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 افتینام او  یبه نام آنکه هست

 افتیآرام از او  نیجنبش، زم فلک

 )جلددوم( ـــــــــتیتــــــو تـــــــا ابـــد بـــــا

 خالصه

 کیغرور کیسو تفاهم  کیاما دوباره  دندیبهم رس ییها یو سپهر بعد از سخت یکه  هست میجلد اول رمان خوند تو

 ادیز ر؟مقصرهایاتقدی یغرور و خودخواه ای ای،سپهریبود؟ هست یآنها شد مقصر ک ییباعث جدا ریتقد کیسرنوشت 

 عشق بود.... یبودن اما تنها مقصر واقع

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 م؟یستیگر یو م میدیخند یبهانه م نیعشق نبود به کدام اگر

 م؟یکرد یم شهیلحظه ناب را اند کدام

 م؟یآورد یتلخ را تاب م یعبور روزها چگونه

 "یعتیدکتر شر", اگر عشق نبود. میمرده بود نهایتر از ا شیگمان پ یب یآر

 مقدمه

 عاشقانه یانجمن رمانها ریمد یغالم یعل یتشکر از آقا با

 جان شدم یخشک، ب ریو پر پر شدم ، در کو دمیخشک

 کردم در آغوشت شهیو ر دمییعشقت آمد و رو باران

 بودنم لیتنها دل یدم و تو شدشدم ، عاشق ش سبز

 تی، هستم به عشق نفسها یتا هست و

 تیقطره ها ری، باورت کردم که نشستم در ز یدیکه بار یکرد باورم

 را ، یرا ، راه و رسم زندگ یعاشق بردمیم ادیاز  داشتم

 ی؛تا تو آمد شدمیم نیهمنش ییتنها ریبا کو شدمیم یکیبا خاک  داشتم

 پرآ از عشق ینیو سرزم یمن بودم و تو بود ،ینبود یریکو گرید آنجا

 !"یلقمان یمهد"هم خدا یکیتو ،  یکیاز ته دل ، دوستت دارم تا بشنود  توانمیتا م زنمیم ادیفر و

کرد  یم جادیا ینیدلنش یخورد صدا یپنجره برم شهیدلنواز باران که به ش یصدا زییسرد فصل پا یروز باران  کیدر

که بخاطر باران در تکا پو  ییبه آدمها کردیبود و به رفت امد آدم ها نگاه م ستادهیقهوه کنار پنجره ا وانیل کیبا

 یضبع بانیسا ریها ز ینشود بعض سیبودند تا خ ردهک یرا سپر فشیک یگریچتر در دست داشت و د یکیبودند 

اما  بخشد،یهمه باران به آدم ها م نیا دستش نمک ندارد زییپا چارهیب "مغازه ها بودند تا بارش باران کمتر شود

 ریخودگ "بهار "مثل  ستیخودش است ؛ بلد ن ریتقص میخودمان زنندیخزان را به او م یآدم ها تهمت ناروا نیهم
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 را هم "تابستان  " استیدهد س هیرا هد یلیو با هزار ناز و کرشمه سال تحو ردیبگ یلفظ ریز یدیع شبباشد تا 

مثل عادت هر روزش  " چارهیسوزناک بزند ب یاز پشت خنجر یباشد ول یمیندارد که در ظاهر با آدم ها گرم و صم

 کی ریز یو باران یزییروز پا کی رد شانیکه عکس هردو یوانیخورد ل یکه عشقش بهش داده بود قهوه م یوانیل

چاپ شده بود و  وانیل یافتادند دست در دست هم بودند بررو یبه رنگ طال بود از درخت م شیکه برگها یدرخت

شان و  یخوشبخت یاون روزها افتاد که چقد آن روزها خوشبخت بودند وصدا ادیعشقش به او بود به  هیهد نیاول

اون بر  یزییقطره اشک سمج از چشمان پا کیو  دیکش یاد آن روزها آه تلخیرفت به  یتاعرش م شانیلبخندها

 زییپا "بود. به نظرش  زییبود عاشق فصل پا یو باران یزییامروز هم مثل دل خودش پا یافتاد هوا شیگونه ها یرو

 یو م دبار یم یه ،یکند لعنت یم یهمراه شهیشهر را هم یها ابانیخ سیخ یفصل خداست حافظه  نیوفادار تر

اندازد به اندام درختان  یبوسد و لرزه م یم سرخ درختان شهر را یگونه ها شیبارد و هر سال عاشق تر از گذشته ها

چقدر دلش  "عشق است  ی جهیافتادن نت یکه گاه نیلمس تن زم یعاشق برا یشوند برگ ها یو چقدر دلتنگ م

را آرام کند  قرارشیدل ب یزییپا یخش خش برگها یاکند بدون چتر تا صد یرو ادهیباران پ ریخواست برود ز یم

 تق تق در به خودش امد رفت در را باز کرد یفکرها بود که باصدا نیدرهم

بود  ریمامان چقد ازت دلگ یدونیتازه نم میمرده ا میها زنده ا ریخودم اصال سراغمو نگ یسالم بر دوست جون جون -

 ان؟ه میایب در یما  تا ماهم از دلتنگ شیپ یایحوصله ات سرنرفت تا ب یروز جمعه ا نیتو ا  یزنیکه چرا بهش سرنم

 گهیتا دونه دونه جواب سواالتتو بدم د ریزبون به دهن بگ زمیسالم عز-

 حاال بگو-

 میحرف بزن میقهوه درست کردم باهم بخور اتویب-

ش دوست یرفت آشپزخانه تا برا ینشست و هست  ییرایرنگ پذ یوبادمجان دیسف یمبلها یداخل خانه شد و رو آرزو

کرد که اورا سر راهش قرداد  یدانست چقد آرزو را دوست داشت و هزاران مرتبه خدارو شکر م یخدا م اوردیقهوه ب

و به ارزو تعارف  ختیر ییطال دیکوچک سف نفنجا کیداشت قهوه هارو تو  یبود که هست یوجود دوست خوب نعمت

 کرد

 -دوست خلم ممنون

 خل یباز تو گفت-

 حوصله ات نرفته یعه اخونه ، روز جم  نیتو ا یمن موندم تو چطور- 
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 میقدم بزن میریم مونییچه بهتر دوتا رونیکردم برم ب یاتفاقا داشتم شال و کاله م-

 قدم زدن  یبر یخوایم یبارون یهوا نینه تو ا یگیم یخل گمیم-

 یقدم زن یبر دهیجون م زییاونم تو فصل پا یخوب بارون یهوا هیمگه هوا چشه -

 میگپ و گفتگو کن مینیما باهم بش شیپ ایب-

 رو کرده رونیب ینه دلم هوا -

 ندازه یبرگشت خورده اش م یچکها ادیآدمو  هیزیو دوست ندارم فصل غم انگ زییاصال من پا یدونیم-

 کرد  انیحرف آرزو به خود آرزو ب نیا یرو برا یشعر

وب خ زییدشاه فصل هاست  پاپا زییهاست  پا ییبایمظهر ز زییفصل غم است پا زییپا ندیگو یچرا م دانمیمن نم-

 که باشد باران که ببارد انار که زیی، پا یکه عاشق شده است.،عاشق که باش ستیبهار زییعاشق است پا زییاست، پا

 ..خوردیدلت ترک م ی، سنگ هم اگر باش چیه

  ایخانم عاشق شاعر شد-

بود از  مانیاشک از چشمهاش افتاد آرزو چقد پش شیروزها نیباز همدم ا نییسرش  و انداخت پا نیح نیدرهم

 نیدانست عاشقتر از دوستش وجود ندارد و حال ا یآمد اون بهتر از هرکس م رونیلحظه از دهنش ب کیکه  یحرف

 چیدانست ه یرا م شیفقط عاشق دانستیتر است درسته که از سرگذشتش نم یزییهم پا زییاز خود پا شیروزها

منتظر بود خودش دردو دل کند  شودیدانست حالش خراب م یچون م دیوازش نپرسنکرد   یوقت هم کنجکاو

 مبل نشست نییرفت کنارش و پا ارهیحال و هوا درش ب نیاز ا نکهیا یدرون گرا بود برا شتریاما هدوستش ب شیبرا

 اشک دوستش را پاک کرد و گفت

 میکه بباره فدات شم پاشو پاشو لباستو بپوش بر ستیچشات ن نیا فیح دیاز دهنم پر شدیچ دونمیمنو ببخش نم -

 تو چطوره زییتو پا یقدم زن مینیبب یقدم زن

 زد و به دوستش نگاه کرد یآرزو لبخند و

و چقد ممنون بود از  شینکرد علت اشکها یسرش را تکان داد و رفت لباسش را بپوشد چقد خوب بود که کنجکاو-

 درک حالش یاو برا
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 یم یدو طبقه بود که تو طبقه اول خودشو مادرش زندگ نایتا لباسش را عوض کندخانه آرزو ا نییرفت طبقه پا آرزو

بود وفقط رنگ  نییکرد که آن هم مانند طبقه پا یم یمتربودوتو طبقه باال دوستش زندگ76 بایکردند و تقر

 یبودو به رنگ قهوه ا یمبل چرم یدسته ها هک یطوس یمبل راحت کیبا نییپا کردطبقهیخانه ها فرق م ونیدکوراس

که کناره  دیبه رنگ سف ییدر فرش کار شده بود وپرده ها یو قهوه ا یطوس یکه رنگها یهمراه با فرش کرم رهیت

ست شده بود و طبقه باال با  یداشت به رنگ قهوه ا یادیبراق بود وگلهاش که ازهم فاصله ز یپرده به رنگ طوس یها

بود  ست شده یرنگ یریداشت و با فرش ش یرنگ یارغوان بایوتقر دیسف یکه کوسن ها یوبادمجان دیسف یها یراحت

آرزو بچه بود تو تصادف فوت کرد که شغل پدرش  کهیداشت که کناره نداشت ؛ پدر آرزو زمان ریحر یو پرده ها

ندن بعدها با چرخو یم رو شونیزندگ ییبود، تا قبل از اومدن دوستش از حقوق پدرش و اجاره طبقه باال یمعلم

 خواستیدلش م یلینگرفت دلش به حال دخترک سوخته بود حاال همان دختر که خ یپول چیاومدن او مادرش از او ه

دخترک  نیدانست چقد دوست دارد ا یشده بود مثل آرزو و خدا م شیبرا ستیغم زده اش را بداند از چ یراز چشما

 ساکت و آرام رو.

 یقدم زن رونیب میریمامان م-

 وگفت رونیخانم از آشپزخونه اومد ب راحله

 نیبعد بر ادیبارون بند ب نیبزار نیخوریسرما م رونیب نیهوا بر نیو ا-

منم برم تا زود برش گردونم  خوامیم ندفعهیا شهیخود م یاز خودش ب ادچقدیبارون ب یکه وقت یدونیمادر من م-

 ادتهیرو که  یدفعه قبل

بود و چند روز تو  سیخ سینصف شب اومد خونه خ یوقت رونیبارون رفته بود ب ریافتاد که ز یروز ادیخانم  راحله

ن که عاشق بارا نهیعلت ا شهیم خودیاو از خودش ب ادیبارون م یبه چه علت وقت دانستیشد نم یبستر مارستانیب

  دانستیبود رو  نم

 نره  ادتیچتر   میبخور گهیشامو دورهم د نیزود برگرد یول نیباشه مادر بر-

 چشم مامان -

 خداحافظ به مادرش تکان داد و گفت یبه معنا یدست آرزو

 یخداحافظ مام -



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
8 

 

دلم براش تنگ شده انگار نه انگار تو  ارهایدخترموهم حتما ب دنیو زود برگرد نیبه سالمت مراقب خودتون باش -

 نمشیب یم کباری یخونمونه سال یطبقه باال

 و گفت دیمادرش خند یبه غرغرها آرزو

بودها خودشم مگه چندوقته  نجایا روزیپر یخوبه هم شیدیکه انگار واقعا چندساله ند یگیم جوریمادرمن -

 کباری یسال یگیکه م نجاستیا

 زود برو دخترمو معطل نکن کسالهیهم  کروزیمن همون  یبرا یحاال هرچ-

 کرد و ازخانه خارج شد و تو پاگرد منتطر هستش بود که اونم اومد یخنده ا آرزو

 یو روسر یبوت مشک میو ن فیبا ک ایبود و لباسش دهیپوش رهیت یآب نیبا شلوار ج یکاله دار مشک یباران کی آررزو

و  قهیه که سوخت یزانو بود وبه رنگ قهوه ا یکوتاه ه تا باال یباران کیست کرده بود و دوستش  یکاربن یساتن اب

با  یرمساتن ک یبود که با روسر دهیپوش یمشک یکتان پابود با شلوار دم یمشک یبا خط ها یدکمه و کمربندش کرم

 یزییپا یبرگها یو کفش همان رنگ ست کرده بود.باهم قدم زنان رو یقهوه ا  کطرفهی فیو ک یمشک یخط ها

نفس  کی یخونه شان رفتند هست کیخودشان بودند تا پارک نزد یهردو دوست تو حال و هوا زدیقدم م ییدوتا

 هاش برد  و گفت هیو به ر یباران یزیتم یو هوا دیکش قیعم

 تیهوا در میکشم نفس قرمزترا و زرد ایــــبرگه بویم می و بوسم می..  من داشتنی دوست پاییزِ ،تو از راضیم -

 وـــت از میفهمم داــــــــــخ بوی من برگ و خاک بوی داری باران بوی

 گفت  دیبا ترد ارزو

و لباش جمع کرد وچشماش رو  یدوست داشت نقدیحد کاش منو هم ا نیتا ا یتونم بپرسم چرا عاشق باران یم -

 مظلوم

 دوست ندارم حسود خانم یدونیازکجا م-

 نه ینیبیمنو م یوقت یول  یشیخود م یاز خود ب ادیباران م یچون وقت-

 گفت خوردیکه به حال و روزش م یلقمان یشعر از مهد کی یورآ ادی با

 ، یعاشق باران دانستمیم -
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 ، میاشکها لیس یبتابد بر رو دیتا خورش ختمیاشک ر آنقدر

 ابر شود و باران ببارد میتا اشکها 

 باردیتو م یمن است که بر رو یاشکها نیا

 نالد یمن م یچشمها دنیبا د آسمان

 ریاست و راه آن نفسگ نیهم عشق

 ش،یعشق را با تمام دردها خواهمیهم م باز

 ییتو شیچون دوا  ستیکه درد ن ییدردها

 ییچون چاره اش تو ش،یها یقرار یها و ب یدلتنگ ستین یالیخ

 ییتنها تو میازهایدر راز و ن ،ییمن تو زیعز

 ، نیهم یعنیتو بودن  با

 نیزم یرو یاز تمام عشقها شتریمن عاشقم ب یعنی

باهم توپارک قدم  یکساعتیشود  یم یهم ادامه دهد باز چشماش باران گریکلمه د کی ندانستیارزو ادامه نداد م و

 که گفت دیلبخند اورا د شدیزد  وآرزو کنجکاوتر که چ ییبایلحظه  لبخند ز کیزدن که 

  یبستن میآرزو بر-

 میچرا که نه بر-

که  یاپش یرفتن کاف ابونیشاپ اونور خ یکاف کیبود به  یکاف شیبرا لبخند او کینه  دیآرزو بگو توانستیمگرم

کنار  یصندل نیشاپ شدن و گوشه تر یکه وارد تهران شده بود شد پاتوقش، وارد کاف یاز زمان بایپاتوقشان بود تقر

 رهیبگ ارشپنجره که دونفره بود نشستن گارسون اومد ومنورو داد تا سف

 یخوریم یتو چ زمیعز-

 لبخند گفت هیبا
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 یشکالت یمعلومه بستن نحایا میاومد  یواسه چ-

 منورو داد دست گارسون و گفت آرزو

 یشکالت یمنم بست-

کرده  ریتو گلوش گ یتو فکررفت و بغض دیآرزو باز فهم کردیکرد از پنجره به قطرات باران نگاه م ینگاه م رونیب اوبه

ن از او نکهیا یحال و روزش شده برا نیباعث ا یم چه سرنوشتبکش رونیازدهنش ب جوری دیباخود فکر کرد امروز با

 گفت ارهیحالش درب

 نشستن ییگراینگاه کن چه ج زیم یکیبه اون  رونیب یباز که زل زد  -

 توجه به اطراف گفت یو ب دیرا نشن شیانگار صدا اما

 خودشو داره... هی...بارون که جاهیاز آسمون سنگم که بباره بازم جاش خال یدلتنگ که باش-

 لبخند گفت  هیوبا دیاومدن گارسون به خودش اومد ودستاشو به هم مال با

 تو برف و بارون یبستن چسبهیچه م یدونیبه به ارزو نم-

 جو رو عوض کنه گفت نکهیا یغم بود نگاه کرد برا یایبه دوستش که دن نیبا نگاه غمگ آرزو

 چسبهیگرم م یدنیگلم تو بارون و برف نوش یازبس خل-

 کرد و گفت ینوچ 

 نگفتم نگو خل یشعوریب یلیخ ،یفقط بستن-

 ودوباره گفت دیخند آرزو

  یکنار زینگاه کن به م گرایبه اون ج -

 کرد و گفت  یزکناریم یپیبه دوتا پسر جوون خوشت ینگاه

 نگاه کنم شونیبه چ  گهیخب اونام آدمن د-
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 هیچه خوشگلن مخصوصا چشم عسل نیبب-

 شانه اش رو انداخت باال گفت 

 مبارک صاحبشون-

 ومدمیدر م یو کپک زدگ یشوهر یب نیمال من بود از ا نایاز ا یکیکاش  شیا-

که  یچند ماه نیهفتگانه بود تو ا بیصحنه ها توچشم آرزو جز عجا نیا دنیکرد د یبارخنده بلند نیاول یبرا

دوتا چال گونه که صورتشو  دیخند یم یخند ه اش را ، وقت دید یبود که م یبار نیاول نیکرد ا یم یزندگ ششانیاوپ

 کرد لبخند زد و گفت یم باتریز

 یتو بخورتا برم مخ زن یبستن-

 تو هستش یشوهر یواجبتراز ب نیا میها آب شدن بهتره بخور یاره بستن-

 آنها شده بود گفت یاز پسرها که متوجه نگاهها یکیآن طرف  از

 درباره ما او دودختر گنیم یآرشام به نظرت چ-

 گنیدرباره ما م یدون یازکجا م-

 خندنیو م کننیچون به ما نگاه م-

 زنه؟یداره درباره ما حرف م یعنی یبه ما نگاه کرد یمگه هرک-

 زننیکنند و حرف م یبله چون نگاه م-

 پسره چه چندشه نیا گنیحتما م-

 یجذاب نیاز خداشون باشه پسر به ا ریمن نخ یک-

 کرد و گفت یخنده ا آرشام

 فتهیخودش-
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 در ادامه گفت و

 شاپ معلومه پاتوقشونه یکاف نیتو ا دمشونیچند بار د-

 واقعا؟-

 آره-

  یدار نجارویا یو آمار دخترا یستیاصال تابلوء که چشم چرون ن-

 قهوه اش شد  دنیکرد و مشغول نوش تیعنا یبه چشم غره ا آرشام

 واسه دعواو کل کل دهیهستش جون م طونایخنده معلومه از اون ش یم ادیز کهیاون یآرشام گمایام-

 برام اشناست دمشیکجا د دونمینم بارهیازچشماش غم م دمیو هروقت د یکیاما اون -

 گهید شیدیچندبار د یگیزدن تازه خودتم م دیواسه د نجایا یایکن تو م شیاووو داداش چشاتو درو-

 ینیبیم یخودت نگاه کن  رمینخ-

 کنمینامحرم نگاه نممن به -

 رنگارنگت یمعلومه از دوست دخترا-

 منن نه من زونیاونا آو-

 برسام انقد حرف نزن میقهوه تو بخور بر-

 اطاعت داداش -

 ها اون خوش خنده هه هیعجب خوشگل گمیآرشام م-

 تاسف تکون داد و گفت یسرشو به معنا آرشام

 یشیتو آدم نم-
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از برادرش بلند شدو لحظه آخر هنگام رفتن بدون  تیگذاشت و بلند شد  و برسام به تبع زیپول قهوه هارو روم آرشام

 گذاشت ورفت نایارزو ا زیم یو رو ینگاه کنه کارت ییبه جا نکهیا

 به کارت کردوگفت ینگاه آرزو

 گهید هیخدا خوشگل ینگاه مخشو زدم ا هیبا   نیبب-

 دهیوکش یبه مشک لیما یقهوه ا یبا چشم ها یاستخوان یبا کم ی دیسف یتمام خوشگل بود صورت یبه معنا آرزوم

ود صورتش ب ییبایکه باعث ز یقلوه ا یکتفش بود لبها نییپا یتا کم شیکه بلند یصاف مشک یداشت موها یا

بشر  نیخلقت ا یتمام وقتش را برا اخودش بود انگار خد یبرا ینقص که مانکن یب یمتر واندام178حدودا یوقد

داشت و  یادیز یرو خواستگارا نیاز ا کردیرا مجذوب م یا نندهیبود که هر ب یعضو نیاول شیگذاشته بود چشمها

 .کنهینکند ازدواج نم دایبه قول خودش تا محبوب دلش را پ0به دلش ننشسته بود یهنوز کس

 زد و گفت یلبخند

 ها اعتماد به سقفت تو حلق اون پسره یا فتهیخودش-

 و گفت دیخند آرزو

 کردم دایپ دمویشاهزاده سوار براالغ سف ینیبیراسته دا م یپس چ-

 دوستش در آورد و درادامه کارتو برداشت و خوند ابروهاشوبه حال تعجب باال برد  یبرا زبونشو

 یازتعجب شاخ دراورد شدهیچ-

 شوور نیشکرت بخاطر ا ایدستاشو به حالت دعا باال برد وگفت خدا رآوردمیگ یچ نیبب -

 یکنیخدارو شکر م شدهیچ-

  کایمتخصص قلب و عروق از دانشگاه استنفورد آمر یطرف دکتره ؛ دکتر برسام ساجد-

 داند چقد دلش براش تنگ شده بود  یسلطان قلبش اوهم دکتر بود خدا م شیباز فکرش رفت پ 

 ردیگیاست که تو دلت م نی....همستین یبیعج زیعشق چ"
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 "من نفسم..... و

 .آرزو باز شهینم یباعث خستگ چیبود بودن درکنارش ه یدختر منبع انرژ نیکه آرزو زده به خودش اومد ا یحرف با

 دستاشو به حالت دعا باال برد وگفت

 یتو دامنمون انداخت یگریج هیآخرسر  ینداد یبازم شکرت نداد ایخدا-

 کرد وگفت یکوتاه خنده

 بعد خداروشکر کن ردتیبگ ادیفکر کن حاال بزار ب گرتیج نیکه بعد به ا میپاشو بر-

 حسود-

 زد یتاسف تکان دادو ولبخند یبه معنا یسر یهست

 وارد خانه شدن راحله خانم درخونشوباز کرد وگقت یخانه شدن وقت یبعد از حساب کردن راه هردو

 ذاشتمبار گ یکه ناهار قرمه سبز نیایب  نیخوریسرما م نیشد سیخ ربارونیداخل ز نیایب-

داشت وارد خانه شدن واز ته دل خاله اش را  ییبه تنها ازین نکهیدرخواست خاله راحله اش را رد کند با ا ومدین دلش

 و بغل کرد و گفت دیبوس

مادرش ماهها بود ازشون خبر نداشت  شیپ دیلحظه دلش پرکش هی نیدیمادرمو م یبو نیخداروشکر که شما هست-

 داد یآرامش م یبو شهیکه هم یکه سنگ صبورش بود مادر یمادر

 خانم بغلش کرد و گفت راحله

 یریگ یازمن نم یسراغ هی  رمیمن که ازت دلگ-

 امیدم زود زود ب یخاله جون قول م دیببخش-

ررزو آ نیح نیزد در ا ینگاه کرد و لبخند کردیو به دخترکش که بالبخند به آنها نگا م زنهیم یخانوم لبخند راحله

 باال گفت دیپر

 لقمه کرد و خورد کیمعدمو  کهیکه روده کوچ دیمن که گشنمه شمام کم الو بترکون یخ جون قورمه سبزآ-
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 و راحله خانوم گفت دیبه کار بچه گانه آرزو خند یخانوم و هست راحله

 ناهار نیایبعد ب نیتا سرما نخور نیریدوش بگ نیاول بر-

را  شیخواست موها یگذاشت بعداز او آرزو رفت به حمام م شیخودش برا یوارزو ازلباسها رهیاو رفت دوش بگ اول

 کهیبه صورت دنیدرخشیم یفروغ اش که زمان یخودش افتاد به چشمان ب ریبه تصو نهیخشک کند که نگاهش به ا

اما خـــــودم  دهدیرا نشان م ــــنمـ ہڪ ہنیدرون آ ریاز تصو زارمیسالهاست ب "خنده برلب داشت  شهیهم

 "...ستمین

موجدارش زد و رفت به خاله راحله کمک کند ناهار در سکوت  یبه موها یپپسیکل شیاز خشک کردن موها بعد

کامل خورده شده بود بعد از ناهار به اصرار خودش ظرفاهارو خودش شست وآرزو در خشک کردن آنها به او کمک 

گرم درست کرد و  رکاکائویش نشایرنگ نشستن راحله خانوم برا یتوس یها یهال و در راحت یکرد بعدش رفت تو

 به انها داد

 خاله ممنونم هوس کرده بودم یوا-

 خانوم بااخم گفت  راحله

باور کن به روت نگاه  یبه خودم بگو اگه نگ یهوس کرد یبه بعد هرچ نیازا یبه فکر بچه ات باش دیبا یتو باردار-

 کنمینم

 محبت مادرانه اش لبخند زد وگفت نیا به

 چشم خاله جون -

ما ا ستیحالش مناسب ن دانستیراحله خانوم دو دل بود ازش درباره گذشته اش بپرسد م رکاکائویاز خوردن ش بعد

داره برادر زنش و  شین یها کهیکرده وجواب ت یو منزو نیحد دخترکش را غمگ نیتا ا یزیچه چ دانستیم دیبا

 زد و گفت ایدر بهپس دل و  نداختنیم کهیکه به وجودش و بچه اش ت دادیاقوامش م یبعض

 یدوست دارم جواب بد یلیدرخواست دارم خ هیدخترم ازت -

 مهم هست یحرف دهایترد نیدر پس ا دانستیکرد م یمشکوکانه به مادرش نگاه م آرزو

 بفرما خاله جان شما جون بخواه-
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 تتیپسرم افتادم طرز نگاهت و معصوم ادی دمیتورو د یآرزو وقت نیکه چقد دوست دارم برام ع یدونیخودت م-

 پسرم بود  هیشب

 پسرکش افتاد راحله خانوم ادامه داد ادیافتاد  هیبه گر دیکه رس نجاشیا به

تازه گرفته بود  پلمشویکه دوستش داشت فرار کرد عاشق شده بود اما اون د یسالش بود با دختر18 یپسرم  وقت-

 شیخواستگار مینرفت میبه حرفش گوش نداد دونستمیاز دختره نم یچیه مینرفته بود ماهم مخالفت کرد یسرباز

ه امون داد ک هیکردن و خبرفرارشوهمسا نبهش تلف گشتیهمسرم از سرکار برم یخبر رفت وقت یروز ب کیباالخره 

 زویتا عز2روز  هیکنه تو  یو کنترل کنه و تصادف م نیماش تونهیو نم رهیگیخبر قلبش م نیا دنیشوهرم با شن

 تهران. میاومد میهمسرمو فروخت یها ییبعدش همه دارا میازدست داد

ا ت دیزحمت کش شیانداخت که چقدر برا یبه مادر مهربانش نگاه شیاشک یدخترکش نگاه کرد و آرزو با چشما به

 برسد راحله خانوم ادامه داد نجایبزرگ شود به ا

ر بود)همس وسفیسا لگرد  میگشتیاز بهشت زهرا بر م میتداش میدیهم که تورو د یاون روز میمن و آرزو تنها موند-

  خودمون شیپ مشیاریگفتم ب یو باردار ییتنها میدیفهم یوقت نیبراهم یمعجزه بود هیراحله خانوم( تو برامون 

 ن؟یبگ نیخوایم یشما و آرزو جان هستم چ ونیخاله جان من تا عمر دارم مد نیشما بمن لطف کرد-

قبول کن حق  ویهمه چ تیساک بعدهم که باردار کیبا  ابونیاون روز تنها تو خ ییدرباره گذشته ات چرا تنها-

 میدار

 حق به حانب گفت  آرزو

 مامااااااان-

 انداخته بود بود گفت نییسرش را پا کهیدرحال

ه ک کنمیارو هزار بار شکر مکردم خد یشما زندگ شیکه پ یمدت نیتو ؛ تو ا یآرزو خاله راحله حق دارن بدونن حت-

  گمیم ویچشم من همه چ نیکرد یبزرگ نیاوردیبه رو ن یزیو تا حاال چ نیمثل شما بمن کمک کرد یخوب یادما

 بهش نگاه کرد و گفت ینگاه پرمحبت راحله

 (ادیاز توجه ز هی)کنا میریما سرتا پا سمع و بص-
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 شدو گفت وگفت... دهیو روحش به گذشته ها کش نییرو انداخت پا سرش

 کردن یم هیاو گر یو مادرش پا به پا آرزو

 اومد و گفت رونیراحله خانوم ازگذشته ب یباصدا

 شدهیجانم خاله جان متوجه نشدم چ-

دخترم  شهیدرست م یچ ن،همهینکن هیدخترم گفتم ساعت هفت شبه من برم شام و درست کنم شمام گر یچیه-

 توکلت به خدا

 خونه رمیزحمت نکش خاله من م-

 گفت یخانوم باناراحت راحله

 ؟ ینکنه از دستم ناراحت -

 زحمت بدم خوامیروز قرار بود بگم  فقط نم هیخودمم  هیحرفا چ نینه خاله ا-

 گفت یبا حرص ساختگ آرزو

و  یوابخیمن م شیو پ یمونیم نجایبابا امشب ا یاحمق جان ا یتو رحمت میبگ یزحمت بابا با چه زبون یباز تو گفت-

 تخت التیخ زارمینباشه مامان توهم برو شامو درست کن اگه بره هم من نم یرفح

 یهم خوشحالم که کنارمون یلیاتفاقا خ یندار یباشه دخترم  چندبار بگم تو برام با آرزو فرق-

 نیممنون خاله جان شما لطف دار-

 بگو درست کنم یدوست دار یحاال چ-

 شهیباشه خوشمزه م یدستپخت شما انقد خوبه که هرچ خورمیباشه م یهرچ-

 هیچ ایباشه پس نظرتون با الزان-

 یآخ جون من موافقم مامان-
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 دستتون درد نکنه خاله نطوریمنم هم-

 اس بدم بهیبه اون خوشت هینظرت چ گمیم -

 یک-

 تو رستوران کارتشو داد؟ کهیبابا همون یا-

 یاس بد یخوایواقعا م-

 آره چرا ندم-

 اس  خودتو تو دردسر ننداز آرزو کارهیچ هیطرف ک ستیلوم نمع-

 گهیاس خوب دکتره د کارهیاسمش برسامه دوما معلومه چ هیاوال معلومه ک-

اره نشناخته شم وینفر کس هی دیچرا با هیچ تشیشو اصال ازکجا معلوم ن الیخیآرزو ب یول یبراوو چه اطالعات تاپ-

 بده

 چون ازمن خوشش اومده-

 یساده ا-

 گفت یحوصلگ یبا ب ارزو

 شم گریاون ج الشیخیاگه ادم بده بود ب دمیقول م شهیم یچ نمیحاال اس بدم بب یخیب-

 هیچ یچ دونمیاله وبِله و نم یگیبگم بازم م یتو آهن هرچ خیب دنیکوب نیبگم بحث باتو ع یچ-

 زد و گفت یلبخند گشاد آررزو

 یدخ ینیکیچرا اطاعت نم یدونیم یتو ک-

 شهیم یچ مینیشازده بب نیاس بزن به ا گهید کنمیهمونو بگو وقتمو تلف م-

 بعد شام یاوک-
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 بعد از خوردن شام وشستن ظرفها همراه بادوستش به اتاقش رفت و شروع به اس ام اس زدن کرد  آرزو

 !؟یسالم خواب -

 شما؟؟ _

 لباشم غنچس. هیبنده خدا ک لپاش انار هی-

 مزاحم نشو ای یهست یک یگیم ای -

 یاگه مزاحم شم چ-

 بابا من خودم نامزد دارم مزاحم نشو یا-

 یچرا به من کارتتو داد یاگه دار-

 به شما کارت دادم یمن ک-

 شاپ یصبح تو کاف-

 ییا تو-

 یریاومدم جونتو بگ لمیینه عزرا-

 کنمیم میجونموتقد یخوشگل لییچه عزار-

 ب نداد و باخود گفتجوا گهیازخجالت که لپاش گوجه شده بود د ارزو

 یچه پرروعه نه به اون حرفش نه به اون سرتق-

که  دیفهم شیشانه ها دنیو روشو کرد اون طرف اما از لرز کردیبه دوستش کرد که بالبخند نگاهش م ینگاه 

 .دنیو خواب لنتیگذاشت سا ویبعد گوش خنددیم

 ازطرف برسام اومد بود امیتا پ5رفت و  شیشد و اول ازهمه سراغ گوش داریصبح بود که آرزو ازخواب ب7 ساعت

 جون خجالت نکش حاال لییعزرا-
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 ؟یخواب-

 یدیبعد خواب یمارو زابراه کرد-

 فرستمیمکانشو صبح م مینیتاهمو بب میزاریم یقرار هیاما واسه فردا  ریشب بخ یاک-

 فعال( نمتیبیم یشاپ اونروز یعصر تو کاف5ساعت یسالم خانوم -

 باخود گفت آرزو

دوست خلم راست  نیباآدم نکنه ا زارهینشده قرار م کروزیچه زود پسرخاله شد بزار نرم سرقرار تا بچزونمش واال -

  دیسیریبنظر نم نطوریگفته باشه وبخواد منو اغفال کنه  نبابا ا

 و گفت نییپا دیکردن به ساعت از تخت پر بانگاه

 االن منتظرته یپاشو پاشوسرمد دنایراهمون نم شهیم رمونید 7:15شد دختر پاشو  رمونید یوا-

 چشاموشو بازکرد و گفت یآرام به

 یداد وقال راه انداخت یسرصبح هیچ ریسالم صبحت بخ-

 براهمون رمونشدهید-

 یمداشت ک یمیکه جنس ضخ یکاربن یبه رنگ اب یمانتو حاملگ کی دنیدست و صورتش وشست و بعداز پوش رفت

به همراه مقنعه و  رهیت یاب یآوردن دستها همراه با شلوار ل رونیب یبود برا یاریانتو شم یگشاد بودو از کناره ها

وکفش  فیسرمه و ک یو شلوارل یسرمه ا انست کرد وهمراه با آرزو که مانتو کت یبوت سرمه ا میوکفش ن فیک

 کرده بود به آشپزخانه رفتن یحیمل شیست کرده بود وارا یتنه مشک میکه با بافت ن یومقتعه سرمه ا یمشک

 یمام ریصبح بخ-

 خاله جون ریصبح بخ-

 شد رتونیکه د نیبخور نیایب زانمیعز ریصبح شماهم بخ-

 ارزو گفت نیبوق ماش دنیصبحانه  منتظر آرژانس شدند بعد از شن عیسر بعدازخوردن
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 میاومد مارفت نیمامان ماش-

 نیبسالمت مواظب خودتون باش-

ر صبحشان با غر غ دیوگرنه با دنیچقد خدارو شر کردن که سرموقع به شرکت رس دنیرکت رسبه ش قهیچند دق بعد

 شدیشرکت خراب م سییر یها

 میدیرس یآخ-

 اره خداروشکر-

شرکت بود وآرزو حسابدار شرکت بود.  یاو منش کردندیکار م یپزشک زاتیشرکت  واردات تجه کیدوست تو  هردو

چه  دانستیجور شد و گرنه نم شیکه به کمک آرزو برا کردیکار رو هرچند حقوقش کم بود اما بازخدارو شکرم نیا

شرکت  سییبخاطر وجود آرزو.با آمدن ر کردبارخداروشکر  نیهزارم یآمد بازهم برا یسر خودش و بچه اش م ییبال

 به احترام بلند شد وگفت شیامد واز جا رونیاز فکر ب

 ریصبحتون بخ اتیب یسالم آقا-

 تکان داد و گفت یسر اتیب یآقا

اند  و به  یمهم یبفرستشون تو حواست باشه که آدما یعقد قرارداد اگه اومدن بدون معطل یبرا انیامروز دونفر م-

 بخره ییرایپذ یهارو برا وهیم نیمش رجب بگو بهتر

 انیمهموناتون ساعت چند م اتیب یچشم آقا-

 10:30گفتن دوروبر-

 فرستمیو م بیعمو حب االن-

 پیشرکت کردو به کارش ادامه داد درحال تا یبه اتاقش سفاشات الزم رو به مش رجب آبدارچ اتیب یرفتن اقا بعد

 گفت یکه مش رجب آورده بود سرشو باال آورد و با لبخند مهربون یتییسکویوب ییبود که باگذاشتن چا

 دستت دردنکنه عمو جون-

 و حاضرشون کردم دمیخر وههارویدخترم م کنمیخواهش م-
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 بازم ممنون-

  کنهیسفارش م ینطوریا اتیب یان که آقا یمهم یمعلومه مهمونا-

 اومد ایمهمن راستس مش رجب نوه ات به دن یلیآره خ-

 آورد عروسم ایبدن یپسر خوشگل و بانمک هیاره دخترم -

 شما بزرگ شه هیسا ریقدمش مبارک عموجون ان شاءاهلل ز یاله-

 ممنون دخترم ان شاءاهلل فرزندتوهم هم سالم باشه هم صالح-

 گذاشتن یاسمشو چ یممنون عموجون راست-

 که کرده بودند اسم آقا رو گذاشتن یبخاطر نذر نیحس-

که تو روز عاشورا  شدینم یبود ازدواج کرده بود وصاحب بچه ا یسال8دختر و پسر داشت که پسرش هی عمورجب

طفل سه  ادیواگه دختر شد به  نیبچه داد بهش اگه پسر شد اسمشو بزاره حس هیدونست نذر کرد اگه خدا صالح 

 هیبزان رق نیساله ارباب حس

 هم هستش مبارکش باشه یاتفاقا اسم قشنگ-

 دهیآمدن اما کجا د یبه نظرش اشنا م دیمرد جوان راد2و دیمرد جوان از صحبت با مش رجب دست کش کی یباصدا

 آوردگفت یبود رو بخاطر نم

 دییبفرما-

 قرارداشتم اتیب یبا اقا-

  نیباش یبگم ک -

 یساجد -

 ازانها بخودش آمد گفت یکی یباصدا دادکهیرا زمزمه کرد ام انگار مغزش فرمان نم شیلیفام چندبار

 بله-
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 دیدیچندبار صداتون زدم انگار نشن ستیحواستون ن نکهیمث ا-

 دمیخبر م اتیب یاالن به اقا دیببخش -

 رو گرفت1یرو برداشت و داخل تلفن

 آورردن فیمهموناتون تشر اتیب یسالم آقا-

 بفرستشون داخل -

 چشم-

 اشاره کرد وگفت سییشد و بادست  به اتاق ر بلند

 منتظرتون هستن نییبفرما-

 و اقا رجب ببره ییرایپذ لیسفارش داد وسا اتیب یکه آقا قهیدق بعدچند

 یپا اتداخته بودن که آقا ینشسته بودن پارو اتیاتاق ب یچرم مشک یها یجوان که  خشک ومغرور رو صندل دومرد

 گفت اتیب

 د؟یو الزم دار زاتیچه موقع تجه یبرا-

 هرچه زودتر بهتر-

 وخشک گفت یبا لحن جد آرشام

 زودتر بدستمون برسه دیبا نیهم یافتتاح بشه برا کماهیتا  مییخوایشده و م سیما تازه تاس مارستانیب-

 یریام یاقا برهیوقت م یلیخ نیاما ا-

 مثال چند وقت-

 میچهارماه ون ایسه ماه -
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 نیدیم لیروتا دوهفته تحو یلوازم ضرور یتا دوماه بعض تایزودتر بدست ما برسه نها دیبا رهیما د یبرا نیا-

 نیبد لیوتا دوماه تحو زاتیوتجه

 میقبول قرارداد و امضاکن-

 دست دادن که برسام گفت اتیب یقراداد آرشام وبرسام قصد رفتن کردن و با آقا یبعدامضا

 اتیب یکنه آقا دایادامه پ مونیهمکار دوارمیام-

 نیهم چن-

شرکت با  یمنش زیکه کنار م دیخارج شدن از اتاق برسام آرزو رو د نیکرد درح شونییراهنما رونیتا ب اتیب یآقا

او آنهارا نشناخت تازه  یاما وقت اوردیخودش ن یپرونده در دستش نشسته ازهمان اول هم او را شناخت اما به رو کی

شده بود و با  یکه آرزو متوجه و نیآنها نشده .هم جهدختر اصال متو نیشاپ ا یمتوجه حرف آرشام شد که تو کاف

متوجهش نشد ازشرکت خارج شدن   یکه کس یرمختصرو برسام با تکان س کردیدهان باز به آرشام و برسام نگاه م

 چشمش یکند تا آرزو جلو یکار کیبود  نیرفتند ودرفکر ا مارستانیزدند و به ب یپوزخند کیبعد ازخارج شدن 

 .ردینظر بگ ریکامل ز دباشد تا بتوان

 شویده زبون چند گرمتکون ب شوییویکل2اون سر نکهیا یچرا انقد خودشو گرفت انگار تحفه است بجا نی: وا اآرزو

 یچشم عسل یاژدها دادیتکون م

 بود گریکه ج شبیتا د-

 انهیبود االن االنه،بنظرت برم سرقرار  شبی:اون دآرزو

 یدون یخودت م دونمینم-

 تا بمونه سوزا سوزان رمی: نمآرزو

 شه بزار منم کارمو بکنم یغرغراش شروع م نهیبیم اتیآرزو برو سرکارت الن ب-

 باشه شی:اآرزو
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بوق  یکمش سیجنس نیماش کی یرفتیم ادهیپ یکم دیبا یتاکس ستگاهیاز شرکت خارج شدند تا ا یساعت کار بعد

 انداختن تا مزاحم بره اما بوق پشت بوق نییزد هردو سرشون رو پا یم

 آرزو رهیچرا نم نیا-

 کنمیم شیبگم صبر کن حال یچ-

 میبر ایب شهینه شر م-

 هغلط کرده دنبالمون افتاد-

اما آرزو چشماش رو بسته بود  نییپا دیپنجره رو کش نیضربه زد صاحب ماش نیماش شهیو به ش ستادیآرزو ا بعد

 گفتیم خواستیدلش م یهرچ

خجالت بکش مرد گنده  یزنیبوق م یه شهیمزاحم دوتا خانوم متشخص م یمگه خودت ننه وخواهر ندار اروی یهو-

  شعوریزشت ارونگوتان ب

 آرزو-

 ....ی کهیمرت نیا ارمید ولم کن برم حالشو جا ب-

 دیحرف تو دهنش ماس اما

 نیفرمودیم شدمیم فی:داشتم مستضبرسام

 نوش جونتون نیکرد یدود نتونویماش شهیخودتونه ش ریخوب تقص نییا شما-

 نوش جونم ی:چبرسام

 که به خوردتون دادم یهمون-

 ا آرزو زشته-

 میبر ایب گمیراست م-

 می:کجا مگه قرار نداشتبرسام
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 رو دادم یمگه من اوک-

 می:سوار شو بربرسام

 تنهاست رمیمن با دوستم م امینم-

 رمیمن خودم م دینه آرزو جان شما بر-

 رفت بهش یچشم غره حساب کی آرزو

 برسونمتون نیخوای:مبرسام

  رمینه ممنون خودم م-

 ها ینر ادهیدوباره پ نی:ببآرزو

 خوب دوست دارم-

 باتو دونمیمن م فتهیب یخواهر زاده ام اتفاق یبرا-آرزو

 بسالمت گهید نیچشم بر-

 و برسام باهم رفتند  آرزو

 زبان آرزو از

  میدونفره انتخاب کرد زیم کیبرسام  منو

 نیکن ی:خب خانوم خودتون رو معرفبرسام

 موقع گارسون اومد نیام گرفته بود که هم خنده

 نیدار لیم ی:چگارسون

 ،و شما؟ کی:قهوه بدون شکر با کبرسام

 منم قهوه اما با شکر-
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 هیچ یخوب خنده اتون برا-

 میباهم قرار گذاشت میشناسینم گرویهمد-

 شروع بشه ییکجای دازی:بابرسام

 نطورهیبله هم-

 جرعه از قهوه امو رو خوردم کیسفارش هارو اورد  گارسون

 سالمه26دارم و یحسابدار سانسیهستم ل یریمن آرزو ام-

با  نیهم یبرا میاحداث کرد یمارستانیب کیمنم که معرف حضورتون هستم من متخصص قلب و عروق هستم و -

 سالمه31و زاتیواردات تجه یبرا میکن یشرکت شما کار م

 نیچه جالب موفق باش-

 نیبا ما کار کن نیایشما ب میدار ازیحسابدارهم ن کیالبته به -

 کنم یو معرف یکی تونمیراستش من محل کارم رو دوست دارم اما م -

 ؟یباشه چ شتریاگه حقوقش ب -

 متاسفم -

 میرو بشناس گهیهم د شتریب هیچ ،نظرتیباشه هرجور راحت -

 فکر کنم دیبا -

 تا فردا خوبه -

 تا آخر هفته)فکر نکنه چون دکتره هول شدم( -

 باشه -

 شهیمو نگران ممن برم مادر نیاگه اجازه بد -
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 میباشه بر -

  دیمن رو به خونه رس برسام

 یسالم مامان-

 سالم دخترم-

 دوست خل ما اومده نیا-

 من خونه نبودم مگه باتو نبود دونمینم-

 نه اون زودتر از من اومد-

 موقع در باز شد نیهم

 سالم-

 یاومد ریسالم دخترم چرا د-

 اومده ادهیمعلومه حتما پ زییدارن بنام پا یضیمر کی شونیمادر من ا-

 آره دخترم-

 داشتم  یبه هوا خور ازیبله ن-

 داخل  نیایب-

 خونه خاله رمیمن م-

 تو نیایالزم نکرده ب-

 آرزو میچشم بر-

 خوب خوش گذشت  آرزو خانوم-

 بد نبود  ینه ا-
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 اس ام اس از طرف برسام اومد کیموقع  نیهم

 یشرق یسالم بربانو-

 مغرب یسالم بر آقا-

 رونیب میبر یایفردا جمعه است م-

 متاسفم من فردارو به خانواده ام اختصاص دادم-

 باشه پس شب خوش-

 گفتیم یچ-

 اس ام اس هاش نهاشیا-

 کنهیچه زود هم قهر م-

 کردیآره عشق تو هم انقدر قهر م-

 اش معلوم بود بازم به گذشته ها رفته افهیق از

 بودفرشته بود اهل قهر کردن ن کینه عشق من -

 یچون تو فرشته بود دیشا-

 خود یرفت س یموقع مامان مارو به شام صدا کرد بعد شام هرکس نیهم

 کل یدانا

 دکتر ی:سالم آقایمنش

 سالم-

 نی:امروز زودتر اومدیمنش

 کار داشتم-
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 دلش نشسته بود یرو نیسنگ یامروز تحمل خونه ارو نداشت و درد دانستینم یکس اما

نشست به عکس دو نفره اشون که  زشیپشت م دیکت اش با روپوش سف ضیشد بعد تعو مارستانیاتاقش در ب وارد

 بود نگاه کرد زیم یرو

 نمیتولدت مبارک بهتر -

 لب زمزمه کرد ریرو ز یفالح اریآهنگ ماز بعدش

 یکه تو رفت گنیهمه م-

  یستیکه تون گنیم همه

 یکه دوباره دل تنگمو شکست گنیم همه

 ....دروغه

 ینیبب ینجوریمنو ا ومدیدلت م یچطور

 ینیبب یمنو تو دور کیها چه نزد باستاره

 گفتم که دروغه یول یگفتن که تو رفت همه

 اگه منتظر بمونم بهیکه عج گنیم همه

 حرفاشون دروغه همه

 مونمیم نجایابد ا تا

 سوت و کوره یلیخ نجایا زمیتو اسمت عز یب

 صبوره..... یلینداره دل من خ یبیخوب ع یول

 خسته کننده به خونه رفت یروز کار کیوارد شد بعد  یماریب کیموقع  نیهم

 سالم مامان-
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 شام حاضره ایب یسالم پسرم خسته نباش-

 امیب رمیممنون برم دوش بگ-

رفت تا موهاش رو با سشوار خشک کنه اما بازم چشمش به عکساشون افتادن  نهیا یجلو یا قهیدق10دوش  کی بعد

 دورتا دور اتاق خواب پرشده بود از عکساشون 

 گهید ایسپهر ب-

 اومدم مامان-

 کردیم یخانوم هم تو طبقه باال زندگ میمر میبه زندان رفتن آقا ابراه بعد

 خوردن شام بودن درحال

  یکنیم یپسرم چرا با غذات باز-

 ندارم لیمامان م-

 یدوست داشت یلیخ یتو که قورمه سبز ینکنه دوست ندار-

 بود یهم دوستش داشت عاشق قورمه سبز یهست-

 رفته یپسرم اما هست فهممتیم-

 کنمیم داشیپ-

 از آدمات چه خبر؟-

 ستین یخبر چیفعال ه-

 اصال نرفته مشهد دیشا-

 گهید ینشد شهرها دایمشهد گرفته حاال کل مشهد رو بگردن اگه پ لطیب نالیچندبار رفتم ترم-

 یباور کن یخوایچرا نم-
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 مامان لطفا دوباره شروع نکن-

 بگم یزیچ هی خوامیباشه باشه آروم باش سپهرم م-

 یبه بابات سر بزن یریچرا نم-

 امرزتشیبابام خدا ب-

 سپهر-

 گفت یحالت عصب با

 خودشه ریمامان هان من پدر ندارم اگه اون تو هستش مقص هیچ-

 مونهیچه بد چه خوب پدرته پش-

 چنگالش رو داخل بشقاب پرت کرد قاشقو

 ها یکردیم کاریبود چ دهیسپ یهست یها بگو بگو اگه جا کنهیبه حال من م یچه فرق شیمونیپش-

 یش یم یعصب خورهیم یبه توق یتق االن یشدینم یعصب یسپهر توکه زود جوش نبود یشد ینطوریچرا ا-

 توهم برو یوست ندار گهیمدینطوریا-

 از جاش بلند شد بعد

 دستتون درد نکنه-

 ینخورد یزیتوکه چ-

 حرص خوردم یبه اندازه کاف-

 سپهر صبر کن باهات حرف دارم-

 بگو مادر من-

 ها کنهیبده آزادشه پدرت اون تو دق م تیتوام رضا ریبگ لیوک کیبرو  ایب-
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  کشهیبدم اون حبس دولت و م تیکردم برم رضا تیمادرمن مگه من شکا-

 یرینشو قربونت برم حاال کجا م یباشه باشه تو آروم باش عصب-

 درس بخونم رمیم-

 دیبه اتاقش رفت و درو کوب بعدش

 خودت کمکمون کن ایخدا-

 یقرص خورد وبرا کیبود  گرنشیم نیهم شیادگاریرفت  تنها  یهست یشروع شده بود ازوقت گرنشیسردرد م بازم

 کتابش رو گرفت تا درسش رو بخونه ادیدر ب الیاز فکرو خ نکهیا

 گذشته بود که در اتاق زده شد یکساعتی

 بله-

 آب پرتقال و بخور نیحداقل ا یشام که نخورد-

 ممنون-

 ریبگ ویتخصص چ یخوایحاال م-

 مغز و اعصاب-

 کرد دنیخانوم شروع به خند میمر

 یخندیمامان چرا م-

 یدکتر مغز و اعصاب بش یخوایتو م-

 آره مگه چمه؟-

 اعصاب تورو بکوبه از اول درستش کنه  خوادیم یکی-

 دیهم همراه مادرش خند سپهر
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 اعصابه یکه دکتر مغز اعصابشون ب ضاتیمر چارهیب-

 مادر من فتیاز تعر یمرس-

 یایخورد و زود جوش ن اعصابت بهم جو یمهایس دیقابلتو نداشت بخون بخون شا-

 خانوم درحال رفتن بود که  میمر

 مامان-

 جانم-

 دمیسرت داد کش دیببخش-

  کنمینداره پسرم درکت م بیع-

 زده شد فونیموقع زنگ ا نیهم

 هیک نمیبرم بب-

 شروع کرد به خوندن کتاب که مادرش وارد اتاق شد دوباره

 سپهر زهیچ-

 بله مامان-

 نفر کارت داره کیام -

 ؟یک-

 ینیبب یایبهتره ب-

 مبل ها نشسته یبود و رو نییکه سرش پا دیرو د یاز اتاق خارج شد و دختر سپهر

 ن؟یببخشد با من کار داشت-

 از آتشفشان شد یکوه دنشیسرش رو باال آورد و سپهر از د دخترک
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 تو زود گورتو گم کم-

 سپهر بزار حرفمو بزنم-

 بلندتر گفت یسپهر اصدا نباریا

 رونیگفتم برو ب-

 کردن کرد هیشروع به گر دخترک

 توروخدا بزار حرفمو بزنم-

 دختر رو گرفت و کشون کشون برد سمت در یبازو سپهر

 رونیب یعنی رونیب گمیم یوقت-

 بزار حرفشو بزنه نییپا اریسپهر پسرم صداتو ب-

 گفت یدست دخترو ول کرد با حالت عصب سپهر

 بگو زود بگو -

 بده تیرضا ایسپهر ب-

 کردو گفت یده عصبخن سپهر

 رونیب یحرفتو زد یاومد یخودیب یاومد نیهم یبرا-

 سال بچه امو بدون پدر بزرگ کنم25لطفا سپهر من چطور -

و خانوم ت ناین یتو زندادن باش دیاست اصال مگه تو نبا گهیدروغ د کی نمیا یکه بچه دارش یازدواج کرد یشما ک-

  یکنیم یچه غلط رونیب

 عفو خوردم-

 داده باشم تیمن رضا ادینم ادمی-
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 توروخدا دهیندارم پدرم رومن خط کش گهیرو د یسپهر من حامله ام کس-

 نیازدواج کن هیترک نیجان دخترم مگه قرار نبود بر ناین-

  میریبگ یجشن عروس هیترک میاما قرار بود بر میعقد کرده بود کایما تو آمر میخاله مر-

 چندماهته دخترم-

 ماهه3-

 باشه ریانشاءاهلل قدمش خ-

 سپهر افتاد یبه پا ناین

 پدر بزرگ شه یکنم فقط نزار بچه ام ب یم یبگ یبده هرکار تیرضا ایتروخدا سپهر ب-

ه از گوش یپاش افتاده بود اشک یجلو یهست یرو شکسته بود وقت یقهرشون افتاد که غرور هست نیاول ادی سپهر

 نشست نایکنار ن نیچشمش افتاد اماپس زد روز م

درعجبم بهزاد  ناین یگیم یبدون پدر بزرگ شه چ دیهم حامله بود؟بچه منم شا ی؟هستیزن یم یپدر یحرف از ب-

واقعا  تهریغ یکنه واقعا نوبره انقد ب یمعرف گهیچشمش رو گرفته بود که  زنشو به عنوان نامزد د یانقدر انتقام جلو

 دیکش ینقشه رو نم نیناموسش واجبتر بود؟ اگه ا زنقشه ا نیا یعنینداشت  رتیناموسش غ یرو یکه تو زنش بود

 شوهرت من شرطمو گفتم  شیمن بود توهم پ شیهم پ یاالن هست

 که... یاما هست-

 حرفشو بزنه نذاشت

 نشدم  یتا دوباره عصب رونیزنده است حاالهم برو ب یهست گمیخفه شو صداتو ببر ، هزار بار به همه گفتم به توهم م-

 شد و به اتاقش رفت بلند بعدش

 کرد یم هیگر نیرو زم ناین

 دیکن یکار هیخاله شما -
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 کنه یپدر خودش کار یبرا ستیجان اون حاضرن نایکنم ن کاریچ-

  مونمیبخدا پش فرستمیبخدا روز خودمو هزار بار لعنت م-

 وارد شد دهیموقع سپ نیهم

 سالم مامان-

 افتاد نایچشمش به ن تا

 یاومد ییرو ست؟باچهین یکاف نیختیداداشمو بهم ر یها؟زندگ یکنیم کاریچ نجایتوا-

 اما... نیحق دار دونمیم نیمن اشتباه کردم ،منو ببخش دهیسپ-

 شد دتریاش شد هیگر

 رونیانگار زندان ساخته برات برو ب یزنیبلبل حرف م نیچه قشنگ زبون ماروع-

 خانوم گفت میبلند شد بره که مر ناین

 ادیکشه کنار ب یبهش فرصت بده طول م-

 خداحافظ-

 بسالمت دخترم-

 خانوم گفت میبره اتاق سپهر که مر خواستیم دهیسپ

 دهینرو سپ-

 مگه شدهیچرا چ-

 هیعصب یلیتنها باشه خ کمیبزار -

 باشه-

 هم وارد شد نیموقع شاه نیهم
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 کرد؟یم کاریچ نجایدختره ا نیسالم ا-

 رهیبگ تیاومده بود رضا زمیعز-

 برو من جات هستم یگفته دک نیواقعا،روشو برم به سنگ پا قزو-

 سپهر هم حسابشو گذاشته کف دستش-

 آتشفشان کیاووو پس شده -

 ن؟یپسرم،شام خورد قایدق-

 میتو هتل خورد نیآره مامان با شاه-

 ارمیب وهیم نینیبش نیباشه بر-

 کردن ومدیکه از اتاق سپهر م ینشستن و گوش به آهنگ دهیو سپ نیشاه

 و باهاش دادیگوش م یباز کرده بود وآهنگ شویگوش رییپل کیبود موز دهیاکه از اعصابش رو تخت دارز کش سپهر

 کردیزمزمه م

 من چقدر دلم تنگ شده یبدون اگه

 آهنگ شده هی نیهم میدلخوش ی همه

 رو یاشک منه احساس یارینم در

 رو یشناسیاونکه نم یکن ینم بغل

 

 روزا چقدر داغونم نیا یبدون اگه

 خونه ام نیا لیمراقب وسا چقدر

 خوبمون برگرده یکن اون روزا دعا
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 چقدر شکسته ام کرده دنتیند نیبب

 ام کرده.. خسته

 

 ؟ یچ رمیخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکساتو بغل کردم یبدون اگه

 ؟.. یچ رمیمیمن دارم م یبدون اگه

 

 ؟ یچ رمیخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکساتو بغل کردم یبدون اگه

 ؟.. یچ رمیمیمن دارم م یبدون اگه

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 شهیمشکالتمون حل م یبمون اگه

 شهیمثل روز اول م نجایا یچ همه

 یتو مثل سابق عاشق من بود اگه

 یکه قبال بود ییگردونم جا یم برت

 ..یکه قبال بود ییگردونم جا یم برت
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 ؟یچ رمیخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکسات و بغل کردم یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمیمن دارم م یبدون اگه

 ؟یچ رمیخونه م نیاز ا یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمن از غصه پ یبدون اگه

 عکسات و بغل کردم یبدون اگه

 ؟ یچ رمیمیمن دارم م یبدون اگه

 کهایموز نجوریو ا یهست یکار پسرم شده فقط عکسا-

 کنهیآرومش م نیا دیمامان شا-

 برم صداش کنم ده؟یبگم سپ یچ-

 زد درو

 بله-

 نجانیا نایا دهیسپهر سپ-

 اشکشو پاک کرد  سپهر

 امیباشه االن م-

 رونیاومد ب سپهر

 نیخوش اومد-

 داداش یمرس-
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 چشات قرمز شده برادر زن جان-

 واقعا نگاه نکردم-

 یگرفته داداش گرنتیبازم م-

 شهیقرص خوردم خوب م-

 برادرزن جان چه خبر-

 روزم بود نیانقد نگو برادرزن ،دوما امروز گندتر نیشاه-

 برادر زن جان گمیچشم نم-

 دیخند زیهم ر نیرفت وکه شاه نیبه شاه یچشم غره ا سپهر

 ن؟یبون دارمامان گل گاو ز-

 کاریچ یخوایم ییباال نتیجان توکاب دهیآره سپ-

 اعصابامون آروم بشه کمیدم کنم  خوامیم-

 یدستت درد نکنه خواهر-

 یتو داداش یفدا-

 کردن یاحوال پرس بیباهم وارد شرکت شدند با عمو حب هردو

 نمتیب یم کیخوب آرزو ساعت -

 یدوست جون یباشه فعلن-

انقدر سرگرم کار کردن بود  کردیم میو قرارداد هارو تنظ پیمربوط به تا یکارها شهینشست و مثل هم زشیپشت م-

 معاون شرکت به خودش اومد یسرمد یآقا یزمان از دستش رفته بود که با صدا

 خانوم-
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 متوجه نشدم دیبله ببخش-

 نیکه متوجه اومدن من نشد نیاونقدر سرگرم کار بود دمیبله د-

 نیداشت یکار-

 رمیند لحظه  وقتتون رو بگچ خواستمیم-

 یدر چه موضوع-

 هیشخص-

 سرم شرمنده ختهیکار ر یاما من کل-

 کشهیطول نم ادیز-

 واسه فردا نیبزار شهینم-

 صبر کردم یلیتا حاال خ-

 انقد مهمه؟-

 مهمه یلیخ-

 امیکنم ب پینامه رو تا نیمنم ا نیپس شما بر-

 باشه-

 رفت اتاقش باخودش گفت یسرمد

 داره که انقد مهمه؟ کارمیچ یعنی-

 داره کارتیچ نیخوب بروبب-

 جون)وجدان( یوج یوقت بود نبود یلیخ-

 کنم تییاومدم راهنما-
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 یبرو بزار کارمو تموم کنم وج-

 بخوابم رمیم اقتیل یب شیا-

 بره دراتاق و زد  یرو بست تا به اتاق سرمد وتریکرد وکامپ پیرو تا نامه

 دییبفرما-

 یسرمد یآقا شنومیخوب م-

 اشاره کردو گفت شیچرم کرم قهوه ا یمبلها به

 نینیبش-

 چشم-

 مبل تک نفره نشست کی یرو

 نیخوب بگ-

 سفارش بدم نیدار لیم یاول چ-

 ندارم لیم یزیممنون چ-

شرکتم و البته  نیمعاون ا نینیبیسالمه وهمانطور که م30هستم و یاز خودم بگم،من کارن سرمد نیراستش بزار-

عمران هست و اون  یدانشجو شیکیدارم دوتا خواهر دارم که  نیجزء سهامداراش هم هستم ازخودم خونه وماش

 داده به شما وپدرم عمرش شهیمد داره تک پسر خانواده هستم چندسال م یشرکت طراح یکی

 اما... امرزتشونیخداب-

 نیبگ نیخواست یحرفمو بزنم بعد هرچ نیلطفا اجازه بد-

 نییبفرما-

شمارو به  یریخانوم ام یرسه وقت یخداروشکر دستمون به دهنمون م میکنیم یمن و مادرم و خواهرم باهم زندگ-

 حرفمو بگم  امیاما دو دل بودل ب نیبود ازهمون اول به دلم نشست یخاص تیآوردن تو چهرتون معصوم یعنوان منش
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 نیادامه ند گهید شهیم-

 چرا-

 من حامله ام-

 کنمیبگم من قبولش م نویهم خواستمیم دونمیم-

 بود گفت هیبا گر ختهیبلند که آم یشد با صدا یخودش رو کنترل کنه و عصب نتونست

 نیو بباف فیاراج نیبعد ا نیکن قیموردنظرتون تحق سیشما اول درمورد ک نیگیم یچ نیفهم یم-

 من حرف بزنم نیشما نزادشت ستین فیاراج نیا -

 نیو گفت نیخواستیم یهرچ نیبگ نیخواستیم یچ-

 حرفم زشت بود  یکجا-

 بچه من پدر داره  یسرمد یکلش آقا-

 مجرد نینوشت ستین یزیپدرش کجاست تو فرم استخدامتون که چ-

 نیتو کله اتون فرو کن نویبه خودم مربوطه پدر بچه من زنده است ا نشیا-

 نیگیها چرا درو م دمشیچند ماه چرا ند نیکدوم پدر تو ا-

 من شوهردارم گمیمن دروغ نم-

 پس کو حلقه اتون-

 ادیبه انگشتم نم  میبخاطر باردار-

 نه بچه اتون پدر نینه شما شوهر دار دیاریشما بهانه م دونمیمن م-

 زد یسرمد یبه گوش یلیاز حد س شیب تیباعصبان

 ستین نجایگفتم من شوهر دارم اما ا کباری نیمواظب حرف زدنتون باش-
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 بازوشو گرفت یره که سرمدب دیکش راهشو

 متاهل نه مجرد  نینوشتیوگرنه تو فرم استخدام م یگ یخانوم دروغ م نیبب-

  دیکش یاز دست سرمد دستشو

 سندشو دارم-

 نیگیاگه راست م نیاریب-

 باشه-

 تمام درو باز کرد تیعصبان با

 آرزو شدهیچ-

 ساکت آرزو-

 ادیم نجایصداتون تا ا یهست یچرا عصب-

 من کجاست یلعنت فیک نیا-

 یگذاشت نیاوناهاش رو زم-

 ختیر نیزم اتشویبرداشت و تمام محتو نیرو از رو زم فشیک

 کجاست؟-

 یچ -

 یشناسنامه لعنت نیا-

 میکنیم دایآروم باش پ-

 گشتنیدنبال شناسنامه م هردوشون

 خانوم یهست  داشهیتا راحت پ اتشویمحتو یختیر یآدم م نیع-
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 بخدا اعصاب ندارم آرزو ولم کن-

 یهست یریگیدار پاچه م هیچ-

 بلند داد زد یصدا با

 خفه آرزو خفه-

 ادیدخترم صدات تا باال م شدهی:چبیحب عمو

 رهیگ یسگ گازش گرفته داره پاچه مارو م بیعمو حب-

 زشته یری:آ خانوم امبیعموحب

 برو کنار یکن ینم دایاگه پ-

 به جهنم خودت بگرد-

 زد یپوزخند نهیدست به س یو سرمد سادیکنار وا تیعصبان با آرزو

 ییکجا یتو لعنت ییکجا--

 خانوم دروغتون ثابت شد ستین نی:نگردیسرمد

 به طرفش گرفت دیو انگشت تهد ششیرفت پ تیعصبان با

  نورایاالنم افتاده ا انهیشوهر دارم  دونمیمحترم من خودم بهتر از شما م یآقا نیبب-

 زمیبگرد منتظرم عز-

 صورتش سوخت گهید کطرفیبود که  یلیس

 ناموس یب ستمین یهر خر ایتو  زیمن عز-

 دیچیدستشو گرفت و پ یسرمد

 یهست یک یکنیفکر م یکنی:دست رو من بلند میسرمد
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 دستم ولم کن یآ-

 دردت گرفت حقته هی:چیسرمد

 ولم کن-

 یسرمد شیرفت پ بیحب عمو

 :پسرم بارداره ولش کن دستش شکستبیحب

 دستشو ول کرد یسرمد

 زیهمه چ یب یدستت بشکنه مچمو کبود کرد-

 بزنه  یلیدستشو بلند کرد که س یسرمد

 رو هوا موند یراه دست سرمد ونهیم اما

 شرفیب یکنیدست رو زن نامحرم بلند م-

 نیباش ی:شما کیسرمد

  یریمن آرشام ام-

 ذارهیواسه ادم اعصاب نم مهیمنش نیا ریتقص دیببخش نیی:ا شمایسرمد

 رهیشما که چشمت هرز م ایمن -

 نکن اخراجت کنم ی:کاریسرمد

 نیشیقرارداد وسخ کنم ورشکست م نینکن یشما کار-

 نیگشتیم نی:دنبال ابرسام

 سرشونوبه سمت برسام برگردوندن که دستش شناسنامه بود همشون

 دا بودص قیعا یدر ورود یبود و ازطرف نیتو شرکت نبود وگرنه کارهمشون با کرام الکاتب اتیآورده بودن که ب شانس
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 گردم یم نیبله دنبال ا-

 رفت به سمت برسام و

 نیی:بفرمابرسام

 ممنون-

 رو باز کرد و به برگه مشخصات همسر رفت  شناسنامه

 یشوهرم جناب سرمد نمیا نینیبب-

 شناسنامه رو گرفت و نگاه کرد یسرمد

 ؟ نینیب یطالق م نینیبب-

 نیاسم پدر بچه من اونجاست بب-

 گفت ادیداد و فر با

 نوشته هان یچ نینیدبب-

 م من -

 نوشته هان یها چ یتو چ-

 اما دروغه-

 پدر بچه امه یسپهر آسمان نید المذهب کجاش دروغه من بامداد ننوشتم که اون شوهرمه اسمش هست بب-

 از حال رفت یموقع هست نیآرشام اشنا بود و هم یبرا بیاسم چه عج نیوا

 پاشو ی، هست ی:هستآرزو

 مارستانیب مشی: بهتره ببرآرشام

 ارمیب نوی: من برم ماش برسام
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 : زودآرشام

 : خانوم سعادتیسرمد

 گفت هیبا گر آرزو

 آره نیخواستیو م نیهم-

 دی: بهتره شما برآرشام

 خودت کمکش کن ای: خدابیحب عمو

 آرشام زنگ زد یموقع گوش نیهم

 باشه باشه آوردمش-

 مشیببر نیخانوم بلندش-

 که ادیب خواستیهم م یو بغل کرد کرد برد سمت آسانسور سرمد یآرزو بلند شد و آرشام هست-

 دیای: شما نآرشام

 : اما..یسرمد

 چرا رهیآسانسور نم نیا  گهید نی:د برآرزو

 :آروم باش خانومآرشام

 از کارش برگشت به اتاقش مونیو پش یبا حالت نارحت یسرمد

 یگذاشت و برد به اتاق سرمد فشیو جمع کرد و تو ک یهست لیوسا بیحب عمو

 کجا بزارم فشوی:آقا کبیعموحب

 دم خونشون میفرستیم ای میدیفردا م نجای: بزار ایسرمد

 شهی:ناراحت نباش پسرم انشاءاهلل خوب مبیعموحب
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 خودمه ری:همش تقصیسرمد

 :من برم آقا بیحب عمو

 : برو  یسرمد

 نیزم ختیدم دستش بود ر یاز حرص هرچ یسرمد

 ها چرا ینکرد قیآخه نفهم چرا تحق ،یلعنت-

 وارد شد بیدستهاش گرفت که عمو حب یاعصاب سرشو رو از

 گل گاو زبون و بخور نیا ای:پسرم ببیعموحب

 :ممنون تنهام بزار لطفایسرمد

 لب گفت ریتاسف تکون داد و ز یسرشو به معن بیحب عمو

  یزمونه کارشون همشون عجله ا نیا یامون از دست جوونها-

 آسمون بلند کرد و گفت یدستشو بسو بعد

 خودت راه بهشون نشون بده ایخدا-

و آرشام هم  کردیم هیبرسام هم باهاشون رفت و آرزو گر نهیمعا یو به برانکارد گذاشتن و بردن اتاق برا یهست

 سته بودکنارش نش

 نایپرستار اومد کنار آرزو ا کی

 هیخانوم ک نی:همراه اپرستار

 :منم آرزو

 نیفرم رو پرکن نیا نیای:بپرستار

 فرم رو تو دستاش نگه داره دادیفرم رو گرفت پر کنه اما لرزش دستاش اجازه نم آرزو
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 من پر کنم نیبد-آرشام

 نییباشه بفرما-

 شیلی: اسم و فامآرشام

 سعادت ی:هستآرزو

 :نام پدرآرشام

 دونمی:نمآرزو

 :سن؟آرشام

 دونمی:نمآرزو

 یدونی:تو سن دوستتو نمآرشام

 دمی:تا حاال نپرسآرزو

 آرزو زنگ زد یموقع گوش نیهم

 خدا مامانمه ای-

 اشو نگه داره هیسبز رو زد اما نتونست گر دکمه

 الو مامان-

-...... 

 یهست-

-...... 

 میمارستانیتو ب-

-...... 
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 ...مارستانیب-

-..... 

 باشه منتظرم-

ام از برس یمنتظر موندن اما خبر یساعت میبرد ن یپرستار ستگاهیشد ارشام فرم ناقص رو به ا یدیاش شد هیگر و

 نشد

 کنان وارد اورژانس شد هیموقع مادر آرزو گر نیهم

 آرزو دخترم-

 مامان-

 میهست یبرا شدهیچ-

 باهم معاون حرفش شد از حال رفت-

 آرشام اشنا بود و سرشو رو برگردوند سمت صدا و شوک زده شد یصدا چقدر برا نیا اما

ت و نشس مارستانیب مکتین یخراب از اورژانس خارج شد رو یبا حال نتشیبب تیموقع نیتو ا نجایشد ا ینم باورش

 کرد هیگر

 بگم خدا خودت کمکم کن  یبرم جلو ،چ یی،من با چه رو نمشیبب دیاالن چرا با ایخدا-

 رو به سمت خانه اش روند نیشد و ماش نشینزارسوار ماش یبلند شد و با حال مکتین یرو زا

 فشرد کسرهیدر رو  زنگ

 تو ایب شدهیآرشام چ-

 نجارویزحمت ا یدوخوابه که با کل یخونه نقل کیخودشون شد  یباز شد آرشام با همان حال وارد خانه نقل درو

 تونسته بود بخرن تو جنوب تهران

 شدهیچ نمیبب نیبش ایب یخودت درست کرد یبرا هیچه وضع نیآرشام ا-
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 پدرشان آمدند شیبا خنده پ شیها بچه

 ییسالم بابا-

 یسال بابا جون-

 تکان داد یفقط سر آرشام

  نیبه درساتون برس نیبچه ها بر-

 میمامان ما که خوند-

 نیبر نیآفر ستیباباتون حالش خوب ن-

 به بچه هاش رفت یچشم غره ا و

 یآج میبر-

 میبر-

 ها رفتن  بچه

 آرشام شدهیچ یبگ یخواینم-

 دمشیامروز د دمشید-

 ویک-

 دمش،ید-

 یگیومیک زمنیعز-

 آورد یشده بود قرص دیامونش نداد همسرش که ناام  هیگر اما

 میزنیبخور بخواب بعدا حرف م نیا ایب-

 که به خواب رفت دینکش یطول دیقرص رو گرفت رو گرفت همونجا دراز کش آرشام



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
54 

 

 هیو آرزو گر دیفرست یراحله خانوم صلوات م یپرستار چیاومد نه ه رونیگذشت اما از اتاق نه برسام ب دوساعت

 بودن  ینگران هست کردیم

 مامان-

 جانم-

 دیچرا انقدر طول کش-

 بگم دخترم یچ-

 باشه یبد زینکنه چ-

 آرزو خدانکنه ریزبونتو گاز بگ-

 ترسمیم-

 شد ینطوریا یشه،سرچینم یرنترس طو-

 یسر خواستگار-

 یخواستگار-

 کرد یخواستگار یآره معاون شرکت از هست-

 کرد؟ یخداف اونم قاط ای-

 اوهوم آخر سر شناسنامه نشون داد که شوهر داره-

 کجاست ستیکه معلوم ن یشوهر-

 بکشه یآره کم مونده بود به کتکار-

 یگیم یچ-

 جلوشو گرفت مچش کبود شد بیو گرفته بود عمو حب یمعاونه مچ هست-
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 یبشکنه دستش اله-

 آقا نیدست روش بزنه که ا خواستیهم گفت که معاونهم یهست نویهم-

 کدوم اقا-

 همه جارو نگاه کرد باسرش

 بود نجایاالن ا-

 یک-

 همون اقا دا-

 کار داشته خالصه اشو بگو دیخوب مادر شا-

 یکیاون  یکیاون  یکیگفت  نیا یکیت معاونو گرفت دس ستین نجایکه ا ییهمون اقا-

 آرزو خالصه کن-

 غش کرد  یکه هست نیخالصه اش ا-

 شیپناه یب یبرا رمیبم یبرا یاله-

 ازش خوشم اومد شتریگفت ب شیدرباره زندگ یوقت-

  دهیکش یسخت یلیمنم،خ-

 شهیتلخ م هوی یو بچش یزندگ ینیریش شتریب یخوایفکرکن تو م-

 هروقت خواست خوشحال شه روزگار خنجرشو زد چارهیب-

 موقع برسام اومد نیهم

 پسرم شدیخانوم:چ راحله

 میتا صبح صبر کن دیبا میگرفت شیاست ازشون چند تا آزما ژهیو ی:تحت مراقبتهابرسام
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 بمون نجایامشب رو ا دی:باآرزو

مراقبت  تحت دیمخصوصا که بارداره با میریهم بگ گهید شی، چندتا ازما شهایبعد آزما دیبا هوشه،وی:بله، فعال ببرسام

 باشه

 مونم یمامان تو برو من م-

 ارهیمن دلم طاقت نم تومینه آرزو نم-

 کنمیشد خبرتون م یاست ،خبر دهیفا یموندنتون ب نی:به نظر من هردوتون بربرسام

 جوشهیو سرکه م ریتا صبح دلم مثل س میبمون میخواینه م-

 یریانوم ام نیمراقبم نگران نباش نجامیمن ا نیکنیو عوض نم یزی:اما موندنتون چبرسام

 بله-

  نی:بهتره مادرتون رو ببربرسام

 ارمتیدم صبح م یمامان قول م میبر ایب-

 اما آرزو-

 میاریاونموقع م ادیتا صبح به هوش م هوشهیلطفا مامان االن ب-

 دختر دست ما امانته نیباشه،اما پسرم توروخدا مراقبش باش ا-

 راحت التونی:چشم مادرجون خبرسام

 بده پسرم  رتیخدا خ-

 دکتر یآقا یراست-

 نیی:بفرمابرسام

 ببرم شرکت یگواه کی دیفردا با-
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 به هوش اومد ضمونیمر نکهیبعد ا میزن یمورد بعدا حرف م نی:درابرسام

 باشه ممنون خداحافظ-

 بسالمت-

زنگ زد اما  شیچند بار به گوش ستیتوجه شد آرشام نموند اما م مارستانیو مادرش رفتن و برسام هم و ب آرزو

 خاموش بود

 نیبش قهیدق کیرفت سپهر  جیسرم گ-

 زنه یمامان خوب دلم شور م-

 شه؟یباقدم زدن درست م-

 مامان بدجور نگرانم دونمینم-

 رمیاندازه اتو بگ ایبگم سپهر،ب یچ-

 یزنه تو فکر اندازه ا یا مامان من دلم شور م-

 یمنم با بافتن کنهیبرطرف م شوینگران یجور هیکنم ،هرکس  کاریخوب چ-

 باشه مامان -

 رهیبافته بود رو اندازه بگ شیکه برا یوریمادرش رفت تا پل شیپ سپهر

 خوبه برو به قدم زدنت ادامه بده-

 موقع تلفن سپهر زنگ زد نیهم

 نییبله بفرما-

-....... 

 ن؟یمطمئن-
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-....... 

 ن؟یکامل گشت-

-........ 

 نینمون یتا دست خال زمیریصبح به حسابتون پول م نیباش اونجارم بگرد-

-........ 

 نیخبرم کن-

-........ 

 بود یسپهر ک شدیچ-

 فقط سبزوار مونده ستین یمشهدو گشتن اما خبر یهمه جا گنیبود م یخسرو-

 مارستانیب یبر دیبرو بخواب ردا با تیجواب دل نگران نیسرنقطه اولت ا یریبگم باز م یبگم هرچ یچ-

 ریباشه شب خ-

 و دستش گرفت یکرد نتونست بخوابه قاب عکس هست یسپهرهرکار

 گهیدل من دروغ نم نیا ؟یهست ییکجا شکهیدلم داره خودشو م نیبرات افتاده که ا ی، چه اتفاق یهست ییکجا-

 خودت مراقب عشقم باش ایخدا زمیعز

ر داد اونروزا چقد یدیبهش ع تارویگ یافتاد وقت یهست یخوشحال ادیو برداشت به  یتارهستیجاش بلند شد و گ از

 زاده رو زد میمحسن ابراه-خوشحال بودن روتخت نشست و آهنگ هنوزم

 پر ستارست یتو مثه شبا یهنوزم چشما-

 خاطره هاات برام مثه عمر دوبارست هنوزم

 لرزه یم یدلم از شاد یخندیم یوقت هنوزم
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 ارزه یم ایبا تو نشستن به همه دن هنوزم

 رهید گهید رهید گهیافسوس تورو خواستن د اما

 رهیگیافسوس با نخواستن دلم آروم نم اما

 

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 اری یتو قفسه ا نمیتو قفسه خدا شاه نمیشاه

 یبندیچشماتو م یوقت مایمثه قد هنوزم

 یخندیم یهنوزم وقت رمیگیتو آرامش م از

 لرزه یم یدلم از شاد یخندیم یوقت هنوزم

 ارزه یم ایبا تو نشستن به همه دن هنوزم

 رهید گهید رهید گهیافسوس تورو خواستن د اما

 رهیگیافسوس با نه خاستن دلم آروم نم اما

 اری یتو قفسه ا نمیتو قفسه خدا شاه نمیشاه

 گفت ندیشن تارشویگ یخانوم که صدا میمر

 ادیکنار ب یزد به سرش خودت کمکش کن بتونه با مرگ هست یخوابیپسر باز ب نیا ایخدا-

 دیخورد و خواب یبرطرف نشد قرص شیدل نگران دیبازم د تاریبعد گ سپهر

 رفتند مارستانیروز بعد آرزو و مادرش به ب صبح

 چه خبر یدخترم برو بپرس از هست-

 باشه-
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 رفت؟ یپرستار ستگاهیبه سمت ا آرزو

 ریسالم صبحتون بخ-

 ادیاز دستم برم یچه کمک ن،یم چن:هپرستار

 خواستم بپرسم یدوستمو م تیوضع-

 :اسمشونپرستار

 سعادت یهست-

 ومدهیهستند و به هوش ن ژهیو یلحظه،فعال تو مراقبت ها کی:پرستار

 هست ومده؟دکترشین-

 رفتند شیاعت پ میهستن که ن یسجد ی:دکترشون آقاپرستار

 اد؟یم یک-

 ارنیم فی:گفتند دوساعته تشرپرستار

 ممنون-

 آرزو شدیچ-

 ادیم گهیدکترشم دوساعت د ومدهیفعال به هوش ن-

 نشست یصندل یخانوم رو راحله

 بود سرمون اومد خدا ییچه بال نیآخه ا-

 میزدیزنگ م میکاش شماره شوهرشو داشت-

 که گفت نامزد کرده تازه ازکجا معلوم طالقش نداده یدیدخترم د-

 هست یابیمنظورت غ-
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 آره-

 داداشش نیداره مثال هم  یخونواده ا کی-

 شهینم شیچیداد توکل بخدا انشاءاهلل ه یخبر م خواستیاونم داماد شوهرشونه،تازه اگه خودش م-

 خدا کنه-

 شد مادرو دختر از جاشون بلند شدن و به استقبال برسام رفتن مارستانیبعد برسام وارد ب دوساعت

 هستش 10هنوز ساعت نیماشاءاهلل چه زود اومد ری:سالم صبحتون بخبرسام

 میمرد یاز نگران شدهیمچیمنتظر شما بود میینجایا 8پسرم ما از-

 براتون زهیعز یلی:ازهشت معلومه خبرسام

 برامون مونهیآرزو م نیع-

 ومدهیدکتر چه به هوش ن-

 باهاتون حرف بزنم دیاتاقم با نیی:آرزو خانوم بفرمابرسام

 رسام شدنوارد اتاق ب همشون

 فتمیپس م یدارم از نگران شدهیپسرم چ-

 بگم ی:خوب چطوربرسام

 نیتوروخدا دکتر بگ-

 دارن ی:خانوم سعادت مشکل روحبرسام

 میدونیپسرم نم-

 شماست شیپ یازک نیدونی:نمبرسام

 سه ماه هنوز نشده -
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 میدونینم یچی:ازش هبرسام

  میچرا پسرم از گذشته اش خبر دار-

 :خببرسام

 خودمون البته به اصرار مامان  شیپ مشیاریشده به زور م یماست اکثرا منزو شیپ یراستش از وقت-

 هی:حال و روزش چطوربرسام

 رو کرده بود یو بچه اش نبود االن خودکش مانشیمطئنم اگه ا نویخب اکثرا تو خودشه ،ا-

 نیدونی: واقعا علتشومبرسام

 هیچ شیباشه معن زییاپ ینفر عاشق بارون باشه ومبتال کی یوقت-

 :عاشق شدهبرسام

 هم عاشق شدو .... یبله هست-

 برسام تعرف کردن برسام به زور اشکاشو پس زد یبرا یهست یاز زندگ تنونشتیکه م ییجا تا

 یمشکالت براش سخته مخصوصا عاشق باش نهمهیسن ا نی:تو ابرسام

 نطورهیآره پسرم هم-

 فهمم ی:حاال علت رفتاراشو مبرسام

 چش شده نیبگ نیخواینم-

 کردن دایپ یقلب یینارسا شونیچطور بگم ا دیرس شهای:جواب آزمابرسام

  یچ-

 :متاسفانه برسام

 پسرم میکن کاریچ دیحاال با-
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 نیکع شما گفت یاوصاف نیبا ا انهیقبول کنه  دونمی:نمبرسام

 یچ-

 قلب  وندی:پبرسام

 نداره یسر دخترم اومده اون که سن ییمن چه بال یخدا-

 کردن هیخانوم شروع کرد به گر احلهر

 :آرو باش مادر توکلت بخدا باشهبرسام

 اما اون حامله اس-

 بچه سقط بشه ،هچقدر بچه بزرگتر شه همونقدر به ضررشه دی:بابرسام

 نداره یا گهیراه د-

 شه دایپ یاونم اگه قلب نهی:تنها راهش ابرسام

 کنه نکارویا یاما محاله هست-

 تونهیواسه بچه مضر هست اما بدون دارو نم میبد ییشدن قلب بهش دارو دایتا پ میتونی:تا بچه سقط نشه ما نمبرسام

 ارهیدووم ب ادیز

 یاما پسرم اگه بچه رو نگه داره چ-

 نیکن شی،بهتره راض میانجام بد میماه برسه اگه اونم بتون 9اگه اونم تا مونهی:فقط بچه زنده مبرسام

 ر وارد شدموقع پرستا نیهم

 :دکتر خانوم سعادت بهوش اومدنپرستار

  نیایوضع جلوش درن نیا ام،بای:االن مبرسام

 رفت  برسام
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 میکن کاریمامان ،حاال چ-

 براش شهیو بچشه زهر م یزندگ ینیریش خوادیسرش تا م ادیبال م نهمهیآرزو ،چرا ا دونمینم-

 ششیپ میبر میصورتمونو بشور ایفعال ب-

 همسرجان ریصبح بخ-

 ها کجان زم،بچهیعز ریصبح بخ-

 مدرسه-

 مگه ساعت چنده--

-11 

 دمیاووو انقد خواب-

 بله خوشخواب-

 پاسخ برسام شد یباز کرد متوجه تماس ب شویگوش آرشام

 صبحانه آرشام ایب-

 امیاالن م-

 صبحانه دوباره برسام زنگ زد زیسرم

 سالم برسام-

-....... 

 حالم خوب نبود -

-.... 

 بدم؟ حیتوض دیبا-
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-.......... 

 چش بود؟ خب

-.......... 

 واقعا؟-

-....... 

  مارستانیب امیم-

-...... 

 تمام خداحافظ-

 آرشام یحرف زد ینطوریچرا با برسام ا-

 حقش بود-

 چت شده بود شبید-

 بعد چند سال دمیودیک یدونیحلما س نم-

 ویک-

 مادرمو-

 کنهیم کاریچ نجایمادرت ا یچ-

 دماغو چقد بزرگ و خوشگل شده بود یاون آرزو کوچولو یدونینم دمشید مارستانیحلما تو ب دونمینم-

 شدهیچ مارستانیب-

 مارستانیب میبریوم میکه قرارداد بست یشرکت یگفتم منش روزید ادتهی-

 آره آره-
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مامانمه نتونستم  دمیصداش آشنا اومد سرمو برگردوندم د مارستانیکنان اومد ب هیاون دوست آرزو بوده و مامان گر-

 تحمل کنم

 تورو شناخت-

 ازبس به فکر دختره بود  دیحلما مامان منو ند شناختیمنو م دیاز کجا با-

 حاال چش شده طرف-

 داره یقلب یینارسا-

 یحرف زد یخدا به دادش برسه،حاال چرا با برسام اونطور چارهیب یآخ-

 سر از آرزو خوشش اومده رهیپسره خ-

 ده باالز رتتیاووو رگ غ-

 واسه کل کل دهیدختره جون م گهیمن م یتو رو-

 خواهر توست دونستیکه نم چارهیاون ب-

 زارهیتازه باهاش قرار هم م گهیبحرحال د-

 ادیخواهرتم ازش خوشش ب دیشا-

 ستیآشنا ن یحلما تو برات سپهر اسمان یبگم ،راست یچ-

 نه-

 چطور-

 مارستانیولش من برم ب یچیه-

 آرشام-

 بله؟-
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 یبهتره خودتو به مادرت نشون بد-

 حلما؟ ییبا چه رو-

 که من خودمو نشون دادم به خونواده ام قبولت نکردن؟ ییبا همون رو-

 کردن فیهم تعر یچرا کل-

 جا تموم شه هی ییو جدا یبخشتت بهتره از دور یپس توهم خودتو نشون بده مادره م-

 یم شد من چقد شیکه پ یتو حامد و داشت ششیبرم پ ییبا چه رو-

 قدم شو شیتوهم خودت پ-

 من باعث مرگ بابا شدم کشمیخجالت م-

 بود که بدخبر رو رسوند تونیهمسا یتوجه یاون از ب یسرزنش نکن تومقصر نبود -

 میایماهم م دیبخشه،اگه بخش یاگه نبخشه؟ م-

 ؟یندار یباشه من برم کار-

 مواظب خودت باش-

 فعال خداحافظ-

 خدانگهدار-

 ایخانوم بدجور مارو نگرون کرد یخوب هست-

 آرزو جان،دکتر چرا از حال رفتم دیببخش-

 گمیحالتون خوب شه م کمی میمورد حرف نزن نی:االن بهتره در ابرسام

 واسه بچه ام اتفاق افتاده-

 اون حالش خوبه نینه نه نگران نباش-
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 برسام زنگ خورد یموقع گوش نیهم

 :بلهبرسام

-.... 

 اومدم-

-... 

 امیفعال برم االن م-

 پشت در اتاق رونیرفت ب برسام

 چرا اخمات تو همه-

 باهات کار دارم-

 بگو-

 نجان؟یاون خانومو و دوست خانوم سعادت ا-

 آره داخلن چطور-

 چطور بگم،اونا مادر وخواهر من هستند-

 یچ-

 شنونیآروم م-

 اونم سه قلو دییگاوم زا یوا-

 نشون بدم خودمو خوامیرسم،میحساب گاوتو هم م-

 االن؟-

 داره یبیع-
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 بگم فعال اوضاشون خرابه یچ -

 شدهیمگه چ-

 بچه اشو سقط کنه میبگ یچطور ضمونیبه مر میموند-

 یچ یسقط کنه برا-

 دارو بخوره که واسه بچه مضر هست دیشدن قلب با دایقلب بشه و تا پ وندیپ دیبا-

 اومدن بچه ایبمونه بعد به دن-

 ییآرشام سرت نخورده به جا-

 چرا-

 از مانیممکمه تو زا یلیخ شترهیب یلیخ سکشیبچه بزرگتر شه ر یهرچ میخوب برادر من فکر همه جاشو کرد-

 دست بره مادر

 هیک میدونیهمسر داره،که اونم نم یبه امضا ازیسقط ن یبرا لیوک کیبه عنوان -

 میجور هیخودمم  م،امایکنیشه به اونجاشم فکر م یراض نیحاال ا-

 چطور-

 موندم جیگ میبکن دیبا کاریچ زنهیماهه است قلبش م4بچه -

 رهیبگ دینادرش با مویتصم نیباهاش حرف زد ا دیبه قول خودت با-

 باشه-

 انهیحاال بنظرت خودمو نشون بدم -

 شه؟ جانیبنظرم مادرتو ببر اتاق من،ممکنه خانوم سعادت دچار ه-

 تو میباشه،بر-
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 میبر-

 نفر وارد اتاق شدن هردو

 خانوم سعادت نیسالم،خوب هست-

 مارستانیب نیازهردوتون ممنونم که منو رسوند ی،راستیریام یسالم ،ممنون آقا-

 بود فمونیوظ-

 یریام یبه آقا یمامان چرا زل زد-

 تیآرشام من همون درخشش همون معصوم هیداداشت افتادم،چشماشون شب ادیلحظه  کی، دیها ببخش-

 دیاز ته دل کش یآه و

 همون آرشامم مامان خوب من-

 ؟یچ-

 گفت ختیر یاشک م کهیبه سمت مادرش رفت و با تمام وجود ادرشو بغل کرد درحال آرشام

 کنم داتونیبرگشتن نداشتم بعدشم نتونستم پ یدلم برات تنگ شده فاما رو یلیمامان منو ببخش،خ-

 گفت  کردیم هیگر کهیخانوم آرشام رو از خودش جدا کرد درحال راحله

 ؟یتو واقعا آرشام من-

 آره مامان-

 پسرشو دوباره بغل کرد بعدش

من چندسال چشم انتظارتم [مش از خدا  ینگفت رهیمیم یمادرم از دور ینگفت زکمیدلم قربونت برم عز زیپسرم ،عز-

 نمیقبل مردنم تو رو بب خواستمیم

 به بعد تا آخر عمرم نوکرتم نیا ،ازیخدا نکنه مامان-
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 ات چقدر عوض شده افهیق ،امایچقدر مرد شد یچقدر بزرگ شدمن  زیآخ پسر عز-

 اش مفصله هیقض-

 کرد کرد یم هیآرشام روشو سمت خواهرش که گر بعدش

 خانوم دماغو یداداشتو بغلو کن یخواینم-

 به سمت دادشش پرواز کرد آرزو

 ادتهیهنوزم  ونهید-

 بره آبج کوچولو ادمیچرا -

 بعد بابا چقدر برامون سخت گذشت یدونینم یدلم برت تنگ شده بود داداش-

 جبران کنم دمیقول م-

 هست ضیمر نجایاتاق ا میمثال قرار بود بر گهی:بسه دبرسام

 اشکاشونو پاک کردن که آرزو گفت هردوشون

 عمه شدم نمیبگو بب ،حاالیداداش-

 نازیکوچولو پرهام و پر یآره آبج-

 ینوه هام برم،خوشبخت یمن فدا یوا-

 یلیخ-

 هست یآدرس و از دکتر بپرس تو پرونده هست مشون،ینیبب اریب-

 چشم مامان جونم-

 دکتر یآقا-

 :بله خانوم سعادتبرسام
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 من چم شده-

 تون بشه یزیچ دی:بابرسام

 شده یزیچ کیاتون معلوم  افهیاز ق ستمیمن بچه ن-

 میگیدخترم بعدا م-

 نشده یزیبچه ام که چ یخاله جون لطفا،برا-

 به هم کردن یدار ینگاه معن کی همشون

 نیبچه ام اتفاق افتاده آره؟توروخدا بگ یبرا-

 بچه اتون سالمه نی: نه نه آروم باشبرسام

 خداروشکر-

  میهست خاونم سعادت اما بهتر بهتون بگ یبد تیدونمموقعی:مبرسام

 ویچ-

 :بچه سالمه اما....برسام

 یاما چ-

 ستیشما خوب ن تی:وضعبرسام

 شه؟ی، م شهیواسه بچه ام که بد نم-

 بهتون بگم آخه یمن چطور نیکه شما شروع کرد ینطوری:ابرسام

 لطفا نیبگ-

 نیشد یقلب یی:شما دچار نارسابرسام

 خب -
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 :خب؟برسام

  مهیحدس زده بودم اما فکر کردم بخاطر باردار نوی،ا گهیخب د-

 تونهی:خوب بخاطر بارداربرسام

 نیواضح بگ شهیم-

 نیقلب ش وندیپ دیشه،بایتر م میوضعتون وخگذره  ی:چطوربگم هرروز که مبرسام

 هیخب بق-

 یحاال هم برا تا ن،یدارو بخور دیشه با دایکه قلب پ ی،تا زمان میقلب قرار بد وندیپ ستیتو ل یشمارو با دینی:بببرسام

 داروها برا به مضر هست  نیشده ،ا ریدرمانتون د

 نیبگ نیخوایم یچ-

 میبچه رو سقط کن دی:بابرسام

 بخاطر خودم بچه امو بکشم تونمیبچه نفس داره ،ضربان داره مننم نیا میکن ،سقطیچ-

 یدوباره بچه دار ش یتونیم یتو جوان ی:هستآرزو

 کردن کرد هیشروع به گر یهست

و  نکاریسپهره من ا ادگارینیعشقمه ا ادگاری نیا نش،یکشت یخودتون هان اگه بچه خودتونم بود م یبرا نیگیم یچ-

 کنم ینم

  فتهیب ینبود واست اتفاق یبود راض نجایاگه سپهر هم ا ی:هستآرزو

 گفتم نه-

 فتهیب ینکرده براتون اتفاق یخدا مانی: اما خانوم سعادت ممکنه تو زابرسام

 کنهیبچه اتو بزرگ م ی:آره اون موقع کآرزو
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 یزدواج کرده باشه اما با دیافته ،مامانم هست تازه اشم سپهر هم هست شا یگردن شما نم نینه نه نه،نگران نباش-

 رسه یبه بچه اش م ستیرحم ن

 نینش داریب چوقتیدفعه دوم ه دیشا یبود از حال رفت شیاول نیا شهیکه نم ینطوری:خانوم سعادت همبرسام

نبود من سه ماه  نیمنه اگه ا هیبچه تنها دلخوش نیتوورخدا ا نیریتوروخدا بچه امو نگ دم،یقول م شمیمواظب م-

 رمیمیم فتهیب یمرده بودم اگه براش اتافق شیپ

 نکن  هی:آروم باش گربرسام

 کرد تا هردشون سالم بمونه؟ شهینم یخانوم:پسرم کار راحله

امکانش باشه هردوشون سالم بمونن و بعدش  میاگه بچه رو زودتر برداشت دیمنتظر معجزه بود شا دیبگم،با ی:چبرسام

 زکردنیالبته با پره میدرمانو شروع کن

  نیریفقط بچه امو نگ دمیم کنم،قولیم نیبگ یهرکار-

کال   یکلسترول دار و سرخ کردن یقدغن،غذاها ل،پلهیتعط ن،کاریاستراحت مطلق کن دیبا نکهی:اول ابرسام

 خوبه اما یرو ادهیو پ یو غصه که کال ممنوعه برات سم هست بهتر شاد باش هین،گریاز دود ودم دور باش دیقدغن،با

 دمتتونخ دمیم سمینو یکه م گهید زینفس وچندتا پره یبخاطر تنگ ادینه ز

 گهیبگو مجسمه بشم د کباری-

 میروش اول وانتخاب کن نیخوای:مبرسام

 ایچاق شدم تازگ شمیخوبه الغر هم م یلیها،اتفاقا روشتون خ-

 که آرشام گفت دنیخند همشون

 که همش نشست شهیهم نم، تو خونه  گهیبرسام خان تهرا خودش پر از دود و دمه د-

 افتمی:آرزو

 یچ-
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 شمال میری:مآرزو

 باهم:شمال همه

 همه هم خوبه هی،واسه روح هی:آره،آب و هواش عالآرزو

 با اشک گفت یهست

 خاطرهام تو شمال بود نیبهتر-

 نیکنیم هیگر یقولتون دار ریز نیزد دینی:بببرسام

  یخانوم:شمال منتف راحله

 :مشهدآرشام

 نییسرشوانداخت پا یهست

 نی:اونجا هم خاطره دارآرزو

 اوهوم-

 شی: کبرسام

 خاطره ام بود نیاونجا بدتر-

 باالخره می:کجا برآرشام

 ادیتونه که با ما ب یهمون تهران،آرزو کار داره نم-

 آلوده است نجای:اآرشام

 رونیرم ب یاز خونه نم-

 که شهینم-

 زنم یهم رفتم ماسکم رونیبخره،ب گمیباشه به آرزو م ازین یزیچ-
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 یبر دیشلوغ نبا ی:جاهابرسام

 ادیب ایبه دن یک دینوه خوشگلم با نی:حاال اراحله

 شهیم نیفرورد لیفک کنم اوا میبرش دار یهفت ماهگ دی:بابرسام

 شمال میریم می:بعد اونم مستقآرزو

 هی:فکر خوبآرشام

بته چکاپ وال یبر کباریدوهفته  دیبهش با دمیمپرونده اتو  هیدکتر خوب یلیدکتر زنان هست خ کی نجای: ابرسام

روع ش دیخداست اما بالفاصله درمانو با دمونیفقط ام شهیم یچ مینیات بب نهیمعا یبرا امیهم من م کباریدوهفته 

 ستینبچه  یمضربرا ادیبهت که ز دمیالبته چندتا دارو هم م میکن

 اخم کردن یوارد شد همگ یموقع در اتاق باز شد وسرمد نیهم

 ن؟یکن یم کاریچ نجای:شما ابرسام

 :سالم یسرمد

 کیعل رمی:گآرزو

 خانوم سعادت نی:خوب هستیسرمد

 شما نیدکتر-

 آوردم  لتونویوسا ؟منیسرمد

 و گرفت و گفت یدست فیک ارزو

 ممنون، به سالمت-

 خوام ،خداحافظ ی:معذرت میسرمد

 گفت یارشام روبه هست یرفتن سرمد بعد
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 یصالح باشه اونجا کار کن گهیفکر نکنم د-

 کردم دایاون کار روهم به زور آرزو پ-

 میکنیاونو حل م میماها هست نیشما نران نباش-

 رو استراحت مطلق اند یکسالی بایتقر شونی:فعال ابرسام

 کسال؟ی-

 یسیباالسرشون وا دیبزرگ شه با یبعدش هم تا بچه کم نیلیکال تعط ادیب ای:بله تا بچه اتون به دنبرسام

 درسته-

 میافتتاح کرد مارستانمونوی:تا اونموقع هم ما ببرسام

 نه مارستانیب-

 :چرابرسام

 چون شوهرش دکتره-آرزو

 نگران نباش میکنیم یفکر کی:اها،تا اونموقع برسام

 شمیمرخص م یممنون،ک-

 گهیو م کنهیم یخنده ا برسام

 ییفعال مهمون ما-

 دلم گرفت نجاینه،ا-

 یانشاءاهلل فردا مرخص-

 ممنون یوا-

 یزبان هست از
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شبهام  دونهیکه مرخص شده بودم از امروز صبح بدجور دلم گرفته آخه تولد عشقم بود خدا م شدیم یچندروز

 تیحکا"من شب و زمستانه  یها برا هینداره همه ثان یروز شدن و روازهام شب اما روز و شب برا فرق یچطور

 "هست یدنیمن از زبان بالشتم شن یشبها

 بگم تنهام بزارن یچطور دونمیداشتم نم ازین ییه تنهاب یلیخ

 رونیاتاق رفتم ب از

 خاله-

 شده  یبله دخترم طور-

 نینه خاله،حوصله ام سر رفته هم-

 قربونت برم دخترم-

 ؟یکنیم کاریشما چ-

 بافمیدارم واسه نوه خوشگلم سرهم م-

 بده ادیممنون خاله به منم  یوا-

 شهیآروم م کمیچرا که،فکرتم -

 ادگرفتمیهمشو  دادمنمیم ادیگرفتم تا ظهر بهم  ادیزود  یلیخ ییداد خدا ادیبافتن و بهم  یچطور خاله

  یگرفت ادی نمیتو بباف بب شویکمی نویا ایب-

 چشم-

ف نص شدیکردم به بافتن دستم اول آروم بود اما بعد فرز تر شد چون لباس مال بچه کوچولو بودا زود تموم م شروع

 اشومن بافتم  هیبافته بود بقخاله  شترشویب

 چطورشد؟-

 بدم ادی تونمیآرزو نم نیمن به ا یگرفت ادیچه زود  یهست یوا-
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 اونم به موقع اش خاله-

 هم داشتم که خاله برطرف کرد یجزئ رادیچندتا ا البته

 شهینوه ام معلوم م تیجنس نیا یک یهست گمیم-

 است گهیروز د20وقت دکترم -

 یکنیغش م شونیاز خوشگل ینینوه ام هم چندتا پاپوش بافتم و البته چندتا لباس بب یبرا-

 کو خاله یوا-

 نوچ بعدا -

 خاله؟-

 ییبرم جا دیشد من کار دارم با ریناهارمون د میبر ایلوس نشو ب-

 باشه-

رسام ب نیمخ ا یواقعن گهید چون با برسام بود ادیم ریآرزوهم گفته بود د نیبهتر از ا یو چ رونیناهار خاله رفت ب بعد

درست کردم امروز تولد سپهرم بود سال اول ازدواجمون واسه تولدش  یشکالت یکوچولو کیک کیزده، رفتم اول 

کردم بعد اون ام قول گرفته بود هرسال من بپزم البته سالگرد ازدواجمون هم بود دوسال  نییپختم و تز کیخودم ک

و خنده هام  میخوشبخت یانگار خدا برا شهیمن زود تموم م یخوشبخت شهیهم  میتموم شد و وارد سال سوم شد

هم عکس  یکیسپهر و  یعکس تک کیو از اتاق  زگذاشتمیم یحاضر شد بردم رو کیک یانقضا زده وقت خیتار

کمم ش یشکل رو مبل نشستم دو سه تا عکس انداختم  دستمو رو یشمع هم گذاشتم قلب کیگذاشتم  مونویعروس

 دمیکش

 تییآخه بابا میریتولد باباتو جشن بگ دیبا ییمن و تو دوتا ییبه بعد تنها نیدلم امروز تولد باباته از ا زیعز ینیبیم-

 ازدواج کرد

 اومدن خوب چشمام هم دلتنگ سپهر بود نییپا یکی یکینتونستم نگه دارم و اشکام  بغضمو
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 دونمیعشقم نم استیدن کیمن  یبرا ینه تو خوشبخت ش یخوشبخت نایتولدت مبارک سپهرم ،حتما کنار ن-

 پراز درده میسپهر من بدون تو سختمه بدوت قلبم درد داره وجودم درد داره زندگ ارمیطاقت ب یچطور

 تنگ شده یلیدلم براش خ یعنیدرد "

 "بکنم تونمینم یغلط چیه اما

 عا برام سخت بوداما واق گهیقلبم هم از طرف د دنیکش ریطرف ت کیعکس سپهر بوسه زدم ،اشکام از  به

 گهیاما تو دسپهر شهیبدون تو نم ارهیطاقت ب تونهیقلبم هم نم نیبب رمیمیسپهرمن گفته بودم بدون تو م ینیب یم-

 کنم خدا کاریمن چ یکرد یازدواج کرد

ستم و مبل نش یجلو نیهام بدتر شده بود رفتم رو زم هیبخورم نتونستم گر خواستمیو م دمیبر کویهمون اشکا ک با

 عکس سپهر و بغل کردم 

 همون موقع آرزو با خاله اومدآرزو بطرف اومد و بغلم کرد 

  شدهیچ یقربونت برم هست-

 میدیرقصیکنم ها هرسال من کنارش بود هرسال باهم م کاریمن چ رهیگیاونه داره تولد م شیآرزو االن سپهر پ-

 کنم کاریپختم آرزو من بدون اون چ یم کیهرسال خودم براش ک

 نکن  هیتوروخدا گر شهیآروم باش درست م زمیعز-

بهش ،شب و روز بدون اون برام پر درده هنوز  دادمیبدون سپهر برام سخته من جونمو م تونمیآرزو نم تونمینم-

دست منو از اونو جدا کرد  کهیمنو فراموش کرده لعنت به اون یعنینرفته اما اون  ادمیدوستت دارم هاش  ادشمیب

 اما اون عطر تو لباس سپهر خوشبو تره  شوعطر کنمیما شد هنوز عطرشو دارم آرزو هرروز بو م نیصله بوفا

 نشو ازم ریدلگ ایخدا"

 ... یول

 "!!! اتیدن هینامرد ته

 جان،توروخدا بسه برات سمه ها یهست-
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 میو به اتاق رفت فقط منو آرزو موند نهیراحله خانوم نتونست بش کردنیم هیمن گر یخانوم و آرزو هم پا به پا راحله

 هق ام که نه ضجه زدنهام بدتر شد عکسو به آرزو نشون دادم هق

انقدر مهرون بود که نگو اما االن سهمه  پهیچقدر خوشت یبنیچقدر معصوم م یبنیعشقم شه  م هیکاش بچه ام شب -

آخه خدا چرا  کنهیم ونمیخاطره هامون داره د هیقسم بدون سپهر پشتم خال یاس آرزوبه اون باالسر گهید یکی

من درد  ایمن احساس دارم خدا ایدارم خدا لمن د ایخدا شهیزهر م میزندگ شهیخوشبخت شم چرا ،چرا هم تونمینم

ببخش گناهمو خدا همه باهام بد شدن اما تو چرا  ییگناه کردم اما تو خدا یلینکن  درسته خ یانصاف یب ایدارم  خدا

اخه  ایارومم کنه خدا تونهیکه رفته م یاروم باشم فقط اون کمی خوامینداشته باشم من م یواسه زندگ یلیآخه نذار دل

ه نه اونم ک ای ادیب دیشا میصدام تنها دلخوش شنونینم هیکه بق اینه انگار صدام گرفته   ایبشنوه صدام  سته یکس

که  یستین ییمگه تو همون خدا ایخدا یکس یب نیسخته منو بکش از ا یلیخدا خ یا ینو داد دست فراموشم

ار ک یداره باهام چ اتیخدا دن نی... ببنیتو بب ای...؟ خدا دنیکنینم یفرشتشو به خاطر ادم راند؟؟؟پس االن چرا کار

 ؟؟تویگینم یزیچ اتیخداااااااااااااااااا ؟ چرا به دن یکنینم ی! چرا کارکنهیم تمیبدجور داره اذ اتی...خدا دنکنهیم

 چرا......           گهی....تو دییخدا

 یدیکار دست خودت م یافتاد یبه چه روز نیتورو جون من بسه توروخدا بب یهست-

 "دوستت دارم" دادیبار اس م سیب یروز"یمال خودم"دادیشبا اس م کهییدلم تنگ شده برا روزا تونمینم-

 دلم تنگ شده....."مااااااینکرد یآشت": دادیبخوابه اس م نکهیقبل از ا کردم،یقهر م یوقت

 یباران راه م ریکه دست در دست هم ز یباران ییآن شبها یاون روزا دلم برا یواسه حرفاش واسه همه  واسش

 صداش تنگ شده یدستاش  تنگ شده برا یباران تنگ شده دلم برا یتنگ شده دلم برا میرفت

  یشیم یانقد دلتنگ کس یگاه"

 اگر خودش بفهمه که

 "شهینبودنش شرمنده م از

 زنگ بزن  ایب-

 زنشه زشته شیاون پ-
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 حرف نزن باهاش شمارتم نداره باشه-

بدتر شدن چون  داشکامیتپیباز م شهیبود دلم مثل هم فونیهم تو ا یلرزونم شماره سپهر رو زدم گوش یبادستا

 رو برداشت یشدم که گوش یم دیداشتم نام داشتیبرنم

 :الو،الوسپهر

  زدمینم حرف

 یدی:چرا جواب نمسپهر

 اما با مواظب خودش نبوده ها نهیبرم معلوم بود اون بغض داره نه حتما سرما خورده آره هم قربونش

 :الو سپهر

 تحمل کنم قطع کردم نتونستم

 پزهیبراش سوپ م رسهیبهش م یعنیسرما خورده بود صداش گرفته بود  یدید-

 زدمیمشت م نهیس به

 بدون سپهر بمونه تونهیاونم نم نیبب بنتشینم گهید دهیقلبمم فهم نیا نیبب-

  شدنیاما بازم اشکام قطع نم کردیگلوم خس س م دادیبهم م یکم آورده بودم حس خفگ نفس

 توروخدا نفس بکش مامان مامان یهست-

 شمونیپ دیخانوم دو راحله

ه االن ب ستین یاونم راض نیآروم باش تور رو جون سپهرت بب یبزن به دکتر،هست زنگ شدیخدا چ ایخانوم: راحله

 یفتیوضع ب نیا

 زنگ زد کجا بود برسام که زودتر خودشو رسونده بود یک دونمینم

 نفس بکش  ی:هستبرسام
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  دادیهام مم بدتر از قبل عکس سپهر هم بغلم بود آرزو پشتمو ماساژ م هینفس بکشم گر تونستمینم

 پسرم میکارکنیخانوم:چ راحله

 نیاریاب ب نی:بربرسام

جرعه خوردم که راه نفسم  کیکرد  کینبودم برسام اب رو به دهنم نزد ادیخانوم آب رو آورد متوجه اطرافم ز راحله

 ختیریاومده بود و م یاونم عزادار بود واسه چشمام سونام کردمینم یاما توجه کردیباز شد اما قلبم بدجور در م

 سو بغل کرده بودم وعک

کنم سپرم  کاریزنشه من چ شیاون پ نیارینه ن خوامیسپهرو م نش،منیاری،تو روخدا برام ب خوامیمن سپهرمو م-

 ییکجا

 کن برسام یکاری:آرزو

 اتاقش مشیببر نیبرسام:کمکش کن 

 دمینفهم یچیه گهیراحله و ارزو منو بردن اتاق احساس سوزش از بازوم کردم و بعدش د خاله

 کل یدانا    

 نگاه کردن زیم یرو کیبه ک رونیهر سه شون از اتاق اومدن ب یوقت

 درست کرده قهی:چقدر هم با سلبرسام

 درست کرده یبا چه عشق دونهیخدا م گهیعشقشه د یاوهوم برا-

 خچالی:ببرش بزار برسام

 بود نگاه کرد شونیکه عکس عروس زیم یرو برد ب سام عکس رو کیک آرزو

 اندر نامرد باشه ادیبهش نم :اصالبرسام

 خانوم به عکس نگاه کرد راحله

 خوشبخت بودن دیفهم شهیعکس م نیتو هم خندهیداره انگار چشماشون م یبرق خاص چشماشون
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 خورهیسخته،داروهاشو م یلی:آره،کارمون خبرسام

 اره پسرم فقط االن نتونستم قرصشو بدم معلوم بد درد داره-

 هانقدر دوسش دار یعنی:برسام

 ازجونش شتری:بآرزو

 عکسو بزارم اتاقش نی:برم ابرسام

 موقع اف اف زده شد نیهم

 هیک نمی:برم ببآرزو

  نمینوه امو عروسموبب انیب نای:قرار بود آرشام اراحله

 آرشام داخل شدن خانواده

  ی:سالم برهمگآرشام

 دیسه تاشون حرفش تو دهنش ماس تفهیق نیبا د اما

 یکنیم کاریچ نجایتو ا ،اصالیکرد هیتوهم گر ن،برسامیکرد هیافتاده گر ی:اتفاقآرشام

 پسرم واشی واشیخانوم: راحله

 به سمت راحله خانوم رفتو و بغلش کرد حلما

 بودم دهیعکساتونو د نمتیبب کیاز نزد خواستیدلم م یلیخ نی:سالم مادر خوبحلما

 نیباهم خوشبخت باش شهیآرشام حق داشت بخاطرت بجنگه،هم ،ماشاهللییخانوم:پس عروسم تو راحله

 :ممنون مادرجونحلما

 بغل مادبزرگتون نیایب نیخوایخوشگلم نم یخانوم:نوه ها راحله
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به سمت مادربزرگشون پرواز کردن و بعدش با عمه اشون خوش و بش کردن همه دورهم نشسته  نازهیو پر پرهام

 بودن

 نیکنیم هیا گرچر نمیبب نیکن فی:خب تعرآرشام

 هست ی:بخاطر هستآرزو

 شدهی:مگه چآرشام

به اقا  میکرد که نفس کم اورد زنگ زد هیحالش خرابه اونقد گر دمید میخانوم:امروز تولد شوهرش بود اومد راحله

 شدیم یبود خودشو رسوند وگرنه معلوم نبود چ ایکینزد نیتو هم میبرسام شان آورد

 نمشیبب خوادیدلم م یلی:خحلما

 خوابه می:آرامبخش زدبرسام

 نیکرد هی:شما چرا گرآرشام

 یبهتر ازما نبود یدیدی:توهم اشکاش و ضجه زدناش و م برسام

 طرف ازدواج کرده بازم دوستش داره نکهینفر رو اونقدر دوستش داشته باشه با ا کی تونهیم یآدم چطور کی:آرشام

 کمکش کنه تونهیخدا م م،فقطیدرک کن میتون ینم میبگم تا جاش نباش یخانوم:چ راحله

 قلبش چطوره تی:حاال وضعآرشام

کنم  کاریچ دونمیبار مغزم قفل کرد واقعا نم نیاول یکنم برا کاریچ دونستمینفس کم آورد نم ی:افتضاح وقتبرسام

 نیمعجزه الزمه هم کیفقط  شهیکه داره کارمون سخت م یا هیروح نیبا ا کنهیاون احساسش درد م

 سپهر دمیشا ای:آرزو

 طرف ازدواج کرده فقط زمان حالل مشکالته شهیزخمش تازه تر م نهی:اونو بببرسام

 بلند شد یهست یگوش یموقع صدا نیهم

 :سپهرهآرزو
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 :سپهر؟آرشام

 کردگفتم بهش زنگ بزنه اما حرف نزدو قطع کرد یم یتاب یب یلی:آره خآرزو

 بگو اشتباهه  فونینشده اما بزار آ داری:بردار تا بارشام

 باشه دیهولم نکن آرزو

 خوابهیکه زدم تا صبح م ی:با اون آرامبخشبرسام

 دکمه سبز رو زد آرزو

 دییبله بفرما-

 دیشماره زنگ زده بود نیبا ا شیپ قهی:سالم چند دقسپهر

 اشتباه شده بود دیبله بله ببخش-

 است گهید یکی د،فکرکردمی:تمام ببخشسپهر

 دنیبلکه همه شن دیزد که نه تنها ارزو شن یلب حرف ریسپهر ز اما

 یتپ یم یاشتباه گهید یتوهم دار-:سپهر

 گفت دویکش یاه سوزناک کی

 :خداحافظ سپهر

 قطع کرد و

 و ول کنه یهست خورهیم داصالیکه کش یبغض و آه نی:با احلما

 شده مونیکه بعدا پش یاز هست رهیانتقام بگ خواستهیم ای:چرا که نه چون پدرشوهرش حتما مجبور کرده آرزو

 درست باشه یاول هینظر دینکن،اما شا یی:جنابرسام

 باالخره که ازدواج کرده تموم شده کنهیم ی:چه فرقآرشام
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 نهی:اره،شماره اشو پاک کن بعدا نببرسام

 باشه-

 روز بعد10

ر از متفاوت ت ییالدی یبدون هست یلدایبود  لدایهم رفت امشب شب  ضیمر نیبودم که آخر مارستانیاتاقم تو ب تو

که  یازش گرفته بود خنده ا یمکیکه قا یزده بودم نگاه کردم عکس میکه به صفحه گوش یبه عکس هست ییلدایهر

قسم خورده بودم خنده هاش تا عرش  نشیریبود لبخند ش یدنیچال گونه هاش د دیخندیم یلبش داشت وقت یرو

ب ش نیتر یطوالن هینیاما تاوان سنگ رمیگیم دنشیبا نددارم تاوان اشکهاش رو  دمیبره اما قسمم رو شکستم شا

 ....لدایفراتر از  دیشا لداستیمن هرشب  یرفت برا یازوقت دونمیچطور قراره روز بشه نم یسال بدون هست

 ریز میبینمت یلدا!..."

 برسی، نبودنش ایھاز آنی که به پای شب کوچکتر

 نیستی، سیاه مھ اھآنقدر

 نیستی، بلند

 مرز نیستی، بی

 "میدانستی جمع میکردی بساط یلداییت را اگر

 در اومد یصدا

 نییبفرما-

 یکرد هیبازم که گر-

 اشکها نیباز راه افتادن ا یک دونمینم دمیبه چشمام کش یدست

 نیسالم شاه-

 میسالم اومدم دنبالت بر-



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
88 

 

 کجا-

  ارمیها همسر جان سفارش کرده برادر محترمشون رو با زبون خوش ب لداستیامشب شب -

 نیباور کن حوصله اشو ندارم شاه-

 لطفا اریامشب و نه ن میریتولد بگ ینذاشت یبود فتیتولدت هم که ش-

 باور کن حالشو ندارم-

 همه خونه ما هستند برمتیپس کشون کشون م-

 همه؟-

 خانواده مامانها و حامد خان و شما روینترس ام-

 بزار جمع کنم  یاوک-

 خارج شدم ممارستانیاز ب نیگذاشتم و با شاه فمیرو جمع کردم و داخل ک لیوسا

 نیکوشاه نتیپس ماش-

 اوردمی،من ن میریتو م نیبا ماش-

 میباشه بر-

 اطیوتوح نیدر خونه اشون ماش دم میدیراه بود رس قهیدق10نیتا خونه شاه مارستانیاز ب میمن شد نیماش سوار

 پارک کردم

 بغلم دیپر یجوجه فسقل کیکه  میخونه شد وارد

 یبدم خوب دهییسرت رو یاون شاخ که االن رو یبرم من فدا نکتیمن قربون اون ع یسالم داداش-

 دختر خفه شدم شمیخوب م یدستات و ازگردنم باز کن نیالسالم ا کیعل-

 یندار اقتیل شیا-
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 یبغل خودم خانوم ایب-

 از بزرگترا خجالت بکش نیها شاه نجامیمن ا-

 بزرگترا عادت دارن برو تو کم حرف بزن-

 با همه کنار حامد نشستم یاحوالپرس بعد

 کو مازیتا-

 کنهیم یباز یلی:با شاحامد

 مخشو زده مازیتا نیمواظب دخترت باش ها ا رخانیام-

 شکشهیمخشو بزنه پ ی:دختر من مخ نزنه کسریام

 دیهمه خند ریحرف ام با

 ؟یخبر دار دهیسپ زی:تو از سورپرایشاد

  ز؟نهیسورپرا-

 کمک ایکم فک بزن ب ی:شاددهیسپ

 ارمایدر م یخواهر شوهرتما دختر،خواهر شوهر باز ی:ناسالمتیشاد

 ارمایدرم ی:حرف نزن منم عروس بازدهیسپ

 کردیم عیدوتارو ضا نیبود آخ که چقد قشنگ ا یخال شهیمثل هم یهست یجا

 به خودت برس کمی:سپهر جان دخانومیناه

 ام یمگه چطور-

 یچشمات گود افتاده ،الغر تر شد ریخانوم:ز دیناه

 خونمیطرف هم درس م کیاز  نیهم یبرا ادهیز مارستانیکار ب-
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 باور کنه خوادیم یک دونمیجان کنارشون غمو غصه روهم اضافه کن،نم دی:ناهمامان

 لطفا می:مامان مرنیشاه

 مامان یبگ یخوایم یچ-

سالته پسراونقدر خودتو 50سالته اما انگار23غصه  تو هیهر روز گر ی:پسر به خودت نگاه کن توهمون سپهرمامان

 یایکنار ب دیخودتو،باالخره با یفراموش کرد یغرق کار و درس کرد

 واضح حرفتو بزن مامان-

 ستیخانوم االن جاش ن می:مرریام

 کنار دیساکت شم با یوضعه تا ک نیجاشه ها بخدا خسته شدم شوهرم گوشه زندانه ،پسرم توا یجان ک ریم:امامان

 خروار ها خاک دفن شده سپهر بخودت... ریمرده ز یهست یایب

 و کتمو برداشتم فیادامه بدم از جام بلند شدم و ک نذاشتم

 لطفا ادامه نده بهتره من برم خداحافظ-

برات  ودمگرده،خیبر نم گهید یتو اون کله ات فرو کن هست یشیم یعصب ای یکنیفرار م ای یگیم قتویتا حق ای:بمامان

 کنمیم دایدختر خوشگل و خانواده دار پ کی

 بلند داد زدم یصدا با

 خودم زن دارم خوامیگفتم ادامه نده مامان من زن نم-

 زن مرده کی:مامان

 اونورتر هم رفت ابونیکه فکر کنم تا چندخ دمیکش یادیفر چنان

 ها ،چراااااااااااا یفهم ینمرده چرا نم یبسه مامان هست-

 اومدن رونیهراسان از آشپزخانه ب یو شاد دهیسپ

 سپهر یکشیداد م شده،چرای:چدهیسپ
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 نیکشیو م یکردم اوردم اونجا شما بحث زن و زندگ شی:از مامانت بپرس من به زور راضنیشاه

 مامان االن وقتش نبود می:مگه باهم حرف نزددهیسپ

ه  زن یکرد بسمه توچرا مامان هان تنها هست نکارویاون شوهرت ا کباریاره، نیریبرام زن بگ نیدینقشه کش هیچ-

و جاش مگه عروست نبود ها ت ینقشه بکش برا ایمرده،بزار کفنش خشک شه بعد ب یهست نیگیبالفرض شما راست م

بود  دهیسپ یهست ینکرده جا ی،خداعروسمه هان یکههست کنمیخدارو هزار بار شکر م یروز یگفتیخودت نم

 بخدا نه یباال بزن نیاست نیشاه یبرا یخواستیم

 حرف بزنه  خواستیم مامان

 نیخوایاز جون من م یشما چ یخان تو نشست میابراه یجا هی،هان چ یکمکمون کرد ینگو،مگه تو نبود یزیچ-

چهارماهه مامان فقط  خوامیها بخدا منم آدمم ،دل دارم آرامش م نیکنیبه حال خودم رها نم قهیدق کیها،چرا 

 دتای یکشتیمگه خودتو م ینبود توبود دوست داشتناش  نیآره ا یاریب نیگزیجا یخوایم ستین یچهارماه هست

 داخل گور  نیرفت زن منو کرد

حامد اومدن  رویام مشدیم ینطوریا شدمیم یعصب یشده بودم دستام به لرزش افتاده وقت یاز حد عصبان شیب

 سمتم نگهم داشتم

 :اروم باش سپهرحامد

  گنیم یچ نیچطور آرو باشم،بب-

 باداد گفتم دوباره

 نیتو اون سرتون فرو کن نویزنده است ا یهست-

 قرصشو بده فشیاز ک دهیچشمات قرمز شده،سپ نی:باشه سپهر ببریام

 هم برام اب آورد نیبود ( شه گرنمیم یقرصمو آورد )برا فمیاز ک دهیسپ

 سپهرجان ای:بنیشاه

 بود نیحرفا برام سنگ نیاون همه آدم نتونستم کنترلش کنم ا یو خوردم اما اشکام را افتاد جلو قرص
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 سر خوردمو نشستم نیزم یرو

  نی:مامان ببدهیسپ

 شه ینطوریا خواستمی:نممامان

 آروم باش ی:فعال که شدداداشدهیسپ

اون  ریهمه بودونبودمه،تاروپودمه نفسم به نفسهاش بند ه اگه اون ز یه زندان هستبرام شد یزندگ نیدلم شکسته ا-

دوباره کنارم  یهست نکهیزنده است،تنها آرزوم شده ا یهست کشمیدارم نفس م نیبودم اما بب شیخاک بود منم پ

 پشتم  زنیریدارن طرح م نیمن،اما بب خوامیرو از خدا م یباشه ،هرشب هست

 بزن بره جلو ایبرگردون عقب  یلیخ ای ایخدا"

 "گرفته یلیدلم خ یزندگ ینجایا

 یتو باور دار نکهیسپهر،مهم ا نیبش ایسردردت ب شهی:بدتر مریام

لطفا  ینک هیبخار ما گر دیبا گنیم زننیوگرنه فردا ماروکتک م یکنیم هیزنا گر ی:بلند شو دادش زشتهها جلونیشاه

 باش پاشو پسرم لیزن ذل یبفکر ما بدبختها

 زدم یلبخند کم جون نیحرف شاه نیا با

 نیشاه یباش لکسیر یتونیتو چطور م-

 کن زیخودت تم یکه به پا کرد ییگردوخاکها نیدارم بلند شو ا یمگه چاره ا-

م من نبود نینگاه کردم،واقعا ا نهیخودم تو آ ریدر آوردم دست و صورتمو شستم به تصو نکمویع سیبه سرو رفتم

 ایند ستادهیا یزندگ یبکنم بدون هست تونمیم کاریشده بود اما چ اهیچشمام هم که س ریالغرت شده بودم ز یلیخ

 رون،نتونستمیب رفتمینم شکستیکاش اون شب پام م کنمیساکن شده خدا شاهده چقدر خودمو سرزنش م کجای

 کاریاونشب چ نیمن بود یروش تعصب داشتم اگه جا یادیبودم ز یعاشق هست یادیاون عکسارو تحمل کنم من ز

 اما اون شب من اشتباه کردم دونمین؟نمیکردیم
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نزنه کتابمو درآوردم شروع کردم مثال بخوندن اما فقط چشمام به  یحرف یکس نکهیا یبرا رونیرفتم ب سیسرو از

 یهست شیکتاب بود روحم و فکرم پ

 بخودم اومدم یشاد یباصدا

 بله-

 ییچا نییکنم،بفرمایدارم صداتون م کساعتهیشما؟ نیی:کجایشاد

 ممنون-

 درسش بود یهواسش پ خوندی:داشت درس منیشاه

 نیشاه-

 سپهر گهیکردم د ی:ازت طرفدارنیشاه

 ممنون از لطفت-

  یخارج از کشور بخون یری:سپهر چرا نمریام

 مثالکجا-

و صد  یاریمعدل و م نیکه اول ورک،ماشااهللیویدانشگاه ن ایکرنل  لیلور،ویاستندفورد،ب نز،ی:دانشگاه جانز هاپکریام

 کننیدرصد قبولت م

 ییتنها شمیم ونهیاونجا د ریرو ندارم ام یکس کایمن که تو آمر-

 سام و رها شی:خوب برو کانادا پحامد

 نمدویتو فرق نداره م یدانشگاهش برا یشیو مطئنم موفق هم م یهست یهم پزشک خوب ینطوری:آره، تو همنیشاه

 یبر یهردانشگاه یدور باش طیمح نیاز ا کمی نکهیاما هدف ما ا یریمهم مدرک هست که از کدوم دانشگاه بگ

 ینیبهتر دونمیم

 یچ یبگم اما هست یچ دونمینم-
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 دمیقول م دمیشد اول ازهمه من بهت خبر م ی:نگران نباش خبرنیشاه

 یمامان چ-

 کنهیم یما زندگ شیسپهر نگران نباش پ می:ماهستدهیسپ

 :اره سپهر نگران من نباشمامان

 ها کنمیباشه پس رو قولت حساب م-

  میزنگ بزنم به سام بگم هماهنگ کنه توام مدارکتو بده دارالترجمه تا بفرست کی:باشه،پس من نیشاه

 :مدارکم حاضره سپهر

 رفتنت حل کنه یرو برا یهمه چ زنمیهم زنگ م یخسرو ی:حله پس به آقا نیشاه

 شهکیچقدر طول م-

 هرچه زودتر بهتر گمی:بهشون منیشاه

 یگردیبرم یک ی:اگه برمامان

 شتریب یکم ایسال طول بکشه 5سال 4فکرکنم-

 سال؟5: مامان

 داره شونیبه مغز ا یمادرجان با جون مردم کار دارن تازه بستگ ستیکه ن ی:شوخنیشاه

 کشهیسال طول م ستی:اونوقت بمامان

 نمره الف بودما شهیا مامان من هم-

 اون بشه انشاءاهلل ریخ ی،هرچی: خوب که چمامان

 بگم نویها ا لهیروز جمعه تعط یبرگردم قرار مدا را یمن برم تاوقت-

 میماهم قراره بر ی:تو برریام
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 کجا-

ت معاون دس میسپریم نجارمیاونجا شرکت ا میبر دیخرابه با هیاوضاع شرکت ترک کمی،پدربزرگم گفته  هی:ترکریام

 البته از دورادور هواشو دارم

 چندسال؟-

  ی:هروقت تو برگردیشاد

 یخانوم چ دیپس ناه-

 باهاشون گهی:منم قراره برم ددیناه

 یتا تو برگرد شیک رمیم نایا نی:منم که با شاهحامد

 نیآره شاه-

 رهیدلگ نجایا یهوا ادیهم ب می:آره قراره مامان مرنیشاه

 هممون رو هم برد یهمه رو برد،زندگ یرفتنش گردش جمعه ها رو برد،دلخوشبا  ین،هستیآره حق دار-

 بود مثل باد باخودش برد یمون هست یهامون زندگ ی:انگار روح شادریام

م اما دل کردمیم یتا منو بخندونن منم ظاهرساز کردنیتالش م یلیاجرا شد بچه ها خ لدایبازم مراسم  نهایهمه ا  بعد

 نیپاکت اومد سمت شاه کیبا  دهیشب بود که سپ یپر اشوب بود آخرا

 هیچ نیبازکن بب نیشاه-

 دل مهربونت بشم ی:خانومم بهم کادو داده من فدانیشاه

 چرخوندش یرو بغل کرد و کل دهیو سپ گهیسمت د دیپر زیسمت م نیدفعه از ا کیپاکت و باز کرد و  نیشاه

 فرشته من ینیممنونم،تو بهتر دهیسپ ی:وانیشاه

 رونیب ادیاالن بچه ات از دهنم م نی:بسه شاهدهیسپ
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 ناراحت گهیطرف خوشحال بودم ازطرف د کیبشم از  ییقراره دا هیبه چ یچ دنیهمه فهم دهیحرف سپ نیا با

 کوچولو یمبارکه آبج-

 باشم یسمونیبه فکر س دی:پس بامامان

 عمه قراره بشم ی:وایشاد

 یفحش بخور ی:قراره کلریام

 نمیبب مویقراره فسقل یفرهنگن حاال ک یب دنیاونا که فحش م ری:ا امیشاد

 وری:فکر کنم شهردهیسپ

 میداشت ازیخبر خوب ن کیغصه ، به  نهمهیا نیخانوم:ب دیناه

 پکر شدم یاز چ دنیکنم همه فهم یاوضاع نتونستم ظاهر ساز نیتوا

 دستشو رو شونم گذاشت شمیاومد پ نیشاه

 یاما تو مقصر نبود یکنیفکر م یبه چ دونمی:سپهر منیشاه

قط ف یرو نابود کردم اگه اونشب لعنت یهست یبه کام همه زهر کردم ،خوشحال مویروز زندگ نیمن مقصر بودم بهتر-

  رمیبچه امو بگ یکوچولو یتا دستا شمردمیمنم االن خوشبخت بودم روزهارو م فتادیاتفاق م رترید کروزی

 بود نیبدتر از ا دیشا فتادیم یاونموقع چه اتفاقهست ازکجا معلوم  یحکمت یزی:تو هرچنیشاه

از  دمیحامله است منه احمق نفهم یهست دونستیقبل از من م بهیغر کی ادیوجود داره دردم م نمیمگه بدتر از ا-

 حاالتش  

 میش زیسورپرا خواستیکرد م مشیزرنگ بود که قا یادیز ی:هستنیشاه

 اما نشد-

 ناراحتت کنم خواستمیبخدا نم ی:داداشدهیسپ
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 رفتم و بغلش کردم دهیسپ شیپ

 بخاطر خودم ناراحت شدم  شمیم ییاتفاقا خوشحال شدم دارم دا یمن زهیتو عز دهیسپ-

  میکرد نیبا پسرها شروع به مسخره کردن شاه رهیعذاب وجدان نگ نکهیا یبرا دمیبوس شویشونیپ بعدش

خواب شده بودم  یدوباره ب شهیمثل هم دمیخت دراز کشتموم شد اومدم اتاقم رو ت یاون شب هم به سخت باالخره

 کردم و چشامو بستم  یو پل ییبرگه شهاب بخارا یآهنگ قصه  میازگوش

 است هیتو گر یشب و روزم ب-

 مرگه یهام همپا لحظه

 سرنوشتم ریاس من

 برگه یقصه  میزندگ

 سرنوشتم ریاس من

 برگه یقصه  میزندگ

 خوابم  یتو یبدون کاش

 تو بستم یایبه رو دل

  نمیب ینم یخواب اما

 لحظه باتو هستم کی که

 لحظه باتو هستم کی که

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 جوونه کردم یروز هیبهار سبز چشمات  تو

 از خزون زردم ینگاهت برگ یحاال ب یول
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 جوونه کردم یروز هیبهار سبز چشمات  تو

 از خزون زردم ینگاهت برگ یحاال ب یول

 تورو داره ازیزخم دل خستم که ن واسه

 که بگم درد تو داره نیبهتر از ا ییدوا چه

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 جوونه کردم یروز هیبهار سبز چشمات  تو

 از خزون زردم ینگاهت برگ یحاال ب یول

 جوونه کردم یروز هیبهار سبز چشمات  تو

 از خزون زردم ینگاهت برگ یحاال ب یول

 تورو داره ازیکه ن زخم دل خستم واسه

 که بگم درد تو داره نیبهتر از ا ییدوا چه

چشمام کرده  لیدستمو حا خوردیدر باز شد نورش به چشمام م کیکه  کیراهرو تار کیبودم  کیتار یجا کی یتو

رفم دستشو به ط دمیصورتشو ند ادیبخاطر نور ز کمیتنش بود اومد نزد یدیسف یکه  که عبا ریپ یآقا کیبودم که  

ه سر ب یچه بود با کوهها ایدر کطرفیبود  ییبایز یجا یلیخ میسر سبز شد یکجایدراز کرد دستشو گرفتم وارد 

 دمیشن ینوزاد هیگر یبهشت بود که صدا هیشباهت شب یسر سبز و پر درخت بود ب گهیو طرف د دهیفلک رس

دختر  کی کترینبود رفتم نزد یمت صدا رفتم اما بچه ابه س ستین دمیکه د هیک یاز اون آقا بپرسم صدا خواستمیم

 دیخانوم هم که سرتاپا سف کیتاپ شده بود و  کیسوار  دیخندیاما داشت م دمیند افشویبچه سه چهار ساله بود ق

 معلوم نبود چون پشت شون به من بود دخترکوچولو گفت افشیبود اونم ق دهیپوش

 بابا اومد نیمامان بب-

 هستش یهست دمیسرشو به سمت من برگردوند که د خانومه

 سپهر سپهر-
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 دمیپر ازخواب

 هراسون وارد اتاق شد مامان

 آب رو بخور نیا ایسپهر ب شدهیچ-

 آب و خوردم-

  یدیلباسا خواب نیچرا با ا-

 خوابم برد یدونم ک ینم-

 ؟یدید ،کابوسیدیچه خواب د-

 دادم حیخواب رو براش توض کل

 بخواب ریگانشاءاهلل ب رهیخ-

 ساعت چنده -

-5 

 پس برم نمازمو بخونم-

ا دارم با خد کساعتهی دمیو ازش خواستم که د یکردم و هست ازیبا خدا رازو ن یوضو گرفتم و نمازمو خوندم کل رفتم

بود رفتم دوش گرفتم و بعدش رفتم  دهیخوابم پر گهیکردم د دایاشکام راهشو پ شهیو مثل هم زنمیحرف م

 مارستانیب

 بعد کماهی

 همه جمع اند دمیبه خونه اومدم که د مارستانیب از

 نیچه عجب منزل مارو منور کرد نیسالم خوش اومد-

 :قابلتو ندارهریام
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 بدرقه ات می:اومددهیسپ

 بدرقه ام-

 یصبح پرواز دار8:بله واسه فردانیشاه

 یچه پرواز-

 میکن زتیسورپرا میخواستیگه،میبابا کانادا د ی:ایشاد

 ل شدچه زود ح-

 خودشو داره یها یالبته سام هم پارت گهید مینی:ما انیشاه

 زدنیباهام حرف م یجوریهمه  مارستانیچرا تو ب گمیم-

 :قابلتو نداشتنیشاه

 انسان کامل بود کیبهم کمک کرده بود نمونه  یاز هرکس شتریو بغل کردم ب نیشاه رفتم

 کنمیجان،جبران م نیممنون شاه-

 من  یشو جبرانه برا ی:تودکتر خوبنیشاه

 نیشاه یمرد یلیخ-

 گهید ی: داداشمنیشاه

 چمدونمون حاضره  میمونیم نجای:شب و هم هممون ادهیسپ

 نیواقعا:شما هم پرواز دار-

 هستش10:بله پرواز ما ساعتریام

 10:ماهم ساعت نیشاه

  میهست یکی نیالبته با شاه 10ساعت مازهمی:من و تاحامد
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 یخانوم چ ماهیفر-

 مونهیم نجای:احامد

 نتشیبب کباری یکه ماه میکرد شیخانوم:به زور راض دیناه

 حامد ستیانصاف ن نیا-

 که اون هم کرد انصاف نبود ی:کارحامد

 داره ازیاما پسرت به هردوتون ن-

ت هروق ای کباری یاما محاله ببخشمش،قراره ماه ادیبده بهش اونم ب یمرخص ریام دیشا کنمیاونجا فکر م کمی:حامد

 ادیکه بخواد ب

 بگم اما گناه داره یچ-

 می:ماهم گناه داشتحامد

 صالحه یهرجور-

 : تو برو چمدونتو حاضر کننیشاه

 زیچمدون سا کیجمع کردم دوتا چمدون بزرگ شد و مویو بهداشت یشخص لیاتاقم و تموم لباسامو و سا رفتم

 که قاب گرفته ییعکسها یهم عکسامون حت کیساک کوچ کیبود گذاشتم و  ازمیمتوسط هم تموم کتابهامو که ن

گذاشتم دوتا دوتا  فشیک خلرو هم دا یهست تاریرو داخل ساک گذاشتم و گ یعطر هست یبودمو هم به اضافه 

 در کیچمدونارو بردم گذاشتم نزد

 یکرد ی:اسباب کشریام

 بود ازین-

 دا یدیخریاونجا لباس م سی:خسنیشاه

 الزم شد دیبرداشتم شا-



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
102 

 

 ها یخوری:اضافه بار محامد

 سرم یفدا-

 یدار کارشیدا چ هی:اقا پولش اضافیشاد

  ی:پسرم مدارکتو برداشتمامان

 بله داخل چمدونه-

تو اتاق  هیبودن بق دهیاتاق من خواب مازتویخواب ،حامد و تا یبچه ها گذشت همه رفتن برا یها یشب هم با شوخ اون

 ییرایپذ ای یکنار

 تخت بود نگاه کردم  یکه بزرگ بود وباال مونیاتاق بودم به عکس عروس نیبود که تو ا یشب آخر امشب

 یهست ایتو فقط ب امیم زنمیومیهمه چ دیق یهروقت اومد-

 تک ستاره(-یخوندم )محسن فتاح یام اهنگ یهست یبرا رلبیباز کردم وز میعکسشو از گوش بعدش

 دل و عاشق تو کرد نیانتظار تلخ و سرد ا کی-

 در ریبشه اس یشد تا ک ونهینفس د فسن

 خوشه یدلش به حرف ک شهیم ونهیکه د یدل

 کشه یغرورو م یبه تو حت دنیرس واسه

 یمن یتو راه چاره  یتک ستاره من تو

 یمن یسوت و کور عمر دوباره  یشبا نیا تو

 رهیگیدلم جون م یآرزو تو کیفقط  حاال

 رهیتموم شه فاصله تو حسرت تو نم گهیم

 یمن یتو راه چاره  یتک ستاره من تو
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 یمن یسوت و کور عمر دوباره  یشبا نیا تو

 رهیگیدلم جون م یآرزو تو کیفقط  حاال

 رهیتموم شه فاصله تو حسرت تو نم گهیم

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 هات هیدلم گرفته ازچشات بغضم شکست از گر  

 عاشقم به پات یدونیمنتظر م نمیبش یک تا

 خونمیتو رنگ غروبو م سیخ یازچشا من

   مونمیبدون تا آخرش منظرتو م نویا

 یمن یتو راه چاره  یتک ستاره من تو

 یمن یسوت و کور عمر دوباره  یشبا نیا تو

 رهیگیدلم جون م یآرزو تو کیفقط  حاال

 رهیتموم شه فاصله تو حسرت تو نم گهیم

 حامده  دمیروشونم نشست برگرشتم د یدست   

ضجه  ادیاشکاش  ادی فتمیب یهست یها یقرار یب ادی نمیبیتورو م یبدم وقت نتیتسک یچطور نمدوی:سپهرنمحامد

 ها یبش داریشبه صبح قراره ب2اما گذشته ها گذشته ساعت کنم،یلعنت م شویهزار بار باعث و بان یتو روز یهاش برا

 االن  امیباشه برو بخواب منم م-

 حامد باال نباریا دمیاز خواب پر شونیو پر دمیبازم همون خواب و د دمیکه تو اتاق خواب بود خواب یتو کاناپه ا رفتم

 سرم بود

 سپهر شدهیچ-

 بازم همون خواب-
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 چشام بغض کردن دوباره

 یچه خواب-

 بود  یهست یسپهر سپهر کردنا-

 کردم فیرو براش تعر خوابم

 ینیبیچند وقته م-

 بابا اومد دختر منه حامد گفت کماه،اونی-

 بود یچه شکل-

  یچ یعنیخوابها  نیهمش پشتش به منه ،ا-

 برو دستو صورتتو بشور وقت اذانم هست دونم،ینم-

پدر بزرگ و  میشده بودن بعد صبحانه به فرودگاه رفت داریکردم و همه ب ازیبعد نماز باخدام رازو ن شهیهم مثل

 مادربزرگم هم اومده بودن

 میشماره بده دست ما زنگ بزن کی یدیها رس یببر ادیاونجا مارو از ی:نرپدربزرگ

 چشم -

 باتو دونمیمن م یازدواج کن یمو بلوند چشم آب یبادخترا ی:نرمادربزرگ

 مامان بزرگ-

 میبخند یحرص بخور کمیکردم خواستم  یبزرگ:شوخ مامان

 تو بشم یمن فدا-

زدنگ  نایا نیکرده بودم قبلش هم به رام یشون خداحافظاز هم یکی یکی دمشونیبزرگو بغل کردم و بوس مامان

 کردم  یزدمو ازاونا هم خداحافظ
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 خاک عشق دور شدم نیشدم و از ا مایربع بعدش سوار هواپ کی

 کل یدانا

 وبرداشت فونیاف زده شد راحله خانوم آ اف

 تو نیایب-

 :سالم مادر جونحلما

  یخوش اومد زمیخانوم :سالم عز راحله

 :سالم مامانآرشام

 خانوم :سالم پسرم پس بچه ها کو؟ راحله

 کجان؟ نایدنبالشون،آرزو ا میم 8:کالس زبان ساعتآرشام

 رفتن دکتر یخانوم :با هست راحله

 افتاده ی:دکتر؟اتفاقحلما

 یخانوم :نه رفتن سونوگراف راحله

 پسر ایدختره  رمیمیم یدارم از فضول ی:واحلما

 میدار ازی:فعال زنده بمون بهت نآرشام

 نینیبش نیبر نیستادیخانوم :چرا وا راحله

 مامان یبافیم ی:چحلما

 بافمیپاپوش م یخانوم :دارم واسه بچه هست راحله

 مامان دختره پسره ستی:هنوز که معلوم نآرشام

  کنهیکه فرق نم هیکجوریو مدلش  یخانوم :رنگبن راحله
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 خوشگله یلی:خحلما

 یکه براش نبافتم هم من هم خود هست ییبافتم چه لباسا شیبهت نشون بدم تا سه سالگ دیخانوم :با راحله

 :مگه بلدهحلما

 بافتمیم نازهمیتموم شه واسه پرهام و پر نیگرفت،ا ادیاونم زود  اددادمیخانوم :آره بهش  راحله

 بباف وریپل کی:دستت طال مامان واسه منم آرشام

 خانوم :چشم راحله

 نایبد ادی دی:به منم باحلما

 خانوم :اونم چشم راحله

 اومدن یگذشت که آرزو وهست یکساعتی

 :سالم براهل خانهآرزو

 مات هم بودن یحلما و هست اما

 خانوم :شما چرا ماتتون برده راحله

 رفت یموقع حلما ازجاش بلند شد و به سمت هست همون

 یخودت ی:هستحلما

 یکنیم کاریچ نجای:تو ایهست

 رو محکم بغلش کرد یهست حلما

 ؟یتو زنده ا شهی:باورم نمحلما

 رمی:مگه قرار بود بمیهست

  یزنده ا شهیباورم نم نجایا ؟تویاما چطور ی:واقعا خودتحلما
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 چه خبره نیبه ماهم بگ نیستادیسرپا وا نینیبش نیایخانوم :ب راحله

 مبل نشستن یرو همشون

 نیشناسی:خب شما از کجا همو مآرشام

 گرفتیحالتو م کهیرسپشن هتل همون میبود زیآرشام،تابستون توتبر ادینم ادتی:حلما

 نییاز خجالت سرشو انداخت پا یموقع هست نیهم

 یته چهره ات چقدرآشناست پس همون دختر زبون دراز گمی:ها مآرشام

 د،ی:ببخشیهست

 نداره ی:اشکالآرشام

 تونستیبپرسه اما نم یسوال کی خواستیم کردیمن من م یهست

 بپرس یخوایم ی:هرچآرشام

 :عمو حامد یهست

 :نگران نباش به هوش اومدحلما

 :خداروشکریهست

 نیشناسیازکجا م نی:نگفتآرزو

 دختر برادر زن داداشمه ی:هستحلما

 کرد و ادامه دا یبه هست ینگاه پرمحبت کیو

 :واون بود که منو به داداشم رسوندحلما

 :و منوبه مامانمآرشام

 پسرمخانوم :من و هم به  راحله
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 :منم که شوهرمآرزو

 دنیهمشون خند یبه آرزو کردن که با خنده حلما و هست یو راحله خانوم چشم غره ا آرشام

 هیمردن چ هیخانوم :قض راحله

 به مشهد ی:مگه قرارنبود برحلما

 کنمیم فیاش مفصله بعدا تعر هیبه تهران اومدم قض یافتاد که مجبور ییاتفاقا کی:چرا،اما یهست

 یبود نی:تو اون ماشحلما

 محل استراحت بودم اما بعدش نه نی:تا اولیهست

 متاسفانه کشته شدن ناشیاونشب تصادف کرد همه سرنش نی:همون ماشحلما

 :همون که همشون سوخته بودنآرزو

 یهست یمعجزه است که تو زنده ا کی:آره،حلما

 نیبوده تو ا یحکنت کیکارخدارو  نیخانوم :واقعا خداروشکر،بب راحله

 بغض کرد و گفت یهست

 همشون زنده زنده سوختن یاله-

 کردن هیشروع کرد به گر و

 شه برات سمه نیاز ا مترینذار اوضات وخ یگفت هست یکه دکتر چ یدینکن شن هی:توروجون دخترت گرآرزو

 وگفت دیکش قینفس عم کی یهست

 کنمیامو م یسع باشه

 خانوم :نوه امو دختره راحله

 دخترم بشم سپهر عاشق دختر بود  یمن فدا یآره خاله جون اله-
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 بهم کردن  ینگاه معنادار کیهمشون  

 نیکنینگاه م یچرا اونطور هیچ-

 دمیتر ند لی:ازتو شوهر ذلآرزو

 یآرشام و به جان من بنداز یتونیم نی:ببحلما

 خانوما نیریبگ ادی:آرشام

 :بفرماحلما

 کنمیبه من چه من دخالت نم-

 ه ها:من برم دنبال بچ آرشام

 مواظب خودت باش زمی:باشه عزحلما

 نیلباساتونو عوض کن نیخانوم :شماهم بر راحله

 خسته ام یلیاستراحت کنم خ کمیمن  نیاگه اجازه بد-

 نیدیکامواهارو خر یراست میکنیم دارتیخانوم :باشه دخترم واسه شام ب راحله

 نشون بده،فعال با اجازه ،ارزویدست فیآره خاله تو ک-

 کامواهارو نشون داد یکی یکیرفت لباساشو عوض کرد و اومد و  آرزوهم

 :چطورهآرزو

 خوشگلن و خوش رنگ یلی:خحلما

  میلباس دخترونه بباف دیخانوم :آر با راحله

 داره یلباس بافتن شیسالگ 7:فکر کنم تاآرزو

 کنمیمن کمکش م بافهیم یخانوم :فکر کنم بشه،هست راحله
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 کنهیم الیکم فکرو خ هیگذاشته سرگرمه بافتن ریاش تاثبر یلیمامان خ ی:خوب کردآرزو

 گفت ی:دکتر چحلما

 شهیبدتر م شهیبه بزرگتر م ی:هرچآرزو

 اد؟یب ایبچه به دن یهفت ماهگ یخانوم :حت راحله

 :پنجاه پنجاههآرزو

 ازمندایبه ن میدیم میکنیم یدو راس گوشفند قربون انیخانوم :انشاءاهلل هردوشون سالم درب راحله

 :انشاءاهللحلما

 ،شوهرشویدیتو خونواده اشو د ی:راستآرزو

دارن  یچه نسبت دونمینم یول دمیهاشون رو د یالبته بعض دمی:ازخونواده اش که داداشمو ،داداشش رو دحلما

 کدومه                                                            دمی،شوهرشم نفهم

 ناراحت بودن نه یلیا خه چارهیخانوم :حتما ب راحله

حال مادر و مادربزرگش بد  نکهیبودن مثل ا مارستانیانگار تو ب هیمن رفتم خونشون چند نفر بودن بق ی:وقتحلما

 شده بود

 نکنه یشکیه بیخانوم :حق دارن داغ فرزند سخته خدا نص راحله

 که به دخترش تهمت زدن نی:چه خونواده اآرزو

 دا زنهیبا زنش حرف نم نی:به من داداشم گفت سرهمحلما

 خانوم :همون عمه اش راحله

 بنظرمن خوب کرده ترک کرده دیکش یعذاب و هست نیشتری:آره ،بحلما

 کرده ی:آره واالفکارعاقالنه اآرزو
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 بدونن زنده است دیبنظر من با یخانوم :ول راحله

 استیدرجا اون دن نهیبفهمن، شوهرشو بازنش بب رمی:آخه مامان ،گآرزو

 خدا نکنه رینوم :زبونتو گاز بگخا راحله

 شده یمدت چ نیتوا هیبه چ یچ نمیبب ارمی:من سرو ته اشو درمحلما

 :از کجاآرزو

 گهی:داداشم دحلما

 زنگ بزن االن

 دختر خدا روزهارو ازمون نگرفته که شنوهیخانوم :م راحله

 خوابه شنوهیآرزو:نم 

 ها  شهی:بفهمه ناراحت محلما

 فهمه ی:نمآرزو

 :باشهحلما

 باورش یکردن کس یگفت به خونواده اش اونا پشتشو خال یخودش م دونستیخانوم :الزم نکرده اگه صالح م راحله

  شهی،و بدتر م شهیکهنه باز م ینکرد زخمها

 کردن دایاون عکسارو درست کرده رو پ کهیپدرش اصال اون ایکرده ، کاریشوهرش چ  میبدون میخوای:مامان مآرزو

 بعدا نیبزار شهیمخانوم :االن ن راحله

 :چشمحلما

 موقع آرشام و بچه ها هم اومدن  نیهم

 :سالم مادرجون نازیو پر پرهام
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 ادیو صدا کن  ب یهست ن،توامیکه گرم ش ارمیکاکائو ب ریکه براتون ش نینیمن بش یزایخانوم :سالم عز راحله

 اومدن  یوهست آرزو

 وروجکا نیچطور-

 یمامانم بود هیکه شب یستین ی:ا توهمونپرهام

 ستی:پس چرا االن ننازیپر

 یسیدور وا دیبا یکشی:چون نزدپرهام

 :ها حاال ولش خالهنازیپر

 جانم -

 یاریب ین ی:قراره تو ننازیپر

 اوهوم-

 میکنیم دایپ یهمباز کی:آخ جون نازیپر

 بعد دوماه

 یزبان هست از

 گهید ایآرزو ب-

 میاومدم مامان ما رفت-

 نیریباشه دخترم با آرژانس م-

 آره مامان-

 کردم و گفتم یا خنده

 آرژانس برسام-
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 مامان ،خداحافظیا هست-

 بسالمت-

 میبرسام شد نیآرزو سوار ماس منو

 سالم آقا برسام-

 نیبرسام:سالم خوب-

 شکر-

 زمیعز ی:تو چطوربرسام

 میمنم خوبم،بر-

 به چشم ی:ابرسام

 ادیب ایه دنب گهیتحت نظر باشم تا دخترم ماه د کماهیشم قرار بود  یبستر دیبا یک میدکتر تا بدون میقرار بود بر امروز

 موندیماه تو دستگاه م2ادیب ایبه دن خواستیخودمم نگران دخترم بودم که زودتر م

د رفت چن یمنش زیبرسام به سمت م میهرسه تامون وارد مطب شد میدیبرسام بود رس یمطب دکتر که از آشناها به

نخواستم  چوقتیه میومدیاالن منو اون باهم م کردیداخل بودن اکثرا هم با شوهراشون اگه سپهر ازدواج نم ینفر

 بخودم اومد رزوا یبدتر شم با صدا دمیترسیم شدهیمن مردم چ دنیفهم یبفهمم وقت

 یهست ییکجا-

 یچیه-

 نوبت ماست می:بربرسام

 بود یدکترخوب و مهربون میمون وارد اتاق شد هرسه

 نییبفرما ی:سالم جناب دکتر ساجدتردک

 سالم-
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 نییبفرما زمی:سالم عزدکتر

 ممنون-

 چطوره تتیدکتروضع

 کنم یرو ادهیپ قهیدق5 تونمینم یحت گهیشده د ادینفسم هم ز یو تنگ کنهیام بدجور درد م نهیس یستم،ولیبدن-

 بدم یقول تونمینم شدیسقط م دیشده اما اونموقع بچه با ری:درسته ددکتر

 زهیمن همه چ یسالم باشه برا ست،دخترمیدکتر،مهم ن دونمیم-

 چه خبر وندی: از پدکتر

 شد یهم که نم شدیم دای:تو صف هستش فعال،اگه پبرسام

 ات کنم نهیمعا امیتو برو اون اتاق ب زمی:درسته،عزدکتر

 یابه شکمم زد صد یعیاکه دکتر اومد و م دمیبود روتخت به کمک آرزو دراز کش یسونوگراف لیبه اتاق که وسا رفتم

 دمیشنیقلب دخترم رو م

 دکتر-

 :بلهدکتر

  نیشو بد ید یس شهیم-

 :چرا که نهدکتر

 :دخترمون چطورآرزو

 :دخترمون خو سالم سالم خداروشکر دکتر

  میو رو مبل نشست رونیب میبه کمک آرزو اومد نهیمعا بعد

 میکن شیبستر دیبا ی:خب دکتر کبرسام
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 ادیب ایبه دن نیفرورد کمیشه تا خدا بخواد  یبستر دیاز هفته بعد با دکتر

 نیفرورد کی-

 :بلهدکتر

 چه خوب ادیم ایروز اول بهاربدن شنیکه شکوفه ها باز م یآرزو دخترم روز یوا-

 :ممنون دکتربرسام

 ازتون ممنونم دکتر-

 به سالمت کنمی:خواهش مدکتر

سفارش  زهارویچ یوقتها از حقوق خودم عض یبود بعض دهیخر یسمونیدخترم س یهفته خاله راحله برا کی نیا تو

 یچطور دونمینم مید یاتاق مونده بود که گفتن خودمون انجام م دمانیهمه شرمنده شون نشم فقط چ نیتا ا دادمیم

خدارو هزار مرتبه شکر که منو سرراه   دنکر یبه من خوب یلیمدت تک تکشون خ نیمحبتهاشونو جبران کنم توا

امروز هم  ذاشتنیدلم رو تو دستگاه م زیآخه عز میدخترم تو ساک گذاشت یرار داد چندتا لباس براق یخوب یآدما

 کینم که شد م مارستانیبگم که آرزو هم حسابدار ب نمیبشم ا یتازه افتتاح شده برسام بستر مارستانیقرار بود تو ب

 عمر سربارشون باشم کیتونم که  یکنن نم دایپ یکار کنم اما قول دادن برام بعدا کار دیمدت نبا

 گهید ایب یهست-

 اومدم آرزو-

 ستانماریب یها یخوب بود کاغذ باز نجایا یباز یپارت میرفت مارستانیو به ب میآرزو وخاله راحله سوار آرژانس شد با

د و بو یکردن  اتاق خوب میبستر یاتاق خصوص کیتو  مارستانیب سییرو خود برسام انجام داد هم دکترم بود هم ر

اونورتر بود سمت چپ  یبود و تخت من کم ماریتخت همراه ب کیپنجره  کیبود.نزد یدلباز اتاق به رنگ کرم وقهوه ا

بود  LED ونیزیتلو کی وارید یتخت من هم رو یقرار داشت روبرو سیبود وکنار اون سرو یواریکمد د کی وارید

حوصله  اوردمیم تارممیکاناپه قرار داشت .کاش گ کیبود وکنار اون  خچالی کیتخت همراه هم  یروبرو واریگوشه د

 یبافتن رفتیحوصله ام سر م زدنیهرروز همشون بهم سرم بای.چندروز گذشت و تقر زدمیم کمیرفت  یام سر م

ازمن  لحداق ومدمین رونیاگه از اتاق زنده ب دیدلم خواست شا هوویچرا  دونمیسپهر نم یبرا وریپل کیالبته  بافتمیم

 داشته باشه. یادگاری کی
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 یوبتن بایروشن کردن و تقر شیآت مارستانیب اطیگرفتند تو ح مارستانیرو هم اومدن تو ب یچهارشنبه سور یحت

هرسال خونه  گرفتیخود منم دلم م شیکیخوشحال و شاد بودن  مارهایچقدر اونروز ب دنیپر شیهمه از رو آت

خودش از  اریهرکس با  زیتبر ومدنیهم م نایا بایعمه فر یسه سال بعد ازدواجمون حت نیتو ا میشدیآقاجون جمع م

 یعنی میهم تو شمال بود دویهرسال ع شهیو مثل هم گذشتیهنوزم عکساشو دارم چقدر خوش م دیپریم شیرو آت

 شمال؟ رنیامسال همشون م

 کل یدانا

 شه لیتحو دیوفردا قراربود عروعمل کنند  یخونه آرشام جمع بودن فردا قراربود هست همه

 دهیشب ع یناسالمت مارستانیب میامروز بر هی:نظرتون چآرزو

 مارستانیتو ب دیماه دلش پوس کی نیتو ا چارهی:به نظر من که خوبه ببرسام

 شهیم لیساعت چندتحو دی:عحلما

 صبح8خانوم: راحله

 اتاق عمل میریبعد م میریگیم لیتحو درویع نیباش ی:پس فردا صبح اگه راضبرسام

 خانوم:چرا که نه چه بهتر راحله

 نیآماده کن دیرو با نیهفت س لی:پس وساآرشام

 دارمیهم که تو خونست از اونجا برم یماه دمیمن قبال خر نهی: تو ماش برسام

 یحاال چرا نظر خواست یو دوخت یدی:تو که خودت برآرشام

  دیخند برسام

 :محض تعارفحلما

 قای:دقبرسام

 نامه رو شوهرش امضا کنه تیرضا دیعمل مگه نبا یپسرم فردا برا یخانوم:راست راحله
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 :چرابرسام

 میکن کاریچ دی:پس باآرشام

 کنه تیتونه شکا یم فتهیب ینکرده اتفاق یخدا میعمل کن تیموندم اگه بدون رضا نی:تو ابرسام

 م؟یخبرش کن دی:پس باآرشام

 یو بچه اش مرده اگه بفهمه زنده است بازم م یهست کنهیکه ازدواج کرده و فکر م داونیطرف هم نگاه کن نی:از اآرزو

 رهیبگ یکنه و بچه رو از هست تیتونه شکا

 هست نمی:ابرسام

  هیآدم خوب گفتیم یکه هست یخانوم:اون طور راحله

 بود چرا رفت زن گرفت اونم طالق نداده  یبود عاشق هست یرو کور کرده آدم خوب ی:مادرمن عشق هستآرزو

 هست نمیخانوم:ا راحله

 م؟یبکن دیبا کاری:پس چحلما

 از داداشت؟ ری:زنگ بزن آمار بگآرزو

 شوهر فالن کس افتاده ادیهمه  وقت چرا  نیبعد ا گهینم کنهی:شک مبرسام

 بدونه دیبرگرده ازکجا با یک ستیواسه چند سال معلوم ن شی:داداشم رفته کحلما

 که داره نایا لی:فامآرزو

 :من که شماره اشون رو ندارمحلما

 رمیگیرو گردن م تشیخودم مسئول نی:ولش کنبرسام

 ارزه یکردنش نم سکیبهتره به ر نی:اآرشام

 نشده  ریتا د میخانوم:آره خوبه حلما جان لباس بچه هارو بپوشون بر راحله
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 :چشم مادر جونحلما

 یزبان هست از

 لونینا کیبود که طرح زده بودم تا کردم و داخل  یو سبز آب دیبفت سف کیسپهر رو هم تموم کردم  وریپل باالخره

ردم رو باز ک یویت پرونمیدارم مگس م دمیبود د دیکه تو کمد بود گذاشتم امروز شب ع فمیگذاشتم و اونوهم داخل ک

 مدت نیمهربون بود که تو ا یلیتار خپرس کیداخل  داوم یبودها خانوم فتح دیشب ع ینداشت ناسالمت یزیاما چ

 شده بودم اسمش هم نگار بود. یمیباهاش صم

 جان یهست ی:خوبنگار

 مبارک دتیع شیشاپی، پ زمیممنون عز-

 رمیبده باال فشارتو بگ نتویتوهم مبارک،آست دی:عنگار

 دادم باال که فشارمو گرفت نمویآست

 ادیب ایامشب دخترت به دن نیهم دیکنه شا دایادامه پ ینجوریباالست اگه هم یلی:فشارت خنگار

 ادیب ایسال به دن لیبعد تحو خوامینه توروخدا م-

 گهیو م خندهیم نگار

 فشارتو نییپا میاریب یعیبه صورت طب دی:کاش دست من بود پس بانگار

 یچطور-

 بخور  ارمیترش ب ی:من برم برات چندتا نارنگنگار

 باشه-

اما  دیترک یمعده ام م خوردمیم دادیکند م یپوست م یاومد داخل ه یپر نارنگ کیسبد کوچ کیرفت بعدش با نگار

 دست بردار نبود باالخر همشو به خوردم دادم

 تموم شد شیآخ-
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 اومدن داخل ناهمیو حلما ا نایبود که خاله ا8:نوش جونت شب شده بود و نگار هم رفته بود ساعتنگار

 نیسالم خوش اومد-

 یجونم خوب ی:سالم آجآرزو

 ستمیبدن-

 میپلو بخور یکنارهم ماه میو گفت دی:شب عحلما

 ممنون یوا-

 فشارتو گرفته ی:چشات قرمزه ، خانوم فتحبرسام

 بله،نرمال بود-

 دخترم ایدن ادیاول بهار ب خواستیاما دلم م نییدرجه اومده بود پا کیموندم چه زوره بگم خوبم فشارم فقط  من

 گهید نیفرورد کی شهیبه بعد هم م12جون:خاک توسرت ساعت یوج

 شمیترش هم بخورم خوب م مویل کمیمن خوبم ،-

 شهیجون:بچه ات خفه م یوج

 مراقبم شهیتو نترس نم-

 جون:معلوم من برم بخوابم از دست تو یوج

 االن رمی:بزار فشارتو بگبرسام

 نه واقعا خوبم-

 ی:مطمئنبرسام

 آره-
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من مخصوص بود بخار پزش کرده بودن چون کسترول  یالبته ماه میو خنده دورهم خورد یوخش یو هم با کل شام

رفت  نیچشام از ب یترش بودم کم کم سر دردم و قرمز مویخوردم عاشق ل موترشیل کیبرام مضر بود بعداون هم 

 ناینشون تا صبح برفتن خو هیبق موند شمیبعد شام خاله راحله پ نییبود که فشارم اومده پا نیکه نشان از ا

 تق و توق بلند شدم یساعت چند بود که با صدا دونمینم صبح

 خانوم یهست ری:صبح بخبرسام

 چنده ر،ساعتیسالم دکتر،صبح شماهم بخ-

 7:30:برسام

 نینیچ یم نیا هفت س-

 ادی:بله قرار مهمون ببرسام

 نایآرزو ا-

 میاریم ایامسالمونو به دن یدختر بهار نیاول میریم لی:بله،انشاءاهلل بعد تحوبرسام

 لیساعت چنده تحو-

 و انشاءاهلل هشت رسونهیخودشو م لیاتاق عمل رو حاضر کنن دکترت هم  درست بعد تحو لیگفتم قبل تحو 8:برسام

 نیبخور زیچ دیاما شما نبا میتو اتاق عمل میو ن

 چشم-

 :قلب چطورهبرسام

 یگیبپرسم راستشو م زیچ کیشده، ادینفسم ز یشه،تنگیمثل هم-

 :بپرسبرسام

 احتمال زنده موندم چقدره-

 :پنجاه پنجاهبرسام
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 اکتفا کردم یدخترموم بود به باشه ا دنیکهترس ند قیعم یناراحت با

 مارستانیلباس ب نیکمکت تا از ا ادیب گمیم ی: توکل به خدا نگران نباش منم تو اتاق عمل هستم به خانوم فتحبرسام

 یخالص ش یساعت مین

 ممنون-

و  مراهنیو شال همرنگ پ یشلوار آب کیو  دمیپوش یسبز آب ریحر یراهنیپ کیرفت ونگار اومد و به کمکش  برسام

بودن و  دهیهمشون به خودشون رس دنیهم رس نایربع بعدش آرزو ا کیبود  دیباالخره ع دمیهم به خودم رس کمی

 یحت میعکس انداخت دیع لیقبل تحو میودبود نسشته ب دهیکه برسام چ یا قهیباسل نیهممون کنار سفره هفت س

همه دعا  خوندیم ونیزیرو تلو لیقبل تحو یو دعا خوندیما بود راحله خانوم قرآن م نینگار هم سر سفره هفت س

دلم  یلیکه خ نمیقبل مرگم سپهر رو بب کباری ادیب ایمنم چشمامو بستم و از خدا خواستم بچه ام سالم به دن کردنیم

باخنده سپهر اومد جلو  افهیلحظه ق کیسال زدند و چشمام باز کردم  لین موقع بمب تحویتنگ شده هم براش

 شده بود که راحله خانوم بغلم کرد سیدوباره چشمام خ یک دونمیچشمام که زود محو شدنم

 یاز همه چهمون که از اون تصادف نگهت داشته  شهیدرست م یمبارک دخترم ،توکلت به خدا باشه ،همه چ دتیع-

 تیدیع نمیبه خدا باشه ا دتیداره ام ینگهت م

 خوشگله  یلیممنون خاله خ-

ز البته به ج ینیریوش وهیو خوردن م کاتیاون رو هم به ارزو داد هم حلما به تبر نیبود که ع ییطال دیساعت سف کی

 گرفته بودن که برسام گفت یدیمن و دخترم ع یآرشام و برسام هم برا یها که حت یدیمن و دادن ع

 آوردن  فیدکترشون تشر رونیهمه ب-

 لباسها منو بردن اتاق عمل ضیتعو بعد

 ----------------------------------------------یاز زبان راو---------------

 سال بعد  پنج

 گهید ایب ینفس کجا موند -

 جمع کنم المویاومدم آرزو جون اه بزار وسا-
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 شمال ها میریهفته م کیهمش  کاریچ یخوایتا چمدون رو منفس جان دو-

 جزء واجباته آرزو جون نایا-

 زمیعز میخر یباشه م ازیاگه ن کاریچ یخوایدوچمدون لباس م-

 گفتم که جزء واجباته -

 ؟یرفت یمن موندم تو به ک-

 ببر نارویا ایحرف نزن ب ادیا خاله ز-

 برو من جات هستم یگفته دک نیبه سنگ پا قزو ستیرو که ن-

 شهیم یشدا عمو برسام عصبان رمونیخخخخ خاله د-

 شدم یعصبان نجاشمیتا ا-

 زن شوما به حرف گرفت منو نیا میومدیم میاعمو داشت -

 به چمدونا کرد وگفت یکرد و اشاره ا یخنده ا برسام

 شویکیبله امان از دست خانومم بده به من چمدونارواما -

 نایو گل سر و ا فیکفش وک شیکیلباس  شیکینه عمو -

 هفته اس نفس جان کیهمش -

 به چشماش عشوه اضافه کرد و گفت نفس

 عمو جون لطفا -

 ارمیشرک کرده ات طاقت ب یاون چشما یجلو یمن چطور میباشه من تسل-

 بوس از لپش کرد کیبغل برسام و دیپر یبا خوشحال نفس

 عموجونم یسیم یوا-
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 مایخوریشد برسام به شب م رمونینفس د زیکم زبون بر-

 میچشم خانوم بر-

 برسام شدن  نیسوا ماش یهمگ

 نیآورد فیبه به چه عجب تشر-

 خانوم  یاز دخترخانومت بپرس هست-

 نفس گهیم یا خاله آرزو چ-

 چمدون بردارم اما نتونستن کیکنه  میمن که راض شیخاله رو پ یتو فرستاد یمامان یچیه-

 ردک دنینفس شروع به خند بعدش

 نفس یهست یطونیخانوم:تو عجب ش راحله

 گهیبه مامانم رفتم د-

 ینه واال نفس جان تو دو ورژن باالتر-

 شمال یبه سو شی:همه آماده پبرسام

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

----- 

 یزبان هست از

شمال  ادی دیخواب یبشه تا مقصد م نیبود عادتشبود سوار ماش دهیو نفس هم خواب میبود که تو راه بود یساعت مین

آه که چقد دلتنگ  میکه کم مونده بود تصادف کن میکرد یطونیاونقد ش دهیرفتن خودمون افتاده بودم منو سپ

نه م هیشب افهیاخالق نفس کپ سپهره اما از ق همامان وعمو حامد مخصوصا سپهرم ک دهیسپ نیاونروزهام دلتنگ شاه

مخصوصا چال گونه اش اگه سپهر بود عاشق اون چال گونه هاش  شییخرما یو صورت گردش و موها دیپوست سف

 یدخترت همون ینیسپهر که بب ییمامانش چا گونه داشته باشه آخ کجا نیع دیگفت دخترم با یم شهیشد هم یم

که برسام باز کرده بود با خاطره هام ادغام شده بود مخصوصا هم که بارون شروع  یگآهن یبا صدا یخواستیشد که م
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-بارون ری)زختندیر یدادم و اشکام آروم آروم م هیخورد.سرمو به پنجره تک یشده بود و قطرات باران به پنجره م

 (یعامر دیام

 و سرد یاون روز بارون مونییآشنا ادتهی

 کردیم هوونیکه نگاه تو دلم رو د یروز اون

 سیخلوت و خ یدست به دست هم تو کوچه ا ادتهی

 سیلحظه ها رو تو خاطرت خوب بنو نیا یگفتیم

 یبشنو کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یازلبا یروز هی

 یبشنو کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیاز هم با میدل بکن دیهم از هم با یاز لبا یروز هی

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ 

 یکه زد یتو خاطرم هنوز نشسته حرف یدید

 یبلد ییوفا یکه تو ب ینگفته بود بهم

 ارهیم ادمیتو  ادی هیهوا بارون یوقت

 بارهیعمره بارون م هیمن  یرفتنت چشمها با

 یبشنو کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز هوا یروز هی

 یبشنو کردمیفکر نم یجونم تو بود عشقمو

 میدل بکن دیهم از هم با یاز لبا یروز هی
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 میدل بکن دیهم با از

 آهنگ خاموش شد که

 اش به فکر نفس ب یستیآره به فکر خودت ن هیبرات سمه گر یدونیکردن م هیبه گر یبا شروع کرد یهست نیبب-

 آخه یبود باز کرد یچه آهنگ نیتو هستش برسام ا ریتقص-

 نومدیم نایشب هم آرشام ا میدیبرسام رس یالینگفت و به راهش ادادمه داد چند ساعت بعد به و یزیچ گهید برسام

 میچمدونه هارو برسام برد داخل خاله راحله هم نفس رو بغل کرد برد داخل منو آرزو هم باهم رفت

 که نگرانته یدونیحرفشو م ریبه دل نگ -

 اونم حق داره  -

 کیسمت راست  شدیمتر م15 تایبود نها کیکوچ اطیح کی یشدیبود وارد که م یکیکوچ یالیو میدیکه رس الیو به

 یرتبه رنگ بنفش و صو کیکوچ یلیخ یبودند و گلها دهیهنوز نرس وهیو آلبالو بود که م السیباغچه بود که درخت گ

 بانیسا کیتخت هم  یبود و باال یپشت وتافرش و د کیهم تخت بود که روش  اطیو زرد بود سمت چپ ح دیو سف

 ییرایبود بعد وارد پذ سیراه رو کوتاه بود که سمت چپ سرو کی یشدینکنه وارد خونه که م سیبود که بارون خ

بود سمت چپ  ید یال ا ونیتلوز یتخت شو داشت روبرو یدست مبل راحت کیبود که  یمتر40بایکه تقر شدیم

به باال که دوتا  خوردینفره داشت سمت چپ پله م6 یدست ناهار خور کیمتر بود و 12اونم بایآشپزخانه بود تقر کی

 الیدوتا تخت تک نفره و گهیاتاق تخت دونفره داشت اتاق د کیدوتا اتاق هم حموم بود  نیهم بود ب یاتاق روبرو

شه چون  داریکردم که ب ضیعوبود اما با صفا بودخاله راحله نفس رو به اتاق برد بخوابه و منم لباساشو آروم ت کیکوچ

 قسمتش به من رفته.خخخ نیابته ا شهیشه بدعنق م داریب

 شب بود که رو به خاله راحله گفتم8بایتقر

 امیب دیشد بهم زنگ بزن داریشه اگه ب داریب یخاله فکر نکنم هست-

 مادر یریمگه کجا م-

 ایبرم در خوامیم-

 میریبرسن باهم م نایمنتظر بمون آرشام ا-
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 تنها باشم آرزو کمی خوامیم-

 کنم هیگر خوامیبگو م-

 ا برسام-

 آرزو گمیراست م-

 نکنم هیدم گر یآقا برسام قول م-

 قولهات هیمثل بق نطورهیبله هم-

  زدمیم رشیدادم بعد ز یقول م یعمل قلبم بود که ه منظورش

سپهر  دنینفس باشم بدون د شیپ هزنیتا قلبم م خوامیاز اتاق عمل م امین رونیب چوقتیه ترسمیآقا برسام خوب م-

  رمیکه بم تونمینم

 دختر ریجان زبونتو گاز بگ یخدا نکنه هست-

 ستیقلب راحت ن وندیپ یدونیعمل باالست خودتم م سکیر گمیخاله راست م-

 ریشوهر من رو دست کم نگ ینفوس بعد نزن هست-

 یاهرممنم توام مثل خو ترسمیم یدونیخودتم م شهیم ادیز سکشیر شهیرفته رفته وضع قلبت بدتر م یهست نیبب-

 کما اونموقع.. یروز بر هی ترسمیم یکنیم هیگر یخوریفقط غصه م  یدونیخودتم خوب م

 رونیو رفت ب نییحرفش رو نگفت و سرشو انداخت پا ادامه

 یبش یاونم نگرانته دخترم کاش راض-

 ایمن برم در میکه از من حرف بزن میومدین الیخیاما خاله ب-

 صبر کن یهست امیمنم م-

 تنها باشم آرزو خوامیم-
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اونطرفتر چند تا جون دختر و پسر  یشده بود کم باتریز ایغروب بود و در کیبود رفتم نزد کیکه نزد ایسمت در به

 میگرفتیعکس م یدوتامون افتادم باز ه ادیها هم دوتا دوتا بودن  یو بعض زدنیم تاریجمع شده بودن و گ شیدور آت

رها که با سام بود زود اشکامو پاک کردم  ایحرفشو بزنه  نیجدا کردم تا شاه دهیسپهر رو به زور از سپ ریبخ ادشی

قلب بزن  وندیپ ایب گنیبعد م زایچ نیا فهمهیاما دلم قلبم نم گهیالبته اونم بخاطر من م ترسمیاز برسام م گهیواال د

 اام رمیمیم شهیکه عاشق نفسمه نم یکه عاشق سپهره قلب یکه متعلق به سپهره دور بندازم قلب یقلب یمنچطور

 کنم روس شن ها نشستم و با خودم گفتم  نکاریا تونمینم

 هم کم رنگه دیطلوع خورش یبدون تو حت ستین بایز گهیغروب هم د یستین شمیتو پ یسپهر از وقت یبنیم -

 میروزها"ه چقدر دلم برات تنگ یدونینم ندازهیم هامونیتو خوش ادتهیغروب منو 

 زییدانم پا یم فقط!؟…چند برگ دارد میدانم درخت زندگ ینم…افتد  یشود م یکه م زغروبییپا یبرگ ها همچون

 رونیدلم رو که عاشقت شد رو بندازم ب نیا یقلبتو عمل کنه من چطور ایب گنیبهم م یش دایکاش دوباره پ "است

 شینیشده ها اگه بب طونیدخترتم بدجور ش نیا هتو بزنه سپهر نفس تاز یتا نفس دارم برا خوامیم تونمیسپهر من نم

 ام شروع شد هیو سپهر گر ناین ینامزد ادیو افتادن  یبچه دار نایالبته اگه تااالن خودت حتما از ن  یشیعاشقش م

 تو رو تنها بزارم نه دیهم نبا قهیدق کی -

 برسامه کنارم نشست دمیپاک کردم د اشکامو

 برسام ییجانیا یازک-

 از اولش -

 ؟یدیپس شن-

 ازدواج کرده نکهیبا ا یانقدعاشقش یعنیهمشو،-

 از جونم  شتریب-

 کردیم داتیبود پ یسال هرک5نیتوا گردهیبنظرت اونم دنبالت م-

 به اوا خبر بده ایبده  یاما خودم اجازه ندادم حلما ازشون خبر دونمینم-

 کنجکاوم بدونم چرا یلیخ-
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 کننیمنو از دست دادن  دوباره اگه منو از دست بدن تحمل نم کباریچون اونا -

 نگفت  یزیدوچیهم منظورمو فهم برسام

 میگشت یماهم دنبالتون م نیینجایا ا-

 میبرگردون سرمونو

 شما نیاومد یا سالم ک-

 گهیغروبو هرچند د میباهم از دست ند میگفت یهست ایکه آرزو گفت کنار در میدیخانوم تازه رس یسالم هست-

 غروب کرده

 ی،حلما تو چطور نیخوش اومد-

 زننیم تاریاونطرف گ میبر نیایخوبم ب-

 میبر-

 ونمیآهنگ که تموم شد همگ زدنیم تاریخوب گ یلیخ مینشست زدننیم تاریسمت اون جوونا که گ میرفت یهمگ

 میدست زد

 بخونه یکی: از شما هم پسرجوون

 میستیهم بلد ن تاریگ میخوب ندار ی:ما صدابرسام

 داره  یمحشر یصدا گفتیبلده داداش حامد م ی:اما هستحلما

 :واواقعاآرشام

 کنمی:باورنمآرزو

 به من لطف داشت شهیداردم عمو حمد هم ییته صدا کی-

 یما بخون یدهن برا کی:جا داره برسام
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 ریشروعع کردم به خوندن آهنگ غ گرفتمیدستمو م تاریبار بود که گ نیسال اول5گرفتم و کوک کردم بعد  تارویگ

 (دیروحش فاتحه بخون یشاد ی)براییپاشا یممکن مرتض

 رمیکه با غمت درگ یهنوز وقت من

 رمیم ایسمت در بندمیو م چشام

 زمیریآوارم که رو خودم م مثل

 زمییمن فقط پا میتقو نیته ا تا

 من و تو تو ساحل یعنیممکن  ریغ

 ماه کامل ریهم بودن ز عاشق

 یتو برام دلتنگ یعنیممکن  ریغ

 یآهنگ نیکه تو هم یفهم یم یعنی

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 با تو شمیساحل تنها غرق م یتو

 اتویدر یچشام برگردون چشما به

 یبرگرد دیدوستت دارم تو با یلیخ

 یممکن کرد ریو غ اهامیکه رو تو

 من و تو تو ساحل یعنیممکن  ریغ

 ماه کامل ریهم بودن ز عاشق

 یتو برام دلتنگ یعنیممکن  ریغ

 یآهنگ نیکه تو هم یفهم یم یعنی
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♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 بود یک یآهنگم برا تونستنیدست زدن فقط آرشام و برسام و آرزو و حلما م همشون

 نیدار یقشنگ ی:چه صداپسرجوون

 نیزنیم تاریهم گ ی:حرفه ادختر

  یازبچگ-

 نیخونیجوون:براوو،خوش بحال همسرتون که شما براش م پسر

 اون از منم قشنگتره یصدا-

 شوهرتونه بخونه یکی:کدوم دختر

 ومدهیمتاسفانه ن-

 زهیبه زور بغضمو نگه داشته بود که اشکام نر دونستیم خدا

 یاز گشنگ میکه مد میبسه بر یبود ی:عالبرسام

 میرفتیم میداشت الیاز خدا خواسته زودتر بلند شدم و به سمت و منم

 یشنگ خوندق یلی:واقعا داداشم حق داشت خحلما

 ممنون-

 یستیب یعنی:آرزو

 ییتو یهست-

 دختر بچه خودش بود  کیبا  کردمیمن باور نم یبرگردوندم خدا سرمو

 شیشناسیم ی:هستبرسام

 زده بود خمیمن  اما
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 حالت خوبه؟  ی:هستارشام

 هم سن نفس بود  بایو سپهرکه کپ مامانش بود تقر نایدختر ن کردمیو دخترش نگاه م نایبه ن و

 همه جارو دنبالت گشتم یدونیم یخدارو شکرت زنده ا یتو زنده ا یهست-

چشمام  یجلو شونیو همش مراسم نامزد نایو تو شوک بود دختر سپر ن دمیفهمینم کشیه یاز حرفها یزیمن چ اما

م بقل ستمیوا خواستمیاما نم دمیشنیهمشون رو م یصدا کردمیکردن و از اونجا فرار م دنیبود و اشکام شرو به بار

 ایدر کیجنگل نزد یقورت دادم  تو قرصموو  ستادمویجا وا کیبود  بمیقرصم تو ج شهیشرع شد خداروشکر هم

 چقدر گذشته بود  دونمیصدا نم یب کردمیم هینشستم و گر

 شه که حالت بد ب یهست مینگرانت شد یشد ینطوریبود که ا یچقد دنبالت گشتم اون ک یدونیم یینجایا یهست-

 دادمینم یمن جواب اما

 بود یاون ک هیآرزو تو چه وضع یدونیبگو نم یزیچ کیتورو خدا  ی؟هست یهست یخوب-

 ناین-

 ه؟یک ناین-

 زن سپهر-

 نه-

 -سپهر کنار اونا بود کهیپدر بزرگ شد درحال ینفس من ب ؟یدیبرسام خودش بود دخترشونم د اره

 -؟یختیبه هم ر نیا یبرا پس

 اونا دنیآره سخت برام د-

 آرزو خودش کشت همه نگرانن یشیآروم م کمی یخوابیم زنمیخونه بهت مسکن م میپاشو بر-

 مخالفت کردن رو هم نداشتم حال

 -  باشه
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 شمیخاله راحله و آرزو و حلما اومدن پ میوارد خونه که شد دمیرس الیربع بعد دم و کیکمک برسام بلند شدم  با

 بغلم کردن

 میشیمنگران  یگیدخترم نم یراحله:کجا رفت خاله

 دیببخش-

 یخوب یهست مردمیم ی:داشتم از نگرانآرزو

 خوبم-

 میو زنده شد میهزار بار مرد یبشم هست کتیدل کوچ یحلما :خودم فدا-

 نهیبش دی:بزارآرشام

 کردنیبودو با ترس به من نگاه م دهیو دخترش مواجه شدم که رنگشون پر نایسر راهم رفتن کنار اما با ن از

 ها کنهیم کاریچ نجایا نیا-

 باهات حرف بزنه خوادیم ی:آروم باش هستآرشام

 نمشیبب خوامیگم شن برن نم-

 به حرفام گوش کن ی:توروخدا هستناین

 رونیخوام ب ینم-

 یشیاروم م یاگه حرفاشو بشنو ی:هستآرزو

 چه به روزم آوردن یدونیشما که بهتر از من م نمیبب افشویق خوامیارزو نم-

 یبدون ویهمه چ دیمن حرف بزنم اما باالخره با یدادچند سال اجازه ن ی:هستحلما

 کیهم به سپهر من نزد ینطوریاستاده ا زایچ نجیاره تو ا یریگیدر آورد شما هم طرفشو م بمیننه من غر شدهیچ-

 شد
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 ام شروع شد هیگر و

 وگفتیحرفاشو به ما همه چ یدخترم به نفعته گوش کن شنیم داریراحله:آروم دختر بچه ها ب خاله

 ستیبراش خوب ن گهیشوک د کی یستیخوب ن یبرن حال هست شونیبهتره االن ا-برسام

 ی:مگه چت شده هستناین

 رونیبه تو چه برو ب -

 نیایفردا ب نی:خانوم شما بربرسام

 میدخترم بر ای:باشه بناین

 یلم براد دمینگاه کنم به طبقه باال رفتم صورت نفسمو بوس یبه کس نکهیدخترشو گرفت و رفت و من بدون ا دست

گفت بابام کجاست حالم خراب شد از اون موقع  کباریپر بزرگ شد  یدخترم من که ب چارهینفس سوخت ب یبیغر

پنج  تو زهیریتو خودش م ارهیرو به روش نم یچیالبته عکسشو داره اما اکثر مثل سپهر ه دیاز باباش نپرس چوقتیه

 از من درک کرد. شتریدخترم بزرگ شد و من و ب یسالگ

رو کرد  ناین یبودم که طرفدار ریکه در آروم باز شد آرزو اومد داخل ازش دلگ دمیتخت تک نفره دراز کش یرو رفتم

 گهیرومو برگردوندم سمت د

 و به نفع تو و نفسه شهیاما فردا به حرفاش گوش کن مطمئنم نظرت عوض م یازم ناراحت دونمیم-

 بخوام خوامیم-

 مسکن بزنه بهت  ادیمنتظره ب رونیبرسام ب یخوابینم دونمیمن که م-

 ریشب بخ-

رفته اما بعدش عذاب وجدان گرفتم که بد رفتار کردم باهاش اونام به فکر من هستن  دمیفهم دمیدر رو که شن یصدا

 برسام دمیدر اومد فهم یکار کنم دوباره صدا یچ دونمینم

 یخوب-
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 نه-

 یخوریشام نم-

 نه،نفس شامشو خورده-

 آرامبخش بزنم خوامید،میمامان شامشو داد اونقد خسته بود که دوباره خواب میبود ایاره تو در-

 باشه-

 آرام بخش روزد بشمار سه خوابم برد. نکهیباز کردم  و زدم باال هم ا رهنمویپ نیآست

من  دمیبود چقدر خواب 12نگاه کردم وارید یکه به چشمام زد چشممو باز کردم نفس نبود به ساعت رو دیخورش نور

موهامو خشک کردم  یا قهیدق 15بودن بعد حموم اطیتو ح دینبود شا یکس نییلباسامو برداشتم رفتم حموم تو پا

از دورنگ بود رو هم سرم کردم  یکه مخلتلط یشال نخ کیتنم کردم و و  یکاربن یو شلوارآب یسبز آب کیتون کی

 اطیهمشون ح اطیرفتم آشپزخونه صبحونم آماده بود خوردم و جمع کردم بعد رفتم ح دمیهم به خودم رس یکمی

 بودن

 ریصبح بخ-

 یدیدخترم خوب خواب ریراحله:صبح توهم بخ خاله

 گهید ری:همون ظهر بخحلما

  دمیخاله به لطف آقا برسام خوب خواب گه،بلهید گهید-

 برو من جات هستم یگفت ی:به خرس قطبآرزو

 آرزو رو بغل کردم رفتم

 اعصابم خورد بود شبید دیمن چقد دوست دارم ببخش یآ-

 فراموش کردم شبیهمون د ی: حق داشتآرزو

 یزمیعز-
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 مامان یپس من چ-

 بغل مامان ایب-

 و گفتم  دمشیرو بغل کردم و بوس دادیبهشت م یکه بو نفسمو

 دقم فن یتو که نفسم-

 کنه یباز نازیبوس از لپم کرد و رفت با پرهام و پر کی

 کجان ونیآقا-

 دیناهار خر ی:رفتن براحلما

 ایو شام رو کنار در میدکردیبازار و چندتا خر میاومدن بعد ناهار رفت ونیکه آقا میصحبت کرد یاز هر در بعدش

بود که در رو زدن برسام درو 11یخونه طرفا میکه بچه ها خوابشون برد و اومد میو چندتا عکس انداخت میخورد یماه

 با دخترش بود نایباز کرد باز ن

 یباز چرا اومد-

 یبگ ی:به حرفم گوش کن بعدش هرچناین

 یهان ت شوهر منو از من گرفت نایگوش کنم ن دیبا ویچ-

 مراعات بچه رو بکن ی:هستآرشام

 یبریاونور م نوریطفل معصوم رو چرا با خودت ا نیخانوم ا نایخانوم:ن راحله

 باباش شیپ یذاشتیبله م-

 ی:هستآرشام

 کردو گفت نایرو به دخترن برسام

 ه؟یعمو جون اسمت چ-
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 نایال-

 که برسام گفت دیکش ازهیخم نایال بعد

 ادیخوابت م-

 (یلی)آره خیآله خل-

 نییرو بغل کرد که برد اتاق باال و بعدش اومد پا نایبرسام ال بعدش

 دیخسته بود سرشو که گذاشت بالش خواب یلیخ-

 : ممنون آقا برسامناین

 دی:حاال حرف بزنآرشام

 ناظم یممنون آقا-

 ی:هستآرشام

 یکنیم یهست یسپهر هست نیها ع یخورد یبابا توام قرص هست یا-

 گفتم یچ دمیمنفهم خودم

 پوزخند زدم کیخودته به سپهر نرفته بعدش  هیدرباره شوهرت حرف بزنم اما دخترت شب خواستمینم دیببخش-

 دختر بهزاده نه سپهر نای:الناین

 دمیخند

 به سپهر نیپس سپهر دختر بهزاد رو بزرگ کرده آفر-

 اجازه بده حرفمو بزنم ی:هستناین

 رونیب دمیهارو شن دهیشن-

 گهیم یچ نیجان آروم باش بب یراحله:هست خاله
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 :من با سپهر ازدواج نکردمناین

 ؟یچ-

 یگی:راست مآرو

تو عمل  خواستیپدرش آورده بود مراسم م یی:اون نقشه منو بهزاد بود سپهر رو به عنوانمراسم خوش آمد گوناین

 که سپهر مراسم رو بهم زد رهیانجام شده قرار بگ

 همدست شما بود  میبابا ابراه-

 :بلهناین

 بچه ات چندسالشه -

 سال و سه ماه5:ناین

 اگه اونطوره پس چطور بچه از بهزاده-

 میازدواج کرده بود ی:ما پنهونناین

 دهیم گهید یکیزنشو به دست  هیک گهی:اون دبرسام

 و باور کنه نهیبب ی: همش نقشه بود تا هستناین

 ها یگیم نارویحاال چرا ا-

 :چون بهزاد چندسال زندادنهناین

 دیپس به جزاش رس-

 و گفت نییاز خجالت سرشو انداخت پا ناین

به  میندارم زندگ ویاما بهزاد زندانه پدرم طردم کرده  کس یهم حق دار ینبخش میبدکرد دونمیم یمنو ببخش هست-

 بچه کیسخته بزرگ کردن  گذرهیم یسخت
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  یخوایم یچ-

 تیرضا-

 کردم؟ تیمن شکا-

اور که ب یتنها کس دادیم نونشونیهمه مدارک ا یو مرداومد دنبال تو بهش گفتن ت یکرد اما وقت تینه سپهر شکا-

 نکرد سپهر بود

 دمیشن نویخوشحال بودم ا چقد

 :پس چرا دنبالش نگشت کجاست سپهربرسام

 نشد یکنن اما خبر دایو پ ینبود چندتا آدم استخدام کرد تا هست یاثر چیسپهر گشت اما ه-

 :االن کجاستبرسام

 به زور فرستادنش چون حالش خوب نبود نکهیرفته مثل ا لیتحص یتو کانادا برا-

 یگرفتیم تی:از خودش رضاآرشام

 ینده اتو ز دونستمیاونموقع نم یکرد دایو پ یگفت هروقت هست  رونیاما انداخت منو ب ششیرفتم چند بار رفتم پ-

  یباور داشت که تو زنده ا نویاما سپهر ا دونستینم چکسیه

 لبم اومد یرو یحرفش خنده ا نیا با

 چه خبر هیاز بق-آرزو

و مشهد پدرش با پدربزرگش و عمه اش  یمادر هست شیو حامد تو ک نیو شاه دهیاند سپ ییکجای:همشون حلما

 هیو زن عموت تو ترک یشاد رویسام و رها هم کانادا ام کنهیم یزندگ

 تعجب گفتم با

 و عمو حامد جدا شدن ماهیچرا؟عمه فر-

 بخشمتیببخشدت منم م ی:نه گفته هستحلما
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 یچ مازیتا-

 دمیماشاءاهلل بزرگ شده عکسشو نشونت م شیک رهیم یهر از گاه ماهیفر شی:تو کحلما

 پراکنده شدن ینطوری:چرا اآرزو

 تیگناه یو تهمتش ناراحت شدن آخه ثابت شد ب ینکرد همشون بخاطر هست یزندگ یشکیه ی:بعد هستناین

 نا؟ین یگیراست م-

 یوفادارت ثابت کردن تازه عمه هم شد ارانتیآره سپهر رو -

 جون من یگیم یچ-

 راحله:خدا نکنه دخترم خاله

 کهی:آره چند ماه از نفس کوچحلما

 هستندمگه ای)ملکه (ما ک نییکو نیوفادار ا ارانی:برسام

 و برادرم و پسرعمه اش دهیسپ نیشاه ارویلیخ یشناسیماجرا داره برسام خان شما نم نی:احلما

 شدم دارشونی:مشتاق دبرسام

 :منمآرشام

پهر هنوز گناهکارم وس کردمیساله نذاشتم حلما حرف بزنه فکر م نیاشتباه من بود که چند یکه گفت نایممنونم ن-

 خوامیعذر م ممیباتو ازدواج کرده بابت بدرفتار

 اومد بغلم کردو وگفت ناین

 دید،شنیمقصر بود بازم ببخش شتریشقم به اون ببابت حال و روز االنت من عاشق بهزاد بودم ع خوامیمن عذر م-

 یبودم حامله ا

 خودم جداش کردم وگفتم  از
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 یدونیاز کجا م-

 یزن و بچم تو گرفت گفتیم نهیحاضر نشد پدرشم بب یسپهر گفته بود حت-

 سالشه نفس5دخترم دیپس باالخره فهم-

 خدا برات نگهش داره-

 نیهمچن-

 هیلیسال زندان خ25 دهیفقط عکساشو د دهیبهزاد دخترشو ند یبد تیرضا یایم یهست-

 دهی:سپهر اونم ندآرزو

 :تو دخالت نکنآرشام

 من زنده ام فهمنیبدم همه م تیاما رضا-

 یبفهمه زنده ا یکس یخوایحرفت نم نیا یچ یعنی:برسام

 نه-

 :چراحلما

 شنیازدست بدن داغون م گهید کباریمنو از دست دادن  کباریاونا -

 ینیسپهر رو بب یخواستی:مگه نمآرزو

 چرا اما از دور-

 راحله:بال به دور دخترم خدانکنه خاله

زنده موندم اول خدا بعد داروها  یادیقلب انجام بدم تا حاال هم ز وندیعمرم نمونده منم عمرا پ ادیز میدونیهممون م-

همه نف چکسیکه ه یبه شرط لیوک کی قیاما از طر ناین دمیم تیمن رضا رنیمیم هیمنو نگه داشته سپهر،مادرم بق

 بهزاد یمن زنده ام حت
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 یهست دمیقول م-

 اش بامن هیبق-

  یانشاءاهلل زود خوب ش-

 ممنونم-

برسام که همون  لیقابل اعتماد وک لیوک کی قیدر ماه بود  که من از طر بهشتیارد لیگذشت واوا کماهی حدود

کارمونو  یاومدن نفس من و آرزو توهمون شرکت قبل ایدش آزاد شد . بعد به دندادم و سه ماه بع تیآرشام باشه ّرضا

اصرار کردن اونجا کار کنم قبول نکردم چون سپهر  رخودشون رو زدن هرچقد مارستانیبرسام و آرشام ب میادامه داد

من سوخت بماند که چقدر دوست داشت کنار برسام کار  یزنده ام آرزو هم به پا دنیفهمیم گهیهم پزشک بود د

آرزو هم  یدنبال عشقم ،ها راست میشرکت بر میمهد گذاشته بودم و االنم با آرزو خارج شد یکنه.نفس  رو هم هم تو

 دیکه تلفنم زنگ میراه بود یاون فنچول بشم.تو یخاله بشم من فدا اربارداره قر

 .ییبفرما-

-...... 

 بله خودمم-

-........ 

 خدا ای؟یچ-

 مارستانیککو کوم ب-

-.... 

 خودت کمکم کن ایاومدم،خدا-

 ؟یهست شدهیچ-

 ارزو بدبخت شدم-
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 نیبش مکین نیرو ا ایب یلرزیم یآروم باش دار-

 قورت خوردم کی دویخر یبرام آب معدن آرزو

 آرزو میبر دیبا-

 شده یبگو چ-

 نفس نفس-

 ؟ینفس چ-

 تصادف کرده-

 زنمیمنم به برسام زنگ م میریبگ یپاشو تاکس اخدای یچ-

  میشد مارستانیبرسام برده بدن من و آرزو هراسان وارد ب مارستانیرو به ب نفس

 کجاست؟ نجایخانوم دخترو آوردن ا-

 :اسمشونپرستار

 تصادف کرده ینفس آسمان-

 هست طبقه دوم وی یس ی:تو بخش آپرستار

 دادیامونم نم هیلحظه گر کیهمشون اونجا بودن آرشام ،برسام،خاله. خاله رو بغل کردم  میپله ها به طبقه باال رفت از

 رمیمیبدون نفسم م رمیمیمن بدونه اون م مارستانیرو تخت ب میشد خاله بدبخت شدم زندگ یچ یدید-

 ستین یزیانشاءاهلل چ میدینشده دکترشو ند یزی:آروم باش هنوز چخاله

 دکتر اومد ی:آروم باش هستبرسام

 میطرف دکتر پرواز کرد به

 دکتر دخترم چطوره-
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 نی:شما مادرشدکتر

 عمل شه دیزده فرار کرده االنم تحت نظره با کهیبله ،متاسفانه اون-

 دخترمو نیتو روخدا نجاتش بد نیخوب عملش کن-

 :آروم باش خانوم شما حالتون خوبهدکتر

 توروخدا نیدکتر نجاتش بد-

ون چ ستین رانیعمل کنه اونم تو ا تونهیدکتر م کیمتاسفانه فقط  میانجام داد یبردار و عکس شاتی:آزما دکتر

 ادهیز کمیاش  نهیباالست و هز سکشیبصل النخاع هست و ر کینزد یزیخونر

 نیشما دکتر و دعوت کن ستی:هرچقد باشه مهم نبرسام

 دمی:باشه پس کارهاو انجام مدکتر

 روز بعد1

 ادیفرود م مایهواپ قهیتا چنددق نی:لطفا کمربنداتونو ببندمهماندار

و بچه تنگ شده باالخره  زوخونمیتبر یدلم برا یلیسال به کشورم وطنم برگشتم خ5باالخره بعد  میبست کمربندارو

 بار رفتم چمدونامو گرفتم از دور بچه هارو لیبه چشمم زدم و به قسمت تحو مویدود نکیع میخارج شد مایاز هواپ

 و مادرجون مادربزرگا نیرام یهمشون بودن حت دمید

 یاز تورنتو و اومد یکه دل کند نمیبی:به به سپهر خان منیشاه

 بغلش کردم رفتم

 یدلم برات تنگ شده بود داداش امیمن از خدام بود زودتر ب-

 اونم بغلل کردم بعدش حامد اومد کترویاومد نزد ریام

 یشد ریپ بنمی:محامد

 پخته شدم-
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سالشه( بغل کردم با 4دهیو سپ نیو سلنا)دختر شاه دهیکه بزرگ شده بود باسپ هانیو آ مازیو تا نیرام بعدش

 دست دادم هیبا بق نطوریمادربزگمو مامان خودمم هم

 خونه ما می:برنیشاه

 خونه خودم دلم براش تنگ شده رمینه م-

 :اما اونجادهیسپ

  میبر ستیمهم ن-

 خداروشکر خونه نبود به طبقه باال میوقته تموم شده باهم به خونه رفت یلیمن خ یاما اون برا گهیبابا رو م دونستمیم

ود امروز پرواز ب یبود خداروشکر برا شیاونام ک گردمیگفتم برم روزیکرده اخه د زیبود معلومه مامان تم زیتم میرفت

 رفتم ییرایوش گرفتم به پذرنگاه کردم بعدش د امونکه کردم به اتاقمون رفتم به عکسه یکار نیاول

 :چه خبر سپهر خاننیرام

 جان نیرام یسالمت-

 انینم نای:رها اایدن

 شده طونیآدالن چقدر بزرگ شده ش نیدونینم انیهفته م نیآخر ا-

 دمشونیند شیسال پ3:چقدر دلم براشون تنگ شده ازبایفر

 کنهیم فیآدم ک نیرام ییدا گهیم نیریانقد ش یومدی:خودت ننیرام

 نشد یچند سال خبر نیتو ا زدیحرف م نیریبود االن بچه منم ش یاگه هست-

 :نهحامد

 :خوب چه خبر از اونوریشاد

 یسالمت-

 یرینم گهی:دیریام



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
145 

 

 برم تهران دینه ،من برم ساکمو حاضر کنم فردا با-

 یچ ی:تهران برامامان

 دیساعت پرواز دارم با کیداره تا  یمغز یزیمن تصادف کرده خونر دهیهمسن بچه ند یدختر بچه ا کیعمل  یبرا-

 عمل یبرم تهران برا

 یکرد دایپ یمشتر ومدهی:اوههه ندهیسپ

 نمیبیحلمارو هم م رمیم امی:صبرن منم بحامد

 باشه پس حاضر شو-

 میای:ماهم منیشاه

 تو چرا-

 هیجور هیدلم  دونمی:نمنیشاه

 ایباشه تو ام ب-

ا حامد ت مارستانیبعدش من رفتم ب میدوش گرفت میهتل رزرو کرد کی میاول رفت میبعد تو خاک تهران بود کساعتی

 استراحت کنن. نیو شاه

 کردن درو زدم یکردم و منو به اتاق دکتر مزدامعرف یخودمو معرف دمیرس مارستانیبه ب یوقت

 :بفرمادکتر

 هستم یسالم من آسمان-

 نینیبفرما بش نیخوش آمد نیی:به به پس دکتر معروف شمادکتر

 ممنون-

 دکتر جوون اما نه انقد جوون کیبودم  دهی:شندکتر
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 نیهم یخوندم برا یجهش-

 :چند سالته پسر جوندکتر

-28 

 ،ی:موفق باشدکتر

 نمیبب شارویآزما تونمیممنون م-

 انیب گمیهرچه زودتر عمل شه،االن به خونواده م دیکرده با یمغز یزی:بفرما وضعش خرابه خونردکتر

 یکی انسالیم یکیجوون و دوتا خانوم وارد شدن  یکه در زده شد که دوتا آقا کردمیم یعکسا رو بررس داشتم

 جوون به احترامشون بلند شدم

 سالم-

 :سالم پسرم انسالیم خانوم

 پرواز خودشون رو رسوندن تهران نیبا اول دنیهمون دکتر هستن که زحمت کش شونی:ادکتر

 ارهیاون طاقت نم:توروخدا نوه امو نجات بده مادرش بدون انسالیم خانوم

 اول خدا کنمیامو م ینگران نباش مادر جان سع-

 دستشو به سمت من دراز کرد و گفت ونیاز اون آقا یکی

 مارستانیب نیهستم دکتر قلب و عروق ا یخوشبختم من برسام ساجد-

 هم دستشو به سمت من دراز کرد و گفت یکی اون

 یدادگستر کی هیپا لیهستم وک یریمنم آرشام ام-

 نیپدرش تونیکیوم کد-

 شهیاش م یی)همون (آرشام دا شونیمن شوهر خاله ام ا چکدومی:هبرسام
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 جوون:نفس پدر نداره خانوم

 امرزهیخدا ب-

 کجاست میدونیجوون:نمرده نم خانوم

 ن؟ییمادرش شما-

 هستم خاله نفس یریجوان:نه من آرزو ام خانوم

 دنیکه فکر کنم همشون فهم دمیاز ته دل کش یآه کی

 یچه اسم قشنگ-

 :مادرش انتخاب کردهآرزو

 نامه رو امضا کنه تیباشه و رضا دیمادرشم با-

قلب بشه و شما بهتر  وندیپ دیداره و با یقلب یماریسرم هست و مادرش ب ری:متاسفانه مادرش از حال رفت و زبرسام

 دکتر...؟ یو استرس مضرهست و سم براش آقا جانیه نیدونیاز همه م

 هستم یکنم خودم رو من سپهر اسمان یرت معرف ادمی دیدرسته،ببخش-

 ؟یباهم گفتند:سپهر آسمان همه

 ن؟یبله چرا شوکه شد-

 فرار کرد شهینم ری:از تقدآرشام

 ه؟یمنظورتون چ-

 شه؟یداره اشکار م قتی:حقبرسام

ر به س کیاتاق عمل رو آماده کنن دکتر منم برم  نیبگ شهیساعت عمل شروع م کیاما تا  نیگیم یچ فهممیمن نم-

 کوچولوم بزنم ضیمر
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معصوم که از ضربه چشم سمت راست کبود شده مثل  یدختر کوچو کیرفتم  وی یس یهماهنگ کردو منم به آ دکتر

 فکرمو پس زدم داشتم شه؟کهیآشکارم قتیحرف اونا بود حق شیزده هم فرار کرده  البته فکرم هم پ کهیان نکهیا

دروغ چرا شک کردم اما خودش پدر مادر  یچشمم به اسمش خورد نفس آسمان خوندمیرو م دادنیکه انجام م ییکارا

قطره اشک هم از چشمام اومد منم قرار بود دختردا بشم اسمش نفس باشه.خدا  کیهستش  یداره تشابه اسم

 برگردون.نفس رو بردن اتاق عمل با توکل به خدا دست به کار شدم مویخودت هست

  یزبان هست از

 زار گفتم  یپرستار نکردم با حال یهم به صدا زدنا یکار نایآرزو ا شیباز کردم سرم رو در آوردم رفتم پ چشمامو

 آرزو نفس کجاست-

 یحالت چرا اومد نی:با ابرسام

 نفس کجاست-

 کرد و گفت هیقبه ب یدار ینگاه معن آرزو

 دکتره اومده تو اتاق عمله-

 من برم نماز بخونم-

چند ساعت گذشته بود که وارد راه رو اتاق عمل شدم  دونمیکردم و ازخدا سپهرو نفس رو خواستم نم ازیراز و ن رفتم

شده از ترس  شیبه خداست ح ح حتما طور دمونیام دمیکه شن یبه گوشم خورد شوکه از حرف ییآشنا یکه صدا

 یصدا دمیکه شن ییتنها صدا دمینفهم یزیچ گهیسه سپهره دکتر نفس سپهره د دمیآروم آروم وارد راه رو شدم د

 گفتن سپهر بود یهست

 زبان  سپهر از

 بود مادرش کجاست نیاومدم خانواده اش به سمت اومدن تعجبم ا رونیاتاق عمل ب از

 شد ی:چ آرزو

 به خداست دمونیرفت  ام شیعمل خوب پ -
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 صحنه روبروم شوک زده شدم از

 یه هست-

 خودمو بهش رسوندم یچطور دمیروبروم بود اما از حال رفت نفهم یهست

 توروخدا چشماتو باز کن  یهست-

 رمیاشکامو بگ یجلو نتونستم

 یچقد دنبالت گشتم توروخدا هست یدونیم یهست-

 کرد نهیاومد معا برسام

 کرده یقلب ستیا وی یس یآ نشیببر برسام

 دمینفهم یزیچ گهیشوکه شدم و د دمیکه شن یزیچ از

 آروم چشمامو بازکردم آرشام و ارزو باال سرم بودن آروم

 کجاست یهست-

 شه دایقلب پ دیشد اما هرچه زودتر با ایهست اح وی یس ینگران نباش آ یشد داری:باالخره بعد دو روز بآرشام

 اومد سرمم رو باز کرد پرستار

 یشما بود هست شیپ-

 اش مفصله هی:اره قضآرزو

 پس چرا خبر نداد زنده است ها-

 و گفت قتیحق نایکه ن شیماه پ3 نیتاهم یازدواج کرد کردی:فکر مآرزو

هستش گفتن عفو خورده،اون موقع من همه جارو دنبالش گشتم  یبهزاد کار هست یآزاد زدمیحدس م دیبا-

 مرده یباور نکردم هست چوقتیه
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 تسیوضعش خوب ن ومدین شیقلب یماریانقد خوشحال شد اما بخاطر ب یاور نکردتو مرگشو ب دیفهم ی:وقتآرشام

 شهیسپهر داغون م گفتیم ینخواست دوباره ازدستش بد

 منه نفس منه یزندگ یدلش بشم هست یمن فدا-

 اس گهید یکی:اما نفست آرزو

 ؟یچ-

 و االنم به هوش اومده  و منتظر دکترشه دختر توئه یکه عمل کرد ی:اون دخترآرشام

 نمشیدخترمه من برم بب ،اونیچ-

و  نیو دستگاه شاه میعالمه س کی ریاونم ز یکن دایچقد سخته بعد چند سال عشقتو پ دمیرو د یرفتم هست اول

 بود سیرو بغل کردم اونام چشمشون خ نیحامد هم بودن رفتم شاه

 کنهیقلبم اشتباه نم نیدیگفتم زنده است د نیدید-

 کشهیآره خواهر داره نفس م گهی:اره داداش عشق دروغ نمنیشاه

 نیگفت یبه کس-

 رسنیشب م انیم نینکردن با ماش دایپ طی: بل حامد

 حامد دخترمم زنده است دخترم-

 دخترت کپ مامانش برو منتظر دکترشه نمیبچه ام بچه ا یگفتی:نفست ،همش منیشاه

 مونده بود. یبود اما کبود دهیخواب وی یس یرفتم به آ-

 گفت یآروم یآروم چشماش و باز کرد و باصدا آروم

 :من تو بهشتمنفس

 نه-
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 یبابام هی:پس چرا شبنفس

 چون باباتم-

 لحظه مات شد کیخودش رو انداخت بغل من  یاون حالش طور با

 کنهیم هیمامان گر ادیکه هروقت اسمت م ی:من فکر کردم تو بهشتنفس

 دورت بگردم مونمیم شهیاما اومدن هم نیهم ینودم برا نجایچون ا-

 رو تخت خابوندمش و گفتم دادیبهشت م یته دل بوش کردم دخترم بو از

 استراحت کنه تا زود خوب شه باشه دیاما دختر بابا با-

 پارک و مهد یببر یدی:قول منفس

 دمیقول م-

 پرستار گفتم روبه

 بخش نیمنتقلش کن-

 :چشم دکترپرستار

 و حامد نیشاه شیپ رونیب رفتم

 قربونش برم یاله زنهیحرف م نیریچقدر ش نیدونینم-

 مبارک سپهر دهی:قدم نو رسنیشاه

 یهست شیممنونم خخخ،من برم پ-

 هتل یبهتره بر یاستراحت نکرد شیروز پ3:از حامد

 دو روزه خوابم  -

 روز بعد3
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که جوابشون  شیو اهدا کرده بودن بعد چندتا آزمابدنش یبود و خانواده اش اعضا ینفر مرگ مغز کیروز  همون

البته من که  ماهیپدر من و فر یپدر هست یبودن حت مارستانیروز عمل کنن همه ب یخوب بود قرارشد امروز هست

کردن  فیتعر ویمدت آرزو و حلما همه چ نیا تو زدیباهاشون حرف نزدم  باهاشون،االن تو اتاق  عمل بود دلم شور م

 یبود رو لباس هست یدختر بچه که بغل هست کی ستهیا یم یغذا خور یتو نیماش نکهیزنده است مثل ا شدهیکه چ

 دارهیلباس کنه ساکش که دم دست بود رو بر م ضیتعو رهیبه مادرش بچه رو م دهیهم م یو هست کنهیاستفراغ م

ندش گردنب نهیبیم شهیتهران م -زیتبر نیرفته وسوار ماش نیماش نهیبیم کنهیم رید چوناما  ضیتعو یبرا رهیم

خودت نجاتش بده عمرمو به پاش  ایبود خدا دهیکش ی.فداش شم چقدر سختارهیسر از تهران در م ینطویا ستین

خوب شه واسه جمعه  یشده بودم اگه هست یمیبرسام و آرشام  صم یدوروز با خانواده دوم هست نی. تو ازمیریم

خودشو تو دل همه جا کرد با  طونیش شهی. دخترمم کم کم خوب شده و فردا مرخص م شنینفر اضافه م 5هامون هم 

 ششیگذشت که برسام خارج شد رفتم پ ی. چند ساعتاشیزبون نیریش

 شد یبرسام چ-

 موندیو اشک از چشماش م نییسرشو انداخت پا برسام

 نویا دمینفهم یزیسر خوردم و چ واریخداست و معجزه اش، کنار د دمونیمطلق رفت ام یامو کردم اما به کما یسع-

خودت شاهد حال و روز من  ایخدا"خواستم  مویکردم و از خدا هست هیدونستم فقط رفتم امامزاده صالح اونقدر گر

حاال که  خوامیو نم یبدون هست یزندگ منتنها شدم  ییبودم خ یچقد منتظر هست یخدت شاهد یو هست یبود

 هق هق"خودت کمکش کن ایرو ندارم که بهش بگم به دادم برس خدا یجز تو کس رشیازم نگ یدوباره برش گردوند

 اومد کنارم دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت یریپ یلیخ یآقا کیکه  کردمیم

 جوون یانشاءاهلل به حاجت برس-

 دوارمیام-

  یکنیم هیوگر یینایوقته ا یلیاما خ هیدردت چ دونمیاز دست نده نم دتویام-

 ادیازم بر نم یو دعا کار هیارم جز گرند یچاره ا-

 توشه یدرد و خدا داده درمونم دست خداست حتما حکمت-

 ره؟یبار دوم ازم بگ یبرا مویعشقمو وو زندگ نهیحکمتش ا-



 2تا ابدیت جلدباتو 

 
153 

 

 میخبر ندار ندهیتوش بوده ما که از آ یحتما صالح ستیحکمت ن یکفر نگو پسر جون ،کار خدا ب-

سال 5من حاال بعد  یکردن  حروم شده برا یساله زندگ5سوختم  شیساله من از دور5سوزه  یقلبم م گمیکفر نم-

 تصورشم برام سخته  یعنیاز دستش بدم  خوامیدوباره نم

 ؟یدوسش دار یلیخ-

 از جونم شتریب-

 ه؟یچ شیماریب-

 قلب داشت اما  رفت به کما وندیامروز پ یقلب-

 ایاحتر نیبه ا یتو فقط توکلت به خدا باشه عشق واقع شهیام زمان خوب منگران نباش پسر جون انشاءاهلل به حق ام-

 دهیخداهم جواب عشقتو م شهینم ختهیگس

 نیبراش دعا کن شهیم-

 باهاش حرف بزن ششیبرو پ یینجایچرا که چند ساعتع ا-

 چشم-

سوار  بود یرفتم هوا بارون یم مارستانیبه ب دیهست با یکیهوا رو به تار دونستمیساعت چند بود فقط م دونمینم  

کردم و باهاش زمزمه  یبود رو پل هیبه حال و روز من شب شتریرو که ب یماشن شدم و ضبط رو روشن کردم آهنگ

کرشو ف خوامینم یحت دهیواقعا نباشه عذابم م یهست نکهیواقعا تصور ا ومدی یهم اشکام بند نم نیتو ماش یکردم حت

 تسیحکمت ن یتو اون تصادف برگشتنش ب یمگه نه خدا زنده موندن هست مطمئنم کنهیکنم حتما خدا کمکش م

 ((نیفاتحه بخون کیروحش  یشاد یبمون)برا شمیبه نام پ ییپاشا یکن. )مرتض یخودت چاره جو دونمیم

 خدا یبود گناهم ا یخدا چ یتو آهم ا بشنو

 پناهم خدا یصدا ب نیخدا  بشنو ا یا آه

 نشد همدرد من یشکیسرد من ه یاز شبا ریغ

 نفس مسمومه هوا نهیخدا  سنگ نجایا
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 ریتو دستامو بگ نباریا ریتو دستِ غم اس موندم

 ریبازم تو دستامو بگ ریقلبِ گوشه گ رهیمیم

 یکس یب یاز غصه ها یهمه دلواپس نیا از

 یرسیپناه آوردمو بازم به دادم م شتیپ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 جنون ریو درگ میخون تسل یایشده در قلبم

 بمون شمیپ ایصدا ب نیخدا بشنو ا یا آه

 هیها اجبار ریتقد هیما تکرار یایدن

 هیاحساسنو دال تو خال یهمه ب نجایا

 ریتو دستامو بگ نباریا ریتو دستِ غم اس موندم

 ریبازم تو دستامو بگ ریقلبِ گوشه گ رهیمیم

 یکس یب یاز غصه ها یهمه دلواپس نیا از

 یرسیپناه آوردمو بازم به دادم م شتیپ

خدارو شکر برسام ازقبل  یهست شیپ وی یس یرفتم ا میرو پارک کردم مستق نیماش دمیکه رس مارستانیب به

 چارهیبرگشته بودن هتل ب نکهیهم نبود مثل ا یو باهاش حرف بزنم کس نمشیبب قهیدق 5بهشون گفته بود اجازه بدم 

فرصت نکردم باهاشون حرف بزنم البته  حالهتو چه  یلیاال مامان ل دونهیاومده بودن سرپا بودن خدا م یاز وقت

مخصوص رو تنم کردم و وارد  ینرفت و هتل گرفتن لباسها یشکیهرچقدر راحله خانوم اصرار کرد برن خونه اونا ه

رفتم  دهیکش یچقد سخت دونهیا مبود چقدر هم الغر شده  خد میچندتا س ریمن ز یمن زندگ یاتاق شدم هست

 دستاشو تو دستش گرفتم

م چقدر منتظرت بود یدونیمنتظرته م نجایا یکی یگیهان نم یخوشگلو باز کن یچشما یخوایم یک زمیعز یهست-

دا نفس هم حالش خوبه فر نیبب شمیبرگرد پ ادتهی یداد یتو قول همراه ادتهی ایتا آخر دن یبمون شمیپ یتو قول داد
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 یحت ایدن یلیافته مامان ل یلحظه مامان گفتناش از دهنش نم کیچقدر منتظرته  یدونیم شهیصبح مرخص م

لحظه غرور برم داشت  کیمنو ببخش باهات بد کردم  یمنتظر تو هستن منو ببخش هست نجانیهمشون ا نیشاه

طالق  درخواست چوقتیاما بخدا من خبر نداشتم من ه نمینفر بب کی شیاونقدر دوستت داشتم که نتونستم تو رو پ

و ت دونهیگرفتمت اما خدا م دهیاز دستت بدم منو بخش اونروز ناد یکه به راحت دمندادم مگه راحت به دست آورده بو

سال من 5رفتارم اشتباه بود  دونمیکه اثبات شد م یگناه یاثبات کنم ب خواستمیبود من فقط م ییدلم چه غوغا

بودم  دهمنو ببخش باعث اشکات شدم من عهد شکستم قول دا دمیکارمو د یسال جزا5 دمین رفتارامو دتاوا

 یخواستیکه م یتنهام نذازمنو ببخش اون یقولم منو ببخش هست رینذارم آب تو دلت تکون بخوره زدم ز چوقتیه

 کهیبدم در حال حیرو توض یطرف هم ....چ کیعالمه حرف داشتم اونروز اما زبون المصبم باز نشد از  کینشدم 

 دمیلعنت به من که شکستمت قول م گرفتمیم درمکاش بودم و تو رو از دست پ نستادمیمقصرم پشتت وا دونمیم

 خوامیاشتباه کدم معذرت م یهست یییتو یو نفس من یو آرزو ینشکنمت تو همه زندگ گهیتنهات نذار د گهید

  زمیعز یمن باز تو باهام بد نشد یهمه بد نیابا  یدوباره برگرد هست نمینازن

آنقدر  یکند گاه ینم هیکه مرد گر ستیربط یچه حرف ب کنهینم هیمرد گر گنیکردن م دایاشکام راه خودشوپ دوباره

 میتهس یبرا کردمیم هیگر ی!!!مثل حال وروزاالن من  در حال یکن هیگر یتا بتون یمرد باش دیکه فقط با یبغض دار

 (ببخشمنو -یتوکل نیکه حرف دلم بود رو وبراش خوندم )حس یآهنگ

 نشدم یکه خواست یمنو ببخش اگه برات اون-

 تو خودم ختمیحرفامو ر یحرف داشتم ول ایدن هی

 یمن دارهیب شهیهم یهنوز به فکر چشما یشکنیدله منو نم یبد شدم ول نکهیا با

 ه وا شهبست هیمن بذار درا یکن برا یکار هیمن  هیهوا هیبارون

 تو جا شه شهیکوله بار غم بازم سراغت اومدم که قلبه من پ هیبا  من

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 اضافه شد غمت ببخش یببخش دل نگرونه من شد دمتیچرا ند یول یمن بود کنار

 به نگاهت قلبمو ساده پس نده دمیمنو عوض کنو به لحظه هام نفس بده قلبمو م حاله

 بسته وا شه هیمن بذار درا یکن برا یکار هیمن  هیهوا هیبارون
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 تو جا شه شهیکوله بار غم بازم سراغت اومدم که قلبه من پ هیبا  من

 فقط تونستم برسام رو صدا بزنم  ________خط راست کیدستگاه بلند شد و  یصدا

 ماه بعد10

 زبان سپهر از

 مبارک13سال... آغاز

سال  لیقبل البته بعد شش سال تحو یم شمع هاشو فوت کرد امسال مثل سالهاموقع هم نفس خانوم من ه همون

مانند  زی)پاک و تم سای( برسام و آرزو همراه دخترشون  آوی)پدربزرگ هستیحاج عل یالیو میتو شمال بود یهمگ

 نایو سام ا نایا ایخودمون ازجمله دن ادهآب(که سه ماهشه و آرشام و حلما و بچه هاش و راحله خانوم و کل خانو

چون تولد  میتو شمال بود ناشیو خاله ا ییهمراه دا یهست یپدربزرگ و مادربزرگ من وپدربزرگ و مادربزرگ مادر

فداش شم خداروشکر بعد  شیسالگ6دختر رفت به میسال گرفت لیبود تولدشو همو تحو نیفرورد کمینفس هم 

ت وهمه دعو میگرفت نایا ریکه گذشت روخونه ام یسال یلدایشب  دیبه سمت ماهم وز یباد خوشبخت یسخت نهمهیا

 نمیا) نهیمنم ک یآشت یاومدن برا ینیریجعبه ش کیبا  یو حاج عل دیو پدر من وبابا فرهادو عمو فر ماهیبودن که فر

نفس  که ؟یتا ک هرق گهیاما بزرگترمون بودن د دنشونیسخت بود برام بخش نیاخالقم( قبول نکردم قبول کن کی

 نیبوس بوس کن گرویداد دست مارو گرفت و تو دست اونا گذاشت و بعد گفت همد مونیشدوآشت دمشقیخانوم پ

 بعد  میکرد یخودش و زود هم با اونا گرم گرفت چه خوب که آشت یبود برا یطونیدخترما ش نیا میکرد یوآشت

مثل مامانش ذوق کادو داره من براش دوچرخه  میو کادوهاشو داد میدست زد ینفس شمهاشو فوت کرد همگ یوقت

 بودم  دهیخر

 ییبابا ییبابا-

 جانم-

 یبرام بخون شهیم-

 چشم دخترم یبه رو یا-

 بزار برسن بخونه نیهم دار گهیمهمون د کی:برسام
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 ادیقراره ب یک-

 نیبب ادی:بریام

 ینش ی:فقط قول بده عصبماهیفر

 شم یعصب نیترسیو م دهیکه رنگتون پر هیمگه ک-

 شه یکه عصب ستین یشوهر من آدم دای:ببخشیهست

  زمیمن فدات شم عز-

 لی:شوهر ذلایدن

 سپهر؟ نی:ببیهست

 :لوسرها

 یاز االن بگما با من طرف نینداشته باش یبا عشق من کار نیبب-

 لیسپهر زن ذل یمرد هست رو برد یهرچ ی:نوچ نوچ آبرونیشاه

 گفت نیرفت که شاه نیبه شاه یچشم غره ا کی دهیسپ

 ستهیپشت زنش وام ینطوریآدم ا نیسپهر جان آفر-

 دنیهمه خند نیحرف شاه نیا با

چقد خوشحال  دونهیاونروز به هوش اومد خدا م یکنن که فردا اشیتوستن اح ستادیوا یاونروز که قلب هست بعد

رو دوباره بهم برگردون و االن حالش  یکه هست کنمیچقدر خداروشکر م  میو همه نذرامون رو هم ادا کرد میشد

 و دخترم یکرده و سالمه سالمه ..من و هست شرفتیپ شیماریب یخوب خوب شده البته بگم معجزه شده که بهبود

از  کردمیرفت درو باز کرد باور نم نیگذشته که در زده شد و رام یا قهیبارم شکرت خدا...چند دق میخوشبخت یلیخ

 اومدن اهلل اعلم یید تعجب کردم با چه رورومون بو یکه جلو ییآدما

 بودن نایا نیگفتیکه م ییآدما-
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 یعذر خواه یو اومده برا مونهی:سپهر جان بهزاد از کار پشحامد

 میدیکه نکش ایماها چ مشیببخش ی:عمو چطوریهست

 نایاومدن ا ییبا چه رو یدیخودت شاه گهیراست م-

  مونمیبگم متاسفم بجان تنها دخترم پش تونمیفقط م ارمیب یبگم چه عذر یچ دونمیواقعا نم نی:منو ببخشبهزاد

اما واقعا  میدونیرو هم م دنیکه نکش ایمقصر بود چ میدونیجان گذشته ها گذشته م یمحمد:سپهرجان،هست ییدا

 مونهیپش

بخش ب نارمیا یدیشرو بخ هیو کدورتا بزار تموم شه همونطور که بق نهیپسرم ک گهی)پدربزرگ من(:راست ممیرح بابا

 و دل شکستن رو نداره نهیدوروزه پسرم ارزش ک ایدن

 بود نییکردم که سرش پا ینگاه به هست کی

 یهست یاصل کار دمیمنم بخش دیندارم همونطور که قبال اون بخش یببخشتشون من حرف یبگم اگه هست یچ-

 هستش

عه دست تو اریروش اخت ناهمیا یدیرو بخش هیبق یدار یسرپاموندن تو که روح بزرگ نیبب یگیم یچ ی:هستنیرام

 نه ای یتونیم نیبازم بب

ت با بهزاد دس دمشونیمنم بخش دیبخش یهست ناروونیاول اونو بغل کرد بعل دخترشون ال نایرفت سمت ن یهست

 دادم 

 بخشمتیو منم م دیبخش یچون هست-

 کنمی:نوکرتم به موال جبران مبهزاد

 تولدم بود و قراره بابام برام بخونه نایاومد یعمو بهزاد خوب وقت ی:آخ جون دوباره آشتنفس

 رفت سمت نفس ووسش کرد و گفت بهزاد

 کادوت نمیبله وروجک خانوم بفرما ا-
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 ممنون عموجون یوا-

هم احوال  هیما بعدش با بق یکردن آخه اونا هم باهم قهر بودن بخاطر ماجرا یبهزاد با سام و رها هم اشت بعدش

 خوب شد یکردن بازم شکرت خدا همه چ یپرس

 لی: حاال نوبت توعه سپهر خان زن ذلرها

 که به رها کرددم گفت یچشم غره ا با

 چشم رها خانوم امر امر شماست-

 باتو( - یمغرب یو  شروع کردم به خوندن آهنگ)عل یکوک کردم ورومو کردم سمت هست تارویگ

 عشق و ارزوم یشد میتو زندگ یاومد

 رو به روم نیبش ایب یمن تو هست یایدن همه

 زمیریبه پات م امویتو قشنگه دن یها  خنده

 زمینفس اسم تو رو لبامه با من بمون عز هر

 حالم بهیبا تو عشقم عج یمن یایدن همه

 یخواب من ریتاب یمال من یدونیخوب م المیخ نیتو ا شهیهم یهست

 حالم بهیتو عشقم عج با

  یخواب من ریتاب یمال من یدونیخوب م المیخ نیتو ا شهیهم یهست

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫  

 ازت شمیواسه من که جدا نم یزیعز انقدر

 دست من حاال که عاشقتم یدستتو تو بذار

 زمیریبه پات م امویتو قشنگه دن یها خنده
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 زمینفس اسم تو رو لبامه با من بمون عز هر

 حالم بهیبا تو عشقم عج یمن یایدن همه

  یخواب من ریتاب یمال من یدونیخوب م المیخ نیتو ا شهیهم یهست

 حالم بهیعج عشقم

  یخواب من ریتاب یمال من یدونیخوب م المیخ نیتو ا شهیهم یهست

 جمع شد و دستش تو کمرش بود افشیق یهست دمیتموم شدن آهنگ بود که د بعد

 یخوب یهست-

 شدن یهست کیهول شدن و نزد همه

 سه سپهر فکر کنم وقتشه-

 اومدن بود  ایشدم آخه االن چه وقت به دن هول

 شدم و دستپاچه شدم بلند

 کنم کاریحاال من چ-

 یبچه ا کیکه پدر  ستی:دفعه اولت نیلیل مامان

 اونموقع من کنارش نبودم که-

 ارمیرو م نیماش رمی:من مبرسام

 بپوشه ارمیب یزیچ کی:منم برم دهیسپ

ومد ا ایبه دن لیپسرم سه انیم ایبه دن نیفرورد کیمن  یبچه ها هیچه حکمت دونمینم مارستانیب میو برد یهست

رچقدر باشه ه لیسه دیکفش کرد که اسمش با کیپاشو تو  یمن آخر سر هست هیشب لیبود و سه یهست هینفس شب

 و گفتم ردمدستمو روبه اسمون ک لیگفت نه که نه.ماهم زن ذل شهیگفتم خنده دار م
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 شکرت مونیشکرت بابت خوشبخت زیبابت همه چ ایخدا-

 "یصبح طلوع دوباره خوشبخت هر

 است یگرید دیام و

 یدلت را به مهربان یبگشا

 عشق رادر قلبت مهمان کن و

  یخوشبخت یشک شکوفه ها یب

 "گل خواهدکرد تیزندگ در

 "انیپا"

 با انتقادات دیم منو ببخشبابت ضعف قلم دوارمیخوشتون اومده باشه جمع و جور کردم تا زود تموم شه  ام دوارمیام

تون دوست  نیبامن در ارتباط باش ریز یدیآ یبا نیتونیو م دیدر هرچه بهتر شدن قلمم کمک کن شنهاداتتونیو پ

 ��❤دارم در پناه خدا 


