدم صدايه بستن در نزاشت ب

 از جام بلند شدم فکر کردم حسام برگشته 

 مامان تو در ايستاده بود

 مامان سالم_

 سرتق دختره دارم کارت ببينم بيا گفت اخم با ديد منو وقتي 

 فهميدم بايد جواب پس بدم چي شده بود خدا ميدونه 

 نشستم  مامان رفت نشستو منم رفتم کنارش

 چيشده_

 نه نميشي ادم تو دختر_

 چيشده خب_

  پيشت بود اومده چي واس ميدوني ها ميکني رفتار اينجوري بيچاره پسر اين با چرا_

 ببينه منو اومده گفت_

 بخره النگو واست بگيره دستتو شماره بوده اومده خانوم نخير_

 ندارم احتياجي النگوش به من_

  ميزني لگد خودت بخت به داري دهاتي پسر اون بخاطر تو نداري لياقت_

 چرا هم خودتو داغون ميکني هم اونو 

 اگه با يه سيلي تو گوش محمد ميزدي ميدوني چيکار ميکرد

 تو صورتت تفم نمي انداخت ولي حسام االن جلو در گفت فردا عيد غديره مياد اينجا

 گناه داره خجالت نميکشي پسره بيچاره

 دوست داره چرا سعي نميکني دوسش داشته باشي 

 تو فقط داري به خودت تلقين ميکني محمدو هنوزم دوست داري 

 يه قدم به سمت حسام بردار ببين اون برات چيکارا که نميکنه

 با فهميدن اينکه بيچاره برا چه کاري اومده بودو من چ جوري باهاش رفتار کردم از خودم متنفر شدم 

 نه بخاطر النگو بخاطر اينکه هنوزم ازم نرنجيده بود و گفته بود فردا مياد با رفتارش منو بيشتر شرمنده کرد 
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 اين راحتي فراموشش نميکرد  حرفايه مامان راست بود اين رفتارو با محمد ميکردم هيچ وقت به

 ولي چيکار ميکردم حسام رو دوست نداشتم دلم به اون راضي نبود 

 ميدونستم از محمد خيلي سرتره 

 خشکل تر بود

 اقاتر بود

 باکالس تر بود

 پول دار تر بود

 واسه اينکه بهم ثابت کنه دوستم داره هرکاري ميکرد 

 ولي عاشق بودمو کر

ا اين راهو انتخاب کردين از اول ميدونستين دوستش ندارم چرا مجبورم کردين ،االن هم از من شم مامان_
 انتظار نداشته باشين 

 بغض کرده بودم و داشتم با بغض حرف ميزدم

 مامان گفت

 باش داشته منطق کم يه کن فکر کم يه دخترم_

 و منطقي عمل کن ببين صالح تو ،تو وصلت باکدومه 

االن دلت محمدو ميخواد بزار گنشنگي بکشي بزار بي محبتي رو حس کني ببين چجوري دلتو نفرين ميکني از 
 رو احساس تصميم نگيره احساس به سنه 

 ادم تو سيزده سالگي حس يه دختر جونو داره

 تو پونزده سالگي حس عاشق شدنو

پذيره هرجوري خودت تلقين کني به  تا به هجده و بيست نرسي حست تکميل نميشه االن حست انعطاف
 همون شکل و حس درمياد تو فقط امتحان کن

 من حرفامو زدم دخترم

 اونا فردا ميان اينجا 

 من زن عمومو ميشناسم چه ادم غديه چ ادم مغروريه 

 به جايه اينکه تو بري ببينشون حسام اونارو مياره پيش تو

 فکر کن که چ جوري زندگيتو بسازيبه جايه غصه خوردنو اشک ريختن به اين 
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 مامان پاشد رفت اشپز خونه منم رفتم اتاقم

 بعد اين همه تازه ياد بوسش افتادم چقد گرم بود اولين بار بوسه رو حس ميکردم 

زود فکرو از خودم دور کردم و رفتم بيرون بعد شام رفتم اتاقم عذاب وجدان ول کنم نبود تا سرکوبش کردم و 
ق کردم حاال اين عذاب وجدانم قوز بااليه قوز شده بود درد خودم کم بود اينم بهش اضافه شده بود خوابيدم د

. 

 با صدايه مامان که داشت نگارو صدا ميزد بره کارنامشو بگيره بيدار شدم و رفتم بيرون دست صورتمو شستم

 بعد صبحونه شروع کردم به تميز کردن خونه و مامان هم تو اشپزخونه تدارکارت نهارو ميديد 

 نزديکايه ساعت دوازده بود که زنگ به صدا دراومد 

 درو باز کردمو با مامان بابا جلو در ايستاديم

کرديمو رفتن تو خونه  اول از همه عمو حسن وارد شد بعد اون زن عمو گلبهار و هاجرو مريم باهاشون روبوسي
 

ش واحد حرف ميزد نميدونم واحد چي بهش گفت که خندش گرفت وقتي رو برگردوندو حسام داشت با بردار
 منو ديد خندشو خورد 

اومد سمت ما با خوش رويي يا مامان بابا احوالپرسي کرد ولي رو به من فقط گفت سالم منم به همون سردي 
 گفتم خوش اومدين 

 سته بوديم منم کنار مامانهمه نش

 حسام سرشو زير انداخته بودو با ناخونش ور ميرفت

 بلند شدم رفتم چايي اوردم

 به حسام که رسيد سرشو بلندکرد ولي به من نگا نکرد چايشو برداشت دوباره سرشو زير انداخت .

 بعد نهار زن عمو گلبهار گفت بيا پيش خودم عروس گلم 

 حرصم ميگرفت از کلمه عروس گلم 

هميشه گفتن اين کلمه رو از زبون زن عمو نفيسه ارزو داشتم نه زن عمو گلبهار هربار باشنيدن اين حرف 
 داغم تازه ميشد و انگار که نمک به زخمم ميپاشيدن 

 رفتم کنارش نشستم و با دست رو موهام کشيد اومد جلو گوشم گفت

 شده  مجنونت اينجوري که پسرم با کردي چيکار_

 قسم ميخورم توعمرم انقد بهم شک وارد نشده بود 

 داشتم از خجالت اب ميشدم ميرفتم زير فرش 
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 بهتري چطوره حالت االن_

 از وقتي حسام برگشته بود ديگه خوب شده بودم

 با صدايي که شبيه به ناله بود گفتم

 بهترم ممنون_

زن عمو يه کيف کنار خودش گزاشته بود که کيفو برداشت گزاشت رو پاش و يه جعبه کادو پيچي شده مربعي 
 از تو کيف دراورد 

 رو به حسام گفت پاشو پسرم خودت بيا النگو رو دست نامزدت کن

 واي نه تورو خدا من ديگه دارم اب ميشم 

 ا اجازهب_ش بلند شدو رو به مامان بابا گفت حسام از جا

 باباهم گفت 

  گرفت مامانش از رو جعبه زدو زانو جلوم پسرم داري اختيار_

و با يه حرکت بازش کرد تعحب کردم چون اونجا روش پاپيون بود مثله يه تيکه چوب بازشد من فکر ميکردم 
 کاغذ کادوس 

 دستمو گرفت تو دستاش 

 دستاش دو گوله اتيش بود 

 دستايه منم دو تيکه تيخ 

 از استرس لرزش داشتم حسام لرزشمو احساس کرد و تند دستامو گرفت سرمو زير انداختم

 النگو رو دستم کرد و اروم گفت

  باشه مبارکت _

سرمو بلند کردم با ديدن النگو چشام چهارتا شد تو عمرم النگويي به اين پهني و قشنگي نديده بودم اروم 
 گفتم

 ممنون_

 پاشد که بره هاجر گفت

 نميشيني پيشش چرا خب_

 تره راحت اينجوري نه_

 رفت کنار باباش نشست 
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 عمو حسن شروع کرد به حرف زدن 

 مجلس ديگه باشي داشته اجازه اگه خونش ببره زنشو زودتر داره دوست داره عجله ما دوماد شاه خان سعيد_
  بندازيم راه رو عروسي

 شما چيه نظر 

 بابا گفت

  دارين اختيارشو خودتونه عروس واال_

 انقد هول شده بودم فکري که تو سرم بودو بدون هيچ فکر کردني به زبون اوردم

 بخونم درسمو فعال ميخوام من ولي_

 همه از صدايه بلندمو روک و راستيم جا خوردن زن عمو گفت

 مگه نداره تو خوندن با مشکلي که حسام ميده ادامه درشسو داره االنم مريم همين ببين بخون درستم خب_
 حسام؟ نه

 حسام نکاهي بهم انداختو گفت

 فصل ميشه پيدا کم ديگه االن ميگردم تاالرم دنبال و عروسي کارايه دنبال ميفتم هم فردا از ندارم مشکلي نه_
 عروسيه

 الرتــــــــــا

 چي

 عروسيه من تو تاالره خانواده هايه خيلي باکالس و ثروت مند عروسياشون تو تاالرها برگزار ميشد 

 انقد تو فکر خودم غرق بودم نفهميدم کي تصميم به رفتن گرفتن 

 وقتي حسام از در خارج ميشد گفت فردا صبح اماده باش ميام دنبالت ميريم ازمايش خون

 خداحافظي کردم  چشمي گفتمو ازشون

 رفتم اتاقم 

 هي خدا باالخره عروسيم برپا شدو نتونستم کاري کنم

 اهي کشيدمو چشامو بستم.

 صبح ساعت شش و نيم بود که اومد دنبالم 

 وقتي تو ماشين نشستم عطر خوشي پيچيد تو بينيم 

 با صدا بو کشيدم عجب بويي بود
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 حسام وقتي ديد اينجوري بو ميکشم خودشو بهم نزديک کرد

 خيلي اشکارا چسپيدم به صندلي نگاهي بهم اندختو گفت

 برشدار داشبورته تو بدم کادوتو خواستم اومده خوشت بو از ديدم فقط ندارم کاريت نترس_

 خيلي خجالت کشيدم دست خودم نبود رفتارام 

 نبود نيازي ممنون شرمنده_

 وظيفه بود_

 راه افتاد قبل اينکه برسيم ازمايشگاه گفت هيچي نخوردي منم با نه جوابشو دادم که گفت خوبه.

وقتي ازمايشارو برديم تحويل داديم خانمي که ازمايشارو تحويل ميگرفت گفت که کالس قبل از ازدواج زوجين 
 شرکت ميکنين

 منطزورشو نفهميدم

 بريم حسام نگاهي بهم انداختو گفت

 منم چون نميدونستم چيه به نشونه موافقت سرمو باال پايين کردم 

 خانمه گفت همين سالن رو به رو تا انتهابرين ته سالن سمت راست سومين اتاق رو برين تو

 ازش تشکر کرديمو راه افتاديم

 وقتي وارد اتاق شديم 

نزديک پنج شش تا زوج کنار هم نشسته بودن يه اقاييم وايساده بود و يه مجسمه به شکل ادم تو دستش 
بودو داشت يه چيزايي رو توضيح ميداد اون اقاهه وقتي تعلل مارو ديد گفت خوش اومدين بفرماييد بشينيد تا 

 شروع کنم

 چي رو ميخواست شروع کنه

 و چشم دوختيم به دهن اون اقاهه با حسام رفتيم صندليايه پشت نشستيم

 اقاهه شروع کرد به حرف زدن

  بزنم حرفي اون درمورد من که نيست الزم و ميدونيد همسراتون با رابطه از همتون مطمنا_

من چيزايي رو توضيح ميدم که در علم روانشناسي هستوبه رفتار هايه غير طبيعي افراد اشاره کرده شايد ازش 
 ن و من ميخوام درمورد اونا حرف بزنمبي اطالع باشي

  ميکنه تغير بدنش ساختار ميکنه تغير دنياش ميشه زناشويي رابطه يه وارد وقتي خانوم دختر يه_

 به يه ادم ديگه بايه تن و بدن ديگه
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 دنياش ديگه دنيايه سابق نيست 

 از يه رابطه سنگيني فقط رو دختر خانوما حسش ميکنن 

 اين تغير خيلي عوارض به همراه داره 

 اين عوارض از جمله

 سرد مزاجي 

 بي رغبتي..

 ديگه نتونستم چيزي بشنوم اين کالس ديگه چي بود به غلط کردن افتاده بودم 

 هيچي از حرفايه اون دکتره که فهميدم اسمش امين رستگاره نفهميدم 

 پرسيدن مونده بودم چطور روشون ميشهشنيدم چند بار چندتا از دخترا سوال مي

 کنار حسام از شنيدن اين حرفا داشتم اب ميشدم انقد سرم رو زير انداخته بودم که جلو کفشامم نميديدم

 حسام زير گوشم به ارومي گفت 

 بيرون بريم ميخواي_

 با سر موافقت کردم

 حسام معذرت خواهي کردو رفتيم بيرون

 فسم که تو سينه حبس شده بود رو ازاد کردم همين که رفتم بيرون ن

 اخيشششش_

 حسام خنده اي کردو گفت 

 بگيري گردن ديسک ميترسم پايين ميندازي سرتو بس از تو دختر_

 چشم غره اي بهش رفتمو رومو کردم جهت مخالف

 بيرون بيايم گفتم زمين تو ميري داري ديدم نکن قهر بابا باشه_

 دستمو گرفتو کشيدو گفت

 نه يا ميخوره هم به خونمون چيه ازمايش جواب ببينم بريم_

 ازته دل از خدا خواستم خونمون به هم نخوره

 رو به حسام گفتم

 چي نخوره بهم خونمون اگه_
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 نخوره خب_

 هم نخورهابروهامو دادم باال و چشام اندازه دوتا گردو گرد شد يعني چي انقد رلکس گفت خب ب

 خنده اي کردو گفت 

  ديگه نميشيم دار بچه فوقش خب نکن نگام اينجوري_

 نميخواي بچه تو يني_

 باشي مامانش تو که اي بچه ولي ميخوام بچه_

 به قيمت بچه دار شدن تورو از دست نميدم

 دوباره سرم رفت تو يقم عين الک پشت شده بودم

 فکر ميکردم سرم ميرفت تو يقم

 خجالت ميکشيدم سرم ميرفت تو يقم

 عذاب وجدان ميگرفتم سرم ميرفت تو يقم

 جواب ازمايشا مثبت بودو بدبختانه يا خوشبختانه مثبت بودو هيچ مشکلي نداشتيم

 حسام گفت چون ازمون خون گرفتن واس نهار ميريم جيگري هرچيم گفتم بريم خونه حريفش نشدم

 اشتم غذا ميخوردم گفتد

 بدي ادامه درستو ميخواي گفتي ديشب_

 لقمه تو دهنم خشک شد نکنه نزاره ادامه بدم

 بهش چشم دوختم تا بقيه حرفشو بزنه

 بدي ادامه ميزارم شرط يه به_

 اگه نمره هايه امسالت خوب بودن ميزارم وگرنه نه

 تادماه از نهارم بلند شد من امسال همه درسارو ميف

 ميفتم بودم مريض نرفتم امتحانارو من ولي_

 ميبندن جمع اونارو باشه خوب قبلت هايه نمره اگه نداره امتحان به کاري_

 نداره نمره به کاري بدم ادامه ميخوام من ولي_

  کني تلف وقتتو نداره دليلي نخوره درد به هات نمره وقتي_

 اح لعنتي منکه مدرسه نرمو دوستامو نبينم دق ميکنم
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 اعصابم قاطي شده بود 

  زيرش بزني نبايد دادي قول تو ولي_

  نداره دليلي وگرنه بده ادامه داشت ارزش و بود خوب هات نمره اگه ميگم االنم نميزنم_

 هرچي ميگفتم جوابي داشت که بهم بده.

 دنبال تاالر و کارايه عروسيبرگشتيم خونه و حسام افتاد 

 تاالر برايه بيست مهر رزرو شد 

 روزي که رفتيم برايه خريد مامان و مامانمم همرامون بودن

زن عمو دوتا سرويس طاليه خيلي بزرگ برداشت رو به من گفت ميپسندي منم با ممنون گفتني نظرخودمو 
 اعالم کردم از همه وسايل بي اهميت رد ميشدم ولي

 م از هرچيزي که ميديد يکي واسم ميگرفت سنگ تموم گزاشته بودن حسا

 مامانم ذوق کرده بود ولي من چي مگه ادم وقتي ميره کفنشو خودش بگيره ذوق ميکنه

 کارم شده بود تو اتاقم نشستنو گريه کردن 

 هرشب به اميد اينکه محمد بيادو منو باخودش ببره به خواب ميرفتم

 فردا که دوباره به شب ميرسيد اميد از نو جون ميگرفت

 گاهي وقتا ميگفتم وقتي اومد عروسي ،عروسي رو بهم ميزنمو جلو همه با محمد عقد ميکنم

 گاهي وقتام ميگفتم خب االن بهم بزن چرا ميزاري تا اون مرحله پيش بره

ميتونستم حرف بزنم چرا در برابر همه الل شده هيچ جوابي برايه خودم نداشتم چرا نميتونستم بهم بزنم چرا ن
 بودم 

 مامان بابا بهترين جهيزيه رو برام گرفته بودن بابا گفته بود که نميخواد کم بيارم 

 چون عمو حسن درجا واس حسام خونه خريده بود .

 بعد اين که کل کاراها انجام شده بود حسام گفت که ميره يه سر شهرستانو زود برميگرده

 فردايه همون روزي که حسام رفت.رفتم کارناممو گرفتم سه درس اصلي رو افتاده بودم

 رياضي

 عربي

 زبان
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 درجا ثبت نام کردم نبايد وقتو تلف ميکردم درس نميخوندم که دق ميکردم

بابا گفت که از حسام اجازه بگيرم منم گفتم که اون اجازه رو صادر کرده و از شرطي که گزاشته بود هيچي 
 نگفتم

 سه روز از باز شدن مدارس ميگذشت 

 يه روز تو اتاقم داشتم درس ميخوندم که صدايه احوالپرسيه حسامو با مامان شنيدم 

 ترسيدم

 زود شروع کردم به جمع کردن کتابا 

 تقه اي به در خورد قبل اينکه بتونم کتابارو داخل کيف بزار حسام اومد تو اتاق

 پاشدم روبه روش ايستادم 

 خوشحالي نميبيني منو حناخانوم سالم_

 برگشتي کي سالم_

 ببينم نامزدمو اومدم االن همين_

 بشين اومدي خوش_

 ابامو پاره کنهقلبم مثله گنجيشگ ميزد ميترسيدم االنه که کت

 خيلي اروم به کتابا اشاره کرد

 کردي شروع_

 با تته پته گفتم

 ديگه ميخونم دارم..  اره..  ا_

 بوده خوب هات نمره پس_

 دهنم باز موند نميدونستم چي جوابشو بدم

 ميکنم پاسشون دارم ولي نه خب_

 يادته بري نبايد نبودن خوب اگه بودم گفته_

 کارنامتو بده

 ميخوره دردت چ به کارنامه ديگه کردم شروع که حاال خب خب_

 بده کارنامتو بشه تکرار دوبار حرفم ندادم عادت ولي ندارم حرفي_
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داشتم از ترس زهر ترک ميشدم فهميدم نميتونم کاري بکنم ناچارا کارنامه رو از تو کيفم در اوروم و با دستايه 
  لرزون به روش گرفتم

 يکم که به کارنامه نگاه کرد گفت

  خوبي هايه نمره چه بـه به_

 سرشو باال اوردو نگاهي بهم انداختو دوباره گفت

 کرد کمکت کسي يا اورديشون تنهايي خودت_

 ميکني مسخره_

 داشت شرف بيشتر ميفتادي ديگتم درسايه هايه نمره چ اين دختر_

 نرفتم امتحانا واسه بودم مريض خب_

 ميگفت چي مژگان اين پس_

 بدن جايزه ها نمره کمترين به اينکه مکه ميگيري جايزه مدرسه تو همش که ميگفت_

 مژگان هم مدرسه ايم بودو دختر هاجر 

 ميکنه چيني خبر واست مژگان نميدونستم_

 چطوره درسات ببينم پرسيدم ازش خودم_

 اال که چيح_

 مدرسه بي مدرسه هيچي_

 با عحز ناليدم خواهش ميکنم

  نوکرت خودم بودن خوب هات نمره اگه ميکني تلف وقتتو فقط حنا_

 ميبردمت و مياوردمت

 ولي االن بشيني به زندگيمون برسي خيلي بهتره 

  باشن عروسيت تو تا کن دعوت دوستاتو عروسيت واسه خواستي_

 کتابارو بهم ريختمو با حالت قهر از اتاق خارج شدم

 چن ديقه بعد حسامم از اتاق اومد بيرونو از مامان خداحافظي کرد

 همينکه رفت صدايه مامان دراومد

 رفت نرسيده بيجاره پسره کردي چي باز_
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 مدرسه برم نميزاره ميگه_

 کرده صادر رو اجازه که نگفتي تو مگه_

 گفت اگه نمره هام خوب بودن ميزاره برم اون خب خ_

 االن چندتا درسو افتادم ميگه ارزش نداره وقتتو تلف کني 

 ميگه راست مادرجان خب_

 ميکنين اينجوري بامن دارين چرا شماها توروخدا مامان_

 توروخدا مامان من نرم مدرسه ديونه ميشم

 از دوستام دور بشم ديونه ميشم

 زم نگيرينحداقل اينو ا

 بزنه حرف حسام با ميگم بابات به شب برمياد من از کاري چه دخترم_

 کن راصي بابارو مامان توروخدا_

 رفتم اتاقم داشتم با حسرت به کتابام دست ميکشيدم 

 مطمن بودم ديگه لمسشون نميکنم 

 گريم دوباره شروع شد انقد گريه کردم و از خدا کمک خواستم تا خسته شدم

 وقت شام بود مامان سر سفره گفت

 بگم چيزي ميخوام خان سعيد_

 بابا گفت بگو خانم

 بده ادامه درسشو حنا نميزاره ميگه حسام_

 ميزاره که بود نگفته خودش مگه چرا_

 وقتي ميزاره ببينه نمره هاش خوبه االنم که نمره هايه حنارو ميبينه ميگه نه که گزاشته شرط حنا واس انگار_

 بگه شوهرش هرچي پس خب_

 کنه پاس رو امسال بزاره بگي بهش نميشه_

 ميشه چي ايندش ديگه کنيم دخالت ما و کنه سرپيچي شوهرش حرف از دختر اين امروز از اگه خانم_

 مامان ساکت شد 

 خودم جرئتمو جمع کردمو گفتم
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 ميخوام من بابا ولي_

 نزاشت حرفمو ادامه بدم

 همونه ميگه شوهرت هرچي دختر کن بس_

 ساکت شدم 

 چي ميگفتم 

 همه برام شمشير از رو بسته بودن 

 وقتي مامان بابايه خودم اينجوري سرکوبم ميکردن از حسام چه انتظاري داشتم .

 حسام هر روز با بهانه و بي بهانه مي اومد  يه هفته گذشت

 دوست نداشتم حتي صداشم بشنوم

 ولي اون سرتق تر از اين حرفا بود

 يه بار گفت چيشد مدرسه که نرفتي

 با حرص گفتم نخير 

 به چهرش دقيق شدم و گفتم الهي خدا جوابتو بده

 روز سر صحبتو حتي در حد دوکلمه باهام باز ميکرد واينستادم حرفي بزنه رفتم اتاقم از اون روز به بعدش هر 

 مامان باهاجرو مريم رفتن خونه حسامو با جهزيه من چيدن

 همراشون نرفتم

 کيه که بره قبر خودشو بچينه

هاجر به مامانم گفته بود که برم لباسامو که مامان داده بود اون واسم بدوزه رو امتحان کنم ببينم اندازس يا 
 نه 

 با مامان رفتيم خونش 

 وقتي لباس عروسي رو پوشيدم دو دور 

 دور خودم ميتونستم بپيچمش انقد که گشاد بود

 هاجر گفت

  شدي الغر انقد چرا گرفتم اندازتو بودي اينجا پيش روز ده تو دختر_

 سرمو زير انداختم هيچي برا گفتن نداشتم
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 ميگفتم داداشت زندگيمو سياه کرد

 نميخوام باهاش ازدواج کنم ميگفتم

 ميگفتم بابام مجبورم کرد

 ميگفتم مامانم هم دست بابام شدم نابودم کنه

 ميگفتم دارم مجبور به تحمل اغوش اجباري ميشم

 چي ميگفتم

 سکوت کردم 

 سکوت کردم تا همه دردام تو درونم زنده به گور شن

 سکوت کردم تا همه اميدو ارزوم سرکوب شن

 سکوت کردم که خدا صداش دربياد

 خدا از دلم اگاه بود

 منو دلم حرفي نميزديم

 کسي مارو درک نميکرد 

 سکوتمو که ديد گفت 

 نيست معلوم ايرادش و عيب اينطوري گشاده خيلي کنم تنگ دوباره دربيار لباستو_

 لباسو دراوردم و دادم دستش

 رد به مامان نگا کردم داشت با غم نگام ميک

 يعني از اب شدن من ناراحت نبود

 ياناراحت بودو به قول خودش اينده روشني رو برام مي ديد 

 چرا نميگفت امروزم سياه شده

 چرا نجاتم نميداد 

 چرا نشسته دست رو دست گزاشته و داره برا مجلس ترحيم دخترش تالش ميکنه

 چرا نميگه سياهي امروزم رو اينده و فردام سايه ميندازه

 د خدا کجايي بيا ببين دلم داره از غصه ميترکه

 د خدا بيا ازم دفاع کن
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 بيا دلمو شاد کن

 کار هاجرخانومم تموم شدو با مامان ازش خداحافظي کرديمو رفتيم خونه

 دوروز قبل عروسيه خودم عروسيه ناصر سمانه بود 

 نزاشت برم ارايشگاه گفت ارايش ميخواي چيکار خودت اين همه خشکلي حسام 

 تو عروسي چند بار متوجه نگاه محسن رو خودم ميشدم 

 از وقتي اسم حسام روم افتاده بود دروبرم نميپلکيد حتي سر راه مدرسه هم نميدمش

 دستش گرفت حسام هم متوجه نگاه محسن شده بودو خودشو بيشتر بهم نزديک و دستمو تو 

 حالم داشت بهم ميخورد هرچي تالش ميکردم دستمو از دستش دربيارم بي فايده بود اومد زير گوشم گفت

 ميکنم لمست دارم تازه دربياري دستتو بزارم محاله نکن تقال انقد_

 از شرم داشتم اب ميشدم 

 سرمو زير انداختم

 يکم که گزشت حالم نرمال شد

 به عروسو داماد نگار کردم که وسط حياط کوچيک داشتن ميرقصيدن

 رويه لبايه هردوشون خنده بود

 با اينکه مراسم انچناني نداشتن با اينکه لباس هايه خشکلي تنشون نبود ولي خوشحال بودن

 دلشون شاد بود

 به سمانه غبطه خوردم

 کاش منم شاد بودم 

 کاش منم به عشقم ميرسيدم 

 ش...کا

 اي کاشهام شروع شده بود

 که حسام دستمو کشيد 

 کجا بابا ارم_

 عشقم کنه جوونه دلت تو حسرت ميزارم من مگه برقصيم ماهم بيايم گفتم شدي خيره رقص به ديدم_

 ناچارا باهاش همراه شدم نگاه همه به ما بود 
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 بعضي ها با خوشحالي نگامون ميکردن

 بعضي ها با محبت

 بعضي ها با حسرت

 بعضي ها با نفرت

 صدايه چند نفرشونو شنيدم

 يکي گفت تورو خدا شانس دختر مردمو باش پسره عين دسته گل ميمونه دختره محلشم نميزاره

 يکي ديگم گفت نگا توروخدا انگار اومده مراسم عزا اخه ادم کنار حسام اينجوري ناراحته

 نگا چه خشکله 

 ينم کي بود اينجوري داشت از حرص ميترکيد سرمو برگردوندم بب

 ديدم دختر عمه مامانمه همون که تو نامزديه سمانه هي خودشو به محسن ميچسپوند

 هم تو نامزدي سوخته بود که محسن هي دوربر من بود هم امشب

 چن تاييم گفتن که نگاه چقد بهم ميان چقد خشکلن 

 حوصلم سر رفته بود به حسام گفتم

 خستم بشينيم بريم_

 حسام دستمو رها نکردو رفتيم نشستيم رو صندليامون

 ساعت نزديک يازده بود که بارون گرفتو مراسم رو بهم زد مجبورشديم برگرديم

 زود خوابيدم فرداشب حنا بندون خودم بود .

يش خواهرش دوست صبح زود بيدار شدمو رفتم پيش مريم که ابروهامو اصالح کنه حسام گفته بود برم پ
نداشت برم ارايگشاهايه ديگه وقتيم که مخالفت کردم بازم اون برنده شدو گفت همين که گفتم دوست ندارم 

 زنم بره جايي ديگه

 دليل مخالفتشو نفهميدم .

 وقتي تو اينه به خودم نگا کردم تعجب کردم انقد تغير کرده بودم که دهنم باز شده بود

 تر شده بود موهام رنگش يکم تيره

  اي قهوه و هشتي ابروهام 

 صورتم سفيد شده بود
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 انقد خشکل شده بودم دلم نمي اومد از اينه چشم بردارم 

 وقتي حسام اومد دنبالم چن ديقه محو صورتم شد گفت

 نداره حرف سليقم ميدونستم_

 من خشکل بودم اون به سليقش مينازيد

 گفتم

 مينازي سليقت به تو خشکلم من_

 کردي باز زبون ميبينم به به_

 راست ميگفت هيچ وقت باهاش بيشتر از سالم و عليک و دعوا حرفي نزده بودم 

 جلوش راه افتادم اونم دنبالم اومد

 وقتي رسيديم دم در پاهام سست شد از حرکت ايستادم توان نداشتم جلو برم

 

 جلو در ايستاده بود  عمو شهاب با بابا

 وقتي حسام جلو رفت منم مجبور شدم برم

 حسام با عمو دست دادو عمو تبريک گفت

 اومدين خوش عمو سالم_

 دخترم شدي خشکل چه ماشالله ماشالله خانم عروس سالم_

 با گفتن عروس خانم بغض گلومو گرفت زود رفتم خونه

 همين که وارد هال شدم زن عمو و ليال و صحرو ديدم 

 با زن عمو سالم احوالپرسي کردم نتونستم خودمو نگه دارم زود رفتم اتاقم و بغضم شکست 

شروع کردم به گريه کردن ليال و صحر اومدن اتاق وقتي ديدن اينجوري شروع کردم به گريه کردن اونام کنارم 
 نشستنو گريه کردن

 ه گذشت که اروم شدم چن دقيق

 دستشونو تو دستم گرفتم

 نبود خودم دست شرمنده توروخدا_

 ليال گفت 
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 نکن ناراحت خودتو ميدونم دلم عزيز حرفيه چه اين_

 با دست رو صورتم کشيد 

  حسام حال به خوش حنا شدي خشکل چه_

 صحر گفت 

 داداشم بيچاره_

 ليال بهش توپيد

 همه چي تموم شد اين حرفا ديگه فايده اي نداره صحر کن بس_

 سوالي که تو ذهنم بودو به زبون اوردم

 چطوره محمد حال ليال_

 ليال اهي کشيدو گفت

 انداخت راه دعوا مامان با و ابرکوه برگشت فهميد رو ماجرا وقتي_

 اخه قرار بود شب سيزده مامان انگشتر دستت کنه مامان با لجبازي اون شب انگشترو دستت نکرد

 چند روز عين ديونه ها شده بود نه خواب داشت نه خوراک

 بابا هم به وضعش شک کرده بود 

 محمد گفت برميگرده شيرازو ديگه طاقت نداره بمونه تحمل اين درد واسش سخته 

 د ليال ميدوني چقد منتظرش بودم من نميتونستم کاري کنم اون چينکر  کاري چرا_

 نميشد حنا_

 چرا_

 بود همه زبون ورد حسام و اسم بود فهميده فاميل کل که فهميد محمد وقتي_

 ديگه نميشد کاري کرد

 محمد گفت بهت بگم الهي خشبخت بشي گفت بگم که بري دنبال زندگي خودت

 محمده بيفتم دنبالش من زندگيه ليال_

 نميخواد تورو ديگه محمد حنا_

 با حرفش مغزم منحمد شد يعني چي منو نميخواد

  ليال ميگي چي_
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 نميخوره زندگي درد به نزنه حرفشو نتونه که کسي گفت محمد_

 با دست سرمو گرفتم داشتم سکته ميزدم يعني چي 

  بود اين من جواب حاال کنه کاري گفتم بهش چقد من_

  بندونته حنا امشب ميکني ازدواج داري االن تو کن فراموشش حنا_

 قلبم بد جور درد ميکرد 

 بلند شدمو دفتري که محمد بهم کادو داده بودو هر روز خاطراتمو توش مينوشتم رو از تو کمدم در اوردم

 مينوشتم هر وقت ناراحت بودم شعر

 شروع کردم به نوشتن

 بنويسم شهر اين ديوار رويه بچسپانم بردارم کاغذ ميخواهد دلم)

 عشق من سالهاست ازخانه رفته است و هنوز برنگشته است

 اگر که کسي پيداش کرد باشد مال خودش از اول هم مال من نبود(

 گريم بند نمييومد چشام سيل درداش روونه شده بود و به اسوني تمومي نداشت

 خودکارو برداشتم و شروع کردم به دوباره نوشتن 

  کرد خواهم زندگي قلبم بدون عمرم ديگه شبهايه تمام ک امشب)

 من فقط تنم دراختيار حسام قرار ميگيره اونم به اجبار 

 برايه کسي نتپه(قلبمو له ميکنم که ديگه 

 بهم شک عصبي وارد شد ليال بغلم کردو گفت

  بسه توروخدا حنا_

 توروخدا با خودت اينکارو نکن

 داري چيکار ميکني بسه ديگه دختر جونت داره درميره

 با ياد اوري حرف محمد اتيش ميگرفتم گفته من بدردش نميخورم

 ليال گفت اون ديگه منو نميخواد

  نميتونم بخدا نميتونم گرفته اتيش قلبم ليال_

 ليال دفترو بده به محمد ميخوام يادگاري از من اينو نگه داره 

 بدتره تو از اونم حال حنا_
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 کردم تالش چقد بدونه بهش بده دفترو نبود حقم بگو بهش فقط ليال_

 من ديگه از محمد گزشتم قول ميدم بهش فکر نکنم

 که من بدردش نميخورم داره ازارم ميده ليال دارم جون ميدم ولي اين فکر

 ليال دوباره تو اغوشم کشيد

 باش اروم فقط تو ميدم بخدا بهش ميدم باش_

 يکم که اروم شدم از بغل ليال اومدم بيرون

 ليال هم واس نهار رفت بيرون ولي من نرفتم تو اتاق موندم

 بايد تکليف احساسم مشخص ميشد

 مين راحتي محمد گفته بود بدردش نميخورمبه ه

 گفته بود که نتونستم حرفمو بزنم

 بدجور خورد شده بودم انقد گريه کردم که تو خودم مچاله شدمو افتادم رو زمين

 نزديکايه ساعت چهار بود که ليال اومد تو اتاق وقتي حال زارمو ديد با ناخونش رو صورتش کشيد

 کردي چيکار خودت با حنا_

 ميکني اينجوري داري چرا بسه خدا تورو حنا_

 بيار دفترو اون برو ليال_

 حنا_

 نزاشتم حرفي بزنه

 بيار دفترو اون برو فقط ليال_

 ميخوايش چي واس بگو فقط باش_

 نميخوام نميخوام بشم خورد اين از بيشتر نميخوام بهش بدي نميخوام_

 باشه باش االن ميارمش_

 ليال رفت بيرون دو ديقه بعدش با دفتر برگشت

 از جام بلند شدمو دفترو ازش گرفتم

 رفتم بيرون تو اشپزخونه رفتم کبريتو برداشتمو با دو از هال رفتم حياط

 ليال هم با نگراني دنبالم مي اومد
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 رفتم حياط و تو باغچه با عصبانيت دفترو پر پر کردم 

 خواطراتمو

 عشقمو

 دردمو

 اشکامو

 رازهامو

 حس هامو

 همشونو پر پر کردم

 همه زنجير هايه احساسو پاره کردم

 يه تيکه از ورقه هارو برداشتمو با کبريت يه گوششو اتيش زدمو انداختم رو بقيه ورقه ها

 همه به دنبالم اومده بودن بيرون 

 همه ديدن چه جوري اتيش زدم

 تيش گرفتمچه جوري ا

 ليال سعي داشت بلندم کنه ولي من عين ديونه ها گريه ميکردمو با دست تو سرم ميزدم

 قلبم اتيش گرفته بود 

 مامان اومد جلو با ناخونش صورتشو خراش ميداد 

 ميکني چيکار داري پاشو دخترم پاشو_

 مــــــــــامــــــــــان_

 نکن اينجوري خودت با بسه توروخدا دخترم جانم_

 ميدم جون دارم گرفته اتيش قلبم مامان_

 ميشه بد بفهمه بابات ميشن متوجه همه االن تو بريم پاشو دخترم ميدونم_

 شدين راحت نشونيدين منو سياه خاک به شدين راحت بابا و تو شدين راحت مامان_

 ند شده بود صدايه گريه ليال و صحرم بل

  دخترم شرمندتم_

 مامان ازم دور شد ليال اومد جلو چن ديقه بعدش کمکم کرد رفتم تو اتاقم
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 سرم از درد داشت منفجر ميشد پشت گردنم سنگين شده بودو چشام ميسوخت

 ليال کمکم کرد اماده بشم هر ان ممکن بود خونواده حسام سر برسن

 نم کردنت پفي پف دامني قرمز لباس يه 

 صحرم يکم با وسايل ارايش خودش رو صورتم نقاشي کرد

 موهامو جمع کردنو يه شال نازک قرمز انداختن رو سرم

 عين يه مرده بهشون خيره شده بودمو حرکاتشونو زير نظر داشتم

 هم ليال هم صحر با اشکو اه امادم کردن و خودشون رفتن بيرون .

 چند دقيقه گزشت که صدايه احوالپرسي به هوا رفت فهميدم که مهمونا اومدن

 ولي نرفتم بيرون دوست نداشتم برم با خوشحاليشون رو به رو بشم 

يه دفعه در بازشدو هلهله برپا شد هاجرو مريم با مژدگان و چندتا از دخترايه فاميل همراه حسام اومدن تو 
 اتاق 

 بيم ميکرد کل کشيدنشون داشت عص

 از جام بلند شدمو رو به روشون ايستادم حسام تو چشام خيره شدو با لبخند پهني گفت

 سالم_

 به ارومي جوابشو دادم

 سالم_

 بقيه هم همراش اومدن جلو و تک تک صورتمو بوسيدن

 هاجرو مريم دستامونو گرفتنو به دنبال خودش کشوندن تو هال 

 گزاشته شده بودو با پارچه قرمز روشو پوشونده بودن  دو تا صندلي وسط هال

 مارو تا اونجا بردنو رو صندلي نشستيم

 همين که نشستيم حسام دستمو گرفت که زود پس کشيدم 

 ناراحت شد ولي به رويه خودش نياورد

 همه داشتن با اون کل کشيدناشون دورمون ميرقصيدن 

 از دستشون عصبي بودم

 اونا داشتن برايه به گريه انداختن من اينجوري شادي ميکردن
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 برا بدبخت شدن من

 برا جدايي منو محمد 

 حنارو اوردن 

 حسام اسم منو رو دستش نوشت

 خودمو زدم به گيجيو اسم خودمو رو دستم نوشتم 

 يه نگاه بهم انداختو هيچي نگفت

مي اومد وقتي نگاه خيره منو رو دوستش ديد اومد جلو  هي داشت انگشتاشو تکون ميداد انگار قلقلکش
 گوشم گفت

 ميشه مور مور دستم االنم ميشه بد حالم حنا بويه از_

 بيا بريم بشورمش

 برو خودت خب_

 زشته بشن جدا هم از دادماد عروس که نميشه_

 باز کلمه عروس اومد

 باز خنجر تو قلبم فرو کردن 

 بلند شدم و گفتم

 بريم باشه_

 زير گوشم گفت

 ميدم جونمم حنا يکي اين برابويه وگرنه ها ميخوره بهم حالم حنا اين بويه از_

 عرق شرم رو پيشونيم نشست اين چه حرفي بود بيحيا زد

 رفتيم اشپزخونه و دستامونو شستيم 

 وقتي داشتيم ميرفتيم بيرون صدام زد

 حنـا_

 برگشتم طرفش

 بله_

 مد جلو و با دو دستش صورتمو قاب گرفتاو
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 پيشونيمو بوسيد

 از گرمايه لباش پيشونيم وز وز ميکرد پاهام داشت ميلرزيد گفت

 هان کردي گريه قرمزه چشمات چرا_

 سرمو انداختم پايين

 دستمو تو دستاش گرفت 

 زندون ببرمت ميخوام مگه_

 دارم ميبرمت خونم 

 خانم خونم ميشي

 ملکه دلم ميشي

 نميخوام هيچ وقت اين اشکارو بريزي هيچ وقت

نزاشت من حرفي بزنم دستمو کشيدو دوباره رفتيم رو صندليا نشستيم حوصلم سر رفته بود دوست داشتم 
 بخوابم انگار خسته بودم 

 حسام دستمو گرفته بودو ول نميکرد داشتم کالفه ميشدم 

 حسام زير گوشم 

 ديگه بايد استراحت کنيم  بريم ما گفت_

 باشه_

 وقتي رفتن رفتم حموم وقتي اومدم بيرون بابام صدام زد

 رفتم اتاقش

 بابا بله_

 با دست اشاره کرد به کنارخودش

 بخواب اينجا امشبو بيا_

 با اينکه ازشون دلخور بودم ولي اخرين شبي بود که کنارشون بودم گفتم

 چشم_

 رفتم کنارشون دراز کشيدم

 ولي خواب از چشام فراري شده بود 
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 فکرو خيال هجوم اورده بودن تو سرم 

 فکر اينکه فرداشب ميرفتم پيش حسام رعشه به بدنم مينداخت

 شت ديونم ميکردفکر اينکه لمسم کنه دا

 النه سکته کنمترسم انقد زياد بود که انگار تو برف بودم چند باري از شدت ترس ميگفتم ا

 سرم بدجور درد ميکرد

 گردنم سنگين شده بود

 نميدونم کي چشام از خستگي به خواب رفتن 

 با حالت عجيبي از خواب بيدار شدم 

سر جام نشستم دهنم تلخ شده بود يه دفعه حس کردم کل دل و رودم اومد تو دهنم با سرعت از اتاق خارج 
 شدمو رفتم تو حموم درو بستم

 عق ميزدم حس ميکردم دارم معدمو باال ميارم شکمم خالي بود دو روز بود هيچي نخورده بودم

 دکتر بهم گفته بود مال قرص پيشگيريه چون ديشب غذا نخورده قرص خورده بودم معدم اينجوري شده بود

 مامان هي داشت صدام ميکرد 

 نيم ساعتي تو حموم موندم انقد عق زدم که از حال رفتم

 با حال نزار رفتم سمت درو بازش کردم

 مامان با نگراني چشم به در دوخته بود

 زن عمو هم با پوزخند

 همينکه در باز شد گفت

 دختر چيشد_

 ميشم اينجوري ميگيرم استرس وقتي هيچي_

 خوشحالي بس از_

 داشت بهم تيکه مينداخت من اگه حالو روزم اين بود مسببش اون بود

 هيچي نگفتم رو کردم به مامانو گفتم

 نباش نگران خوبخ حالم_

 مامان گفت
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 ارايشگاه برين دخترا با بخور صبحونتو بيا دخترم الحمدلله_

 يه لحظه از فکر عروسي خارج شده بودم دوباره يادم افتاد

 اهي کشيمو گفتم باشه بريم.

 نتونستم هيچي بخورم جز يه ليوان شير

و صحر اماده شديم و رفتيم ارايشگاه مريم واس عروسيمم اون منو ارايش ميکرد حسام دوباره گفته بود با ليال 
 نرم جايي ديگه.

 وقتي تو اينه به خودم نگا کردم تعجب کردم ارايشم خيلي زننده و جيغ بود

 خط چشمي باريک واسم کشيده بود

 گونه هام قرمز

 لبام ماتيک قرمز جيغ

 ده بودو با سنجاق جمع کرده بود و رو سنجاق تور زده بودموهامو فر کر 

 لباسام سفيد شيري بود و سر استيناش پف داشت

 از ارايشم اصال خوشم نمي اومد ولي هيچي نگفتم

 يکي از شاگردايه مريم گفت

 اومد دوماد اقا بدين شيريني_

  لرزيدم چجوري ديدن همه وضوح به گفت دختره وقتي 

 مرين اومد جلو يکم با تورم ور رفتو گفت

 دوريت از شده ديونه داداشم که برو_

پاهام نا نداشت برم هر ثانيه از خدا ميخواستم منو بکشه راحت شم نميخواستم دستش به دستم برسه 
 نميخواستم مال اون شم 

 مريم وقتي ديد سرجام خشک شدم دستمو گرفتو باهم مي رفتيم جلو 

 د رو کمرم نشسته بود قلبم بي حس شده بودعرق سر 

 پاهامو به زور دنبال خودم ميکشوندم 

 کم اورده بودم

 يه نفس عميق کشيدمو از خدا خواستم صالحم هرچيه اونو تو دلم بزاره
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 حتي اگه صالح و ارامشم با حسامه راضيم به رضاش

شته شده که همه چيو دست خدا پاهام جون گرفت حس سبکي داشتم حس ميکردم باري از رو شونم بردا
 سپردم

 چادرمو سر کردمو با پاهايي که از استرس ميلرزيد رفتم بيرون

سرمو زير انداخته بودم يه جفت کفش سفيد چرمي رو ديدم به دنبالش به دسته گل سفيد که با ربان قرمز 
 ود جلو صورتم قرار گرفتترئين شده ب

 گلو گرفتم

 يه صدا اومد که گفت

  بياين جلو اروم اروم و بگير دستشو کنارش برو_

 فهميدم فيلم برداره 

 اومد کنارم دستمو اروم تو دستش گرفت 

 دستش گرم بود يه دفعه فشار دستاش تند شد و دستما جوري گرفته بود که انگار ميخوام فرار کنم 

 م اروم رفتيم از سالن بيرون ارو

 ماشينو ديدم که با گل سفيدو قرمز تزئين شده بود 

 يه دفعه دستمو رها کردو رفت سمت راننده و درشو باز کرد

 تعجب کردم يعني ميخواست خودش رانندگي کنه

 هيچ وقت همچين چيزي نديده بودم

 وقتي تعجبمو ديد با قدم هايه بزرگ خودشو بهم رسوند

 گفت

  نبود حواسم خانمم شرمنده واي اي_

 درو برام باز کرد 

 به چهرش دقيق شدم خوشحالي از هفت کيلو متري داد ميزد

 به چهرش دقيق شدم به قيافش

 يه کت شلوار شيري پوشيده بود با پيرهن سفيد

 وقتي ديد دارم نگاش ميکنم گفت
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 يشمام ديونه نکن نگام چشا اون با اونجوري خانمم_

 شم صدا داداز لفظ خانمم حالم خراب شد صدايه محمد که ميگفت خانمم تو گو

 هربار دلم غنج ميرفت ولي االن حالم بد شد 

 زود بغضمو قورت دادمو سوار شدم

 وقتي اونم نشست تو ماشين گفت

 من حنايه شدي خشکل چقد_

 د فقط خدا به دادم برسواي خدا اين چرا اينو بمن ميگه اينا فقط مال محمد بو

 تو دلم ناليدم ولي سکوت کردم

 باشيم داشته مزاحم نميخواستم کنم رانندگي خودم خواستم_

 بازم سکوت

 نميگي هيچي چرا_

 بازم سکوت

 وقتي ديد حرفي نميزنم اونم ديگه حرفي نزد

 با ايستادن ماشين سرمو بلند کردم 

 دوبرمون باغ و سرسبزي بود زبون باز کردم

 کجاست اينجا_

 باشه خوب کيفيتش که بندازيم عکس اينجا بيايم گفت بردار فيلم_

 حالم بهم خورد چه دل خوشي داشتن اينا

 از ماشين پياده شدو اومد سمت من درو باز کرد

 دستشو جلو اورد که دستمو بگيره 

 ياده شدمبهش اهميتي ندادمو خودم پ

 فيلم بردار جلومون راه ميرفت

 بهمون ميگفت چطوري حرکت کنيم چه جوري قدم برداريم چه جوري بخنديم چه جوري حرف بزنيم

 ديگه کالفم کرده بود 

 اعصاب واسم نزاشت
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 سرجام از حرکت ايستادم حسام برگشت طرفمو وقتي ديد ايستادم گفت

 چيشده_

 چيه بازيا اين اح کرد خستمون_

 حسام خنده قشنگي کردو رو به فيلم بردار گعت

 ميستيم واي اينجا شده خسته خانمم_

 خجالت کشيدم اينو به فيلم برداره گفت

 سرمو زير انداختم 

 صدايه خنده حسام اومد

 که يقت تو رفت سرت که باز_

 هي با خودم کلنجار ميرفتم بپرسم يا نه يه سوال بود خيلي ذهنمو درگير کرده بود

 دلو زدم به دريا ک گفتم

  من سراغ اومدي چي برايه تو حسام_

 چرا منو واس ازدواج انتخاب کردي

 بوديم نديده رو ديگه هم وقت هيچ ماکه_

 بودم ديده تورو من بودي نديده منو تو_

 چشام از تعجب گرد شد ادامه داد

 تو بدم مامانت تحويل لباسو اومدم که روز يه بدوزه واسش خواهرم بود داده پارچه يه مادرت پيش سال سه_
  گرفتي ازم نايلونو و کردي باز درو

 اون موقع هم سرت تو يقت بودو منو نديدي

 همون موقع دلم لرزيد حنا

 همون موقع جذب حجبو حيات شدم 

 تگاري ولي گفتن تو بچه اي و قبول نميکنيبه بابام اينا گفتم بيان خواس

 صدايه فيلم بردار نزاشت ادامه بده

 برداريد قدم اروم و جلو به بيفتين راه ديگه بسه_

 داشتم از حرصش ديونه ميشدم 
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 چپ ميرفت ميگفت اروم قدم بردارين

 راست ميرفت ميگفت اروم قدم بردارين

 حسام خواست دستمو بگيره که بلنديه لباسمو بهونه کردم.

 سوار ماشين شديمو حسام ماشينو روشن کرد 

 خيلي عصبي بودم رو بهش گفتم

 بعدش خب_

 حسام نتونست جلو خندشو بگيره با صدا خنديدو گفت

 شدي کنجکاو موردم در باالخره ميبينم_

 ديگه بگو_

سيه ناصر کل خانوادم مبدونستن من تورو ميخوام اومدن گفتن که محسن چه عرو تا گذشت گذشتو خب_
جوري دوبرت ميپلکليده و توهم محلش نميزاشتي خوشحال شدم ولي مژگان گفت که يکي ديگه رو ميخواي 

 گفت که هر روز محسن سر راهت تو مدرسس مسمم تر شدم به دستت بيارم به هر قيمتي که شده

 و سيزده مهمون عمو اينات بودي از مريم شنيدم که ت

 حس کردم اونام تودو تو ذهنشون دارن ترسيدم به مامانم گفتم بازم مخالفت کردن

وقتي ديدم اون شب محسن اينارو دعوت کردين ديگه زدم به سيم اخر گفتم يا واسم ميرين خواستگاري يا 
 باهاتون برنميگردم شهرستان

 اين شد اومدي

 افه کردبا خنده هم بهش اض

 کرد قبول خواسته خدا از باباتم_

 باشم نداشته تورودوست من نبود مهم برات_

 که جونت به بودم خورده قسم ميکرد نابودم بشي ديگه يکي مال تو ابنکه تصور ولي خيلي بود مهم حنا_
 .بيارم بدستت

 از دوست داشتن خودم مطمن بودم کاري ميکردم عاشقم بشي

 نميتونستم دست نگه دارم رقيبام ببرننت گفتم پيش خودم باشي بهتره

 به فکر رفتم

 هه عاشقش بشم
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 چقد خودخواه بوده 

 ولي اون تالش کرد به دستم بياره اخ محمد اخ کجايي

 سکوت کردم تا رسيدن به تاالر حرفي نزديم 

 همون ميپاشيدنوقتي رسيديم همه دوربرمون رو گرفته بودن و نقل و سکته ب

 مادر شوهرم با اسپند به اسقبالمون اومدو هردومونو بوسيد 

 وقتي رفتيم تو تاالر رفتيم اتاق عقد

 دنبال نگار ميگشتم قبل رفتنم بهش گفته بودم اگه محمد زنگ زد بهش بگه بياد من باهاش ميرم 

 هرچي دنبالش گشتم پيداش نکردم 

 رو صندليا نشستيم 

 چند دقيقه بعد عاقد اومد 

 ليال و صحر هر دوشون تورو رو سرم نگه داشته بودن و مژگان قند ميساييد

 عاقد شروع کرده بود به قران خوندن

 تو دلم هي از خدا ارامش ميخواستم 

 قلبم بد جور ميزد حالم اصال خوب نبور هر لحظه ميگفتم االنه که پس بيفتم 

 ولي بازم نگارو پيدا نکردم چشامو دوباره چرخوندم

 عاقد قران رو بستو شروع کرد به خوندن خطبه

خانم حنايه صبحاني ايا به بنده وکالت ميدهيد شمارا به مهريه مشخصه شش مليون وجه نقد و چهارده سکه 
 و يک جلد کالم الله مجيد به عقد اقايه حسام صفدري دربياورم 

 ايا بنده وکيلم

 برس خدا زبونم قفل کردهخدا خدا به دادم 

 صدايه مژگان بلند شد

 بچينه گل رفته عروس_

 نگارو پيدا کردم کنار مامان بود با التماس نگاش کردم انگار از چشمام خوند چي ميخوام 

 سر به عالمت نه تکون دادو سرشو تو چادر مامان قايم کرد 

 بغض گلومو فشار دادم سرمو انداختم زير کسي اشک وحشيه وداع عشقمو نبينه
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 بياره گالب رفته عروس_

 دربياورم صفدري اقايه عقد به مشخصه مهريه به شمارا ميدهيد اجازه بنده به ايا سوم بار برا خانم عروس_

 همين که حرف عاقد تموم شد يه جعبه سفيد مخملي رو قران قرار گرفت

 سرمو بلند کردم حسام بهم نگاه ميکرد گفت

 کردم سکته ديگه بده رو بله باش زود زيرلفظيت اينم_

بهش خيره شدم چقد خوب بود واقعا از محمد خيلي سرتر بود چقدر بي تابم بود چقدر منو ميخواست محمد 
 گفته بود به دردش نميخورم 

 بازم بغضمو قورت دادمو سرمو انداختم پايين

 با اجازه مامان بابام_

 بـله_

 ديگه همه چي تموم شد

 ديگه نبايد به محمد فکر کنم

 ديگه نبايد اسمشو بيارم

 ديگه محمد مال من نيست

 ديگه گناهه

 ديگه زن يکي ديگه شدم

 ديگه کسي نيست براش نامه بنويسم

 ديگه کسي نيست قلبم براش بزنه

 ديگه کسي نيست منتظر زنگش باشم

 محمد چرا نيومدي چرا تنهام گزاشتي

 چرا نجاتم ندادي چرا تو دريايه عشقت رهام کردي چرا چرا چرا

 صدايه دست و کل کل بلند شد 

 هر کدوم دونه دونه جلو مي اومدنو کادو ميدادنو ارزويه خشبختي ميکردن

 باالخره تموم شدنو از سالن عقد خارج شديم

 معشون محسنو ديدم که اون وسط خشک شده بودو داشت منو نگاه ميکرد اکثرا داشتن ميرقصيدن تو ج
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 واس منو حسام دو تا صندلي گزاشته بودن باهم رفتيم نشستيم 

اهنگ ليال فروهر داشت ميخوندو مهمونام ميرقصيدن انگار نه انگار تو دل عروس اتيش برپا شده انگار نه انگار 
 داره جون ميده

 حاله شورو شب شب)

 يک شبه مثاله 

 عروس ميره به حجله

 امشب شب وصاله

 عروس ببين که دوماد مثال شاخ شمشاد 

 تو اين شب عروسي ازت يه بوسه ميخواد 

 عروس بايد ببوسه شاه دومادو 

 اين عاشق رسيده به مرادو

 همه بگين عروس بايد ببوسه ياال

 مبارکه عروسيتون ايشالله

 عروس بايد ببوسه شاه دومادو اين عاشق رسيده به مرادو

 همه بگين عروس ببوسه ياال 

 مبارکه عروسيشون ايشالله

 عروس مثال قرص ماهه واال

 از همه خشکال سره ماشالله

 دادماد که شاه عاشقايه دنياست 

 الهي که چش نخوره ايشالله

 عروس خانم خونه بخت مبارک

 نشستنت به تاجو تخت مبارک

 تور سفيد غنچه عقد مبارک 

 به قصر عشق رسيدنت مبارک

 عروس بايد ببوسه شاه دومادو
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 اين عاشق رسيده به مرادو

 همه بگين عروس ببوسه ياال 

 مبارکه عروسيتون ايشالله

 پوزخند زدم هه عروس خانم به تاجو تخت نشسنتت مبارک 

 استم جيغ بزنم بگمتو دلم اشوب بود ميخو

 دارين واس چي شادي ميکنين

 واس بدبختبه من اخه

 واس اتيش گرفتن من

 واس دل رسواشدم

 حسام اومد زير گوشم گفت

 برقصيم بريم_

 دست خودم نبود بدون اينکه خودم بخوام صدامو بردم باال 

 ندارم حوصله نه_

 خيلي ناراحت شد باشه اي گفتو به جمع چشم دوخت 

 چند دقيقه گزشت که حسام با دست اشاره به يکي کرد

 بعدش به پسره با يه کيک سه طبقه سفيدو صورتي برگشت

 خيلي تعجب کردم اولين عروسي بود که کيک داشت اونم سه طبقه و به اين خشکلي

 شتپسره جلو اومدو کيک رو رو ميز جلومون گزا

 شمع کيکا که دوتا ح به انگليسي گزاشته شده بود رو روشن کردن

 فيلم بردار گفت که اول باهم شمعارو فوت کنيم بعدش کيکو ببريم

 با حسام شمعارو فوت کرديمو 

 و چاقو رو به دستور فيلم بردار برداشتم به حسام گفت دستاشو رو دستم بزاره 

 حسام با گرمي دستشو رو دستم گزاشت و باهم کيکو بريدم

 کسايي که دور مون بودن کف ميزدنو کل ميکشيدن

 هاجر اومد جلو رو به حسام گفت
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 برقصين نمياين چرا_

 حسام گفت

 خستس حنا_

 نيايد زشته ميرقصن دوتا شما خاطر به ملت اين ببينم پاشين چيه خسته_

 و با خودش کشيد وسط جمعيتدست هردومونو گرفت

 همه يه دفعه کنار کشيدنو به ما نگا ميکردنو دست ميزدن

 اهنگ ليال دوباره گزاشته شد

 حسام با بشکن زدن دورم ميچرخيد

 داشتم زير نگاه همه ذوب ميشدم 

 از حسام حرصم گرفت چرا دهنشو نميبنده چرا انقد ميخنده

 زير نگاشون داشتم تحليل ميرفتم نفسم گرفته بود

 ولي حسام عين خيالشم نبود

 اومد جلو و دستامو گرفت و منو چرخوند 

 دست خواهراشم گرفتو اوردشون وسط کم کم ديگه همه برگشتن وسطو شروع کردن به رقصيدن

 خسته شده بودم ولي حسام ونگار نه انگار که دوساعته داره قر ميده

 پدر اشپزو بيامرزه به ارکستر اطالع داده بود که شام امادس  خدا

 همه از بس خسته شده بودن هجوم بردن سمت سالن غذاخوري

 منو حسام اخر سر از همه رفتيم تو 

 بين راه با چندتا از فاميل دور برخورد کرديم که واسمون ارزويه خشبختي کردن.

 کرده بودنوقتي ميز غذا رو ديدم کفم بريد چه 

 جوجه

 کباب

 پلو

 عدس پلو

 زرشک پلو



 

 
119 

 شيويت پلو

 ساال دو نوشابه

 انگاري عروسيه پادشاها بود ناخوداگاه گفتم

 کردين چه حسام_

 حسام اومد زير گوشم گفت

 ببينم خندتو تا ميريزم پات به دنيارو باشه تک جهان سرتاسر تو بايد من خانم عروسيه_

 شرمندش شدم سرمو انداختم پايين

 صدايه حسام دراومد

 پايبن ميندازه من واس سرشو ميگم چيزي من تا پايين انداختي سرتو باز که تو_

 هيچي نگفتم

 دوباره اومد جلو با انگشت چونمو بلند کرد و زمزمه وارو با چشايي که شيطنت ازش ميباريد گفت

 ن کالمون ميره توهم هاپايي بندازي اينجوري سرتو امشبم_

 حس کردم زير پام خالي شده و سرم گيج ميره انگار رو صورتم اتيش روشن کرده بودن

 شکمم درد گرفت 

 دستمو به شکمم کشيدم

 باز صدايه حسام اومدبا خنده گفت

 کردم شوخي بخور غذاتو دختر الله ال االه ال_

 غذامونو خورديمو دوباره رفتيم تو سالن 

 بعد شام کم کم مهمونا متفرق شدنو فقط فاميل درجه يک مونده بود 

 نزديکايه ساعت يازده همه سوار ماشين شديمو راه افتاديم سمت خونه خودمون 

 تو ماشين بدجور استرس گرفته بودم 

 پاهام ميلرزيد دستام سرد سرد بود 

 صدايه حسام اومد گفت

 هنوز هيچ رابطه نداريمو هيچ اتفاقي بينمون نيفتاده  خودمون خونه ميريم داريم حنا_
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به جز مسائل زناشويي من دوست دارم همسرم همراه و هميارم باشه ميخوام هميشه باهام صادق باشه 
 دوست دارم زنم رفيقم باشه دوستم باشه نه فقط يه زن که مثله يه شيئ بهش نگا کنم 

 زم پنهون نکن ازت خواهش ميکنم هيچ وقت هيچ چيزي رو ا

 حرفاشو که زد ساکت شد منم گفتم

 ميکنم سعيمو_

 خوبه همينم_

وقتي رسيديم همه جلو در خونه ايستاده بودن يه گوسفند هم دم در بود وقتي از ماشين پياده شدم يه مرده 
 که گوسفندرو گرفته بود اومد جلو و گوسفندو زير پام سر بريد 

 حسام يه پنج تومني رو سرم چرخوندو داد دست مرده يه پنج تومني هم داد به من که بدمش

 با سازو دهل همراهيم کردن تو خونه بازم بزن بکوبشون شروع شده بود 

 يه ساعتي گزشت بابا جلو اومد 

 ه دستشو بوسيدم بابا هم تو بغلم گرفت سرمو به سينش فشار دادمو اجازه دادم بغضم بشکن

 صدايه بابا اروم اومد زير گوشم گفت

 رو بساز زندگيتو ببخش منو بود خودت بخاطر ولي درحقت کردم بدي ميدونم کنم دق نزار باباجان حنا_
 کن سفيدمون

 با حرفايه بابا گريم بيشتر شد بابا پيشونيمو بوسيدو رفت کنار حسام

 حسام رو هم بوسيدو گفت

 و سپردمش ت به امانت دستت دخترم_

 حسام خم شد دست بابا رو ببوسه که بابا نزاشت

 دستشو رو چشاش گزاشتو گفت

 مواظبشم چشام مثله_

 مامان جلو اومد تو بغلش فرو رفتم شدت هق هقم همو رو به گريه انداخته بود مامان زير گوشم گفت 

 ببينم شاديتو روزي اميدوارم دخترم ببخش مارو_

 بابا تحمل نکرد زود رفت بيرون 

نگارو نداو اميد هر سه تاشون با گريه نکام ميکردن با دست بهشون اشاره کردم بيان پيشم رو زمين زانو زدمو 
 هر سه تاشونو بغل گرفتم دونه دونه از تو اغوشم اومدن بيرون 
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 نگار به صورتم چشم دوخت و بريده بريده گفت 

 نار تلفن بودم ولي هيشکيک همش من بخدا ابجي_

 نزاشتم حرف بزنه دوباره تو اغوشش گرفتم

 برم اشکات قربون خواهرم باشه_

 اين دختر پا به پام درد کشيده بود از خودم متنفر شدم 

 مامان دست بچه هارو گرفتو از همه خداحافظي کردن ديگه با صدا اشک ميرختم

 نميکردن  درد دلم باز شده بود اين اشکها رسوام

 اجازه دادم ببارن 

ليالو صحر هردوشون اومدن جلو چشمايه هردوشون از شدت گريه خون شده بود صحر زير گوشم گفت 
 گذشته رو فراموش کن ايندتو بساز

 ليال هم گفت بخاطر محمدم که شده به ارامش برس بزار حس کنه خشبختي

 همه رفته بودن زنه فيلم برداره جلو اومد گفت

 بديم ادامه فيلمو نميتونيم ريخته بهم ارايشت کل شده سياه دخترصورتت شده داغون صورتت واي_

 حسام گفت

  قشنگه سوختشم سياه_

 زنه گفت 

 نميکنه پيرت وقت هيچ داري شوهري چه خشبحالت_

 صدايه خود فيلم برداره بلند شد

 نـــــرگس_

 نرگس با خنده رو برگردوند گفت

 بهترينه من شوهر کردم شوخي شدي حسود باز تو_

 همه به خنده افتاديم

 نرگس با شير پاکن يکم ارايشمو تميز کرد گفتن که دست گلو رو يه ميز بزاريمو فيلم رو تموم کنن

 انقد امروز گفته بودن اينکارو بکنيم اون کارو بکنيم خسته شده بوديم
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م خيلي ميترسيدم پاهام ميلرزيد قلبم گرومپ گرومپ ميزد دستام شل همه رفتن منو حسام تنها مونده بودي
 شل شده بود

 حسام گفت ميرم حموم خيلي خستم فقط با اب گرم خستگيم در ميره 

 وقتي از اتاق رفت بيرون يه نفس راحت کشيدم زود رفتم در کمدو باز کردم

 اه از نهادم بلند شد لباسي تو کمد نبود جز يه لباس خواب حرير که نميپوشيديش بهتر بود 

 لباس خواب به شکل کت بود ولي بي استين رو سينش با دو تا بند بسته ميشد 

زود موهامو باز کردمو لباسامو دراوردم و اون لباس خواب رو پوشيدم رفتم دستشويي و صورتمو شستم پريدم 
 خت پتو رو تا گردنم باال بردم فقط کلم معلوم بود تو ت

 قلبم تو حلقم ميزد دست و پاهام ميلرزيد 

 نفس کشيدن برام سخت شده بود حس ميکردم صدايه نفسام شنيده ميشد

 صدايه بازشدن در اتاق اومدو بسته شد 

 چشمامو رو هم فشار ميدادم از ترس داشتم سکته ميکردم

 ن شدو صداشو شنيدمتخت باال و پايي

 مباد خوابت خوابيدي حنا_

 خيلي اره_

 دستشو جلو اوردو خواست پتورو کنار بزنه که تند با دستام گرفتمش گفتم

 کن ولم مياد خوابم_

 نبوده مرد حسام بگن مبخواي بديم جواب ايل يه به بايد فردا عروسيمونه شب کنم ولت چيو چي_

 ل زدمبا التماس تو چشماش ز 

 از رو تخت بلند شد فکر کردم بيخيالم شد يه نفس از سر اسودگي کشيدم

 چراغارو خاموش کردو دوباره برگشت رو تخت کنارم دراز کشيد 

 اروم اروم اومد جلو و پتو رو کنار زد و خودش اومد زير پتو 

 داشتم ديونه ميشدم فقط خدارو صدا ميزدم دستشو اورد زير سرمو 

 سرمو تو بغلش گرفت 

 چشامو انقد رو هم فشار داده بودم که دردش اومد با عجز ناليدم 
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 حسـام_

 خانمم جــــــــــانم_

 بريده بريده گفتم

 ف..قط زود تمومش کن تو.روخدا 

 چرا_

 کن تمومش زود فقط نگو هيچي_

ن اينهمه مبخوامت نمبخوام درد بکشي بهم اجازه م باشه عشق با بايد ميکشي درد نميشه که اينجوري حنا_
 بده نوازشت کنم

 سرمو تو اغوشش پنهون کردم مثله بچه اي که گم شده ک يه سرپناه پيدا کرده باشه

 سکوت کردم هيچي نگفتم 

 حسام که سکوتمو ديد شروع کرد به بوسه زدن رو موهام 

 گوشم

 چشام

 اومد پايين تر و يه بوسه کوچولو زد رو لبام داشتم تو اغوشش مثل به گنجيشک زخمي ميلرزيدم 

 شروع کرد به بوسيدن لبام نميتونستم همراهيش کنم حالم داشت بهم ميخورد 

 لباشو رو گردنم حرکت ميداد 

 هيچي نفهميدم فقط گريه ميکردمو از درد به خودم ميپيچيدم 

 يه دخترونمو دادم به کسي که حالم ازش بهم ميخورد چه ساده دنيا

 هق هقم بلند شده بود حسام اومد کنارم خواست بغلم کنه که مانع شدم

 نميخواستم ديگه بهم دست بزنه ازش متنفر شده بودم اومد کنارم دراز کشيد گفت 

 بيمارستان بريم داري درد اگه خوبي_

 ميشم خوب طبيعيه_

 بهشو بي صدا گريه کردم  پشتمو کردم

 نفهميدم کي خوابم برد 

 با درد شديدي زير شکمم بيدار شدم خواستم بلند شم کمرم تير کشيد 
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 چرخيدم به پشتم نگا کردم ببينم حسام هست ولي نبود 

 هرجوري بود از جام بلند شدم ولي وقتي بلند شدم از تعجب نميدونستم چيکار کنم کل بدنم تو خون بود

 لنگ لنگون راه افتادم سمت حموم 

 يه دوش اب گرم گرفتمو اومدم بيرون خواستم لباس بپوشم فهميدم لباس ندارم 

 اروم اروم رفتم سمت تلفن

 وق صدايه ليال تو گوشي پيچيدشماره خونه بابارو گرفتم بعد چند ب

 الو_

 ليال سالم الو_

 خوبي تويي حنا واي_

 اونجاست مامان ممنون خوبم_

 ..حنا اينجاست اره_

 صدايه گريش اومد 

 مبکني گريه چي واس ليال چيشده_

 ميزنم صدا مامانتو االن هيچي_

 باشه_

 صداش اومد که گفت زن عمو بيا حناست مامان هم با فداش بشم فداش بشم الهي اومد

 دخترم الو_

 مامان سالم_

 خوبه حالت دخترم سالم_

  بياد نبود خونه هم حسام نزاشتيم لباس واسم چرا ببينم زدم زنگ جون مامان اره_

 دست بوسي اومده بود برا بود اينجا حسامم نبود يادم بده مرگم خدا اوا_

 کنم چيکار حاال کنه خدا_

  ميارم واست بابات با االن_

 ميخواستم از مامان سوال بپرسم ولي روم نميشد هرجوري بود گفتم به غير از اون کسي رو نداشتم

 کنم چيکار دارم درد خيلي چيزه مامان_
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 ميارم جوشونده واست االن طبيعيه فداتبشه مامان_

 مامان خداحافظي کردمو گوشيو قطع کردم  از

 چادرمو دور خودم پبچيدمو منتظرشون نشستم

 نيم ساعتي گذشت که صدايه زنگ در بلند شد

 درو باز کردم اول بابا با چمدون اومد تو بعدش مامان

 از بابا خجالت ميکشيدم دودستي چادرمو چسپيدم بابا فهميد مؤذبم به مامانم گفت که جلو در منتظر ميمونه 

 مامان رفت جوشونده رو گرم کردو واسم اورد به مامان گفتم 

 دارم هم ريزي خون_

 مامان با دست راستش رو دست چپش زدو گفت

 دکتر برو باشي داشته ريزي خون نبايد_

 ميشم خوب ميخورم رو دارو اين نه-

 ميشن راهي اينات عمو امروز خونمون بياين پاتختي واس مياد حسام االنم برو شدي ناراحت ولي باشه_

 باشه

مامان اينا رفتن و يه شلوار تيشرت پوشيدم و رفتم يکم کيک که از عروسي مونده بود رو با جوشونده خوردم 
 شده بود چون گرم بود درد شکمم کم 

 ساعت ده و نيم بود که حسام اومد وقتي ديدمش گريم گرفت و با گريه گفتم

 گزاشتي تنهام چرا رفتي چرا بودي کجا_

 بيچاره شکه شده بود اومد جلو و خواست بغلم کنه پسش زدم گفتم

 نشو نزديکم دارم درد_

 با نگراني گفت

 ميکنه درد کجات_

 سرم کمرم پاهام شکمم زير_

 دکتر بريم شو اماده خب_

 ميشم خوب االن خوردم داروئه مث گفت اورد جوشونده نوع يه مامانم نه_

  بده بهت چيزي دوايي يه دکتر بريم بيا داره اشکالي چه خب_
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 نميخوام نه_

 تر دک ميريم بازم داشتي درد اگه بابات خونه بريم شو اماده پس باش_

رفتم اتاقمو يه کت دامن اناري که واسم دوخته بودن پوشيدمو موهامو شونه کردمو باالسرم جمعش کردم يه 
 شال سياهم انداختمو چادرمو سر کردم رفتم بيرون

 حسام که منو ديد اومد جلو پيشونيمو بوسيد بدون حرف دستمو گرفتو راه افتاديم

 سام يه جا نگهداشتو يه جعبه شيريني خريدو داد دست منتو ماشين حرفي نزديم فقط بين راه ح

وقتي رفتيم خونه بابام عمه ساره رو هم ديدم با غم بهم خيره شده بود تموم روزها جلو چشام نقش بست 
 بغض گلومو فشار ميداد

 زن عمو يه جور عجيبي بهم نگا ميکرد

 گريه  با همشون روبوسي کردمو زود رفتم اتاقم ميترسيدم بزنم زير

 ليال زود دنبالم اومد تو اتاق دستامو تو دستاش گرفت گفت

 خوبي حنا_

 جون ليال خوبم_

 نه شد تموم_

حنا مامانمو _ميدونستم منظورش چيه سرمو زير انداختم يه دفعه بغلم کردو زد زير گريه منم بغضم شکست 
 ببخش توروخدا از ديشب يه کلمه هم حرف نزده همش گريه ميکنه توروخدا ببخشش

 چيشده مگه چرا_

بيچاره پسرعموشو  حنايه گفتن که شنيده مامان ميزدن حرف داشتن بودن نشسته ما جلو دوستات ديشب_
دوست داشته اون زن عمويه جادوگرش نزاشته بهم برسن مامانمو نفرين کردن مامانمم از ديشب حالش بده 
حنا بخدا مامانم نخواسته جداتون کنه فقط بخاطر اينکه بهتون بي احترامي نشه اونجا حلقه رو دستت نکرد 

 گفت زشته ميريم خونشون 

 ش تقدير بوده مامانت چيکار کنهبخشيدم منم جان ليال باشه_

 خودمم ازش دلگير بودم ميدونستم دختراهم از قصد اون حرفا رو زدن چون مادر محمدو ميشناختن 

 با ليال رفتيم بيرون

 بعد نهار تو اتاق من نشسته بوديم حسام صدام زد رفتم بيرون

 بله_

 شده کم دردت بهتره حالت_
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 ممنون بهترم اره_

 بگو بهم شدي ناراحت اگه_

 باشه_

 دستامو گرفتو بوسيدش 

 عمو عمه راهيه شهرستان شدنو ماهم رفتيم خونه خودمون

 حسام واس شام از بيرون غذا گرفت

وقتي خواستم بخوابم حسام خواست جلو بياد که گفتم خون ريزي دارم گفت حداقل بزار بغلت کنم گفتم 
 اينجوري راحت ترم

 از عروسي ميگذشت خون ريزيم قطع نشده بود سه روز

هرچي ميگفت بيا بريم دکتر جواب نميدادم ميگفتم بزار از خون ريزي بميرم هر روز زندگي تو خونه حسام 
 واسم جهنم بود 

 صبح که ميرفت با خودش واس نهار غذا مياورد بعد نهارم که ميرفت با خودش شام مياورد 

 و غذا ميخورديمعين دوتا يتيم مينشستيم

 پانزده روز گذشت

پاييز بودو برگهايه پاييزي کل کف حياطو گرفته بودن خونه تو گردو خاک گم شده بود حسام هر بار نزديکم 
 ميشد پسش ميزدم ميديدم چقد کالفه ميشه ولي واسم مهم نبود

 دوست داشتم بميرم همش به گوشه مينشستمو با ياد محمد گريه از سر ميدادم

 اهنگ کوروس رو گوش ميدادمو با صدا ميخوندمو 

 دلم اتيش گرفته بودو خاموشيش محال بود با هربار ديدن حسام شعله ور ترميشد

 هربار ميگفتم يعني اونم انقدر دلتنگ منه يعني اصال منو يادشه 

 نيست اشنا من با ديگه بودن تو با خوب حس)

 شعر خوب از تو گفتن ديگه سوغاتيه من نيست

 من همونم که روزي واس چشمات خونه ساختم

 واس بوسيدن دستات همه زندگيمو باختم

  

 تويه رود خونه قلبت قايق من رفتني بود



 

 
128 

 من از اول ميدونستم قايقم شکستني بود

 تويه رود خونه قلبت قايق من رفتني بود

 من از اول ميدونستم قايقم شکستني بود

  

 واس قلب صدتا عاشق زير پنجرت ميخونم

  

 تويه هرشهري که بودي من مسافرت ميمونم

 اگه باروني نباشه واسه ريشه درختم 

 تو نياز تو ميمونم تا بباري رويه بختم 

 تويه رود خونه قلبت قايق من رفتني بود

 ونستم قايقم شکستني بود(من از اول ميد

 (ازکوروس شکستني قايق)

به پسر بچه اي که رو دستام گزاشته بودن نگاه کردم چقدر معصوم بود چقدر بي پناه بود اون گشنش بودو 
 داشت از من شير ميخواستو من بهش نميدادم

 دلم برا دهن باز کردنش ظعف رفت ناخوداگاه دست کوچولوهاشو تو دستام گرفتمو نوازشش کردم

 حس کردم بايد ازش مواظبت کنم نبايد بزارم به اين موجود کوچولو اسيب برسونن 

 خودم دستمو بردم سمت لباسامو دکمه بااليي رو باز کردم

 و بزارمدکترم کمک کرد سينمو داخل دهن اون موجود کوچول

 يکم طول کشيد تا تونست سينمو بگيره ولي بالخره گرفت

 با اولين مکيدنش حس کردم وجودمون يکي شد دومين

 حس کردم از وجود خودمه

 سومي

 حس کردم خودم داره گشنگيم رفع ميشه

 از چشمام اشک سرازير شد بچم چه گناهي کرده بود من ازش بدم مي اومد

 بدم نمياد االن دوسش دارمولي االن نه ديگه ازش 
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 االن نميزارم بهش اسيب برسونن

 االن ديگه از وحود منه

 يه تيکه از قلب منه اين موجود کوچولو و ناز مال منه

 به هيچ قيمتي از دستش نميدم 

 غرق شير خوردنش بودم

 لباشو اروم اروم به مکيدن تکون ميداد ولي ريشه اوالد رو تو دلم داشت ميکوبيد

 يه لحظه لباش از حرکت ايستاد

 با ترس به دکتر چشم دوختم با خنده گفت 

 نيست کنش ول هست گشنشم شد خسته دهنش نيست هيچي نترس_

حاالم سعي کن من دستمو رو کجاها گزاشتم توهم رو همونجا بزاريو بتوني خودت هم بچتو نگه داري هم 
 سينتو

 باالخره تونستم سرمو بلند کردم

 رو ديدم به چهارچوب تکيه داده بودو به منو پسرش نگاه ميکرد حسام

 به روش لبخند زدم خانم دکتر هم وقتي حسام ديد گعت

 اينجاست هم عاشق بابايه به به_

 رو به من گفت

 کنه خراب سرمون رو بيمارستانو بود نزديک ميخواد خاطرتو بدجور بدون قدرشو_

 حسام سرشو زير انداختو دکتر با خنده ازمون دور شد

 حسام اومد جلو کنارم رو تخت نشست

 يه دستش رو برد پشت سرم رو بالشاگزاشت دست ديگشم رو دستم که رو دست پسر کوچولومون بود

 کامل تو بغل حسام بودم اغوشش گرمايه قشنگي داشت دلچسپ بود بهم ارامش ميداد

اکم نشسته بودم و به دوروبرم نگاه ميکردم حالم از حال خودم بهم ميخورد صدايه در اومد تو اتاق پر گردو خ
 خواستم از جام بلند شم توان نداشتم بعد صدايه حسام اومد که منو صدا ميزد 

 حنا_

 حنـــــا_
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 با بي حالي گفتم

  اتاقم تو_

 تاومد تو اتاقو وقتي منو گوشه ديوار ديد جلو اومد گف

  کردي کز گوشه اين چرا_

 هيچي نگفتم کنارم زانو زد گفت و دستشو رو پام گزاشت 

  چيشده حنا_

 چرا اينجوري شدي چي به حالو روزت اومده...خطايي از من سر زده 

 با نفرت بهش چشم دوختم و هيچي نگفتم

 دوباره صداش اومد 

  چيه رفتارات دليل بگي نميخواي_

 نه ميزاري بهت نزديک شم 

 نه حرف ميزني

 نه به وضع خونه رسيدگي ميکني 

 منم صبري داري ...تحملي دارم

 نميتونم حنا 

 نميتونم عشقم کنارم باشه و لمسش نکنم دلم برات پر ميکشه ولي اجازه ندارم نزديکت بشم

رفته قرار بود هيچ وقت هيچي رو ازم  ميخوام دردتو بفهمم تو بهم قول دادي گفتي مثله دوتا دوست يادت
پنهون نکني همون شب عروسي اينارو بهم قول داديم پس خواهش ميکنم حرف بزن بزار اين سکوت شکسته 

 شه

 با به ياد اوردن شب عروسي قاطي کردم 

 با دست زدم رو شونش هيچ تکوني نخورد

 گفتم

 ها بدوني ميخواي چيو_

 متنفرم ازت اينکه_

 ندارم دوستت اينکه_
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 ميخوره بهم ازت حالم اينکه_

 اينکه ازت ميترسم

 اينکه به زور زنت شدم

 صدام هي داشت باال و باالتر ميرفت و حسام لحظه به لحظه بيشتر تعجب ميکرد

 دارم دوست رو ديگه يکي اينکه_

 اينکه ازهم جدامون کردين 

 فتم ولم کن بزار به درد خودم بميرم چيـــــو ها اينارو بيا ببين همشو گ

 سرشونه هامو گرفتو تکونم داد

 گفتي دروغ بگو توروخدا حنا ميگي چي-

 بگو کس ديگه اي رو دوست نداري بگو لعنتي شوخي بود بگو دروغ بود بگو چي تو اون دل صاب مردت ميگذزه 

 هردو اشک ميريختيم 

 ناش شونه هام درد گرفته بود از تکون داد

  وحشي کن ولم_

 چرا داري ازارم ميدي چرا اذيتم ميکني 

 بهم ...ت..ج...ا...و...ز کردي بست نبود داري شونه هامو له ميکني 

 با بهت نگام ميکرد شونه هامو رهاکردو يه دفعه تو اغوشم کشيد 

  ببخشيد ببخشيد_

 حنا من بهت تجاوز نکردم بخدا نکردم 

 تو زن مني دنيايه مني من ميپرستمت ...من دوست دارم

  کنم زندگي ديگه يکي ياد با تو اغوش تو نميخوام... ندارم من ولي_

 خواهش ميکنم ولم کن توروخدا رهام کن

 يکم تو اون حالت مونديم جوري بغلم گرفته بود که انگار ميخواستم دربرم صداش ناله مانند کنار گوشم اومد

 ا کيهحن_

کيه که حنايه من عاشقشه کيه که حنايه من دلش واسش تنگ شده ...کيه دوست من دوستش داره بگو حنا 
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 من رفيقتم دوستتم بگو ميخوام بدونم ميخوام کمکت کنم 

 نميتونستم بگم زندم نميزاشت ترسمو به زبون اوردم

 نميزاري زندم بگم اگه_

  ميگيرم خودم از دنيامو من مگه مني دنيايه تو حنا جون به ندارم کاريت نه_

 دلو زدم به دريا يا طالقم ميداد راحت ميشدم يا ميکشتتم و همه دردو غصه هام تموم ميشد

 گفتم از محمد گفتم

 از نامه هامون

 از زنگ زدنامون

 از عشقمون

 از روز سيزده

 از شرط بندي

 مان بابااز اجبار ما

 از شب حنابندون 

 از سوختن دفتر خواطرات

 از حرفايه محمد

همشو با گريه براش تعريف کردم وقتي تموم شد قصم حس کردم سبک شدم دلم به اون اندازه ديگه پر نبود 
 ولي از شدت اشک نفسم هي ميرفت

  بزنه منو بزنه داد سرم بودم حسام منتظر 

 ولي با همون حس قبلي تو اغوشم گرفت و موهامو نوازش کرد و گفت

 هيسس هيسسس_

اروم باش اروم باش عزيز دلم ميدونم درکت ميکنم عاشق بودي ولي ديگه نيستي ديگه زن مني دنيايه مني 
 خانم مني 

ار نميکرد مي اون اگه دوست داشت پا حلو ميزاشت نه اينکه عقب بکشه مثله من احساس ترس ميکرد فر 
 اومد جلو اون لياقت عشقتو نداره 

 بهت قول ميدم ارومت کنم 

 قول ميدم عاشقم بشي خشبخت ترين زن دنيات ميکنم دنيارو به پات ميريزم 
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 حرفاش ارومم کرده بود طپش قلبش مثله من بود کندو طوالني حس ميکردم نفساش گرفته 

دست ديگش موهامو نوازش ميکرد بوسه اي رو موهام زدو يکم از خودش دستشو رو کمرم باال پايين ميکردو با 
 دورم کرد

 گفت

  بيرون بريم شام واس شو اماده پاشو_

 ندارم حوصله حسام توروخدا نه_

  بشه عوض هوات حالو ميبرمت منم_

 بوسه اي رو پيشونيم نشوندو خودش بلند شد دستامو گرفتو مجبورم کرد منم بلند شم

 خودش از اتاق رفت بيرون 

رفتم دست صورتمو شستمو برگشتم اتاق يه مانتويه شکالتي با شلوار شال قهوه اي تنم کردمو چادرمو سر 
 کردم رفتم بيرون 

 حسام تو هال نشسته بود وقتي منو ديد اومد جلو و دستامو گرفت و بوسه اي روش زد 

وقتي نگاش کردم چهرش يه جوري بود غم تو چشماش موج ميزد حس ميکردم داره به زور خودشو نگه ميدار 
 تا نزنه زير گريه 

 دستامو رها نکردو باهم رفتيم بيرون

واس شام رفتيم کبابي و کباب خورديم بعد شام هم رفتيم تو پارک کنار کبابيه يکم قدم زديم هر دو تو فکر 
 م حرفي نميزديم بوديم هيچ کدو

 من ازش خجالت ميکشيدمو اونم از ناراحتي و فکر هيچي نميگفت 

 تو ماشين يه دفعه بي هوا گفت

 حنا_

  بله_

 ميدي بهم قولي يه_

 چي_

 نکن فکر محمد به ديگه_

 سکوت کردم

 باشه؟_
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 بخدا ندارم دوست منم کنم چيکار ولي گناهه ميدونم حسام سخته_

 بمن بسپر بقيشو نکني فکر بهش کن سعي فقط تو_

 باشه_

ديگه هيجي نگفت وقتي رسيديم خونه حسام گفت ميره دوش بکيره منم رفتم لباسامو عوض کردمو افتادم تو 
 تختم 

 چند ديقه بعد حسام با موهايه خيسو حوله به دست برگشت تو اتاق

 کنه تميز رو خونه بياد ميکنم پيدا رو يکي فردا حنا_

 ميکنم تميز خودم نه_

 حياط نرو سرما اين تو ميشي خسته کارا زياده_

 چون خودمم حوصله نداشتم باشه اي گفتمو اونم ساکت شد 

 اومد رو تخت دراز کشيد تعجب کردم ولي هيچي نگفتم

 شرمندش بودم 

بغلم کرد بويه شامپو موهاش خيلي خوب بود خودمو تو بغلش جمع کردم اغوشش ديگه  کم کم اومد کنارم و
 شت ازش نميترسيدم برام امنيت دا

 صداشو اروم کنار گوشم شنيدم 

 حنا_

 هيچي نگفتم ميدونستم چي ازم ميخواد اونم مرد بود ميديدم چطوري داره جلو خودشو ميگيره 

ه دارم هي ميگم نيام نزديکت ميگم درد ميکشي ولي ديگه نميتونم دارم ديونه نگ خودمو نميتونم من حنا_
 ميشم بهم اجازه بده 

 بازم هيچي نگفتم.

 دوماه از ازدواجمون ميگذشت کل وجودم جوش زده بود

 صورتم 

 سرشونه هام

 موقع رابطه زير شکمم بدجور درد ميکرد به مامانم گفته بودمو مامانمم برام وقت دکتر گرفته بود 

 وقتي وارد اتاق دکتر شديم سالم و احوالپرسي کرديمو رو صندلي نشستم

 مامانم براش مشکالتمو توضيح دادو خانم دکتر رو به من گفت
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 کردي ازدواج ماهه چند_

 دوماه_

 رابطه داشتي چندبار_

 بار پنج کنم فکر_

 ميلي بي_

 سرمو پايين انداختم از زور شرم داشتم اب ميشدم صدايه دکتر اومد

 چيه دردت بگو مامانته محرمتر منم از محرمت دکترم من باش راحت دخترم_

 واسش توضيح دادم تعحب کرد گفت

 شکل به عفونت و باشه کرده عفونت رحمت دهنه داره امکان ميليت بي بخاطر نداري سني و اي بچه چون_
 ميده نشون خودشو جوش

 با يه معاينه و چندتا ازمايش ميفهميم مشکلت چيه

 وقتي جواب ازمايشا اومد همونطور که دکتر حدس زده بود عفونت گرفته بودم 

 ردو گفت اگه مدام مصرفش کنم خوب ميشم چند نوع دارو واسم تجويز ک

با مامان ازش تشکر کرديمو از مطبش خارج شديم وقتي رفتيم خونه مامان شروع کرد به نصيحت کردنم 
 خودش ميدونست دردم چيه

 ميبيني ظربه خودت فقط ببين اخه لجبازي انقد چرا تو دخترم_

 ينويسه اگه به نياز هايه شوهرت پشت کني خدا برات گناه م

 زنو شوهر کنار هم زندگي کردنشون مهم نيست

 بايد نيازهايه همديگه رو تکميل کنن 

 تو دوست داري حسام هيچي نياره خونه هرشب با گشنگي سر به بالش بزاري

 کنه احترامي بي بهت داري دوست بزنه کتکت داري دوست 

 محبت کني  اون مرده بايد بهش احترام بزاري نيازشو رفع کني بهش

 دخترم توهم سعي کن زندگي کني چرا اينحوري هم به خودت به اون بنده خدا زندگي رو زهرمار نکن 

من ميبينم حسام چه جوري تالش ميکنه توام به سمتش قدم بردار ببين زندگيت چه شيرين ميشه ديگه 
 محمدو فراموش کن اون يه درصد واست تالش نکرد 
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به جا محمد به حسام فکر کن حتي اگه شده به دروغ به خودت بگو دوسش داري بهش محبت کن محبت 
 ميبيني و عاشقش ميشي 

 الکي الکي تو دلت واسش جا باز ميشه يه روز به خودت مياي ميبيني حسام همه زندگيت شده

 االن هم من ميرم توهم پاشو عين کدبانو ها واس شوهرت غذا خوشمزه بپز 

 يه دستي به سرو رو خودت بکش

 به خونت

 کل فاميل حسرت دارن زندگيه تورو داشته باشن اونوقت تو داري دستي دستي نابودش ميکني

 مامان از جاش بلند شدو گفت

 ميشه عصبي بياد بابات کنم درست چيزي يه شام واس برم منم دخترم پاشو پاشو_

شلوار تيشرت پوشيدمو شروع کردم گردگيري خونه بعد کارا رفتم  مامانو بدرقه کردمو برگشتم توخونه يه
 اشپزخونه شروع کردم درست کردن زرشک پلو 

 صدايه درو شنيدم وقتي اومد تو گفت

  بويي چه به به_

 از اشپزخونه رفتم بيرون

  کردم درست غذا اره سال_

 کردي درست چي_

  پلو زرشک_

 براش ميميرم_

 بيا بشور دستتو_

  ميخوريم خونگي غذايه ديگه امشب ولي بيرون ببرمت شام واس ميخواستم_

 دلم واسش سوخت 

 بعد خوردن گفت

 نميکردي رو داشتيو پختي دست عجب_

 هيچي نگفتم دوباره خودش شروع کرد

 چيگفت دکتر خب_
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 اني گفتحرفايي که دکتر بهم گفته بودو واسش تعريف کردم با نگر 

 نمياد پيش که مشکي_

 ميشم خوب زود گفت داده بهم دارو نه_

سفره رو جمع کردمو واسش چايي بردم خودم ميلي به چاي نداشتم رفتم تو اتاقم پايين تخت نشستمو دوباره 
 به اهنگ کوروس گوش دادم

گريه هامو تازه ميکردو سر از نو  اونجا که ميگه)من از اول ميدونستم قايقم شکستني بود(بدجور اتيشم ميزد و
 ميباريدن 

 صدايه در اومد زود اشکامو پاک کردمو سرمو پايين انداختم

  ميدي گوش اهنگو اين داري باز توکه_

 دارم دوستش خب_

 دست برد سمت ضبطو خاموشش کرد

 دستامو گرفتو بلندم کرد هر دو رو تخت نشستيم

 روسريمو از سرم باز کردو کش موهامم باز کرد با لحن عجيبي گفت

 ميندازي روسري من جلو چرا نکن پنهون ازم طالهارو اين وقت هيچ_

 کردم عادت خب_

 نداري حق ديگه_

 سرشو جلو اوردو تو موهام فرو کرد و با عطش بو کشيد 

 لباشو که چسپوند به گوشم رعشه به بدنم افتاد 

 اشتم دوباره لرز ميکردم سنگينه حسام داشت نفسمو بند مياوردد

 يه دفعه سنگبنيه روم سبک شد سرمو بلند کردم حسام روبه روم ايستاده بود و با ناراحتي بهم زل زده بود 

 رو تخت نشستم 

 کالفه دستي تو موهاش کشيد و گفت

  داري دوسش هنوزم ميکني فکر عوضي اون به داري تو ميارم کم دارم بسه بسه حنا_

 تو زنمي ولي عين يه مجسمه کنارم رهاشدي تحمل ندارم بسه 

 اون عوضي چي داشت که من ندارم
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 از اينکه به محمد گفت عوضي بدجور ناراحت شدم مثله خودش صدامو باالبردمو کفتم

 حتي ولم کن بزار برگردم خونه بابا نارا هست که همين_

 من طل..

 با سيلي که بهم زد حرف تو دهنم نصفه رها شد صورتم داغ داغ شده بود

 باور نميکردم حسام روم دست بلند کرده بود

 اشکام دونه دونه از چشام ريختن

 نيکم خيره نگام کرد و بعد پريد سمت رخت اويزو کتشو چنگ زدو از اتاق پريد بيرو

 زانوهام تا شدو افتادم رو زمين

 زار زدم به حال خودم

 به حال حسام

 چرا نميتونستم محمدو فراموش کنم 

 چرا نميتونستم حسامو قبول کنم 

 چرا عذابش ميدم

 چرا عذاب ميکشم

 خدارو صدا زدم گفتم خدا راحتم کن بهم ارامش بده 

 نميدونم چقد زار زدم خسته شدم با حالي نزار از جام بلندشدم رفتم رو تخت نشستم

 نيم ساعتي گذشت صدايه در اومد

 زود پريد زير پتوو خودمو به خواب زدم 

دراتاق بازشدو همراش بويه سيگار اومد خيلي تعجب کردم حسام که اهل دودو دم نبود يعني انقد ناراحت 
 يده بوده رفته سيکار کش

 بي توجه به منو پشت بمن دراز کشيد صدايه نفس هابه عميقي که ميکشيد دل ادمو اتيش ميزد 

 باالخره خوابم برد 

 صبح وقتي بيدار شدم حسام هنوز خواب بود تصميم گرفتم صبحونه اماده کنم

 رفتم سماورو روشن کردم و چندتا تخم مرغ گزاشتم اب پز بشن

 م که در اتاق باز شد داشتم چايي دم ميکرد
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 حسام بود نکاهي بهم انداختو گفتم

 بخير صبح_

 با سردي جواب داد 

  بخير توهم صبح_

 رفت دست صورتشو شستو اومد رو سفره نشست 

 نگاهي بهم انداخت که تا عمق وجودمو سوزوند 

 دوتا گودال پر از غم و حسرت تو چشاش بود نتونستم طاقت بيارم و سرمو زير انداختم 

 يه اه کشيدو اروم اروم شروع کرد به لقمه گرفتن

وفتي هردو صبحونمونو خورديم سفره رو جمع کردمو رفتم ظرفهارو شستم و از اشپزخونه اومدم بيرون داشتم 
 ميرفتم اتاقم که حسام صدام زد

 حنا_

 برگشتم به روش

 بله_

 دوباره اه کشيدو گفت

 بابات خونه ببرمت شو اماده_

 باشه_

 خواستم برم که دوباره صدام زد

 حنا_

 بله_

 ميموني اونجا بردار زياد لباس_

 ميموني توهم_

  شهرستان ميرم من نه_

 با تعجب گفتم 

 چرا_

 بابات خونه ميبرمت همين واس ميموني تنها خونه تو تو بزنم بابام مامان به سر يه_
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 مگه ميموني چقد_

  هفته يه_

 شتم و چادرمو سر کردم رفتم بيرون بدون حرف رفتم تو اتاقمو يه چند دست لباس تو ساکم گزا

 گفتتا رسيدن به خونه بابام حرفي نزديم داشتم پياده ميشدم حسام 

  حنا_

 برگشتم طرفش بدون حرف بهش خيره شدم خودش ادامه داد

 ندم ازارت ميرم دارم_

 بايد فکرامو بکنم ببينم ميتونم رهات کنم اذادت کنم

با حرفي که زد دلم لرزيد دوست نداشتم اينجوري دلخور بشه هيچي در جواب حرفاش نگفتم از ماشين پياده 
 شدمو گفتم 

  همرات به خدا_

 حنا باش خودت مواظب_

 ممنون_

در ماشينو بستمو زنگ در خونه رو فشار دادم وقتي در باز شد برگشتم به پشت حسام هنوزم ايستاده بود 
 وقتي رفتم توخونه صدايه حرکت ماشينش اومد 

 مامان با ديدن من و با ديدن ساک رنگش پريد

 گفت

  دخترم سالم_

 هچيشد_

 چرا ساک دستته 

 حسام کو 

 بيچاره مامانم گفتم

 بپرس سوال ازم رگباري بعد برسم راه از کن صبر جون مامان سالم_

 حسام رفت شهرستان واس يه هفته به مامان باباش سر بزنه منم تنها بودم اومدم اينجا

 مامان وقتي حرفام تموم شد نفس عميقي کشبدو گفت
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 برگشتي هميشه واس و کردي کاله شالو کردم فکر کنم سکته بود نزديک مامانجون واي_

 رفتم جلو و گونشو بوسيدم

 نباش نگران نه_

 از يه طرف خوشحال بودم واس يه هفته حسامو نميديدم از يه طرفم ناراحت بودم با اون حال خرابش رفت 

دلتنگشم هميشه حضورشو توجهشو کنارم حس ميکردم اين  هشت روز از رفتن حسام ميگذشت حس ميکردم
 هشت روز رو انگار يه چيزي گم کرده بودم 

عصر جمعه بود تو اتاقم نشسته بودم صدايه زنگ در اومد ناخوداگاه حس کردم حسامه زود پريدم بيرونو دکمه 
 ايفون رو فشار دادمو در بازشد جلو در پذيرايي منتظر ايستادم 

 يد که قيافش تو چهار چوب نمايان شد طولي نکش

از چهرش وحشت کردم صورتش الغر شده بودو زير چشماش گود رفته بود موهاش بلندو شلخته بود لباش 
 به سياهي ميزد لباساش شلخته باورم نميشد اين همون حسامه

 حسام هميشه خوشتيپ ترين بود اين سرو وضعش عجيب بود 

 نگاش يه چيزي داشت که تا عمق وجودتو به اتيش ميکشيد از چهرش غبار غم ميباريد 

 تو چشماش که خيره شدم درد خودم يادم رفتو تو غم چشماش غرق شدم

 باصداش نگاه از چهرش برداشتم

 سالم_

 اومدي خوش سالم_

 مادر از اشپزخونه اومد بيرون

 اومدي خوش پسرم سالم-

  جون مامان ممنون_

 بيارم چايي واست راهي خسته پسرم بشين بيا_

 ميميريم نکش زحمت ممنون نه_

 بمونين شام پسرم کجا وا_

 بيرون ميريم شام نه_

 مامان ديگه حرفي نزد حسام رو به من گفت

 ديگه بريم کن جمع لباساتو توهم برو_
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 رهات کنم يکم تعجب کردم ياد حرف اخرش افتادم گفته بود ببينم ميتونم

 يعني نتونسته بود رهام کنه

 رفتم تو اتاقمو لباسامو جمع کردمو از مامان خداحافظي کرديم

 رفتيم يه رستوران نزديک خونمون 

 حسام اصال حرف نميزد فقط چند بار يه اه سوزناک ميکشيد دوست داشتم دردشو تسکين بدم 

 ولي جرئت حرف زدن نداشتم 

وقتي برگشتيم خونه رفتم اتاقم چادرمو از سرم برداشتمو رفتم جلو اينه موهامو باز کردم هربار که يه چيزي 
 فکرمو مشغول ميکرد عادت داشتم با شونه کردن موهام خودمو سرگرم کنم 

 حسام اومد تو اتاقو رو تخت نشست 

جب به سمتش برگشتم با دست صورتشو بلند شد با تع داشتم به موهام برس ميکشيدم که صدايه گريه 
 پوشونده بودو با صدا گريه ميکرد وميلرزيد 

 بدجور احساس حقارت بهم دست داده بود 

قلبم اتيش گرفت صدايه گريش از اه کشيدناش سوزناک تر بود اروم اروم رفتم جلو و رو زمين کنار پاش زانو 
 زدم 

 داغونم کنه  هيچ وقت فکر نميکردم گريه يه مرد اينجوري

 دستمو رو زانوهاش گزاشتم و صداش زدم

 حسام_

 با هق هق گفت

 نکن صدام توروخدا حنا نکن صدام_

 لعنتي چرا اخه من چرا 

 من عاشق بودم حنا با عشق جلو اومدم با عشق زندگي ساختم 

 من نميتونم رهات کنم نميتونم با کسي قسمتت کنم 

 حنا..

 هق هقش نزاشت حرفشو ادامه بده 

 سرم سنگين شده بود از خودم متنفر شدم از محمد متنفر شدم 

 بايد ارومش ميکردم ولي چه جوري 
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 چه جوري ميتونستم ارومش کنم 

 تو دلم خدارو صدا زدم

 کشيده بود خدا کمکم کن خدا خدا يه راهي جلوم بزار يه مرد با همه غرورش داشت گريه ميکرد چقد درد 

 اون منو اروم کرده بود يه روزي االن وظيفه من بود ارومش کنم 

رو زانو بلند شدم دستمو از رو پاش برداشتمو خواستم دستاشو از رو چشماش باز کنم کلي مگه زورم ميرسيد 
 بيخيال دستاش شدمو دستايه خودمو دور شونه هاش حلقه کردم و تو اعوشش گرفتم 

 شو باز کردو تند کمرمو گرفت و سرشو به سينم فشرديه دفعه دستا

  حنا_

 حناتوروخدا دوستم داشته توروخدا حتي اگه شده يه ذره 

 حنا من بي تو ميميرم نميتونم توروخدا قول ميدم عاشقم بشي تو فقط يکمي دوستم داشته باش

 کمرمو بدجور گرفته بود داشتم له ميشدم ولي هيچي نگفتم موهاشو نوازش کردم 

  ندارم نفس تو بي مني مال تو بردارم دست ازت نميتونم من حنا_

يکم ازش فاصله گرفتم با دست اشکاشو پاک کردم تو چشمام خيره شده بود ولي اشکاش پاک شدني نبود 
 دونه دونه از چشماش ميفتادن پايين

 اروم نميشد برا اولين بار خواستم پيش قدم بشم و بوسش کنم ميخواستم ارومش کنم 

کم کم جلو رفتموچشامو بستم لبامو گزاشتم رو لباش اولش شکه شد باور نميکرد بوسيدمش ولي زود به 
 خودش اومد و دستاشو تو موهام فرو کردو همراهيم کرد 

 اروم شد

 ار گوشم صداش اومد تو بغلش دراز کشيده بودم کن

 حنـا_

 خواستم بگم بله ولي با وجود جنگي که با خودم داشتم گفتم

  جونم_

 چشماشو يه بار باز بسته کردو گفت

 بگو دوباره_

 منطزورشو نفهميدم

 بگم دوباره چيو_
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  حنـا_

 فهميدم ميخواد دوباره بگم جانم با خنده گفتم

 جـــــونم_

 تند سرمو تو اغوشش گرفت و گفت

 نمبخوام هيچي ديگه_

 هيچي مهم نيست

 بميرمم مهم نيست

 روشو کرد سمت سقفو داد زد

 بشه تموم ها لحظه اين نميخوام بگير جونمو خدا_

 دلم واسش سوخت چقدر اذيتش کرده بود خنديدمو گفتم ديونه

  من ليلي کردي ديونم_

 مجنونتم

 زد دوباره صدام 

 حنـا_

 با خنده گفتم 

  ميخواي چي ديگه_

 داري دوستم تو حنا_

 از سوالي که پرسيد جا خوردم نميدونستم چه جوابي بهش بدم 

لحنش عين بچه اي بود که با خواهرش با برادرش رقابت داشتو از مامان باباهاشون ميپرسيدن کدومو بيشتر 
 دوست دارن 

 بايد حرفامو بهش ميزدم 

  بده فرصت بهم حسام_

 ميخوام دوست داشته باشم دارم به سمتت قدم برميدارم توهم تو اين راه کمکم کن 

 فشار دست حسام رو کمرم بيشتر شد و گفت

  بخواه جونمو تو_
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 دلم ميخواست با خدا درددل کنم باهاش حرف بزنم منتظر شدم حسام خوابش ببره 

 ت تا باالخره خوابيد يم ساعتي گذن

از جام بلند شدمو رفتم وضو گرفتمو تو اتاق مهمونا سجاده رو پهن کردمو شروع کردم به نماز خوندن بي وقفه 
ميخوندم حس ارامش عجيبي با هر بار سالم دادن به خدا پيدا ميکردم اخرسر سرمو رو سجده گزاشتمو با 

 خدام شروع کردم به حرف زدن 

 خدا جونم بهم کمک کن _

 ش داشته باشمو حسامو هم اروم کنم يا مهرشو به دلم بنداز با منو بکش راحت شم کمکم کن ارام

 خدا نجاتم بده نزار حسامم با خودم غرق کنم اونم گناه داره 

 پابه پام داره زجر ميکشه 

نميدونم چقد رو سجده موندم از شدت گريه گلوم تير ميکشيد سرم درد ميکرد سرمو از رو سجده بلند کردمو 
 يه فاتحه خوندمو سجاده رو تا کردم گزاشتم کنار 

 برگشتم اتاقم 

 حسام خواب بود به چهرش نگاه کردم چقد معصوم بود 

 و گفتم قول ميدم اذيت نکنم ديگه توجام دراز کشدم.تو خواب عين فرشته هابود از ته دل پيشونيشو بوسبدم

صبح که بيدار شدم حسام کنارم نبود از جام بلند شدمو رفتم بيرون صدايه حموم مي اومد فهميدم داره دوش 
 ميگيره 

 رفتم اشپزخونه و شروع کردم صبحونه اماده کردن وقتي حسام از حموم اومد بيرون گفت

 وم کدبانو شده خان حنا ميبينم به به_

 هبچي نگفتم فقط خنديدم

رفت لباساشو تنش کردو اومد سر سفره حس ميکردم خيلي شاده با حرکات عحيبي داشت صبحونشو ميخورد 
 از حرکاتش خندم گرفت از شاديش شاد شدم 

 صبحونشو خوردو از جاش بلند شد منو بوسيدو خداحافظي کرد 

چون وضع مالي عمو خوب بود مشکل مالي نداشتيم بعد حسام افتادم به حسام تو يه اژانس کار ميکرد ولي 
 جون خونه و تميزش کردم خيلي خسته شده بودم 

حوصله غذا درست کردن نداشتم همون يه بارم همينجوري اومدم گوشتو اب پز کردمو با زرشک سرخ کردمو و 
اد عالقه اي به اشپزي نداشتم واس همين برنجم که شفته شده بود و هيچ وفت نميگفتم از اين غذاهم درمب

 اصال نميدونستم چه جوري ميپزن
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رفتم کنار تلويزيون نشستم يکم کاناالرو باال پايين کردم تا باالخره يه کارتون پيدا کردم تاموجري بود عاشقش 
 بودم نشستمو با ديدن کارايه تاموجري هوش از سرم پربدو با صدا ميخنديدم 

 نميدونم چقدر گذشت که قامت حسام جلوم ظاهر شد

 با تعجب نگاهي به من انداختو نگاهي به تلوبزيون يه دفعه زد زير خنده 

 از حالتش تعجب کردم اين چرا اينجوري ميخنديد چشامو قلبمه کردمو زل زدم بهش

 خندش هي داشت شدت ميگرفت اخر سر طاقت نياوردمو گفتم

 خنده داري ميبيني چيزي ميخندي چرا_

 همينکه حرفمو زدم دوباره قهقهه زد 

 داشتم عصبي ميشدم

 اومد جلو تو بغلم کشيد

 نخندم داري انتظار ميبينه تاموجري نشسته خانمم اره_

  داره خنده کجاش خب_

  برم قربونت جا هيچ_

 کنارم نشستو اونم کارتون نگاه کرد وقتي تموم شد گفت 

 داريم چي شام_

 با دهن باز نگاش کرومو دهنمو پهن کردمو گفتم

 ظعفه دل خورشت با پلو گشنه_

 ظعفه دل برا ميميرم من که اخ_

 هردو باهم خنديديم گفت

  بيرون بريم شو اماده پاشو_

 نفسي از سر اسودگي کشيديمو رفتم اتافم و خودمو اماده کردم برو که رفتيم 

 دوماه گزشته بودو با حسام راه اومده بودم

 هم به خودم

 هم به حسام

 هم به خدايه هردومون قول داده بودم 



 

 
147 

 ديگه اهنگ کوروسو گوش نميدادم 

 هرچيزي که منو ياد محمد مينداخت رو دور ريخته بودم 

 حسام با همون رابطه سردو خشک من کنار اومده بودو چيزي نمبگفت 

 ارش هر روز مي اومد ولي هيچ وقت جلو من سيگار دست نگرفت بويه سيگ

 هربار با کاراش شرمندم ميکرد هر روز شاخه گل با بهانه و بي بهانه واسم هديه ميخريد .

 يه روز صبح زود بود هردومون با صدايه زنگ در از خواب بيدار شديم 

 حسام رفت درو باز کردو با واحدو زنش اهديه برگشت از ديدنشون خيلي تعجب کرده بودم قرار نبود اونا بيان 

 بهمن ماه بودو سرمايه سنگيني 

 ديدم زشته همونجوري بهشون خيره شدم رفتم جلو باهاشون دست دادمو خوش امد گفتم

 به حسام ميگفت رفتم اشپزخونه مشغول تهيه صبحونه شدم شنيدم که واحد

 بشيم مزاحم شديم مجبور شيراز به داشت حرکت پنح ساعت اوتوبوس شرمنده_

 حسامم جوابشو داد

  اوردين صفا اومدين خوش داداش حرفيه چه اين_

 صبحونه رو گزاشتمو همه نشسته بوديم با حرفي که زدن برق از سرم پريد 

 حسام پرسيد

 اينجا اومدين چيش حاال_

واال تصميم گرفتيم ماهم ديگه برا هميشه بيايم شيراز ابن شد االن اينجاييم تا وقتيم يه خونه گير بياريم _
 اينجاييم البته اگه مزاحم نيستيم

 خودتونه خونه داداش نه_

 چي ميگفت حسام بيچاره خودشون بريده بودنو دوخته بودن و کردن تنمون و تو عمل انجام شدمون گزاشتن

فته از اومدنشون ميگذشت واحد گفت يه زمين هشتاد متري خريده و شروع کرده با ساختنش و تا تموم يه ه
 شدنش مهمونمونن

 از اهديه کل غذاهارو ياد گرفتم 

ولي اهديه بهم حسودي ميکرد همشم تقصير حسام بود اصال رعايت نميکرد پيش اونام محبتشو فوران ميکرد 
 هربار با حرفايي که ميزد جلو داداشو زن داداشش سرخ و سفيد ميشدم محبتشو هيچ وقت ازم دريغ نميکرد 

 يه بار که حسام بهم کادو داد اهديه گفت
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  خبريه_

 رابا تعحب گفتم نه چ

  تولدته کردم فک_

 حسام گفت 

 نمبخواد دليل زنم واس خريدن کادو_

 با حالت عجيبي رو برگردوندو گفت

 شانس بده خدا-

 از حرفش خيلي دلخور شدم 

 حرفش روم سنگيني ميکرد

 نميدونم چرا حرفش دلمو ازار داد رفتم اتاقم حسام هم دنبادم اومد بغض کرده بودم حسام 

 تگف

  دربياره لجتو خواست نداشته منظوري حرفش از وگرنه ميکنه حسودي بهت اون نکن ناراحت خودتو_

 بابام همش از تو پيش اون ميگه واس همينه

 بغلم کردو اروم شدم 

 سکوت کردمو هبچي نگفتم ديکه کم کم به طعنه هاش عادت کرده بودم 

 يه روز حسام کل خانوادشو به مناسبت برگشت عمو زن عمو از شهرستان دعوت کزده بود 

 چون خودم ديکه غذا ياد گرفته بودم خودم غذاهارو درست کردم

سنگ تموم گزاشته بودم همه انگشت به دهن مونده بودن از چشمايه بابا و مامان و حسام تحسين رو 
 ميخوندم از چشم بقيه تعحب

 ز نوع رنگي چيده شده بودسفره ا

 خورشت قيمه

 پلو

 قرمه سبزي

 سبزي پلو با ماهي

 سوپ جو
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 دو نوع ساالد

 بعد شام تو اشپزخونه داشتم ظرفهارو تمسز ميکردم هاجر صدام زد

 جان حنا_

 خانم هاجر بله_

 کجاست کاغذي دستمال عزيزم_

 ميام خودم کنبن صب_

 ميارم خودم بگو نکش زحمت عزيزم نه_

 هست کشو اولين دراور تو اتاق تو_

 چند ديقه گذشت که دوباره صدام زد

 بياين لحظه يه حسام با حنا_

 ظرفهارو رها کردمو با حسام رفتيم تو اتاق

 خانوم هاجر بله_

 ميخوري بارداري زد قرص تو حنا_

 ن جواب دادسرمو زير انداختم حسام جايه م

 چرا اره_

 بخوره نبايد_

 بازم حسام جواب داد

 بشيم دار بچه نميخوايم هنوز ما ولي_

  ميشه معيوب رحمش بده ها قزص اين بچس حنا ولي شين دار بچه نکفتم_

 خودت جلو گيري کن

 

 داشتم از زور شرم اب ميشدم اون شب ديگه روم نشد سرمو بلند کنم

 حسام گفت که ديگه الزم نيست قرص بخورم و همه کشو هارو زود زود چک ميکرد

 چند هفته اي گذشته بود 

 حالم اصال خوب نبود همش سرگيجه داشتم زير دلم درد ميکرد
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 پاهام کم پي اوردو شل و بي حال ميشدم با بويه غذا حالم بهم ميخورد 

 اسم سخت تر از اين حرفا بودخودم ميدونستم چه مرگمه ولي قبول کردنش و

حسام خيلي نگرانم بود حالم خيلي خراب بود نميتونستم رو پام وايسم درجا سکندري ميخوردم ميفتادم زمينو 
 جلو چشام سياه ميشد گير داده بود بريم دکتر ولي ميترسيدم بگه بارداريو بدبخت تر بشم 

کرد جريان رو به مامانم گفتمو مامانمم با خشحالي باهام  يه روز به حسام گفتم ميرم خونه بابام و اونم قبول
 راه افتاد سمت ازمايشگاه 

 توسالن نشسته بوديمو منتظر جواب ازمايش صدايه پرستار اومد

 صبحاني حنا خانم_

 پاهام از ترس خشک شده بودن تموم وجودم ميلرزيد رفتم جلو نگاهي بهم انداختو گفتم

 هستم صبحاني_

 باردارين هفتس سه شما خانم ميگم تبريک_

 دنيارو رو سرم اوار شد سرم سنگين شده بود من بچه ميخواستم چيکار امادگيشو نداشتم 

 نبايد به حسام بگم

 نبايد مامان بفهمه

 نبايد هيشکي بفهمه

 اره بهترين کار همين بود

 رفتم سمت مامان با خنده گفت

 مامان چيشد_

 به اي گفتمو گفتم زير لب تو

 نيستم باردار هيچي_

 مامان با ناراحتي نگام کردو گفت

 ميشي دارم بچه انشالله اي بچه هنوز دارين زياد وقت دخترم نباش ناراحت_

 مامان فکر ميکرد واس اين ناراحتم چون باردار نيستم ولي حقيقت غير از اين بود

 با مامان راه افتاديم سمت خونه 
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وقت شام مامان همينکه سفره رو انداخت از بويه اش کشک حالم بد شد هرچي سعي کردم نفس نکشم 
بوش نياد تو بينيم ولي نشد که نشد دلو رودم اومد تو دهنم زود اب دهنمو قورت دادمو گفتم من سرم درد 

 ميکنه منتظر نشدم کسي حرفي بزنه زود پريدم تو اتاق 

 ه بشقاب اش اومد تو اتاق و گفتچند دقيقه بعد مامان با ي

  حالت اين با ميموني گشنه بخور اشتو دخترم بيا_

 ميام شدم خوب که بعدن بخورم نميتونم کشيدي زحمت چرا جون مامان_

 خدا خدا ميکردم مامان نياد جلو وگرنه نمبتونستم خودمو نگه دارم خدارو شکر مامان قانع شدو رفت بيرون 

ز مامان بابا خداحافظي ميکرديم مامان يه قابلمه کوچيک انداخت زير بغلم گفت اين اشت وقتي داشتيم ا
 نتونستي بخوري

مامانم بدجور گير داده بود بدون حرف راه افتادم همين که رسيدم خونه قابلمه اش رو خالي کردم تو سطل 
 اشغال نميتونستم حتي بهش نگا کنم چه برسه به خوردنش .

 گذشتو من هيچي به حسام نگفته بودمروزا داشت مي

هر روز ميرفتم رو تختو پرش مبکردم رو زمين قاشق قاشق عسل ميخوردم تا اونجا که دل درد ميگرفتم 
 ميخواستم بچه سقط بشه 

اهديه به رفتارم شک کرده بود هر بار وقت غذا يه چيزي رو بهونه ميکردمو و از زير خوردنش در ميرفتم ولي با 
 تو خونه ميپيچيد حالم بد ميشدو ميرفتم حموم دوش رو باز ميکردم کسي صدايه عق زدنمو نشنوه بويي که

حالم داشت هي بدترو بدتر ميشد چند روزي بود افتاده بودم تو تخت و نميتونستم ازجام تکون بخورم تو اينه 
 به خودم نگاه ميکردم وحشت ميکردم باورم نميشد تا اين حد الغر شدم 

 اومد تو اتاق و کنارم رو تخت نشستحسام 

 گفت

  بخوري نهارتو نمياي چرا جان حنا_

 ندارم حال حسام نميتونم_

 چيه دردت ببينم دکتر بريم بيا ميکني لج چرا خب_

 کنين ولم شماها اگه ميشه خوب حالم من نميام نه_

 کردي نگا خودت به اينه تو بريم پاشو عزيزم حنا_

 کن ولم حسام_

 پشتمو کردم بهش
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  کن صدام شد بد حالت باش_

 باشه_

صدايه باز شدن در اومد و خواست بره بيرون که حس کردم بويه تخم مرغ مياد کل شکمم اومد تو دهنم ک به 
سرعت از تخت پايين اومدم و رفتم سمت در حسام هنوز تو چهار چوب اتاق بود کنارش زدمو رفتم سمت 

 ولي يه دفعه چشام سياهي رفتو ديگه هيچي نفهميدم حموم

  چيشده اومد يادم کم کم بيمارستانم تو فهميدم اومد که الکلي بويه با کردم باز چشم وقتي...

 چند دقيقه گذشت که حسام با خشحالي اومد تو اتاق 

 برام عجيب بود چرا اينجوري ميخنده نکنه فهميده باشه 

 گفت اومد جلو با خنده

 حنـــــا_

 يه تيکه کاغذو گرفت سمتم با تعجب گفتم

  چيه اين_

 ميشيم بابا مامان داريم_

 کاغذ از دستم افتادو با دستام سرمو گرفتم 

 واي خدا پس فهميد حاال ديگه چه خاکي به سرم بريزم االن ديگه چيکار کنم بن کل ديگه بدبخت ميشم

 با خوشحالي گفت

 نشدي خشحال چيشد_

 دوست نداري مامان بشي

 خشکل کوچولو ني ني يه_

 از خوشحاليش عصبي شدم گفتم

  ميکنم سقطش االنم ها ميخواستي تو مگه نمبخوام نخير_

 با عصبانيت بهم نگاه کردو غريد

سقطش ميکني  ميگي ميکني بيخود داده بهمون خدا که حاال بکشي درد تو نميخواستم.نميخواستم اره_
 فهميدي 

 شوهر ميزنه لنگ داريم خونه من بيام بر جوري چه پسش از بچم خودم هنوز من نميخوام رو بچه من ولي_
  ندارم رو بچه يه امادگيه ميزنه لنگ داريم
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 اومد رو تخت نشست گفت

 ها ايني نگران تو_

مگه من مردم پس من چکارم خودم نوکرتم هم به خونه ميرسم هم به تو هم به بچمون تو غمت اينا نباشه 
 فقط مواظب خودت باشي واس من کافيه 

 االنم دکتر گفته برين يه سونوگرافي انجام بدين نکنه با اون افتادنت بچه يه چيزيش شده باشه 

 اهي کشيدمو باشه اي گفتم .

 ه بچه سالمه و هيچ اتفافي واسش نيفتاده سونو گفت ک

حسام از خوشحالي تو پوست خودش نميگنجيد تو ماشين با ظبط همخوني ميکردو بشکن ميزد دست رو 
 شکمم ميکشيد و ادايه ني ني هارو درمياورد

يکيم  ظبطو کم کردو گفت حنا ميگم بريم چندتا قوطي شيريني بخريم ببريم خونه هاجرو مريم و خونه بابات
 واس خونه خودمون اهديه و واحد ببريم

 نه نه دعوت کنيم

 نه نه دعوت نه تو با بويه غذا حالت بد ميشه همون شيريني بهتره با عصبانبت گفتم

 حسام_

 جانم_

 بفهمه کسي نميخوام_

 شيراز کل تو بزنم جار ميخوام من ولي چرا_

 نميشه دار بچه اهديه بعدشم کرديم ذوق اينجوري االن نميشديمو دار بچه ميکنن فکر بکنيم اينکارو االن_
 نميگيم هيشگي به هبچي ديگه مدت يه تا ميده خراش روحمو هاش طعنه با همبنطوري

 حسام اهي کشيدو گفت

 بگه دخترم مامان هرچي باشه_

 ري يا پسر ناخوداگاه گفتم حسام تو دختر دوست دا

 چشماش تو عين موهاش باشه برو دل تو و خشکل مامانش عين باشه دختر ميخوام ولي هردوشونو خب_
  کنم بغل اونو شد تنگ مامانش واس دلم هروقت تا تو عين

 هيچي نگفتم وقتي رسيديم حسام به واحدو اهديه گفت يه مسمويت ساده بوده اونام گيري ندادن 

ه بود گريه ميدونستم با به دنيا اومدن بچه هيچ راه برگشتي ندارم پايه يه بچه مي اومد شبو روز کارم شد
 وسط اون طفل معصوم چه گناهي داشت 
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ميخواستم هرطور شده از شرش خالص بشم باال پريدنم شروع شده بود حالم بد ميشد ولي باليي سر بچه 
 نمي اومد 

رشب دم گوشش هق هق ميکردم و روزا تو سرش ميکوييدم که ميديدم حسام چقد از رفتارم کالفه شده ه
 بچه نميخوام 

 يه شب صبرش لبريز شد و با داد و بيداد شروع کرد حرف زدن

  چيه واس هات گريه اين مرگته چه د_

 هرچي دارم سعي ميکنم باهات کنار بيام ولي نميشه چرا 

 اين کز کردنات برا چيه 

 هاين رفتارات دليلش چي

 از من بچه نميخواي ها

 بگو ديگه از من نميخواي 

 چه کمبودي داري لعنتي 

 از ترسش داشتم زهر ترک ميشدم تو خودم مچاله شدم اومد جلو

 اومد جلو پام نشست

 ها ميدي زجرم داري چرا حنا_

 مگه تو قول ندادي دوستم داشته باشي

 توهنوزم داري به اون ...

دستامو رو دهنش گزاشتم نمبخواستم حرفشو کامل بگه درسته بچه نميخواستم ولي از همون شب قسم 
 خوردم که ديگه به محمد فکر نکنم هيچ وقت ديگه اميدي بهش نداشتم 

خواستم حرف بزنم که در اتاق به شدت باز شد واحدو اهديه وارد اتاق شدن واحد بي توجه به حسام به 
  سمتم حمله ور شد

 حسام از جاش پريدو جلوشو گرفت واحد با داد گفت

 دود سمت نرفت وقت هيچ حسام کردي اوارش چرا مياري من بدبخت داداش سر به داري چي تو مرگته چه_
 نميرسي شوهرت به زن يه مثله چرا ميکنه روشن سيکار با سيگارو کردي چيکارش

 حسام نراشت بيشتر حرف بزنه 

 خودمون بود لطفا دخالت نکنين  بين مشکل داداش_
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 واحد گفت

 ميگيره سواري ازت که ميکني دفاع ازش اينجوري_

 لطفا داداش_

 اهديه و با پورخند نگاهم کردو رفتن بيرون

 تا خود صبح اشک ريختم حسام هم خوابش نبرد دم دمايه صبح بود گفت 

 اين با نيست راحت خيالمم مهمونن اونا کنم بيرونشون نميتونم من بابات خونه ببرمت کن جمع لباساتو حنا_
 بزارم تنهات حالت

 صبحونه نخورده از خونه زديم بيرون 

حسام واس صبحونه هم اومد خونه بابامو با خشحالي بهشون گفت من حاملمو منو برده اونجا که استراحت 
 باهم خيلي خشحال شدنکنم مامان با

 صبحونشو خوردو رفت بيرون .

حسام هر روز مي اومدو واسم خوراکي و ميوه هايي که ويار کرده بودم رو واسم مياوردو با يه بوسه ازم 
 خداحافظي ميکرد 

 منم هربار با رويه باز ازش استقبال ميکردم نميخواستم فکر اينکه به محمد فکر ميکنمو بزارم تو سرش

 بعد دو هفته هاجر اومد خونه بابام اومد تو اتاقمو گفت لباساتو جمع کن برگرديم وقتي مخالفت کردم گفت

 شوهرت بدون اونم هفته دو نه روز سه روز دو روز يه مهموني_

  بياد اونم خب_

  ميبرمت زور به وگرنه شو واماده پاشو جون دختر نميشه_

به بابامم گفت اگه اجازه داشته باشين حنارو ببرم خونش صالح نيست زنو شوهر انقد از هم دور باشن بابام 
 با خشحالي گفت که حق با اوناست

 شام رو خورديمو با از مامان بابا خدا حافظي کرديم با شوهرش اقا صالحدين راه افتاديم 

م وقتي رفتيم تو حسام با تعجب بدون سالم کردن گفت تو جلو در خونه از ماشين پباده شديمو زنگ درو زدي
 اينجا چيکار ميکني هاجرم تا تحکم گفت بيا اتاق کارت دارم 

 بيچاره حسام شکه شده بود دنبالمون راه افتاد سمت اتاق 

 حسام درو بستو هاجر به روش گفت

 کردين قهر خونه بياريش دنبالش نرفتي نميکيشي خجالت تو ببينم_
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 حسام گفت

 چيه قهر اونجام روز هر که من ابجي_

 رفته خونه از حنا دعوا بعد شب اون نمبدونم کردين فکر بچم کردين فکر_

 حسام خنده اي کردو گفت

  کنه استراحت اونجا بردمش بارداره حنا ابجي-

 هاجر با تعجب نگام کردو گفت

 ميگه راست حنا_

 سرمو انداختم پايينو گفتم

  بله_

 هاجر دستمو گرفتو برد بيرون به رو به اهديه گفت

 بارداره حنا کنين گوش_

 بغلم کردو تبريک گفت

 واحد هم تبريک گفت با اينکه ازش دلخور بودم ولي جوابشو دادم

 ولي تو چشمايه اهديه 

 حسادت

 کينه

 نفرت

 رو ميتونستم بخونم سر جاش خشک شده بود نکرد يه حرفي هم بزنه .

حسام بغلم کردو گفت که دلم خيلي برات تنگ شده خدايي خودمم دلم براش تنگ شده بود ولي غرورم اجازه 
 نميداد بگم بيا دنبالم

 وقتي برا دومين بار رفتيم سونوگرافي حسام از دکتر پرسيد که سالمه 

 دامادتون خيليم سالمه ماشالله خيليم شيطونهدکتر هم اقا 

 حسام خيلي خشحال بود تو راه برگشت چند جعبه شيريني خريدو دونه دونه پخش کرد

اهديه ديگه دست به سياه و سفيد خونه نميزد حسام ببچاره همونجور که قول داده بود خونه رو تميز ميکردو 
ز بيرون مياورد اهديه شعورش نميرسيد حداقل غذا واس جارو ميکشدو به منم ميرسبد و هر روز غذارو ا

 خودشو شوهرش درست کنه 
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 هر بار بهم طعنه ميزدو حسام با يه طعنه جوابشو ميداد اين بيشتر عصبيش ميکرد 

 يه روز نزديکايه ساعت شش بود رفتم از اتاق بيرون ديدم نشسته داره مستند نگا ميکنه گفتم

 درموردچيه_

 شوره خر گوشت مثله شتر گوشت ميگه شتر درمورد_

 از زبونم در رفت گفتم مگه شما گوش خر خوردين 

 با عصبانيت برگشت به روم 

 بيرون بفرست بعد کن مزه مزه حرفتو بيشعور خورده خر گوشت بابات_

 درست بود حرفم اشتباه بود ولي حق نداشت به بابام توهبن کنه 

 زدنت باش ها حرف مواظب_

 از جاش بلند شد اومد سمتم

 ميخوري گوهي چه ها چي نباشم اگه_

 داشتم عصبي ميشدم ميلرزيد گفتم

 شبا زدنت حرف مواظب ميگم_

گفت خب اگه نباشم چي با دست زد رو شونم و هولم داد منم چون تعادل نداشتم به پشت به اپن برخورد 
 افتادم زمين با جيغ من حسام از اتاق اومد بيرونکردمو کمرم خورد تو اليه اپن و 

 اومد طرفم دستشو زد زير بغلمو گفت چيشده با هق هق گفتم حسام نميتونم بلند شم کمرم درد ميکنه

 خواست بلندم کنه نتونست

 دستشو برد زير پامو يکم شکه شد بعد دستشو اورد جلو

 بهش خيره شد با ترس سرمو انداختم پايبنو به دستاش نگاه کردم

 دستاش غرق خون بود باورم نميشد اين خون من باشه

 با ترسو لرز به اهديه که سر جاش خشک شده بود نگا کردمو دستمو بردم زير پام

 خيسي رو حس کردم دستمو اوردم باال دستام خوني بود

 نبي اختيار شروع کردم جيغ کشيد

خودمو ميزدم دبونه شده بودم حسام با سرعت بغلم کردو اهديه رو کنار زد رفت منو سوار ماشينش کرد با 
 سرعت نور ميرفت 
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 شتم عذاب ميکشيدماز درد به خودم ميپيچيدم درسته بچه رو نميخواستم ولي هشت ماه بود دا

 اهديه اخرش بهم ظربه زده بود 

بازم بغلم کردو رفت سمت اورژانس رو به يکي از پرستار با عحز ناليد توروخدا  وقتي رسيديم بيمارستان حسام
 زنم زنم داره از دست ميره دکترو صدا کنيد 

 پرستارو با سرعت دور شدو چند دقيقه بعد با دکتر اومد 

 دکتر از حسام پرسد بچت چند ماهشه حسام هم با کالفگي گفت هشت ماه دکتر حالش چطوره

 ستي زد سر شونش گفت اروم باش جوون منکه هنوز معاينش نکردم االنم برو بيروندکتر د

 حسام نميرفت دکتر به زور فرستادش بيرون 

 بعد معاينه دکتر حسامو صدا زد تو اتاق

 حسام دوباره پرسيد حال زنم خوبه

 کوچولوت ني ني هم زنت هم خوبه اره_

زنت ديگه رحمش بند نيست هر لحظه ممکنه بچه به دنيا بياد ولي معلوم نيست کي االن ببرش خونه بچه تا 
نه ماهگي دووم نمباره با کوچکترين تکوني کيسه ابش پاره ميشه و بچه خفه ميشه ببرش خونتو ازش مواظبت 

 کن تا درد زايمانش شروع کنه

 يخوام درد بکشهحسام هل هلکي گفت خب سزارينش کنيد من نم

  داره عوارض سزارين کنه زايمان طبيعي ميتونه راحت خانمت نميشه_

 صبر داشته باش

 حسام چاره اي نداشت بله اي گفتو از دکتر تشگر کرد 

 کرد ماشين سوار برد و گزاشت ويرچر رو منو 

 تو ماشين جريان رو ازم پرسيدو منم واسش تعريف کردم

 خونه بابام خودشم ميره با اهديه حرف بزنه و حق نداشته ابنجوري با من برخورد کنه گفت که منو ميبره

 از حمايتش خشحال شده بودم

 رسيديم خونه بابا و با کمک حسام از ماشين پياده شدم 

 وقتي مامان حال زارم رو ديد با دست زد رو صورتشو و الهي خدا مرگم بده خدا مرگم رو بده رو ميگفت

 حسام سعي داشت با حرف به مامان بفهمونه که چيزي نشده باالخره هم موفق شد 
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من رو تا اتاق همراهي کردو به مامان گفت که يه کاري داره ميره انجام ميده و برميگرده ميدونستم ميره سراغ 
 اهديه هم خوشحال بود هم نميخواستم با خونوادش درگيربشه

 و يه سره اومد تو اتاق  چند ساعتي گزشت که حسام برگشت

 اومد نزديکم نشستو گفت

 بهتره حالت_

 ميکنه درد بار يه وقت هرچند دلم زير ولي بهترم يکم_

 دستامو تو دستاش گرفتو اهي کشيد سوالي که تو ذهنم بودو به زبون اوردم

 چيشد... حسام_

 رفتن گزاشتن خونه از هيچي_

 چرا_

دلم اين چند وقته تلنبار شده بودو گفتم هي اذيتت کرد هيچي نگفتم هردومونو باهم  تو که هرچي چون_
 اذيت کردو هيچي نگفتم

 واحد هم از زنش دفاع کرد بهش گفتم که تا امروز مهمون بوديو هيچي نگفتم ولي زنتو جمع کن

 اوناهم وسايلشونو جمع گردنو رفتن

هيچي نداشتم بهش بگم بخاطر من اونارم از خونش بيرون کرده بود کاش پام ميشکستو از اون اتاق نمي 
 اومدم بيرون 

 کاش زبونم الل ميشدو هيچي نميگفتم

 نه االن من انقد درد ميکشيدم

 نه حسام با زن داداششو داداشش درگير ميشد

 خيلي خسته بوديم هردومون گرفتيم خوابيديم

 نم ساعت چند بود که از درد کمرم به خودم ميپيچيدم نميدو

 درد ديگه خيلي زيادشده بود با تندي بازويه حسامو چنگ زدمو صداش زدم

حسام از جاش بلند شدو کليد چراغ برقو زدو اتاق روشن شد به ساعت نگا کردم ساعت سه و نيم نصف 
 شب بود 

دوروبرشو نگا ميکرد چشاش گنده شده بود بيچاره تعجب  حسام گيج و ويج هي اين طرف اون طرف ميرفت و
 کرده بود از حالتش خندم گرفت 
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 گفتم

 ميخورم خيس عرق تو دارم بشم بلند کن کمکم بيا دادم درد حسام_

 زود به خودش اومدو ...اومد سراغم گفت

 ميکنه درد کجات_

 کمرت

 شکمت

 برا چي عرق کردي تب داري 

 کمرم دور ميپبچه بدي درد ميکنه درد جام همه_

 دکتر بريم_

 باسر گفتم اره ....زود از اتاق رفت بيرونو با مامان برگشت...کمکم کردن سوار ماشين بشم 

وقتي رسيديم بيمارستان همون خانم دکتر پير عصر اونجا بود با ديدن ما اومد سراغمون با حسام سال و 
 تاحوالپرسي کردو گف

 شد؟ پاره ابش کيسه_

 بکشه درد نميخوام من بشه سزارين يا اينجا بمونه اومديم داره درد نه_

 دکتر لبخندي زدو گفت

 چطوره وضعيتش ببينم ميکنم معاينش امروز جوونايه دست از امون_

کنه دردم کم بشه و بعد معاينه خانم دکتر که فهميدم اسمش ارزو عباسيه گفت که دوتا امپول واسم تجويز مي
 هنوز وقت به دنيا اومدن بچه نيست

 حسام هم هرکاري کرد که سزارين کنن اونا فقط گفتن نه

 بعد زدن امپوال برگشتيم خونه بابام ..مامانم نزاشت تنهايي برم خونه 

  

 دردم کم شده بود با ارامش خوابيدم.

 صبح که بيدار شدم مامان گفت که شب يلداس و عمو احمد دعوتمون کرده خونشون

 حسام هم گفت که هاجرم دعوتمون کرده ولي بخاطر حضور اهديه هيچ کدوممون نرفتيم 

 همه رفتيم خونه عمو 

 زن عمو از همه نوع چيزي رو سفره يلدا گزاشته بود
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 انار

 هندونه

 پرتقال

 موز..خيار

 ...اجيل...فندوق..بادام هنديپسته

 فال حافظ .قران

 رو سفره شام هم کم نزاشته بود

ولي من هيچي از گلوم پايين نميرفت دلم گرم شده بود همينکه اب رو هم ميخوردم حس ميکردم دارم باال 
 ميارم

 داشتم تو گرما ميسوختم رفتم تو حياط رو پله ها نشستم 

پسر کوچيکه عمو احمد فرهاد هم اومد کنارم نشست و با حرفا و حرکاتش سعي داشت بخندونتم انقد 
 خنديدم دلم ديگه دردش عادي شد و همش تو کمرم ميپيچيد

يه دفعه حس کردم نفسم قطع شد کمرم سفت شده بود و ازته دل جيغ کشيدم فرهاد ببچاره بلند شدو با 
 دهن باز نگام ميکرد و گفت

 اوا خدا مرگم بده چيشد_

 حسام که صدايه جيغ منو شنيده بود اومد بيرون

 فرهاد به روش گفت بخدا من کاريش نکردم 

 نه سوسک نشونش دادم 

 نه موهاشو کشيدم

 نه نيشگونش گرفتم

 حسام بي توجه به زبون ريختن فرهاد اومد جلو دستامو گرفت

  حنا چيشده_

 حالت بده

 اره  با سر گفتم

نفسم تو سينه قطع شده بود نميتونستم حرف بزنم ...اشک صورتمو خيس کرده بود همه داشتن نگامون 
 ميکردن حسام بي توجه به همه
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رو به مامان گفت که چادرمو بياره خودشم رفت ماشينو اورد تو حياط نميتونستم رو پا وايسم هرجوري بود 
ارستان حسام خيلي کالفه بود هي دست تو موهاش ميکشيدو چيزي سوار ماشينم کردنو راه افتاديم سمت بيم

 زير لب ميگفتم که حالي نميشدم

داشتم از گرما ميسوختم پاهامم يخ بودن مامان سعي داشت کمرمو ماساژ بده تا يگم دردم کم بشه ولي بدتر 
 ميشدم و بهتر نميشدم

رسيديم بيمارستان حسام ماشينو با شدت متوقف کردو پريد بيرون به دقيقه نکشيد با يه ويلچر برگشت منو 
 گزاشتن روشو رفتيم سمت اورژانس 

منو خوابوندن رو تختو حسام رفت دکتر بياره ولي چون شب يلدا بود دکتر اونجا نبود حسام اسم دکترو گفتو 
 مياد يه سرم تشنج بهش ميزنيم که از شدت گرما تشنج نکنه اونام بهش زنگ زدنو گفتن تا اون 

 چشام ازبس گريه کرده بودم خسته شده بودنو به خواب رفتن 

 با جيغ خودم از خواب بيدار شدم مامان زود رفت و با دکتر برگشت با ديدن دکتر اشکام سرازير شد

 معاينه بشه حس کردم خيس شدم خانم دکتر گفت کيسه ابش پاره شده و بايد

 مامان رفت بيرون 

 بعد معاينه گفت که بچه سرش پايين نيومده بايد راه برم تا بهش فشار بياد

 حسامو صدا کردو گفت به خانمت کمک کن راه بره اگه بچه تا چند ساعت ديگه نياد پايين خفه ميشه 

م اويزون کرده بودن کمرم خم يگ ساعت بود بي وقفه با حسام قدم ميزديم حس ميکردم صد کيلو به پشت
 شده بود لباسام از عرق و خيسي به بدنم چسپيده بودن و اشک ميريختم 

 حسام از صدايه فين فينم به صورتم نگا کرد و با عجز ناليد

 بريز اشک کم قسم خدا به تورو بريز اشک کم د_

 ميشه خورد داره کمرم خيلي دارم درد حسام_

 ا غلط کردم بايد بچه رو سقط ميگرديم نبايد تو اينجوري درد بکشيبخد کردم غلط حنا_

 بده خيلي حالم ميميرم مبدونم حسام_

 همين حرفم باعث شد حسام چشاشو ببنده و صداشو هوار کنه و با داد گفت

 ميکنم خراب سرتون رو بيمارستانو اين بشه چيزيش زنم اگه_

 مگه ميگم مجاني سزارينش کنين فقط يه مو از سر زنم کم بشه

دکتر اومد بيرونو اومد طرف حسام قبل اينکه دکتر حرف بزنه حسام باز صداشو باال برد و انگشت اشارش رو 
 به سمت دکتر گرفت
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 ميرسم حسابتون به بعدن دبگه جايي ميبرمش وگرنه خوبه ميکنبد سزارينش االن همين_

 ي کرد با خون سردي برا حسام توضيح بدهدکتر سع

ببينين زن شما کيسه ابش پاره شده اگه ببريمش زير تيغ جراحي و همون لحظه بچه شما بره پايبن و رحم 
 گير کنه اون موقع هم به حسابمون ميرسي

 ما از اين ميترسم که بچه خفه بشه نميتونيم ريسک کنيم

 که اگه بزنه به بچه فشار ميادو مياد پايين  االنم چندتا امپول واسش تجويز ميکنم

 حسام گفت

 نکشه درد ديگه زنم ميخوام فقط نمبخوام بچه ميره دست از داره زنم بدرک بچه_

 وضعشه چه اين پسرم باش صبور_

 حسام شرمنده از از اينکه سر دکتر دادکشبده سرشو انداخت پايين 

 بعد امپوال ديگه ارومو قرار نداشتم يه ديقه درد داشتم يه ديقه نداشتم

 بعضي وقتا انقد دردم زياد بود که جيغ ميکشيدم

 نيم ساعتي گذشتو يه پرستار اومد گفت که اماده بشم برم اتاق زايمان 

تخت همراهي ميکرد از  مامان لباسارو تنم کردو رو يه برانکاردم گزاشتن و رفتن سمت اتاق زايمان حسام با
 چهرش ناراحتي بيداد ميکرد ولش مبکردي همونجا گريه ميکرد 

 همين که وارد اتاق شدم از بوش حالم بهم خورد

 هميشه از زدن امپول ميترسيدم حاال کارم به کجا کشيده شده بود 

 حالم اونقدر خراب بود که به بويه بخش توجهي نکنم 

 ونمو بريده بودداشتم خفه ميشدم درد ام

 داشتم از گرما ميسوختم

 دوتا پرستار با خانم دکتر کنارم بودنو سعي ميکردن به شکمم فشار بيارن 

 انقد جيغ کشيده بودم گلوم ميسوخت

 چشام داشت بسته ميشد هيچي نميفهميدم جز سيلي هايي که بهم ميخورد

 شل شل افتاده بودم روتخت

 نبره بچت خفه ميشه  خانم دکتر گفت دختر خوابت
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 نا نداشتم زور بزنم يه دفعه کل قوتمو جمع کردم

 حس کردم تختم داره ميلرزه ديگه هيچي نفهميدم و جلو چشام سياه شد 

وقتي چشم باز کردم تو يه اتاق رو يه تخت بودم خواستم بلند بشم که سوزش دستم باعث شد به دستم نگا 
کنم سرم به دستم وصل بود سرمو چرخوندم مامان به در اتاق از بيرون تکيه داده بود يه لحظه برگشت وقتي 

 ديد چشام بازه اومد جلو گفت

 دخترم شدي بيدار_

 چيشد اره_

 دخترم موقع زايمانت تشنج کردي هيچي_

 مرد بچه_

 مامان لباشو با دندون گزيد و گفت

 اوردي دنيا به تپل و خشکل پسر يه دخترم خدنکنه_

 تو دلم گفتم کاش مرده بود 

 حداقل يا اون يا من 

اتاق رفت بيرون حسام هم اومد تو اتاق با ديدن من باشادي اومد طرفم دستامو تو دستش گرفت و مامان از 
 حسام رو انگشتام بوسه اي زدو به چشمام خيره شدو گفت

 خوبه حالت_

 خوبم اره_

 روشو کرد به سقفو

  خداياشکرت_

 دستامو فشار دادو گفت که ميره جايي رو برميگرده

 يه ساعت بعدش با چند تا جعبه شيريني و ابميوه برگشت 

 با تعجب نگاش کردم اين همه شيريني و ابميوه رو واس چي ميخواست

 مامان بهش گفت

 پسرم چين اينا_

 ديگه ابميوه و شيريني_

 همه اين ولي ميدونم_
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 حسام با شادي گفت

 ميکنم پخش بچم زنو سالمتيه به ديگم چندسال طالفي به اينارو نميخوايم بچه ديگه که ما_

 ه هارو باز کردو شروع کرد به پخش کردن از کاراش غرق لذت ميشدم از شاديش شاد بودم تند تند جعب

 وقت مالقات خانواده حسام جز مريم کسي نيومد ديدنم

 به جايه ابنکه من عصباني باشم اونا واسم طاقچه باال ميزاشتن 

 رده بود.اهديه خانم به جا اينکه بياد معذرت خواهي کنه رفته اونارم ازم دور ک

بعد مالقات مامان گفت که بره ببينه ميتونه بچه رو بياره بهش شير بدم چون زودتربه دنيا اومدا بود تو يه 
 بخش مخصوص نگهش داشته بودن

 وقتي مامان برگشت گفت که مخالفت کردنو گفتن بايد مادر بچه بياد

 منم حوصله نداشتم برم ببينمش حس ميکردم ازش متنفرم ...گفتم که ازش متنفرم 

 چند ساعتي گزشت که خانم دکتر با يه سبد که رو زمين کشيده ميشد اومد تو اتاق و گفت

 بشه شير پسرش تا بده شير پسرش شير به نميخواد کوچولومون پسر مامان_

 دونم چرا ازش بدم مي اومدرومو برگردوندم نميخواستم ببينمش نمي

 مامان بچه رو گرفت اورد تو بغلم جاش داد

همين که يه نوزاد کوچولو رو دستام قرار گرفک حس عجيبي پيدا کردم خيلي لطيف بود دوست داشتم نگاش 
 کنم ولي نگامو ميدزديدم

 رو به مامان گعتم برشدار من نميدونم چه جوري به بچه شير ميدن

 مان گفت دکتره رو به ما

 چيکار ميخواست بچه بچست خودش اين_

 رو به منم گفت

  عزيزم ميگيري ياد_

 نگاش کن لباشو ازهم باز کرده

 االن بچت به شير تو نباز داره کاملش کنه بايد بهش شبر بدي به صدايه قلبت نياز داره ارامش پيدا کنه

 ببين واس سينه تو لب تکون ميده چون ميدونه مادرش تويي

 دلت مياد بچت داشت ميمرد تو رحمت گير کرد ک توهم بيهوش شده بودي
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 خدا بچتو بهت داد

به پسر بچه اي که رو دستام گزاشته بودن نگاه کردم چقدر معصوم بود چقدر بي پناه بود اون گشنش بودو 
 هش نميدادمداشت از من شير ميخواستو من ب

 دلم برا دهن باز کردنش ظعف رفت ناخوداگاه دست کوچولوهاشو تو دستام گرفتمو نوازشش کردم

 حس کردم بايد ازش مواظبت کنم نبايد بزارم به اين موجود کوچولو اسيب برسونن 

 خودم دستمو بردم سمت لباسامو دکمه بااليي رو باز کردم

 ن موجود کوچولو بزارمدکترم کمک کرد سينمو داخل دهن او

 يکم طول کشيد تا تونست سينمو بگيره ولي بالخره گرفت

 با اولين مکيدنش حس کردم وجودمون يکي شد دومين

 حس کردم از وجود خودمه

 سومي

 حس کردم خودم داره گشنگيم رفع ميشه

 از چشمام اشک سرازير شد بچم چه گناهي کرده بود من ازش بدم مي اومد

 ولي االن نه ديگه ازش بدم نمياد االن دوسش دارم

 االن نميزارم بهش اسيب برسونن

 االن ديگه از وحود منه

 يه تيکه از قلب منه اين موجود کوچولو و ناز مال منه

 به هيچ قيمتي از دستش نميدم 

 غرق شير خوردنش بودم

 تو دلم داشت ميکوبيدلباشو اروم اروم به مکيدن تکون ميداد ولي ريشه اوالد رو 

 يه لحظه لباش از حرکت ايستاد

 با ترس به دکتر چشم دوختم با خنده گفت 

 نيست کنش ول هست گشنشم شد خسته دهنش نيست هيچي نترس_

حاالم سعي کن من دستمو رو کجاها گزاشتم توهم رو همونجا بزاريو بتوني خودت هم بچتو نگه داري هم 
 سينتو
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 سرمو بلند کردم باالخره تونستم

 حسام رو ديدم به چهارچوب تکيه داده بودو به منو پسرش نگاه ميکرد

 به روش لبخند زدم خانم دکتر هم وقتي حسام ديد گعت

 اينجاست هم عاشق بابايه به به_

 رو به من گفت

 کنه خراب سرمون رو بيمارستانو بود نزديک ميخواد خاطرتو بدجور بدون قدرشو_

 حسام سرشو زير انداختو دکتر با خنده ازمون دور شد

 حسام اومد جلو کنارم رو تخت نشست

 يه دستش رو برد پشت سرم رو بالشاگزاشت دست ديگشم رو دستم که رو دست پسر کوچولومون بود

 کامل تو بغل حسام بودم اغوشش گرمايه قشنگي داشت دلچسپ بود بهم ارامش ميداد

 تحسام زير گوشم گف

 بوديم نکرده فکر بهش حنا بزاريم چي اسمشو_

 ياد قرارم با محمد افتادم قرار بود بزاريم امير ناخوداگاه گفتم 

 امير_

 حسام دستايه پسرشو لمس کردو با زمزمه گفت 

 امير ميزاريم اسمشو...خوبه..امير_

 چقدر دلم واس محمد تنگ شده بود يعني اونم دلش تنگه 

 ه من فکر ميکنهيعني ب

 اصال منو يادشه

 ياد اون موقع ها ميفته

 يه سال بود ازش بي خبر بودم يعني چي به سرش اومده ...حالش خوبه

 هنوزم مث من بيقراره ...ولي نه اون دوستم نداشت اگه داشت مي اومد جلو

 با بوسه اي که حسام رو گونم کاشت از فکر خارج شدم 

 شرمنده از افکارم سرمو انداختم پايين 

 حسام انگشتشو جلو اوردو چونمو باال اوردو تو چشمام خيره شد
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 تو شرارت نگاش غرق شدم 

 با داغي لباش رو لبام از دريايه چشاش خارج شدم چشماشو بسته بود 

 دو دستشو باال اوردو صورتمو قاب گرفت

مراهي کردم صدايه ونگ ونگ امير بلند شدو هردو با خنده لبامونو ازهم بخاطر رهايي از افکار محمد باهاش ه
 جدا کرديم حسام اميرو بلند کردو گفت

 کردم بوس مامانشو شد غيرتي پسرم اي اي_

 مال خودمه دلم ميخواد تو چي ميگي بچه

 از حرف زدن حسام خندم گرفت و با شادي بهشون نگا ميکردم

 ولي ته دلم يه کم تلخ بود و با اتيش خاکستر ميشدو دودش داشت درونمو سياه ميکرد 

بخاطر تشنج سه روز تو بيمارستان موندگارشده بودم هرشش ساعت يه بار مي اومدن دو تا امپول بهم ميزدن 
 

برم ولي ميگفتن اثر پاهام از کار افتاده بود با هربار زدن امپول کل بخش رو رو سرم ميزاشتم ميخواستم در 
عوارض تشنج تا چهلم مادر تو وجودش ميمونه اگه يه ذره ناراحت بشه تشنج دوباره فعال ميشه حتي اگه تب 

 هم نداشته باشي

مجبور به تحمل درد شده بودو تا نيم ساعت بي جون مثله بيهوشا رو تخت ميفتادم بعدن هم که چشام باز 
 ميشد پاهام از کار افتاده بود

 وجود امير بود بهم جون ميداد  فقط

 وقتي برگشتيم حسام به سالمتيه منو امير کل طايفشو دعوت کرده بود 

 شام هم از بيرون سفارش داده بود ..شک داشتم خانوادش بيان

همه مهمونا اومده بودن حتي محسن با نگاه عجيبي بهم چشم دوخته بود ولي هنوز از مامان بابايه حسام 
 خبري نبود

 ديگه خيلي ديرشده بود مبخواستن شام رو بزارن که صدايه در بلند شد و حسام رفت درو باز کرد

 عمو و زن عمو بي توجه به من رفتن نشستن

زشت بود منم مثل اونا رفتار کنم هرچي باشه از شهرستان بخاطر امير برگشته بودن که اهديه نزاشته بود 
 بيان 

 گفتم زن عمو با سردي جوابمو دادرفتم جلوشون بهشون خوش امد 

 ولي عمو با گرمي دستامو فشردوگفت
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 باباجان مبارک رسيده نو قدم_

 منم به همون گرمي دستاشو بوسيدمو گفتم

 اومدين خوش ممنون جون عمو باشي زنده_

 زن عمو چشم غره اي بهم رفت عمو هم با چشمو ابرو گفت که هيچي نيست

 منم رفتم کنار مامان نشستم 

 چون نه پاهام توان داشت وايسم نه با اون اخمي که زن عمو کرده بود ميتونستم کنارش بشينم 

 سمانه و نگار با مژگان سفره رو انداختنو شام رو گزاشتن

 ه رفتنهمه کادو اورده بودن يکي سکه .يکي لباس.يکي پول گزاشته بود تو پاکت بعد دادن کادوهاشون هم

 منم رفتم اتاق به امير شير بدم 

 يه دفعه صدايه دادو بيداد اومد

 زن عمو گفت

 نميزاشت خونت تو پا وقت هبچ وگرنه کرد زورم بابات منم.. ها بيان نگفتي زنش واحدو به چرا_

 کنن اذيت حنارو بيان بگم... بگم چرا_

 اين دفعه صدايه هاجر بود بلند شد

 دت فهميدي چي به اهديه بدبخت گفتي تو رو نقطه ضعفش دست گزاشتيخو تو حسام_

 ميمرد بخاطرش داشت من زن_

 زن من بي عقلي کرد اون که عقل داشت

 بوده درست زدي که حرفي چي تو نداشت عقل اون_

 بهش گفتي چون نميتونه بچه دار بشه اين بالرو سر حنا اورده 

 بهش گفتي به حنا حسودي ميکنه 

 بهشون گفتي نونو نمکمو خوردينو زنمو کشتين

 رسما بيرونشون کردي

 اينا حرفايين که يه مرد بايد بگه ابنارو بايد به داداشو زن داداشت بگي

 خوب کردم چيزايي بود که خيلي وقت پيش بايد بهشون ميگفتم تو اين مدت فقط حنارو اذيت کردن
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ين خواهر برادر دعوا رابيفته از اتاق رفتم بيرون ميخواستم حرف بزنم که با سيلي که زن عمو به ترسيدم ب
 حسام زد حرفم تو دهنم خشک شد

 بغض کردم نتونستم جلو خودمو نگه دارم و رفتم جلو گفتم

 کنبن بلند دست روش ندارين حق شما_

 زن عمو گفت

 گور توئه گور به گور شده بلند ميشه  از اتيشا اين تموم ميدونم شو ساکت تو _

 توئه افعي پسرمو عقده اي کردي

وگرنه حسام من ابنجوري بود يه پارچه طال بود خدا ميدونه چي به روز اون اهديه بدبخت اوردي که باهات 
 ابنجوري کرده

 من گفتم اين دختر به درد پسر من نميخوره

 تا وقتي نيومده بود کدورتي بينمون نبود پسرم هميشه پيشم بود

 داشتم ميلرزيدم زانوهام داشت ميلرزيد

 صدايه داد حسام بلند شد

  مريضه حنا مـــــامــــــــــان_

 کنه دراز زبون من واس و نداري حق تو بگه بمن اومد نمي بور مريض اگه مريضه که بدرک_

 اشتو از هال رفت بيرون گريم در اومده بودزن عمو چادرشو برد

 با دادو بيداد و سرو صدايه ما گريه اميرم دراومده بود با پاهايه نااستوار راه افتادم سمت اتاق

رو تخت نشستمو اميرو بغل کردم خواستم بهش شير بدم ولي لرزش دستام نميزاشت ميترسيدم امير از 
 زمين نشستمدستم بيفته گزاشتمش رو تختو خودم رو 

 صدايه بهم خوردن دندونام مي اومد کمرمم داشت ميلرزيد حس توخالي داشتم چشام داشت سياهي ميرفت 

 رو زمين نشستم 

 صدايه دادو بيداد هاجرو حسام داشت مغزمو سوراخ ميکرد خرفاشون گنک بود چيزي نميفميدم

توجه به گريه هايه بي مهابايه اميرو اومد چشام داشت بسته ميشد که قامت حسام تو درگاه پيدا شد بي 
 طرفم 

 شده چي عزيزم.. جان حنا.. حنا_

 حنا چشاتو بازکن حنا توروخدا
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 حنا من غلط کردم حنا حرف بزن

 چقدر نگرانيش برام شيرين بود ولي نميتونستم دهن باز کنم

 زير گردنمو گرفتو رو زمين نشوندم با دوست صورتمو گرفت

 نميتونستم نفس بکشم نفسم تو سينم حبس شده بود

 حس کردم يه چيز داغ داره رو لبام داره مياد پايين 

 با دست لرزون دست بردم سمت لبام 

 دستامو باال اوردم دستام خوني بود 

يه هميشه با ديدن خون ديونه ميشدم مغزم داغ ميکرد با دست ميزدم تو سر خودم و جيغ ميکشيدم گريه ها
امير تو گوشم بود ...حسام تقال ميکرد نگهم داره ولي ديونگي زده بود به سرم حتي خودمم نميتونستم خودمو 
کنترل کنم ...يه دفعه حس کردم تو يه جايه گرمو نرم فرو رفتم ...دستايه حسام بود و داشت موهامو نوازش 

 ميکرد نفهميدم کي چشام سنگين شدو خوابم برد 

 کردم رو تختم بودم اميرهم بين منو حسام بودوقتي چشم باز 

يکم گذشت تا يادم اومد ديشب چه اتفاقي افتاده بود ...بي رمق از جام بلند شدمو رفتم بيرون با ديدن هال 
 شکه شدم يه عالمه بشقابو ميوه و دستمال و ليوان پخشو پال بود 

 رفتم دست صورتمو شستمو شروع کردم به جمع کردن ظرفا 

 مشونو جمع کردمو بردم اشپزخونه دستکش دستم کردمو خواستم ظرفاروبشورمه

 حسام از پشت بغلم کردو گردنمو بوسيد گفت

 بود من تقصير همش ميخوام معذرت حنا_

 بهش رو برگردوندم هيچي نگفتم

 سرشو جلو اوردو پيشونيمو بوسيد 

 بهتره حالت_

 اره_

 ظزفارو ميشورم من کنار برو پس باش_

 ميشورم خودم نه_

 ميدم انجام خودم بکش دراز برو اي خسته هم اگه نشده ييدار امير تا کن جارو هالو برو توهم ببينم بمن بده_

  خوبه حالم نه_
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 برو پس_

دايه گزيه امير اومد رفتم تو يه ساعتي گزشت خونه مرتبو تميز شده بود ولي حسام هنوز تو اشپزخونه بود ص
 اتاقو برشداشتم بهش شير دادو زيرشو عوض کردم

حسام صدام زد گفت که برم صبحونه رو بخورم رفتم دستامو شستمو کنار حسام نشستم اميرم کنار خودم 
 درازش کردم

ت تکون دستو پاهاشو تکون ميداد حسامم باهاش بازي ميکرد انگار باباشو ميشناخت و واسش بيشتر دس
 ميداد حسام صبحونشو خوردو رفت بيرون منم خسته بودم بعد جمع کردن صبحونه رفتم دراز کشيدم.

 چهل روز گزشته بود واس وليمه به اهديه و واحد هم گفتيم که بيان ولي نيومدن

 رفتار زن عمو به همون شکل بود منم باهاش سرد برخورد ميکزدم حتي حسامم باهاش سرد بود 

سعي ميکردم ارامشمون بهم نخوره.خواب و خوراک نداشتم امير شبا ده بار بيدار ميشد بعضي وقتا جوابشو 
 نميدادم و حسام مجبور بود ارومش کنه چندباري هم زيرشو عوض کرده بود

حسام بدجور عاشق امير بود بعضي وقتا حسودي ميکردم ميخواستم محبت حسام فقط برا من باشه به 
 کرده بودم  محبتش عادت

 ولي هيچ وقت بهش نگفتم نميخواستم غرورم جلوش شکسته بشه 

عمو زنگ زده بود که بريم شهرستان و به کمک حسام نياز داشت ولي حسام مارو نبرد ميگفت امير هنوز 
 کوچيکه 

اشت رو به زردي رفتيم خونه بابام ...يه هفته بود خونه بابا بودم مامان حالش اصال خوب نبود هر روز رنگش د
ميرفت غذا نميخورد زير دلش درد ميکرد روزي دوبار با بابا ميرفتن دکتر ولي فايده نداشت مامان حالش بدتر 

 ميشدولي بهتر نميشد 

رفتاراشون مشکوک بود قشنگ داشتن يه چيزي رو ازم پنهون ميکردن وقتيم ازشون سوال ميپرسيدم ميگفتن 
 که مريضيه مامان سنگ کليس

 ز هشتم بود ساعت نزديک چهار عصربود که تلفن خونه زنگ خورد رفتم سمتشو جواب دادمرو

 الو_

 خانمم سالم_

 برگشتي حسام سالم_

 دنبالت ميام االن باش اماده اره_

 بزارم تنهاش چطوري مريضه خيلي مامان حسام ولي_

 ميگم بهت باش اماده تو_
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 باشه_

ريف کردم اونم گفت که برگردم اگه چيزي شد بهم ميگن رفتم لباسامونو جمع کردمو اميرو رفتم واس مامان تع
 اماده کردم خودمم مانتوموپوشيدم از وقتي امير به دنيا اومده بود ديگه چادر نمينداختم

نيم ساعتي گزشت که حسام زنگ خونه رو زدو گفت که بيرون منتظره هرچيم گفتم بياد تو يه چايي بخوره 
 خستگي در کنه 

 گفت نه 

 تو ماشين حسام اميرو رو پاهاش گزاشته بودو هي قربون صدقش ميرفت

 ميکردم دق دوريتون از داشتم بشم فداتون الهي_

 بره قربونت بابا الهي_

 با چشايه باز نکاش ميکرد اميرم

 وقتي رسيديم خونه حسام يه راست رفت توحمومو منم رفتم چايي دم کنم

چن دقيقه گزشت حسام اومد بيرونو لباساشو پوشيد اومد اشپزخونه داشتم چايي ميريختم حسام بي مقدمه 
 گفت

  ماهشه چند مادرت_

 با تعحب به روش برگشتم گفتم

 چي_

 چندماهشه ميگم مادرت_

 ماهشه چند چي_

 چندماهه شکمش_

 با شنيدن حرفش قوري از دستم افتادو هزار تيکه شد

 از ترس جيغ کشيدم که گلوم زخم شد

حسام زود بغلم کردو از اشپزخونه رفتيم بيرون وقتي رو زمين نشستم از شک سکشتن قوري دراومدم رو به 
 حسام گفتم

  بود چي حرفت از منظورت حسام_

 ديگه بارداره مامانت خب_

 نداره امکان_
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 نداشتي خبر تو کنم باور من داري انتظار اونوقت ميدونن شهرستان کل بابا_

  خبرنداشتم امير جون به_

  مجلسشون نقل شده شهرستان تو_

 ا رو گرفتمبا فهميدن اينا يورش بردم سمت تلفن و شماره خونه باب

 الو_

 اونجاست مامان نگار_

 دکتر رفت بابا با اونم رفتي تو همينکه ابجي نه_

 بديا جواب درست ميپرسم سوال يه نگار_

 ابجي باش_

 بارداره مامان_

 نگار سکوت کرده بود

 ها باتوام نگار_

 نه يعني.. اره... چيزه..خب..خب_

 ببينم بزن حرف درست نگار_

 گفتم بت من بفهمن نزار توروخدا ولي اره خب_

 چرا_

 بفهمي نميخواست مامان_

 گريم دراومده بود بي حرف گوشي رو قطع کردم

 يعني انقد براشون غريبه بودم بهم نگفته بودن

 دم حسام اومد کنارم يه هفته اونجا بودم و بهم نگفته بودن ...همونجا سر خوردم و گريه کر 

 حاال ميکني گريه چرا_

 اخه دارشدنشونه بچه وقت چه ميره حسامابرومون_

 چه ما به خودشونه زندگي خب_

 ام بيگانه براشون انقد يعني نگفتن بهم حتي اونا... اونام دختر من حسام_

 نشده روشون شايد_
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 گريه نزاشت حرف بزنم

 بيرون بريم بشور صورتتو دستو پاشو ببينم باش اروم_

 ندارم حوصله حسام_

 بابات خونه ميريم بعدش کنيم عوض هوايي حالو يه بريم ميکم پاشو_

رفتم اشپزخونه خواستم خورده شيشه هارو جمع کنم حسام اومد گفت که خودش جمع ميکنه و من برم اماده 
 بشم 

 زيتوني با شالو شلوار سياه پوشيدم اميرم لباس تنش بود رفتيم بيرون رفتم اتاقم يه مانتويه

 حسامم اماده وايساده بود اومد جلو اميرو ازم گرفتو رفتيم بيرون

 تو رستوران هيچي از گلوم پايين نرفت 

 همش به مامان فکر ميکردم

...بچه چي بود...چرا خواسته بودن بود چندماهش االن يعني...نباشه باردار ميشه...باشه دروغ ميشه يعني 
 بچه دار بشن...چرا چرا چرا

 چراها داشت مغزمو سوراخ ميکرد حسام غذاشو خوردو از رستوران اومديم بيرون و رفتيم سمت خونه بابا .

 وقتي درو زدم بابا فهميد منم اومد تو حياط بي سالم و احوالپرسي گفتم

 بارداره مامان راسته بابا_

 بابا شرمنده سرشو انداخت پايينو گفت

 بزرگه بچه ميگه نميکنه قبول دکتري هيچ ولي کنيم سقط ميخوايم فهميديم که االنم بوده ناخواسته_

 مگه ماهشه چند_

 هفت_

 با شنيدن اين حرف برق از سرم پريد هفت ماه بود مامانم باردار بود و من خبر نداشتم 

 تم داخل خونهبابارو کنار زدمو رف

 مامان تو اتاقش دراز کشيده بود رفتم سمتش

 ندارم خبر من بارداريو ماهه هفت تو مامان_

 مامان سرشو انداخت پايين و هيچي نگفت لحظه لحظه صدام داشت اوج ميگرفت

 بارداره زنش مادر بفهمه روستا اهالي از شوهرم بايد چرا ها مامان چرا_
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جمع سرتونو بلند کنين فکر مردمو نکردين االن همه ميگن پيريو معرکه گيري شما نوه چطوري روتون ميشه تو 
 دارين داماد دارين کارتون مايه ابرو ريزيه

 چرا زودتر نرفتين سقطش کنين

 مامان سرشو باال اوردو گفت

 ميفميدم بايد کجا از نداشتم بارداري از اي نشونه هيچ... فهميدم هفتس دو من دخترم_

 اين چند روزم که خودت ديدي کل دکترايه شيرازو رفتم ولي ميگن نميشه و هيشکي قبول نميکنه 

 پوزخندي زدمو از اتاق خارج بدون خداحافظي زدم بيرون 

 بابا تو حياط بود اومد سمتم خواست حرف بزنه که با رفتنم نزاشتم حرفشو بگه

 ر ميداد حسامو امير تو ماشين بودن بغض داشت گلومو فشا

تو ماشين نه من حرفي زدم نه حسام سوالي پرسيد ...وقتي رسيديم يه راست رفتم تو اتاقمو خوابيدم نزديکايه 
 ساعت سه نصف شب بود با صدايه تلفن بيدار شدم

دلهره عجيبي گرفته بودم رفتم سمت درو بازش کردم با هربار زنگ خوردن تلفن قلبم از جاش کنده ميشد 
 ش رسيدمو برشداشتمباالخره به

 الو_

 باباجان سالم_

 شده چيزيش مامان بابا چيشده_

 بدم خبر بهت گفتم اومد دنيا به بچه.ب.. فقط نباش نگران نه نه_

 بيمارستانين کدوم تو کردي خوب_

 بعد اينکه بابا اسم بيمارستانو گفت قطع کردم

 ار شدهبرگشتم ديدم حسامم با صدايه من از خواب بيد

بهش گفتم منو ببره بيمارستان و اونم گفت باشه رفتم اتاقم لباسامو پوشيدمو و يه پتو انداختم رو اميرو رفتم 
 بيرون

بابا هم مخالفت کرد ولي من بچه هارو با خودم بردمو از بابا خداحافظي کردم رفتيم پايين حسام سرشو تکيه 
بود با انگشت چند ظربه زدم به پنجره وقتي ديد ماييم درو باز داده بود به پشتيه صندلي و اميرم رو پاهاش 

 کرد
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سوار ماشين شديم بچه ها تک تک بهش سالم کردنو حسامم با خوش رويي جوابشونو داد بعدش ازم پرسيد 
چيشد منم واسش تعريف کردم بدون حرف راه افتاد سمت خونه دو هفته گزشته بود هفته اول بچه ها پيشم 

 بودن و حسامم با مهربوني باهاشون رفتار ميکرد و باهاشون شوخي ميکرد

 مالقات مامان نمي اومد مامان هم بخاطر نويد داداش کوچولوئه دومم تو بيمارستان مونده بود ولي واس 

 حرف و حديثا شروع شده بود ..يکي ميگفت

 پيري و معرکه گيري

 يکي ميگفت

 چون پسر بوده ننداختنش

 يکي ميگفت

 چون دخترش پسر به دنيا اورد اوناهم دلشون خواست

ده بودو با طعنه حرف ميزد هرکي مي اومد مالقات از حسام ميپرسيد و ميکفتن راسته زن عمو چندبار زنگ ز 
 حسام مادرتو زده و واس همين مامانت اينجوري زايمان کرد

 ميديدم مامان بابا چه جوري شرمنده شدن خودمم از رفتار فاميل عصبي ميشدم ولي هيچي نميگفتم 

م فقط دنبال سوژن وگرنه به اونا چه و مامان بابات اختيار حسام هر بار ارومم ميکردو ميگفت که مرد
 زتدگيشون دست خودشونه 

 مامان بعد يه ماه با نويد از بيمارستان مرخص شدن 

چند باري رفتم خونه بابام ولي وقتي حسام باهام نبود انگار يه چيزي گم ميکردم دوست داشتم زور برگردم 
 گه بحثو نقل قول فاميل از تکاپو افتاده بودخونه خودم و با حسام حرف بزنم دي

هشت ماه گذشت عمو زنگ زد گفت که بايد حسام بره شهرستان خواستم ماهم باهاش بريم خيلي وقت بود 
 نرفته بوديم 

 حسامم مخالفت کردو گفت که هوا سرده

 لباسايه خودمو اميرو جمع کردمو رفتيم خونه بابا

امير نزديک ده ماهش شده بود ولي انقد زرنگ بودو شيرين تو دل بابا خودشو جا کرده بود هر وقت بابا از راه 
 ميرسيد ميرفت سمتشو واسش بغل باز ميکرد

دوهفته از رفتن حسام گذشته بود مامان تو اتاف بودو داشت نويدو مبخوابوند بابام هم تو هال داشت با امير 
 بازي ميکرد 

ه زنگ خونه زده شد رفتم بدون ابنکه بگم کيه درو بازش کردمو جلو در وايسادم ببينم کي بود همبن که صداي
 در باز شد خون تو رگام يخ زد 
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 مغزم منجمد شد باورم نميشد بعد دوسال ببينمش اصال اين مدت کجا بود 

 طپش قلبم دوباره شروع شده بود به همون شيريني به همون تکون دهنده

 بونم نميچرخيد هردومون بهم خيره شده بوديمز 

 چقد تغير کرده بود صورتش الغر زير چشاش گود رفته بود حس ميکردم قامتش خميده شده 

 دوست داشتم حرف بزنم ولي نميتونستم 

 عمو دختر سالم_

 با شنيدن حرفش نفسم تو سينه حبس شد باالخره شنيدم 

 م ديگه حسرت به دل از دنيا نمير 

ت چرا اون شيطتتو نداشت چرا اون بويه شيرينو نداشت چرا لفظ همون بود ولي چرا اون عشقو ندا
 نميتونستم جوابشو بدم چرا

 صدايه بابا اومد 

 دخترم کيه_

 بابا اقاست محمد..ر.پس..پ_

 بغض گلومو گرفته بود اشکم داشت رسوام ميکرد

 زود رفتم تو هالو اميرو برداشتم رفتم تو اتاقم

 صداش داشت روح زخميمو زخمي تر ميکرد مثله يه خنجر داشت رو زخمام کشيده ميشد 

 همه چي جلو چشام نقش بست همه خاطره هام يادم افتادن

تم با دست با دست صورتمو پوشوندمو بي صدا گريه کردم امير تازه ميتونست راه بره لنگ لنگون اومد سم
 کوچولوهاش رو دستام ميکشيد طاقت قهر با اميرو نداشتم سرشو توبغلم گرفتم 

 تو بغلم خوابش برد منم کنارش دراز کشيدم .

 صبح که بيدار شدم محمد رفته بود ولي با همون سالم کردنش حنايه گوشه گيرو زنده کرد

 چيکار کردنهروقت به مامان بابا نگاه ميکردم يادم مي اومد باهام 

 حسام زنگ ميزد به سردي جوابشو ميدادم هربار ميکفت حنا چيزي شده انقد سرد شدي

 دوست نداشتم با فکر کردن به محمد به حسام خيانت کنم

 ولي زخمام تازه شده بود
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 درد عشق درد دوري درد اغوش احباري.درد زايمان

دردي که وقتي مامانم بچع دار شد طعنه هايي که بهمون ميزدن رفتارايي که باهامون داشتن همشون شده 
 بود يه زخم که محمد بهش نمک پاشيدو همه رو از نو ساخت

ده روزي از ديدن محمد ميگذشت با مامان منتظر بابا بوديم که بيادو شام بخوريم وقتي وارد خونه شدن از 
 ترکيدن بودمعصبانيت تو مرز 

 رفتم اشپزخونه و مامانو صدا زدم مامان اومد تو اشپزخونه

 دخترم بله_

 برگشته محمد با چرا بابا_

 بسازه محمدو دوستايه از يکي خونه قرار انگار نشنيدي_

 بره بگين بهش برين اوردتش چرا اينجام من نميدونه مگه نميدونه مارو ماجرايه مگه بابا_

 نميشه که شامشو ميخوره ميره چه جوري برم مهمونو بيرون کنم دخترم_

 ببينمش ندارم دوست من مامان_

 اميد اومد تو اشپزخونه و با حرفش مانع حرف زدن مامان شد

 دره دمه حسام اقا ابجي_

 با حرفي که اميد زد مردم اگه حسام محمدو ببينه چي اگه االن بياد تو خونه چي

 هي اسپزخونه رو طي ميکردم نميدونستم چيکار کنم گيج شده بودم

 گيج شده بودم 

  کنم چيکار مامان.. مامان_

 ديگه برو بيا دخترم خب_

 زود رفتم تو اتاقو لباسايه خودمو اميرو جمع کردم 

بدون اينکه به محمد نگاه کنم اميرو برداشتمو از مامان بابا خداحافظي کردم و از خونه رفتم بيرون ...حسام تو 
ماشينش نشسته بود ...درو باز کردمو سوار شدم جواب سالممو نداد تعجب کردم فهميديم از يه چيزي 

 عصبيه 

 و ذهنمه نباشه داد زدمداشت با سرعت رانندگي ميکرد خدا خدا ميکردم اون چيزي که ت

 ميدي کشتنمون به داري برو ارومتر_

 سرعتشو کم نکرد باالخره سالمت به خونه رسيديم ...بي توجه به منو امير از ماشين پياده شدو رفت داخل
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 منم دنبالش از ماشين پياده شدم رفتم تو خونه

ش گرفته بود اميرو رو زمين گزاشتمو حسام تو هال نبود رفتم اتاق رو تخت نشسته بودو سرشو با دستا
 صداش زدم

  حسام_

 جوابمو نداد...عصبي شدم گفتم

 چته بزني حرف ميشه_

 سرشو باال اورد از چشماش اتيش ميباريد رگ پيشونيش زده بود بيرون 

 از حالتش تعجب کردم ديگه شک نداشتم فهميده بود 

 ولي نبايد ميباختم من کاري نکرده بودم نبايد ميترسيدم 

 ازجاش بلند شد و با داد گفت 

 چــــــــــرا..چرا_

 چرا چي_

  حنا ميکني اينکارو باهام چرا_

 کردم چيکار_

 چيکارميکرد تو پيش عوضي اون_

 از حرفاش سر درنمياوردم کي پيش من بوده

 ميگي چي_

 پيش تو چيکار ميکرد محمد_

 پس فهميده بود با تته پته گفتم

 بابام خونه بود اومده نبود که من پيش_

با حرفم عصبي شد به سمتم حمله کردو انداختم رو تخت خواستم بلند شم که دوباره هلم داد صدايه گريه 
 امير اومد گفتم

 ميترسع بچه ميکني چيکار داري_

 و نميداد جوابم چرا خانم بگو پس_

 بگو چرا باهام سرد بود با معشوقش سرش گرم بود
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 نزدم حرفم باهاش حتي من بخدا ميفهمي خودت ميگي داري چي حسام_

 گفتن دارم دوست يه از دزيغ مني زن دوسال ها کنم باور داري توقع_

 دريغ از يه بوسه...دريغ از يه محبت....اگه راست ميگي چرا اومده بود چرا تو اونجا بودي

 کرد بيرونش که نميشد بود مهمون بود اومده بابام با بخدا_

 بود بابات خونه از باالتر کوچه دو بود دور خيلي مريم خونه ميرفتي تو خب_

 با گريه گفتم 

 ..بخدا حسام_

 ه جلو روم نگه داشت حرفمو قطع کردبا دستش ک

  نبود اين عشقم جواب.نبود اين محبتم حق.نبود اين من حق..هيچي حنا نگو هيچي_

 اين بود اون صداقتي که ازت خواهششو کردم ..اين بود اون قولي که بهم دادي

 خودمون سوختصداش داشت تحليل ميرفت منم هق هق ميزدم و اميرم با صدا گريه ميکرد دلم به حال 

 بشنوه صداتو گزاشتي چرا...کنه نگات گزاشتي چرا_

دستاشو مشت کرده بود ديدم چقدر داره زجر ميکشه ميخواستم حرف بزنم ولي بهم اجازه نميداد فقط خودش 
 بود داشت با عصبانيت حرف ميزد

 از جاش بلند شدو از خونه رفت بيرون 

 چند ساعتي گزشت خيلي نگران بودم زنگ زدم خونه بابام ببينم رفته اونجا يا نه 

 بابامم دلداريم داد گفت که حسام کاري نميکنه پشيمون بشه

 نزديک ساعت يازده بود کنار امير دراز کشيدمو خوابم برد 

 کردم هشتو چهل دقيقه بودوقتي چشم باز کردم دلهره به جونم افتاد حسام تو اتاق نبود به ساعت نگاه 

 زود پريدم بيرون 

 تو هال بدون پتو و بالش خوابش برده بود برا يه لحظه حس تنفرو تو خودم برا محمد حس کردم 

ولي اون که کاري نکرده بود حسام دچار سوتفاهم شده بود حقم داشت اون از هيچي خبر نداشت رفتار خودم 
 باعث امروز شده بود

خونه تا صبحونه رو اماده کنم يه استکان از دستم افتادو با صدا به کف ظرفشويي خورد از ترس اشپز  رفتم 
 جيغ کشيدم
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حسام اومد تو اشپزخونه از سرو روش وحشت ميباريد چشاش گنده شده بودو چشاش دوتا کاسه خون بود 
 بهم نگاهي انداختو رفت بيرون

 شتمو اوردمش کنار سفرهرفتم اميرم از اتاق بردازود سفره رو انداختمو تخم مرغ هارو گزاشتم 

رفتم چايي ريختم و گزاشتم رو سفره حسام بي حرف اومد نشست حتي به امير نگاهم ننداخت اخالقش 
 خيلي عوض شده بود دوست داشتم حرف بزنم ولي نميتونستم 

 صبحونشو خوردو رفت لباس عوض کردو رفت بيرون

حبتش معتاد بود از ديشب تو خماري بودم طاقت اين رفتارشو نداشتم...بي داشتم ديونه ميشدم من به م
توجهيش نابودم ميکرد به محبتش وابسته بودم تحمل بي محبتيش برام شده بود زهر اگه ميخواست به اين 

 رفتارش ادامه بده ميميردم 

يرينم نابود شه تازه داشتم نبايد ميزاشتم محبتشو ازم بگيره اون محبت مال من بود و نميخواستم زندگي ش
 حس شيرينشو حس ميکردم

 تازه ميدونستم نميتونم با بي محبتي کنار بيام 

 بلند شدمو شروع کردم به تميز کردن خونه واس نهار غذايه مورد عالقه حسامو درست کردم خورشت هويج

 بايد دوباره دلشو به دست مياوردم

من کاري نکرده بودم که تاوانشو اينجوري بدم يه شلوار با يه تاپ سبز پوشيدم يه سرهم سرمه اي خشکلم تن 
امير کردم و منتظر حسام نشستيم ساعت يک بود که صدايه در اومد ...وقتي وارد شد از چهرش خستگي 

 کشيدم ميباريد با بي رمقي سالمي کردو رفت دستشويي منم سفره رو انداختمو غذا رو 

 حسام يکم با امير بازي کرد بعدش شروع کرد به خوردن 

 بمن نگاه نميکرد داشتم عذاب ميکشيدم بايد حرف ميزدم 

 ميدونم نميتونم پس بايد پا رو غرورم ميزاشتم

 حسام_

 سرشو بلند کردو بهم خيره شد

د بايد ميرفتم خونه مريم ولي به عقلم بو درست تو حرف نزدم حرفم باهاش بخدا نکردم کاري من بخدا حسام_
نرسيد توروخدا اعتمادت از من سرد نشه اگه باور نداري زنگ بزن از مامان بابا بپرس ببين من حتي تو هالم 

 نبودم وقتي اومد من رفتم 

 باشه_

 نه نميکني باورم تو باشه چي_

 کردم باور چرا_
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 توهمه اخمات چرا پس_

 همين واس نخوابيدم ديشب خستم_

 نيستي عصباني ازم ديگه_

  ميخوام معذرت ميکردم رفتار اونجوري باهات نبايد عصبيم خودم از نميشم عصبي ازت وقت هيچ من_

خيالم راحت شد بعد خوردن گفت که ميره يکم بخوابه منم زود سفره رو جمع کردمو اميرو خوابوندم خودمم 
 نارش دراز کشيدمرفتم رو تخت ک

 دلم اغوششو ميخواست ولي روم نميشد هيچ وقت خودم پيش قدم نشده بودم 

 ولي حسم قوي تر از شرمم بود اروم اروم رفتم سمتشو دستاشو ازهم باز کردمو خودمو تو بغلش جا دادم

 با اينکه خواب بود ولي با دستاش تو اغوشش اسيرشدم 

 دوباره امنيت اغوششو داشتم

 وباره گرمايه بدنشو داشتم د

 دوباره رفته بودم تو پناهگاهم

 اين پناه گاهو دوست داشتم

 اين اغوش اجباريو دوست داشتم

 بهش تکيه داده بودم ميرفت اوار ميشدم

 با حس لمس چيزي رو صورتم چشامو باز کردم

 دحسام با دست داشت دونه دونه موهامو که تو صورتم ريخته بودو کنار ميز 

 چشامو بستمو پشتمو کردم بهش

 سرشو تو موهام فرو کردو بو کشيد 

 زمزمه وار زير گوشم گفت

  من مال فقط مني مال فقط تو_

 هرکي بهت نگاه کنه ميکشمش...تو مال مني مادر پسرمي خانوم خونه مني

 از اعترافش دلم گرم شد تند تو بغلم گرفت و سر شونه هامو بوسيد 

 طاقت نداشتم به روش چرخيدمو لباشو بوسيدم يکم همراهيم کردو سرشو دور کرد و گفت

 دنبالتون ميام باشين اماده هفت ساعت ميرم من_
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 کجا_

 خوب جايه يه ميبرمت شام_

 باشه_

 پيشونيمو بوسيدو رفت بيرون

 گفت که بريم بيرون.ساعت هفت هردو اماده بوديم ...زنگ خونه به صدا دراومد حسام بود 

 رفتيم رستوران هخامنش جلوش در چندتا پله دراز بود به باال ميرفت بغل پله ها مجسمه هخامنش بود

 وقتي وازد شديم از فضايه رستوران تعحب کردم همه چي سنتي بود

 ميزهايه سنتي

 تابلوهايه هخامنشي

 گارسوناش کال لباساشون از پارچه هخامنش بودو کال سرشون بود کل ست رستوران قهوه اي بود 

 از هرگوشه يه گروه نوازنده ايستاده بودنو هم زمان يه نوع ملودي رو مينواختن 

 حسام دستمو گرفتو رفتيم سمت يکي از ميز سنتيا و نشستيم

 ام گفتمگارسون اومدو سفارشارو گرفتو رفت رو به حس

 اينجا قشنگه چقد_

 دربيارم ازدلت اينجا اوردمت_

 که نبودم دلخور_

 کردم رفتار بد باهات ولي_

 هرجاييم تو منه عمويه پسر اون نکردم فکر بهش ثانيم يه گفتم بله تو به که روز همون من حسام ولي اره_
  بزنيم بهم خودمونو بين هربار نميشه دليل ميبينمش

 ن ما يه بچه داريم اگه تو هي بخواي اينو ياداوري کني زندگيمون جهنم ميشهاال

 شدم ديونه دادنت دست از ترس از بده حق بهم حنا_

 اومدم جلو در اميد ميگه حنا نشسته با محمد حرف ميزنه تو انتظار داشتي من چيکار کنم

 پس واس همين بوده اينجوري داغ کرده بود

 ميرسم اميدم اين حساب به بودم اشپزخونه تو مت بخدا_

 غذاهارو اوردنو مانع حرف زدنمون شدن
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 وسايل هاشون ...ظرفاو قاشقو ...ليوان...سفره همشون از شکل هخامنش بودن

 خيلي قشنگ بودن حتي دستمال سفره هايي که گزاشته بودن ست وسايال بود ترتيب قشنگي داشتن

 حسام رفت حساب کنه چندتا دستمال برداشتم واس امير که دهنشو باهاش تميز کنم  غذامونو خورديم

حسامم اومد رفتيم بيرون ...حسام از خوشحالي لباش بهم نميچسپيد شاد بودم از اينکه تونستم بهش اعتماد 
 بدم 

 اهنگ اي ولي گلم از کوروسو گزاشته بودو باهاش ميخوندو بشکن ميزد

 ش يواش بيا عطر گلو باهاش بياريوا من يار)

 سرشو رو شونم ميزاره تاپ تاپ دلم صداش مياد

 هرشب که ميشه با دلبري پاهاشو تو خونم ميزاره

 يه بوسه از اون قند لباش چي بگم عجب حالي داره

 اي واي گلم واي گله دلبر نازو خشکلم

 اي واي گلم واي گله يکي يه دونه دلبرم

 اي واي گلم واي گله عاشق و ديوانه گلم

 وقتي که دوره از برم گرمي نداره منزلم

 دست خودم نيست نميشه اينقده نگاهش نکنم

 هرشب که مياد ببينمش گل من صداش نکنم

 لباشو که غنچه ميکنه يه بوسه از لپاش نکنم

 نميشه برام ناز که ميکنه جونمو فداش نکنم

 

 ت شده اين دورو اون در ميزنميه ياري دارم عاشق

 اگه که يه روز قهر بکنه به سيم اخر ميزنم

 واسه يه بوسه از لباش هزارتا کلک جور ميکنم

 اگه عشق من يک هوسه پس چرا پرپر ميزنم

 اي واي گلم واي گله دلبر نازو خشکلم

 اي واي گلم واي گله يکي يدونه دلبرم
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 اي واي گلم واي گله عاشقو ديوانه گلم

 وقتي که دوره ازبرم گرمي نداره منزلم

 وقتي که دوره ازبرم گرمي نداره منزلم(

 اميرم دستاشو هي تکون ميدادو ميخنديد

 دل خودم شاد نبود ولي دل اونا که شاد بود حداقل اونا تو ارامش بودن 

ه کنم رسيديم خونه و اميرو خوابوندم ...رفتم تو تختم دراز ميتونستم محيطو واس اين پدرو پسر اماد
 کشيدم...حسام دستامو گرفتو کشيدم تو بغلش و مهمون بوسه هايه بي امانش شدم .

 زن عمو و عمو بعد يه هفته اومدن شيراز واس عيد 

 مريم هممونو دعوت کرده بود همه بعد شام دور هم جمع شده بوديم

 دست امير بودو گرفتو با صدا گفتمژگان دستمالي که 

 حنا رفتين کي هخامنش رستوران دستمال واي_

 مونده بودم چي بگم حسام گفت

 گرفتم ازش چندتايي منم اونجا ميبرد دستمال که کردم سوار مسافر يه نرفتيم_

 گفت عمو زن 

 خوبه ادم بلد باشه دروغ بگه کاش يادت داده بودم اصال نميدوني بايد چه جوري دروغ ي

 مريم گفت

 کجاست اشکالش باشين هم رفته داداش خب_

 بازم زن عمو گفت

 هخامنش ببره حنارو اينکه واس ميکنه جون روز شبو بچم نداره اشکال چطور_

 اونجا جايه پا شاهاس نه حنا

 بلند شدصدايه حسام 

 مامان بزنين حرف درست اونوقت نيست حنا جايه چرا_

 ديگه بيا بزن منو بيا روشن چشمم_

 کن بس مامان ميکنم خواهش_

 زن عمو بلند شده بودو رفته بود جلو حسامو دستايه حسامو گرفته بودو داد ميزد
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 بحث سر گرفت 

 ن منم گريه کنون رفتم اتاقامير داشت ازگريه هالک ميشد هرجوري بود اروم شد

 حسام دنبالم اومد 

 برميگرديم شو اماده حنا_

 با دلخوري ازهمشون خدا حافظي کرديم

 شب حسام هرکاري کرد نتونست ارومم کنه

 حرفايه زن عمو خيلي بهم برخورده بود

 نميدونستم چکاري کردم که هربار به رگبار طعنه ميبستم

 از رفتاراش خسته شده بودم 

باالخره خوابيدم فردا صبح عمو اومد خونمون خيلي باهام حرف زد گفت که حرفاشو به دل نگيرم همينجوري 
 حرف ميزنه وگرنه از حرفاش منظوري نداره

 ولي دل من ديگه دلم رنجيده بود 

 واس نهار گفت که ميمونه منم خورشت فسنجون درست کرده بودم 

 غذا عمو هي از دست پختم تعريف ميکرد بعد 

 به حسام گفت

 زنت پدر خونه ميريم امشب_

 حسام هيچ وقت رو حرف پدرش حرفي نزده بود ولي گفت

 چرا_

  ميريم امشب تو شدي دور زنت خانواده از انقد چرا_

 بودن ساخته حديثايي حرفو چه نيست يادتون نميشه روم بابا برم چطور_

 نميزني حرفي حرفمم رو گفتم که همين بود پيش سال يه مال اون_

حسام ساکت شدو هيچي نگفت از عمو خيلي ممنون بودم تنها مشکلي بود که هميشه داشتم دوست 
 نداشتم بدون حسام برم اونجا

و پيش شب عمو هم باهامون اومد خونه بابام حسام دست مامان بابامو بوسيد بعد شام حسام اميرو نويد
 خودش گزاشته بودو باهاشون بازي ميکرد
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عمو هم گفت که اين دوماه رو تو شيراز ميمونن تو خونه خودشون دوماه بعدش با دختراشو داماداش ميرفتن 
 سفر حج

 ميگفت بيخود اين راهو نرن که دوباره برگردن

 خوشبختبم کامل بود 

 ارامشم کامل بود

عمو و زن عمو و دختراشون تو تاالر بزرگ شيراز مهموني دادنو کل  دوماه هم گزشتو به مناسبت رفتن
 فاميالشونو دعوت کرده بودن

 عمو گفت قبل رفتنش قرباني ميکننو بين فقرا پخش کنن

 تو مراسم با اهديه اشتي کرديم نميخواستم کدورتي بينمون باشه

اورد گفت که ميخواد اين سه روز  شب خسته کوفته برگشتيم خونه خودمون حسام مامان باباشو با خودش
 باقي مونده رو پيش ما باشن.

 نصف شب بود صدا مي اومد از اتاق رفتم بيرون 

صدا از اتاق عمو مي اومد گوش دادم زن عمو هي عمو رو صدا ميزد ترسبدم سراسيمه وارد اتاق شدم عمو تو 
 خودش مچاله شده بود قشنگ معلوم بود نفسش باال نمياد

 حسامو بيدار کردم حسام رو به مامانش گفت چيشده ...زن عمو هم گفت فکر کنم مسموم شدهرفتم 

جوري که زن عمو نفهمه و بترسه به حسام اشاره کردم که مسمويت نيست حسامم زود باباشو رسوند 
 بيمارستان.

 همه تو سالن جلو در اي سي يو ايستاده بوديم

 دکتر گفت که ايست قلبي داشته و االن رفته تو کما

 دلم واس زن عمو ميسوخت جوري واسش دعا ميکرد دل سنگ اب ميشد 

 هاجرو مريم هردوشون بيحال افتاده بودن

 واس دومين بار اشک حسامو ديده بودم

 ستش داشتممنم از ته دلم واسش دعا ميکردم لطف عمو خيلي شامل حالم شده بود اندازه پدرم دو

 ساعت دو بعد از ظهر بود دکتر بهمون خبر داد که تموم کرده

 زن عمو از حال رفت 

 هاجرو مريم بيمارستانو رو سرشون گزاشته بودن 
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 امير از گريه کردنشون به گريه افتاده بود و توان اروم کردنشو نداشتم

 وحيدو حسام رفته بودن دنبال کارايه کفن و دفن

 و مسجد اميرالموئمنين مراسم عزاداري برگزار شد همون روز ت

 مهمون هايي که شب قبل اومده بودن دوباره اومدن

 همه چشماشون اشکي بود عمو واس همه عزيز بود 

 حسام تونست با کمک چندتا اشنا وحيدو جايگزين عمو کنن برن حج 

 هيچ کدوم حاظر نبودن برن خونه خدا

 ولي خونه خدا واجب بودو عمو ديگر رفته بودو کاري نميتونستن بکنن

 روز بعد مراسم زن عمو همراه دختراشو وحيد و داماداش راهيه سفر شدنو مراسم واگزار شد به حسام 

 کل فامياليه شهرستان اومده بودن خونه ما من مونده بودم با اهديه 

يه بار که مامانم سبزي پاک ميکرد با پررويي اومد گفت که شما  روهرکاري نظر ميدادو خود شيريني ميکرد
نميفهمين پاکش کنيد بدين به خودم بهتر ميدونم ...مامان خيلي بهش برخوردو ميخواست بره که حسام 

جلوشو گرفت ...تو خونه خودم به هممون دستور ميداد نميزاشت دست به هيچ کاري بزنم جلو همه ميگفت 
 ستم تو برو بشين من ه

 ولي قشنگ معلوم کاراش از رو قصده و غرض

 تا يه ماه وضعيتم اين بود هر روز مهمون هر روز گريه و سردرد 

 امير خيلي بدقلق شده بود و همش گريه ميکرد شبا استراحت نداشتم روزاهم اهديه اعصابمو ناارام ميکرد 

ش چطوري ميشينه يه گوشه و گريه ميکنه ديگه اغوش حسامو نداشتم داغون شده بود ...هربار ميديدم
 بدجور تو خودش شکسته بود

 دلم اون ارامش اغوششو ميخواست ولي نميتونستم خودخواه باشمو تو اين موقعيت اينو ازش بخوام 

 هرشب از خدا صبر ميخواستم فقط ميگفتم خدا خودت کمکم کن

 بعد يه ماه حاج خانوم با دختراش برگشتن 

 نو مهمونا همه اومدن خونه حتي بيشتر شده بودن هم واس زيارت هم واس تسليتدوباره از 

 از پا دراومده بودم با حسام حتي شباهم همديگرو نميديديم 

بعد دو هفته هاجرو مريم برگشتن خونه خودشونو اهديه و حاج واحد هم برگشنن ابرکوه نميتونستن بمونن 
 بايد ميرفتنو به زمينا ميرسيدن 
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 اهديه مخالفت کرد ولي حرف حاج واحد يکي بودو دوتا نشد 

وقت رفتن اهديه جوري بهم خيره شد که انگار به پدرکشتش خيره شده دليل اين همه نفرت رو نميتونستم 
 درک کنم 

حاج خانوم هر روز ميرفت سر مزارو با چشمايه به خون نشسته برميگشت...حسام هرشب پيش مادرش بودو 
 کرد انقد از حسام دور شده بودم که حس ميکردم يه غريبه ايم واس هم ارومش مي

يه ماه از برگشتشون ميگذشت حاج خانوم گفت که ميخواد برگرده خونه خودش ...هرچي حسامو دختراش 
مخالفت کردن نتونستن جلوشو بگيرن همش با گريه ميگفت خاطره اون خدا ييامرز تو اون خونس برميگرده 

 پيش اونا 

 با اينکه راضي نبودن ولي بهش اجازه دادن 

 چند روزي از رفتن حاج خانوم ميگذشت يه روز صبح با صدايه به در کوبيدن حياط از خواب پريديم 

 حسام رفت درو بازکردو حاج خانوم وارد شد 

 داشت گريه ميکرد خيلي ترسيدم رفتم جلوشو گفتم 

 نينميک گريه چرا شده چيزي خانوم حاج_

 جواب حرف منو ندادو رو به حسام گفت

 من خونه بريم کن جمع_

 ازحرفش چيزي نفهميدم حسام گفت

 شما خونه بيايم چرا بريم کجا_

 باشم تنها دشت درن خونه اون تو نميتونم ميترسم شبا من کنيد زندگي ما خونه بعد به اين از_

 بوديم مخالف اولش از که ما اينجا بيايد شما من مادر خب_

 بيايد بايد شما نميزارم تنها اونجارو من نه_

 با تعجب بهشون نگاه ميکردم نکنه حسام قبول کنه صدايه حسام دوباره بلند شد

 يم مياين اينجاميکن جمع لباساتو ميريم نفري يه شما که نميشه بياريم جوري چه وسايلو همه اين مادر_

 نميام بيرون خونه اون از من ميايد شما گفتم که همين_

 حاج خانوم از خونه رفتو من هنوز مات مبهوت شده بودم

 نميدونستم چي بگم

 ازشک خارج شدم رو به حسام گفتم
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 کنيم چيکار حاال_

 حسام اهي کشيد و کالفه دستي تو موهاش کشيدو گفت

 نميدونم_

 چي ميخواي بريم يعني_

 داريم ايم ديگه چاره مگه_

 اونجا کنيم زندگي چطوري ميکنه جهنم برامون رو زندگي مادرت حسام_

  بزارم تنهاش منم... منم شهر اين تو کسش تنها کنيم چيکار ولي ميدونم.. ميدونم_

 هرچي گفتم حسام واسم يه دليل مي اوردو قانعم ميکرد

 با گريه رفتم تو اتاقم درو هم بستمو جواب حسامو ديگه ندادم

ترس من از اين بود حسامو ازم بگيره درسته دوسش نداشتم ولي بهش وابسته بودم وقتايي که خسته بودم 
 اون ارامشم بود

 بعد نهار حاج خانوم دوباره اومد وقتي حسام بهش گفت که ميريم با شادي از خونه رفت بيرون

 ک خواهرايه حسام نصف وسايل الزمه رو انتقال داديم خونه حاج خانوم و خونه خودمونو اجاره داديم با کم

 بعد يه مدت زندگي کردن اونجا بهونه هايه حاج خانوم شروع شد 

 شبا نصف شب جيغ ميزدو گريه ميکرد ميگفت بيايد پيشم من ميترسم

 يخوابيم از چيزي که ميترسيدم سرم اومده بودحسام ميگفت تا عادت کنه همه يه مدت کنار هم م

دو هفته بعدش دختراش شاکي شدن که اين چه وضعشه نبايد اينجوري باشه و مامانشونو دعوا کردن که تو 
 زنو شوهر جوانو کنار خودت اسير کردي 

 حاج مريم به مامانش گفت که دخترش سميه رو ميفرسته شبا پيشش بخوابه 

 ج خانوم گرفتن همه راه بهونه حا

 بيجاره سميه هر روز ميرفت مدرسه و برميگشت خونه وقت نميکرد مامان بابايه خودشو ببينه

 امير بعد مرگ عمو دچار شک شده بود هرشب گريه از سر ميدادو اروم نميشد

 هربار که به دکتر ميبرديمش با امپول اروم ميشد 

 سه ماه از مرگ عمو ميگذشت 

حاج خانوم رفتاراش شروع شده بود و هر روز باهم بحث داشتيم بحثمون دامنگير روابط منو حسامم شده بود 
 نميدونست طرف کدوممونو بگيره 
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 اگه حرفي ميزد که به نفع من باشه مادرش بدتر اذيتم ميکرد 

 اگه هم حرفي ميزد به نفع مادرش باشه من دلخور ميشدم

اره دايي چطوري بين شما گير کرده همه هم ميدونستن من تقصيري ندارمو ازم سميه هربار ميگفت بيج
 ميخواستن باهاش مدارا کنم

 يه شب امير دوباره شروع کرده بود به گريه کردنو ارومي نداشت 

 خودم کم داغون بودم گريه هايه امير هم بهش اضافه شده بود 

نميتونستيم ارومش کنيم انقد برده بوديمش دکتر بيچاره يه ساعت بود پشت سرهم گريه ميکردو منو حسام 
 از دکترا ميترسيد

 حاج خانوم بدون در زدن وارد اتاق شد رو به من با داد گفت

 ... نزاشتيد واسم زندگي...ميخوام ارامش...ميخوام استراحت من... رفت سرم کني اروم بچتو نميتوني_

 رکاري ميکنم ه منه دست مگه خانوم حاج نميشه اروم_

 خونه فرستاده دختر که خوشه دلش مادرش...بردن مردمو پسر دل لوندي جز نيستي بلد هيچي ديگه اره_
  بودن داده طالقت صدبار االن تا نبوديم ما اگه... بخت

 اگه حسام من نبور االن خونه بابات بودي 

 به گريه افتاده بودم حسام همونجور وايساده بودو نگا ميکرد 

 حاج خانوم درو بستو رفت بيرون

 ولي کاش تو همون اتاق ميموندو بيرون نميرفت از بيرون داد ميزد

  اي کينه اي عقده... کرده در به راه از پسرمو هيچي نه بلده کاري نه... عقل بي دختره_

 صدايه سميه اومد 

 مامان بزرگ ميشنوه_

  ندارم ارامش خودم خونه تو بدرک بشنوه خب_

 اومدن زندگيمو تباه کردن 

وقتي ديدم حسام همونجوري ايستاده و هيچي نميگه دست خودم نبود ...شروع کردم به جيغ کشيدنو خودمو 
 زدن ...کنترلم از دستم خارج شده بود با ناخونام صورتمو خراش ميدادم 

 ز جيغ جيغ هايه من ساکت شده بود حسام اميرو کنار گزاشتو اومد طرفم امير ا



 

 
193 

هرکاري کرد دستامو بگيزه نتونست ...سميه اومد تو اتاقو وقتي ديد دارم خودمو ميزنم اونم اومد سمتمو 
 دستامو نگه داشت 

 وقتي اروم شدم سميه رفت يه ليوان اب بياره و حسامم رفت سمت امير 

 ير چش بود ولي حسام پشتش به من بودو امير تو بغلش بودنميدونم ام

 سميه اب رو اوردو يه جرعه خوردم اب سرد گرمايه درونمو کم کرد 

 سرمو باال گرفتمو ليوانو بدم به سميه

 سميه با وحشت بهم خيره شده بود و حسامو صدا زد

 بيا دايي_

 حسام اومد اونم وقتي به چهرم نگاه کرد چشاشو گرد کرد

 کنارم نشستو موهامو کنار زد پيشونيمو بوسيدو شونه هام رو گرفتو درازم کرد گفت

  اميرم مواظب من بخواب اي خسته_

 حاج خانوم تو درگاه وايساده بود گفت

 ديگه دراوردي چيه بازي سليطه اين_

 حسام صداش دراومد

 مان بسه ديگه شورشو دراوردين هي هيچي نميگم ما_

 فردا از اين خونه ميريم تا شمام ارامش داشته باشين 

 شمام محتاج مگه درک به برين خب_

 اينجا اورد مارو بود کي.. باش داشته انصاف يکم مامان_

 وايسه روم تو اينجوري ديونه يه بخاطر کردم بزرگ پسر به به_

 گردنم فرو کرده بودم از کار خودم خجالت ميکشيدم  تو سرمو 

 حاج خانومم از اتاق رفت بيرون سميه اومد سمتم پتو رو تا گردنم باال کشيدو گفت

 . کن استراحت نکن ناراحت خودتو_

صبح وقتي تو اينه به خودم نگاه کردم وحشت کردم کل صورتم کبود شده بود جايه ناخونام همش زخم شده 
 بود حاال فهميدم چرا سميه و حسام باوحشت بهم خيره شده بودن

 اهي کشيدمو صورتمو شستم رفتم بيرون



 

 
194 

 با حسام راه افتاديم سما خونه بابام

 وقتي رسيديم حسام گفت

 منم برم ببينم مستاجر چي ميگه  تو برو تو_

 ديگه بدي بهش رهنو پيش بايد_

 کنم پيدا پولش واس راهي يه ميرم اره_

 دار خدانگه باش_

 بسالمت_

 از ماشين پياده شدمو زنگ درخونه رو زدمو دربا تيکي باز شد 

 دا کردو گفتمامان از ديدن صورتم وحشت کردو با نگراني اومد سمتم اميرو از بغلم ج

 شده دعوات حسام با اينجوريه چرا صورتت چيشده بده مرگم خدا_

 بگم واست تو بريم بيا نه. خدانکنه مادر سالم_

همه رو واس مامانم تعريف کردم گفت که کارم اشنباه بوده خودمم ميدونستم ولي کنترلم رو از دست داده 
 بودم

حسام واس نهار نيومد باباهم وقتي ماجرارو شنيد به شوخي گفت بايد حاج خانوم رو ميزدي نه اينکه خودتو 
 سياه و کبود کني

 حسام کاس شام اومد بعد شام با بابا سرگرم حرف زدن بودن 

 نزديک ساعت ده بود که حسام گفت

 بريم شو اماده حنا_

 با تعجب بهش نگاه کردم

 خونه رو خالي کردن زود انقد_

 ميدم توضيح واست راه تو بيا نه_

 ها خونه اون تو نميام من_

 شو اماده تو_

 نميام من اونجا ببدي باز منو ميخواي چي يعني_

 صدايه بابا دراومد
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 کن گوش شوهرت حرف به... بشينه خونم تو بياد ندادم شکهر دختر برو شوهرت با پاشو_

عصبي شدم وقتي بابايه خودم اينجوري رفتار ميکرد چه انتظاري از بقيه داشتم رفتم تو اتاقو از حرف بابا 
 مانتومو پوشيدمو رفتم بيرون

 با دلخوري ازشون خداحافظي کردم و با عصبانيت سوار ماشين شدم 

 حسام هم سوارشد هيچي نگفنم خودش شروع کرد به حرف زدن

 تا ميزاشتم نبايد بود خودم تقصير ديشب باشه نداشته کارت به کاري ديگه قراره زدم حرف مامان با من حنا_
  بره جلو حد اين

 هاجرو مريمم خيلي ازش عصباني شدن

واس خونه هم بخدا هرکاري کردم مستاجره ميگه تا پولو ندين من نميرم .پرس و جو هم کردم واس گرفتن وام 
 ي رو ميخواد که من ندارماونم شرايط

 بهت قول ميدم ديگه اذيت نشي 

 هيچي نميگفتم سکوت کرده بودم

 بعد حرف زدنش اهي کشيد انگار حرف زدن واسش سخت بود

 وقتي رسيديم حاج خانم خونه نبود خونه هاجر مونده بود 

 نميگفت رفتم تو اتاقو اميرو گزاشتم تو گهوارش بيچاره از ديشب شکه شده بود هيچي

 حسام اومد تو اتاق پشتم بهش بود نگاه خيرشو حس ميکردم

 حس ميکردم داره بهم نزديک ميشه ...دستش حلقه شد تو کمرم 

 قهري االم حنا_

 نه_

 نميگي هيچي چرا پس_

 نشد داده اهميتي من حرف به اينکه اخه بگم چي_

 نشي اذيت ميدم قول که گفتم بود بسته زدم هردري به ولي کردم سعيمو امير جون به_

 مامانمم قول داده

 باش_

 دلخوري ازم بازم_

 لحنش التماس داشت دلم براش سوخت رومو کردم سمتشو دستاشو از کمرم باز کردم 
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 ت نبود درس منم کار بيام کنار باهاش ميکنم سعي منم ديگه نه_

 دوباره دستاشو دورکمرم حلقه کرد ...خواستم کنارش بزنم اومد زير گوشم زمزمه وار گفت

 نکردم لمست وقته چند ميدوني... شده تنگ برات دلم_

 نفسش که به گوشم خورد از خود بي خود شدم تو دستاش رها شدم 

 لباشو رو گوشم کشوندو دوباره با لحن التماس اميز گفت

 نکردم حست چندوقته ميدوني_

 ديگه توان مقابله در مقابل خواستش نداشتم 

 دستاش دور کمرم سفت شده بودو بوسه هاش که بهم حس ارامشو ميداد.

 ده روز از برگشتم به خونه ميگذشت حاج خانوم هنوزم قهربودو برنگشته بود

 و بفروشهحاج واحد خبر فرستاده بود ميخواد سهم خودش از زمين هار

 حسامو خواهراش مخالفت ميکردن قراربود شب همه اينجا جمع بشنو حرف بزنن

  اومدن همه بود شش ساعت 

 اهديه با هيشکي حرف نميزدو همش با اخم بهمون نگاه ميکرد 

 حاج خانومم مثله هميشه بود زبونش به همون تندي بود 

 ام بحثشون سر گرفت با کمک سميه و مژگان سفره رو انداختيم بعد ش

هرچي حسامو خواهراش مخالفت کردن حاج واحد راضي نشد اخر سر هم حسام گفت که ميخواد سهمشو 
 خودش بخره 

 تو بحثشون شرکت نميکردم هربار اهديه حرف ميزد حاج خانوم بهش ميگفت ساکت بشه

 يکنم اخرسرم بينشون دعواشدو حاج خانم به حاج واحد گفت گه شيرمو حاللت نم

 با دعوا از خونه رفتن بيرون

 نميدونستم حسام از رو چه پشتبانه اي ميخواست زمين به اون بزريگو بخره .

 رو تخت دراز کشيده بوديم سوالي که ذهنمو درگير کرده بود رو از حسام پرسيدم

 حسام_

 جانم_
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 نداري اندازي پس که تو بخري زمينو ميخواي جوري چه_

  بفروشم نو خودمو خونه ميخوام_

ساکت شدم دلم نميخواست بفروشتش ولي اون مرد بودو بهتر ميدونست...وقتي سکوتمو ديد به روم 
 چرخيدو سرمو تو اغوشش گرفت

 دارم سرم تو فکرايي يه بخرم واست قشنگتري خونه ميدم قول بهت_

 لجوجانه پرسيدم

 چي_

 زمينا درخت پسته بکارم  تو ک بگيرم وام يه ميخوام_

 ندادن وام بهت موقع اون چرا پس_

 ميگيرم کشاورزي وام ميکنه فرق اين_

 چون هيچي سردرنمياوردم هيچي نگفتم و با ارامش به خواب رفتم.

دوسال گزشت و امير چهار سالش شده بود حسام همونجور که گفت وام گرفتو زمينارو درخت پسته کرد 
 روز رو به بهبودي بود  زندگيم روزبه

 حاج خانوم کنارمون موندگار شده بود و اگه يه روز غر نميزد تعجيب ميکردم عادت کرده بودم به اخالقاش

 محمد تو مدت اين دوسال سه تا خواستگاري رفته بود 

 اومد خواستگاريه نگار 

 به بابام گفتم اگه به محمد دختر بده بايد اسمم از تو شناسمش پاک کنه

 منکه هنوزم که هنوزه صداشو ميشنوم قلبم وايميسته 

 دلم اتيش گرفته بود مگه ميتونستم هر روزباهاش چشم تو چشم بشم اونم کنار خواهرم

 نگار هم مخالفت کرده بودو بابام بهشون نه گفت

 تگاريه سارا دختر داييم خواهر سمانهبعد نگار رفت خواس

 سارا به سامان پسر مريم عالقه داشت و به محمد جواب رد داد و با سامان ازدواج کرد

 بعد عروسي سارا با سامان محمد رفت خواستگاريه دختر خاله زن داييم نازنين که هم کالسي نگار بود

 بگيره دليل کاراشو نميدونستم اصرار داشت از اين طايفه زن 

 نازنين بهش جواب مثبت داده بود واس مراسم عقدش عمو دعوتمون کرده بود 
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هرکاري ميکردم نميتونستم خودمو راضي کنم به مراسمش برم ساعت دوازده ظهربود حسام برگشت خونه 
 وقتي ديد هنوز اماده نشدم با تعجب گفت

 کنون عقد نيست امروز مگه_

 امروزه چرا_

 نشدي اماده چرا پس_

 نريم ميشه حسام_

 چرا_

 ندارم دوست نميخوام_

 اومد جلو رو تخت کنارم نشست

 داري دوسش هنوزم ميکنه فکر محمد نريم اگه_

 برم ندارم دوست داره ربطي چه_

 ميکنم فکرو اين منم حتي داره ربط_

 اگه نريم اين حرف پشتت درمياد

 ام اين فکرو بکنه زود از جام بلند شدمو رفتم خودمو اماده کردماز ترس اينکه حس

يه کت دامن ابي نفتي پوشيدم روسبنه هاش منجق دوزي شده بود با يه شال نازک سفيد ارايش ماليمي 
 کردم

حسام هم يه کت شلوار سياه با پيراهن سفيد پوشيده بود بهش نگاه کردم .از همه سر بود محمد به گرد 
رسيد ...اميرو اماده کرديمو راه افتادم وقتي رسيديم در خونه نازنين ..استرس بهم وارد شد به حسام پاشم نمي

 نگاه کردم يه لبخند که استرسمو تابلو تر کرد زدمو از ماشين پياده شدم

 با هربار قدم برداشتنم يه تيکه از قلبم کنده ميشدو ميفتاد زمينو زير پام لهش ميکردم

 م سخت بود نفسم تو سينه حبس شده بود و زانوهام ميلرزيدباورش چقد برا

 باالخره وارد سالن شديم عروس دوماد تو اتاق عقد بودن

 چند دقيقه بعد دست تو دست عروسش اومد بيرون چشمامو بستم نبايد ميديمشون 

 بغض گلومو گرفته بود از جام بلند شومو رفتم يه گوشه کسي نگاش به نگام نيفته

 با حسرت به محمد چشم دوختم با خنده هايه قشنگش 

 اون خنده هارو روزي من ميخواستم
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ديگه خنده هاش مال من نيس...ديگه دستاش مال من نيست...ديگه خانمم گفتناش مال من نيست...قلبم 
 تير ميکشيد 

 ليال اومد سمتم

 برقصيم بريم پاشو نشستي اينجا چرا_

 مه چيو االنم اگه اينجام بخاطر حرف و حديث پشت سرمهه ميدوني توکه ليال_

 داري چهارساله بچه يه تواالن گذشته چي همه ببينم پاشو_

برا يه لحظه از کل بغضام پشيمون شدم من زندگي داشتم يه مرد داشتم نبايد حسرت هيچ چيز ديگه اي رو 
 بخورم 

 نبايد...ازجام بلند شدمو با ليال همراه شدم

 ري ميکردم نگاهم ميرفت سمت محمد تو يه لحظه ديدم سرشو کرده تو گرون عروسشو داره ميخندههرکا

 نتونستم طاقت بيارم زود رفتم اميرو از مامان گرفتمو از همه خداحافظي کردم.

 حسام تو ماشين پرسيد چيشده که گفتم برگرديم ...گفتم سرم درد ميکنه

 اونم ديگه سوالي نپرسيد

وقتي رفتم خونه اميرو گزاشتمو رفتم تو حموم دلم خيلي گرفته بود بعض تو گلوم هي داشت سنگينو سنگين 
 تر ميشد 

 زيردوش تا تونستم گريه کردم وقتي از حموم اومدم بيرون حسام رفته بود 

 تو اتاقم نشستمو با اهنگ سپيده دم از جواد يسا ري گريه دوباره از سر دادم

دم اومدو وقت رفتن ...حرفي نداريم ما برايه گفتن...هرچي که بوده بين ما تموم شد ...اينجا نيست  سپيده)
برام جايه موندن...من ميرم از زندگيه تو بيرون...يادت باشه خونه مو کردي ويرون.........................ميخوام 

 حافظي تو گلوم حلقه زده بغض غيربونه ايبرم نگو که ديونه اي ...برايه موندن ندارم بونه اي...وقت خدا

من ميرم از زندگيه تو بيرون يادت باشه خونمو کردي ويرون....اول اشناييمون يادم مياد يادم مياد ...گفتي 
بمن دوست دارم خيلي زياد خيلي زياد ...رو سادگي حرف تو باورم شد...تو اخر عاقبت زندگيمو دادي به باد 

 ازتو واين عشق بي فرجام تو.. دادي به باد.. ميگريزم

 عهد کردم تا ابد هرگز نيارم نام تو...(

 سرم داشت منفجر ميشد همونجا به خواب رفتم با صدايه گريه امير از خواب پريدم 

 وقت شام حواسم سر جام نبود حسام متوجه رفتارم شده بود .

 زدم ...صدا اومدرو تخت دراز کشيده بوديم اومد سمتم خواست بغلم کنه پسش 
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 بريم مراسم به داشتم اصرار امروز چرا ميدوني_

 سکوت کردم

 نداشت دوست تورو محمد بدم نشون بهت ميخواستم_

 امروز واست معلوم شد واس همينه سر دردت

فکر ميکني نميدونم چها ساله زندگيه خودمو خودتو مثله جهنم کردي...با رابطه سردت کنار اومدم ...با بي 
محبتيت کنار اومدم...ديگه منم نميکشم...قسم خورده بودم عاشقت کنم ولي نتونستم عشق دروغيه محمد 

 قوي تر از محبت خالصانه من بود ...منو ببخش

حرفاش به خودم اومدم برا يه لحظه از محمد متنفر شدم دورشو خط کشيدم حسام حرفاشو با بغض زد با 
 ....دلم سبک شده بود

حسام بهم پشن کرده بود من طاقت قهرشو نداشتم دستامو از زير بازوش رد کردمو سرمو چسپوندم به 
 پشتش زمزمه کردم

 ببخش منو برگردوني رو ازم تونبايد نه... نه نه_

 به روم چرخيد رو موهامو بوسه زدو گفت حسام اهي کشيدو 

 کنيم شروع امروز همين از زندگيمونو کن سعي... دارم دوست_

 سرمو تو اغوشش پنهون کردمو با ارامش به خواب رفتم

 دوماه از عقد محمدو نازنين ميگذشت حس دوست داشتن حسام رو تو دلم حس ميکردم

 م تو عروسيش بدرخشمتاريخ عروسي محمد مشخص شده بود ميخواست

 روز عروسي محمد رسيد يه کت دامن اناري با شال اناري خريده بودم

 واس عروسيش رفتم ارايشگاه ميخواستم خشبختيم رو همه به چشم ببينن 

 عروسي محمد تو يکي از تاالرهايه معمولي بود

 وقتي عروسو داماد وارد شدن حسم با مراسم قبلي کامال متفاوت بود 

 با دخترا شروع کرده بودم به رقصيدن اميرو هم پيش حسام گزاشته بودم 

حس ميکردم حسام از اين کارهايه من خشحال شده ...تو يه لحظه ديدم محمد بهم خيره شده بي توجه 
 بهش به رقصم دامه دادم 

اهام مدارا نميکرد من حسامو داشتم کسي که مثله کوه پشتم بود هرکي جايه حسام بود هيچ وقت اينطوري ب
 از همه مهمتر واسم ارزش قائل بود دوسم داشت ديگه چي ميخواستم باهاش اروم بودم

 بعدشام همه رفتن به عروس دوماد کادو بدن
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 رفتم کنار حسامو گفتم ماهم بريم کادومونو بديم 

 ون خيره شده بود دستامو دور دست حسام حلقه کردمو به سمتشون رفتيم محمد با چشمايه باز به هردوم

 با خند بهشون نزديک شدم واس نازنين يه پالک گرفته بودم 

 رو به محمد باخنده گفتم

 بشين خشبخت انشالله عمو پسر باشه مبارک_

 با سردي جوابمو داد

 ممنون_

 با نازنين هم روبوسي کردمو و رفتم زير گوشش گفتم

 ر عموم درسته قورتت ندهپس باش خودت مواظب امشب شدي ناز خيلي_

الکي بهش گفتم ناز شده چون هيچ نقطه خشکلي تو صورتش نبود ميدونستم با اين حرف دهنش باز ميشه 
 و از خود بي خود ميخواستم محمدو حرص بدم 

 مراسم تموم شدو عروس کشون بود 

 همه رفتيم خونه محمد وقتي عروس داماد وارد حجله شدن عروس اومد بيرونو با خانوادش خداحافظي کرد

 فرصت رو غنيمت شمردم بايد يه چيزي که رو دلم سنگيني ميکردو بهش ميگفتم

رفتم تو اتاقش رو تخت نشسته بود و با دستاش سرشو فشار ميداد وقتي پاهامو ديد سرشو بلند کردو بهم 
 اه ميکردنگ

 هر دو تو چشمايه هم خيره شده بوديم يه روزي اين چشما دنيايه من بود ...تو چشماش خيره شدمو گفتم 

 عشقش برا تالشي هيچ که ارزش بي ادم يه بخاطر ببرم لذت ازشون نتونستم من بدون رو لحظات اين قدر_
  نشد قائل ارزشي عشقش برا نکردو

 اميدوارم تو لذت ببري

 ن اينکه منتظر حرفش بمونم از اتاق زدم بيرونبدو

 خداروشکر حسام تو هال نبور وگرنه بايد براش توضيح ميدادم 

 از عمو زن عمو نازنين خداحافظي کرديمو رفتيم خونه.

 اون شب به همه کارام فکر کردم

..چکارکه نکرده بودم اميرمو از چه کارا که نکرده بودم برا محمد ...چه کارا نکرده بودم که حسامو عضاب بدم.
 دست بدم
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 خداروشکر کردم بخاطر زندگي که بهم داده بود 

حاال به حرف مامان بابام رسيده بودم که ميگفتن يه روزي خودت ميفهمي چرا به زور شوهرت داديم حاال 
 ازشون ممنون بودم.

محمد پسر دار شدو اسم پسرسو گزاشت امير محمد واسم مهم نبود چي گزاشته يه زمان من به عشق محمد 
 اسم بچمو امير گزاشتم و اون واسش مهم نبود 

باربد اومد خواستگاريه نگارو ...نگار با خواست خودش باهاش عقد کرد...مهدي هم برادر محمد اومد 
 خواستگاريه ندا 

 واهرام تو يه روز بودعروسي هردوتا خ

 تو عروسي نگاه کل فاميل رو من بود

 نگاه محسنو محمدو حس ميکردومو بيشتر از هميشه حس خشبختي ميکردم

 دوسال بعد ميداد ادامه بازيش دختر به محسن ولي بود فاميل کل زد زبون محسن نامزد ناهيد خشکلي 
 کنه با وجود دختر کوچولوش طالق گرفت تحمل محسنو هايه خيانت نتونست ناهيد مشترک زندگي

 زندگيه من روز به روز داشت بهتر ميشد

 حسام خونه رو از نو ساخته بود و منو تو کالس کامپيوتر ثبت نام کرده بود 

 بعد سه سال مدرکمو گرفتم و بهم پيشنهاد تدريس داده شد 

 ولي حسام مخالفت کردو گفت که دوست ندارم زنم شاغل باشه 

 هميشه خونه تنها بودم واس کالس رانندگي ثبت نام کردم 

 دلم يه دختر ميخواست 

يه دختر که همدمم باشه ...امير هميشه همراه باباش بود حتي ميگفت من دانشگاه نميرمو تو کارخونه بابام 
 به حرفه بابام ادامه ميدم 

يکردو ميگفت دردي که اون موقع کشيدي رو هيچ هربار که به حسام ميگفتم دلم يه کوچولو ميخواد مخالفت م
 وقت از يادم نميره من نميتونم دوباره اون صحنه هارو ببينم

 منو برد کالس ايروبيگ ثبت نام کردو يه پرايد واسم خريد که رفت و امدم راحت باشه

 ولي کمبود يه دختر بدجور تو زندگيمون بود هرشب بت قهر ازش رو برميگردوندم

 امير دوازده سالش شده بود 

 حاج خانوم هم شده بود مثله مادرم ...هيچ وقت از خونه ب جز مهموني نميرفت بيرون

 منو اميرو حسام سه تايي يه سفر رفتيم مکه 
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تو حرم حضرت محمد از خدا خواستم يه دختر با عشقي که به حسام دارم بهم بده ولي اگه با اومدن يه دختر 
 بهم بخوره نميخوامش قراره ارامشم

 هر روز ميرفتيم زيارتو نماز بعد از عمل طواف منو حسام دوباره به هم محرم شديم 

بعد از نماز لبيک همه جلو اتوبوس وايساده بوديم انقد گرم بود که من تو طواف حالم بد شدو با کمک يه خانم 
 دو دور اخرو رفتم

 اره وقتي رسيديم هتل حسام گفت که ميره غذا بي

 نفهميدم کي خوابم برد 

 وقتي چشم باز کردم تو بغل حسام بودم 

هنوزم وقتي ميخوابيد صورتش مظلوم بود تو اين هفت روز که بخاطر لبيکي که بينمون خونده شده بود محرم 
 نبوديمو ازش دور بودم ميفهميدم چقدر دوسش دارم

 با دستم صورتشو نوازش ميکردم 

 م بخاطر همه چيزي که بهم داده بود خدارو شکر ميکرد

 با نوازش من چشماشو باز کرد بهش لبخندي زدمو گفتم 

 اقا خواب ساعت_

 بيشتر منو تو اغوشش فشردو موهامو بو کشيد

 پشتمو بهش کردمو دستامو تو دستاش قفل کردم

 زير گوشم گفت

 ميخواد کوچولو دلت هنوزم_

 دوباره به روش چرخيدمو مثل دختر چهارده ساله ها لبامو جمع کردمو گفتم 

 اوممم_

 سرشو جلو اوردو لبامو که غنچه شده بود بوسيد 

 مطمني_

 ارزومه_

 هفت ماه از سفرمون ميگذشت بيشتو هشت فروروين بودو تولد حسام

 با امير برنامه ريزي کرده بوديم
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حسامو درست کردمو کل فاميلو دعوت کردم ...اميرم رفته بود دنبال کارايه کيکو گل و  غذاهايه مورد عالقه
 شيريني 

 خونست نزديک گفت که اومد وجوابش کجاست که دادم پيام حسام به...بودن اومده فاميل کل 

.صدايه در برقارو خاموش کرده بوديم خيلي هيجان داشتم اولين بار بود ميخواستم تولدشو تبريک بگم ..
 پارکينگ اومد...قلبم داشت از سينم مي اومد بيرون 

صدايه کليد تويه در اومدو حسام واردشد...دخترا و بچه ها شروع کردن به جيغ کشيدن امير سوت ميزد و 
 اهنگ تولد تولدت مبارکو ميخوند و جلوش قر ميداد حسام بيچاره کپ کرده بود

 دلم واسش ضعف رفت رفتم جلوش دستاشو گرفتم گفتم

 زندگيم مرد مبارک تولدت_

با خوشحالي تو چشمام خيره شده بود برا يه لحظه همه رو از ياد بردمو خودمو تو اغوشش انداختم چقدر 
 دوسش داشتم چقدر بي اون پوچ بودم

 صدايه هورا بلند شدو شرمنده از اغوشش اومدم بيرون 

 ه ادکلن مارکدار خريده بودم..واسش ي

 اميرم واسش ست شلوار وپيراهن خريده بود

 بعد شام مهمونا رفتن و خودمم قبل از حسام رفتم تو اتاق خواب 

 حسام شبا عادت داشت ميرفت کتابخونه و حساب کتاب ميکرد 

 ه بودم جنسش حرير بود وقتي رفته بودم واس حسام کادو بگيرم برايه خودمم لباس خواب البالويي خريد

موهومو پسرونه کوتاه کرده بود ...يه رژ قرمز به لبام زدمو يکم به خودم عطر زدمو لباسمو پوشيدم اولين باربود 
همچين چيزي ميپوشيدم خودم خندم گرفت ...خواستم درش بيارم ولي دلم ميخواست امشب به عشقم 

 بهش اعتراف کنم 

 گردنم باال کشيدم چند دقيقه گزشت که صدايه در اتاق اومد پريدم تو تختو روتختي رو تا

 دوباره لحظه هايه شب زفاف داشت تکرار ميشد ولي اين دفعه با عشق نه اون ترسو نفرت

هرچي منتظر شدم کسي نيومد داراز بکشه ...چشامو باز کردم حسام وايساده بودو بهم خيره شده بود...بهش 
 لبخندي زدمو گفتم

 چيه_

 خودتي حنا_

 چرا_
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 داري منو کشتن قصد امشب_

 با لبخند گفتم

 بخواب بيا خدانکنه _

 روتختي رو .کنار زد و اومد دراز بکشه وقتي لباسامو ديد شروع کرد به قهقه زدن

 هرچي ميگفتم هيس هيس مامانتو امير بيدار ميشن ولي مگه هيس ميشد

 از تخت اومدم پايين با دستاش يه بار دور خودمو چرخوند گفتدستامو گرفتو از جام بلندم کرد 

 ها چين اينا_

 با ناز چشامو بستمو 

 پوشيدم شوهرم واس گفتم_

 دستاشو دورم حلقه کردو گفت

 ميديا دستمون کار کن ناز کم_

 دوباره با باز گفتم

 بده مگه_

 ندارم خوشيو همه اين طاقت ها نکن بازي من ديونه بادل حنا_

 وقتش بود بهش بگم چقد عاشقشم چقدر دوسش دارم

 سرمو رو سينش گزاشتم ...قلبش داشت به سينش کوبيده ميشد

 با لحني ارام گفتم

 خيلي دارم دوست خيلي_

 با دوتا دستش صورتمو از سبنش جدا کردو سرشو اورد پايين گفت

 بگو دوباره_

 ...ست دو دارم دوست_

 با گزاشتن لباش رو لبام حرفمو قطع کرد.

 هر روز بي بي چک ميخريدم ميترسيدم نکنه بچه دارنشم

رفتم دکتر.دکتر هم گفت که چون چندساله بچه دارنشدم يکم دير تر تخمک ها فعال ميشن و هيچ مشکلي 
 وجودنداره.
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 خدارو رو لبام داشتم چشمامو بسته بودمو ذکر 

 وقتي چشمامو باز کردم و خط رو رو بي بي چک ديدم دوست داشتم جيغ بزنم

 زود از سرويس بهداشتي اومدم بيرونو گوشيمو برواشتمو شماره حسامو گرفتم

 الو_

 جانم الو_

 نباشي خسته عزيزم سالم_

  خانمي ممنون_

 مياي کي حسام_

 شده چيزي_

 مياي کي پرسيدم فقط نه_

 چرا ميمونم هشتم ساعت تا کارخونم تو که االن_

 دارم کارت اونجا ميام من خب_

 بيا باش_

ازش خداحافظي کردمو رفتم اتاقم مانتو قهوه اي بلنمو با شالو شلوار هم رنگش پوشيدم ارايش مليحي کردمو 
 موهايه طاليي رنگمو يکم اوردم جلو رفتم بيرون

 خواستم ماشينو ببرم ولي از بس هيجان داشتم حوصله نداشتم خودم رانندگي کنم

 وقتي خبرو به حسام دادم با لبخند گفت

 کردي کارخودتو اخرش_

 نداري دوست تو يعني_

 بکشي زجر تو نميخواستم ولي دارم دوست منم خب_

 خوشحالم من_

 نميخوام چيزي تو خوشحالي جز که من..خوشحالم منم خوشحالي تو که حاال_

 بديم ازمايش بريم خب_

 بريم_

 جواب ازمايش اومد شکمم سه هفته بود
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به حسام گفتم فعال چيزي نگه بايد قبل از همه امير موضوع رو ميفهميد..معلوم نبود چه عکس العملي نشون 
 بده

 ار نداشتم ولي صبحا سرم گيج ميرفت...بايد هر روز صبحا قرص رو باشير ميخوردميه ماه گذشته بود وي

حسام ميخواست بره شهرستان ...نگران بود ميگفت تو نبود صبحا چطوري قرصتو ميخوري اصرار داشت به 
 حاج خانوم بگه ولي من روم نميشد 

 ش قول گرفت که به کسي چيزي نگهحسام به حاج خانوم گفتو ...حاج خانومم خيلي خشحال شد حسام از 

 قول دادن حاج خانوم همانا و خبردارشدن فاميل همانا 

 تا دوساعت فقط جواب زنگو تبريک فاميل رو ميدادم

 امير برعکس تصورم خوشحال شده بود

 همه واس شام خونمون جمع شده بودن

 جايه حسام خيلي خالي شده بود

جوونا تيکه بارم ميکردن و مسخره ميکردن منم سرخ سفيد ميشدم حاج خانوم با خنده ميگفت مگه دزدي 
 کردين شرمش کجاست

 شکمم چهار ماهه شده بود و قراربود بريم سونوگرافي

 ميخواستم زودتر جنسيتش معلوم بشه

و نيم بود رسيديم مطب ساعت هشت شب نوبتموم ميشد...واس شام رفتيم سفره خونه شيرازو ساعت هشت
 دکتر

 حسام بيرون موندو خودم رفتم داخل اتاق ...وقتي رو تخت دراز کشيدم دکتر پرسيد

 چندسالته_

 نه بيستو_

 اولته بچه_

 سالشه سيزده اولم بچه...دومي نه_

 نمياد بهت ماشالله_

 خنده اي کردمو چشم با مانيتور دوختم

 شهبا چي بچت داري دوست _

 ميخواد دختر دلم ولي خدا رضايه به راضيم_
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 داده بهت مامانش عين خوشکل پرنسس که داده نشون بزرگيشو بهت خدا_

 با شادي که ابرومو به باد داد گفتم

 واقعا_

 دکتر خنده اي کردو گفت اره

 با شادي کاغذ سونو رو گرفتمو از اتاق رفتم بيرون حسام رو ميزها نشسته بود و سرشو انداخته بود پايين 

 با خوشحالي به سمتش رفتم با صدا گفتم 

 حســـــام_

 حسام سرشو اورد باالو با تعجب بهم نگا ميکرد.لبخند گله گشادي به روش زدم ..با لبخند گفت 

 دختره_

ه معنيه اره تکون دادم ...دستامو گرفتو از مطب خارج شديم تو محوطه عين بچه ها شادي ميکردمو سرمو ب
 حسام به کارام نگا ميکرد 

سرراه يه جعبه شيريني گرفتيمو برگشتيم خونه ...امير ميگفت دوست داشته داداشش دار بشه ولي از اينکه 
 دختر بود ناراحت نبود 

 خودش و چک اپ منو ميبرد دکتر با کمک هم ديگه اتاق بچه رو اماده کرده بوديم نه ماه گذشت حسام هربار

تو اين مدت نميزاشت دست به سياه و سفيد بزنم ...ولي با غذا نخوردنم هر روز وزن کم ميکردم ...دکتر بهم 
ميد برن گفته بود هفته ديگه بچم به دنيا مياد ...واس شام خونه مامانم دعوت بوديم ميخواستن واس ا

خواستگاريه دختر عموم نگين ...نميتونستم تکون بخورم درد تو کمرم خشک شده بود ...مامان ميگفت رنگ و 
 روت اينو نشون نميده تا يه هفته ديگه دووم بياري 

اميد مخالف بود با ازدواج با نگين ولي بابام مجبورش کرده بود تو خودش بود ..ميدونستم منيژه دختر خاله 
 دوست داشت ولي چرا حرفشو به بابا نميزد در تعجب بودم مونو 

درد امونمو بريده بود نتونستم به مراسم خواستگاري برم حسام اصرار داشت بريم دکتر ولي ميدونستم اين 
 دردا طبيعيه دربرابرش گفتم نه و اونم قانع شد

ساعت دو و نيم نصف شب بود دوباره داشتم تب ميکردم ميترسيدم مثل دفعه قبل تشنج کنم ...از جام بلند 
شدمو رفتم تو بالکن نيم ساعتي بود نشسته بودم که حس کردم گرم شدم زود رفتم حموم ...ديدم کيسه ابم 

ام با وحشت بهم خيره شدو پشت پاره شده ...خودمو تميز کردمو رفتم تو اتاق و اروم حسامو صدا زدم ...حس
 هم ميگفت

  شده چيزي_

 حالت خوبه
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 بچه به دنيا اومد

 ساعت چنده

 از حالتش خندم گرفته بود انگار تازه داشت بابا ميشد...سعي کردم به ارامش دعوتش کنم

 بيمارستان بريم گفتم شده پاره ابم کيسه عزيزم نه_

 انتو شالمو اوردو گفت زود از رو تخت بلند شدو رفت سمت م

 بديم خبر مامانت به_

 بردار رو بچه ساک برو نياد دنيا به االن شايد کن صب نه_

 زود رفت تو اتاق بچه ک با ساک برگشت

 دکتر

 دکتر بعد معاينه گفت برو خونه اگه دردت بيشتر شد برگرد...حسام گفت

 دهش پاره ابش کيسه بشه سزارين ببرينش ببرمش کجا_

 دکتر گفت

  نباشين نگران نمياد پيش مشکلي نميشه سزارين واس ديگه االن نميشه_

 حسام چاره اي نداشت جز اينکه قبول کنه 

حسام سر راه واس صبحونه اش سبزي گرفت..ولي من نتونستم بخورم دوش اب گرم گرفتمو هي قدم 
ميزدم...نزديک ساعت هشتو نيم بود ديگه کمرم تير کشبدناش بيشتر شده بود ... رفتيم دنبال مامانو دکباره 

 ن بچه بياد پايينبرگشتيم بيمارستان دکتر دوباره معاينه کردو گفت به پرستاراش که بهم سرم وصل کن

 چشام داشت بسته ميشد خوابم گرفته بود يکي از پرستارا نگران شدو اومد سمتم

 ها ميشه خفه بچت بشي بيهوش نکنه خوبه حالت_

  گرفته خوابم نخوابيدم شب نه نه_

 باشي قوي کن سعي باش_

 تنفهميدم چيشد که جيغم به هوا رفت ...پرستاره دوباره اومد سمتم گف

 وقتشه ببرمش_

وقتي از اتاق رفتيم بيرون حسامو ديدم پايين بله هاست سرشو باال اوردو وقتي منو ديد با سرعت از پله باال 
 اومد پله اخري نزديک بود بيفته 

 از حالتش خندم گرفت 
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دم ولي اين دفعه اين با رفتنم به اتاق زايمان حسام از ديدم محو شد ...دوباره داشتم دردايه زايمان رو ميچشي
 دردا واسم سخت نبود اين درد ها همراه بود با عشق 

 لحظه به لحظه درد کشيدنمو ديدم

 لحظه به دنيا اومدن دخترمو ديدم

 لحظه اي که نافشو بريدن

 لحظه اي که صداش اومد

 لحظه اي که قلبم با صداش اروم شد

 دستمو دراز کردم به سمتش يکي از پرستارا دخترمو رو سينم گزاشت...بوش کردمو گفتم

 دخترم اومدي خوش_

 خوش اومدي زندگيم ...به زندگيم

 خوش اومدي پرنسس مامان

 دکتر با خنده گفت

 شد شاعرم ملوس مادر_

دن خسته بودم نفهميدم کي به لبخندي زدمو دخترمو ازم گرفتن و بردن واس واکسن...منم وارد بخش کر 
 خواب رفتم

وقتي چشمامو باز کردم مامانمو حاج خانمو امير روبه روم تو اتاق نشسته بودن سرمو چرخوندم دنبال حسام 
 ميگشتم درست پشت سرم نشسته بود

 وقتي ديد سرمو به روش چرخوندم سرشو اورد پايينو پيشونيمو بوسيد

 گفت 

 بهتري خوبه حالت_

 به روش لبخندي زدمو چشامو باز بسته کردم

 دوباره بوسيدم ديگه شرمم شد گفتم

 ديدي کوچولومونو دختر_

 نرفتم بودم تو نگران هنوز نه_

 بد پدر_

 بد پدر يا خوبه شوهربد_
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 هردوش_

 ش بدي نرفتي پيش خواهرتبا انگشت زد رک دماغم ...رو به امير گفتم توهم داداش

 را ديدمش انقد زشته که نگوچ_

 حسام گفت

 نداشتيما حسودي امير_

 اخه کنم حسودي زشت اين کجاش به_

 ساعت مالقات اتاق پره پر شده بود همه به کارايه حسام ميخنديدن 

 هاجر ميگفت رفته واس همه بچه ها کتاب داستان خريده 

 واس منم يه گردنبندو پالک گرفته بود...بعد مالقات مامانم رفت دخترمو بياره بهش شير بدم 

 وقتي تو اغوشم گزاشتن دلم براش ضعف رفت

حسام همش مبخنديد و ميگفت کپ خودته راستم ميگفت با اينکه نوزاد چهرش معلوم نيست ولي شباهتش 
 به خودم بيش از حد بود حتي موهاش حنايي بود

دلم به حال اميرم سوخت ...من اونو پس زده بودم ولي يلدارو با عشق از خدا خواسته بودم حسام گفت 
 اسمشو چي ميزاري

 خوبه يلدا_

 خوبه_

يه روز تو بيمارستان موندمو بعدش مرخصم کردن ...حسام جلو خونه يه گوسفند زير پامون قرباني کرد 
 م با سازو دهل همراهيم کردن تو خونه ...سامانو ساسان پسرايه خواهر شوهر 

 همه فاميل اومده بودن...واس شام از بيرون غذا سفارش داده بودن.

 با اومدن يلدا به زندگيمون شاديمون چندبرابر شده بود 

 زندگيمون شيرين تر شده بود 

 بودم ديگه تو زندگيمون کمبودي نبود و بخاطرش هرشب نماز شکر ميخوندم و خدارو شاکر

 يلدا نه ماهش شده بودو دوم عيد بود 

 مژگان و شوهرش سليمان از اصفهان اومده بودن واس عيد و باهم رفته بوديم بيرون

بعد شام رفتيم نمايشگاه بزرگ شيراز ...جايه پارک ماشين نبود حسام مارو کنار نمايشگاه پياده کردو خودش 
 وقتي داشت از خيابان عبور ميکرد يه ماشين زد بهشرفت اونور خيابون تا ماشينشو پارک کنه...
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 قلبم از حرکت وايساد 

عشقم کف خيابان پخش شده بود ...کنترلمو از دست دادمو افتادم رو زانوهام و جيغ کشبدمو حساممو صدا 
 زدم

مژگان اومد سمتم و يلدارو ازم گرفت يه عالمه دور حسام جمع شده بودنو چيزي نميديدم...صدايه امبوالنس 
 اومد ...با ديدن امبوالنس ديونه شدمو هجوم بردم سمت جمعيت 

 حسام من نبايد چيزيش ميشد من بي حسامم زنده نميموندم ...سليمان اومد جلومو گرفت با عجز ناليدم

 نمرده بگو که بگو_

  شکسته پاهاش چيه مردن بابا_

 ميگي دروغ_

  مژگان بجون نه_

 قسمش جون مژگان بود به حرفش باور کردم گفتم پس منم با مبوالنس ميرم

 ميبرمتون خودم دارن احتياج تو به يلدا اميرو کجا تو_

وشه خيابون نشسنه بودو سرشو پنهون گرده اميرو از ياد برده بودم سرمو چرخوندم دنبال امير گشتم ...يه گ
 بود

 اسطوره پسرم پدرش بود

 حاميه پسرم پدرش بود

 بايد اين دفعه بمن تکيه ميکرد رفتم سمتش

 بيمارستان بريم مادر پاشو جان امير_

 سرشو باال اورد داشت گريه ميکرد..

 با بغض گفتم مرده گنده گريت برا چيه پاشو بابات بهمون احتباج داره 

 با تريد داشت نگام ميکرد انگار باور کرده بود که ديگه باباش نيست.

 داشتم به امير اميد ميدادوم در اوج نااميديه خودم حسام سه ساعت بود تو اتاق عمل بودو خبري نشده بود 

 به سمتش پرواز کردم دکتر از اتاق اومد بيرونو

 چيشد دکتر اقايه_

 دکتر ريلکس گفت

  گزاشتيم پالتين و شکسته قسمت هشت از راستشم پايه نيست شکستي ولي ديده شديدي ظربه پاش يه_



 

 
213 

 نفسي از سر اسودگي کشيدم همين که زنده بودو کنارمون ميموند واسمون يه دنيا بود 

 م خونه يلدا تو بيمارستان بي قراري ميکردبا اصرار هايه اميدو سليمان رفت

 رفتم خونه يگم بخوابم ولي چه خوابي هريه نيم ساعت يه بار بيدار ميشدمو زنگ ميزدم از حسام خبر ميگرفتم

 حسامم چهار روز تو بيمارستان موندگار شد و بعدش برگشت خونه

 ..دوتا ميرفتن يکي ديگه مي اومدتا يه هفته خونمون پره پر شده بود يکي ميرفت دوتا مي اومدن.

 حسام شبا خواب نداشت جوري از درد نعره ميکشيد دلم پر پر ميشد

ده روز از عملش گزشته بود حسام گفت که ميخواد بره حموم ..دوتا نايلون به پاهاش بستم که اتلش خيس 
 نشه 

 ولي از شانس من اتله خيس شد 

 زنگ زدم به اميدو گفتم که بياد حسامو ببره دکتر اتلشو عوض کنن.

چهارساعت از رفتنشون به دکتر گزشته بود دلهره داشتم زنگ زدم به حسام گوشيو برنداشت ...ترس سرازير 
 وجودم شده بود 

 شماره اميدو گرفتم با پنجمين بوق جواب داد ...الو اميد چيشده چرا حسام جواب نميده

 خواهر من اوال سالم دوما اقا حسام تو اتاق عمله_

 چرا چــــــــــي____

 ميکنن عملش دارن بود خوبي کيست پاش رو... اروم بابا_

 ميام االن منم باش_

 برميگرديم االن ماهم بياي کجا تو_

 برميگردين کجا عمل نمبگي مگه_

 سرپاييه_

  بده بهم زود زود خبرشو باش_

 خداحافظ باش_

 بسالمت_

دوساعت گزشته که پيداشون شد دکتر گفته بود که خيسي اتال باعث شده بفهمنو بتونن مداواش کنن وگرنه 
 وارد زخم ميشدو باعث قطعيه پا ميشد .

 حسام پنج ماه تموم خونه نشين شده بود و تونست اخرش روپاش راه بره
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دوم مرداد ماه بودو تولد من واس شام مامان بابا اومده بودن حسام وقتي برگشت يه جعبه شيريني و به 
 دسته گل نرگس دستش بود 

بعد شام داشتم از تو اتاق مي اومدم بيرون حسام جلوم ايستادو يه جعبه مخملي ارغواني داد بدستمو گفت 
 تولدت مبادک عمرم

 انداختم پايينو گفتم  جلو بابا خجالت کشيدم سرمو

 ممنون_

 داغي چيزي رو رو پيشونيم حس کردم...حس کردم رو کمرم عرق نشست

  کني بازش نميخواي_

وقتي جعبه رو باز کردم يه ست گردنبندو گوشواره و انگشتر زمرد بود خيلي قشنگ بود با قدراني بهش چشم 
 دوختم گفتم

 ممنون خيلي_

 زندگيم بهترينايي تواليق_

اگه االن اينجام بخاطر توئه ...ميديم چه شبايي که بخاطرم بيدار بودي...چقد بادردادم درد ميکشيدي...چقد 
 گريه ميکردي

 مديونتم خانمم ... 

  بود وظيفم_

 دستشو برد سمت جيبشو يه پاکت بيرون اورد گرفت سمتم

 چيه ديگه اين_

 کيش ميريم... ويزامون_

 امير از جاش پريد کاغذو ازم گرفت...حسام گفت تورو نميبريم فق خودمون ميريم

 چي يعني_

 عسل ماه ميرم زنم با من خب_

 برين تنها ندارين حق ميام منم_

 برو خودت خانم با کردي ازدواج تو_

مم مثله هميشه قانعم گرد و بعد اينکه مهمونا رفتن با حسام حرف زدم که چرا اميرو باخودمون نبريم ...حسا
 گفت
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 خودش حامي خودشم بايد بده تکيه ما به انقدر نبايد ميگيره شکل داره که سنيه تو ميشه بزرگ داره امير_
 باشه

 حرفشو قبول داشتمو هيچي دربرابرش نگفتم

 سه روز بعدش تو فرودگاه کيش بوديمو منتظر سرويس هتل 

 يه رب طول کشيد تا ون اومد 

 جلو هتل داريوش نگه داشت از منظره هتل شکه شدم عين تخت جمشيد شيراز بود و هخامنشي 

 وقتي وارد البي شدم يه فوراه خشکل که فضا رو خشکل تر کرده بود وجود داشت 

ساعت ده شب بود رفتيم اتاقمون...اتاقاهم همشون به همون شکال حتي ميز ارايش و تولت هم هخامنشي 
 بود

 رفتيم پايين شام خورديمو برگشتيم اتاق...فردا که واس صبحونه رفتيم

 پارک ميريم شب واس و هتله تر?ليدرم يه دختر سرو زبون دار به اسم شيوا بود گفت که برنامه عصر امفي ت
 دلفينا

 بودم دردرفته شکم بودم خنديده انقد تر?ت امفي رفتم نهار بعد 

 قد راحت تو بغلم خوابش برده مونده بودم يلدا چطوري ان

 دو ساعتي اونجا بوديم 

از سالن گه اومديم بيرون به حسام گفتم ميريم ساحل اونم قبول کرد شام رو تو ساحل خورديم نزديکايه ده 
 بود که راه افتاديم برگرديم هتل همه بايد ده و نيم جمع ميشديم جلو هتل

 دوتا زوجو چندتا پسر جوون بودنوقتي رسيديم همه جلو درهتل منتظر بودن 

 شيوا اومد جلو و گفت به به زوج پير کجا بودين

 حسام گفت

 عسل ماه اومديم تازه و چليمونه چهل اول تازه ما پيري خودت_

 شيوا با چشمايه قلمبيده بهمون نگاهي انداحتو گفت راست

 دادم تکون سرمو خنده با...

 صدايه راننده اومد که ديره و رامون نميدن

تو ماشين پسرا سعي داشتن شيوا رو اذيت کنن ولي حريف شيوا نميشدن جواب گنده تر تو دهنشون 
 ميزاشت 
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همينکه وارد پارک شدبم يه غرفه بود که ماشين کوچيک بچه هارو ميفروخت شيوا گفت بخرين وگرنه 
 پشيمون ميشين

 مو حسام هدايتش ميکرديدونه واس يلدا خريد

وقتي وارد بخش پرندگان شديم يلدا ترسيد با حسام از اون بخش خارج شديم و شيواهم باهامون اومد گفت 
 خب با تعجب گفتم

 خب چي_

 عسله ماه واقعا کنيد تعريف خب_

 خب اره_

 دارين بچه ولي_

  نياورديمش که داريم سالم پانزده پسر يه_

 نههههه_

 وااال_

 بندازم عکس باهاتون شد واجب پس_

 ديگه رسيده بودم بخش رقص دلفنينا 

 هيچ کدوم حرفي نميزديم محو حرکاتشون بوديم خيلي قشنگ بودن

ديگه نزديکايه ساعت يک نصف شب بود از پارک خارج شديم تو ماشبن يه اهنگ شاد پخش شدو پسرا 
 نشسته قر ميدادن وقتي اندي شروع به خوندن کرد هنگ کردم

 باد دست تو موهاتو... نکن ديونه منو بسه حنا...نکن صدا منو قلب چشات با... نکن نگا بمن ابنجوري حنا)
يا واي حنا ...گل پريا واي حنا.تاج سريا ...واي حنا...دلبريا ...واي حنا ...تورو ديدنا دل پر پري...نکن شونه

تپيدنا واي حنا...روز روشنا رويه چمنا ...واي حنا...دلبر بال اون قدو باال ...واي حنا ...حنا بخدا بده ندا تا بشم 
 فدا واي حنا ...

 زد پسرا هورا ميکشيدنو حسام ميخنديد و بشکن مي

 دستمو گرفتو تند بوسيدش

 عشق تنها تو نکن ناز...بکشني دلمو نمياد دلت نه...جونمي وصله که نکن ناز... مني مال تو فقط نکن ناز)
 (حنا واي دلبريا...حنا واي سريا تاج...حنا واي پريا گل. حنا واي پريا پري...مني

 ي قشنگ بود انقد خنديده بودم دل درد گرفته بودم اهنگم خداي

 حسام رو تخت کنار يلدا دراز کشيده بود گفتم ميرم حموم و ميام
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 زيردوش بودم داشتم موهامو ميشستم که صدايه درحموم اومد 

 صدايه حسام اومد ...دلبر بال اون قدو باال واي حنا

 بيتربيت ببيرون برو حســــــــــام_

  مني مال تو فق نکن ناز_

 مبشه بيدار يلدا توروخدا حسام_

 نميشه نه_

 موهامو شستم هرکاري کردم نتونستم حريفش بشم اونم تو حموم موند 

دوروز باقي مونده رو از مکان هايه تاريخي و مسجد ديدين کرديم وقتي برا خريد رفته بوديم يه روتختي 
 سام بگم چشممو گرفته بود ولي از بس خريد کرده بودم روم نشد به ح

 روز اخر بودو ساعت يازده پرواز داشتيم.

 ساعت نه بود از خواب بيدار شدم حسام کنارم نبود 

 پاشدم دست صورتمو شستمو شروع کردم به جمع کردن چمدونا 

 صدايه دراومد وقتي برگشتم ديدم حسام با يه ساگ قرمز جلو دره رفتم جلوش گفتم

 چيه اين_

 روتختي همون_

 ميدونستي ازکجا_

  نيستم عاشق که نخونم حرفاتو چشات از اگه من_

 از ته دل لباشو بوسيدمو اونم همراهيم کرد 

 لباسامو نو پوشيدمو حسام گفت که ديره بريم وگرنه جا ميمونيم

 با بشکن زدنو حنا حنا چمدونارو برداشتو رفت بيرون.

 امير لبو لوچش اويزون بود ولي وقتي سوغاتباشو ديد حرفاشو خوردو اخماشو باز کرد.

حسام واس هجدهمين سالگرد ازدواجمون هتل چمران رو رزو کرده بود ...طبقه اول مهمون ويژه داشتنو طبقه 
عروسو داماد باال بوديم ...بعد شام صدايه دستو جيغ به هوا رفت...وقتي بلند شديم ديدم نامزدي بودو 

 داشتن ميرقصيدن برقا خاموش شده بود حسام گفت

 برقصيم بريم ماهم_

 امير گفت
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 گيري معرکه و پيري نبرين منو ابرويه بابا بشينين_

 حسام بي توجه به حرف امير دستامو گرفتو از پله پايين رفتيم

 اهنگ سينا شبانخاني داشت ميخوند

 هس خاصي جادوي ي تو چشاي تو) 

 تو نگاه تو انگاري احساسي هس

 غم دنيارو فراموش ميکنم 

 وقتي ب تو نگاه ميکنم

 توهمه ي عمر مثل تورونديدم

 ي جورايي خاطرت عزيزه عزيزم

 ازديدن توسيرنميشه چشم من

 ب تونگاه ميکنم

 توچشاي تو ي جادوي خاصي هس

 تونگاه توانگار ي احساسي هس

 غم دنيارو فراموش ميکنم 

 وقتي ب تو نگاه ميکنم

 وقتي ک نزديکم ب تو انگار

 دلم ميلرزه هر دفعه صدبار

 واسه ي حسي که به تو دارم

 به تو نگاه ميکنم

 عزيز جونم نامهربونم

 گوشه چشم ب اين دل خونم

 واسه حسي ک ب تو دارم

 به تو نکاه ميکنم

 اروم جونم بدون تو ديگه نميتونم

 ب خدا خستس اين دل خونم
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 بدون تو ديگه نميتونم نميتونم

 ب هواي تو تازه ميشه حال من

 وقتي که هستي تو کنارمن

 تورو دوست دارم تا ابد کنارم باش

 ب تو نگاه ميکنم(

 از فکر هجده سال پيش خارج شدم 

 وشبخت بودم..گفتمچقدر همه چيز تغير کرده بود چقدر خ

 حسام_

 حسام جون_

 منو کردم اذيتت خيلي ميدونم عروسي شب عروسيمون روز پيش سال هجده کردم فکر خاطراتمون کل به_
 ممنونم ازت کردي عاشقم و بود عاشق. دنياي مرد بهترين تو..ببخش

 فشار دستاش دور کمرم بيشتر شدو گفت

  مرگ پايه تا ميمونم عاشقتم_

 

 پــــــــــايــــــــــان

 


